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Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání

112

Lékařská pohot.

155

Policie ČR

158

Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči

150

Hasiči Mokropsy

2 5164 0150

Pohotovost plyn

244 472 811–2

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti

840 850 860

Veřejné osvětlení

800 101 109

Text k fotu na titulní stranu:
Skutečná postel a pruhované peřiny na
jevišti byly hmatatelným důkazem toho,
že v Černošicích vystupuje ska kapela
100 zvířat se svým koncertem Postelový scény.
Je evidentní, že malé rozměry historické
Malostranské besedy, kde tehdy studentská
rocková kapela v roce 1990 hrála poprvé, jsou
nenávratně pryč. Okruh diváků i potřebné
prostory pro koncerty jsou čím dál větší. Club
Kino si poradilo s vyprodaným koncertem
již ověřenou metodou–sál bez židlí a tudíž
prostor k tanci. U muziky, kterou 100 zvířat
hraje se stejně sedět nedá.
Adresa redakce: MěÚ Černošice,
Karlštejnská 259
Sazba: negropolis.cz
e-mail: typo@negropolis.cz
Tisk: Tiskárna JDS, Praha
Evidenční číslo: MKČR 14138
Náklad: 2 500 výtisků
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Informace na stojanech pomáhají klientům
městského úřadu
Už několik let zjišťují pracovníci Městského úřadu Černošice, jak spokojeni jsou s jejich službami klienti, které představuje sedmdesát devět obcí
správního území obce s rozšířenou působností a jejich obyvatelé, a snaží
se hledat cesty, jak komunikaci s těmito svými klienty usnadnit a zkvalitnit. Podrobněji o tom hovoří místostarostka Helena Langšádlová:
„V současné době je už samozřejmostí, že většina informací je uvedena
na webových stránkách města. Vedle toho je možné našim pracovníkům
před návštěvou úřadu zavolat a domluvit se tak, aby klienti, kteří na úřad
přicházejí, byli dobře připraveni, aby hned napoprvé měli s sebou všechny
doklady a podklady a aby se jejich návštěva na
úřadu nemusela zbytečně opakovat, aby neztráceli vyřizováním úředních záležitostí příliš
mnoho času.
Vedle této nabídky jsme pro klienty, kteří nechtějí
čerpat informace z webových stránek nebo zjišťovat si je po telefonu, ale rádi by si podklady před
návštěvou úřadu připravili předem doma, přichystali „informace na stojanech“. Tyto informace
v papírové podobě se týkají nejčetnějších záležitostí, které náš úřad vyřizuje, například vyřazení
automobilu z registru vozidel, vydání řidičského
průkazu, mezinárodního řidičského průkazu,
dále se jedná o informace o evidenci obyvatel, cestovních dokladech, občanských průkazech, třídění odpadu, kácení dřevin mimo les, rybářských
lístcích, živnostenském podnikání a další. Stačí si
jen při jedné návštěvě úřadu vyzvednout na informačním stojanu jeden nebo několik informačních
listů a v klidu doma si připravit všechny potřebné

podklady a postupy a při návštěvě úřadu pak vyřídit vše co nejrychleji.“
Redakce

Informační tiskoviny jsou k dispozici při vstupu
do budovy městského úřadu

Žádosti o středočeské granty nutno odevzdat do 31. prosince 2009
Středočeský kraj vyhlásil Grantové programy
z Fondu sportu a volného času a z Fondu kultury a obnovy památek. Podávání žádostí pro
rok 2010 pro všechny oblasti podpory je možné
v termínu od 3. listopadu (9.00) do 31. prosince
(12.00) 2009 prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz/.
Zároveň se žádosti podávají písemně na příslušném formuláři vygenerovaném interneto-
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vou aplikací spolu se všemi povinnými přílohami poštou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská
11, Praha 5, tak, aby zásilka byla doručena nebo
žádost osobně podána na Krajský úřad Středočeského kraje nejpozději do 12.00 dne 31. prosince 2009. Vše bedlivě prostudujte, neb jsou
tam výrazné změny a omezení.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

z radnice

Některé řidičské průkazy platí jen do konce roku 2010
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské
průkazy pozbývají platnosti a jejich držitelé tak nebudou oprávněni k řízení motorových vozidel. Pokud by někdo i nadále řídil bez platného průkazu, dopustil by se přestupku, za nějž lze
uložit pokutu.
Výměnu řidičských průkazů provádí městské úřady nebo magistráty, příslušné podle
místa trvalého pobytu na území České republiky. Obyvatelé okresu Praha–západ podávají
žádost o výměnu řidičského průkazu na oddělení registru řidičů odboru dopravy Městského
úřadu Černošice, Praha 2, Podskalská 19, 1.
patro. Úřední doba: pondělí, středa 8.00 – 17.00,
úterý, čtvrtek a pátek 8.00 – 12.00. Možnost
rezervace naleznete na http://mestocernosice.
cz/, další informace pak na stránkách Ministerstva dopravy: http://www.vymentesiridicak.cz/.
Žádost o vydání „řidičáku“
Pro zpracování žádosti o vydání nového řidičského průkazu je třeba předložit vyplněný formulář (k dispozici na úřadě), platný doklad totožnosti
(občanský průkaz nebo pas), průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a stávají řidičský průkaz. Nový řidičský průkaz bude zdarma vydán do
dvaceti dnů od podání žádosti. V případě zrychleného řízení může být průkaz vydán za úplatu 500
Kč, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů.
Upozorňujeme, že rozhodující pro výměnu
řidičského průkazu je datum jeho vydání, nikoliv typ řidičského průkazu.

Výměnu příliš neodkládejte
Vzhledem k velkému objemu řidičských průkazů určených k výměně je smyslem této informace dosažení stavu rovnoměrného tempa
výměny řidičských průkazů a odstranění stresujících situací, vyvolaných zvýšeným náporem zájemců o výměnu řidičských průkazů
před koncem lhůty výměny. Situace, která
vznikla při posledních povinných výměnách,
budiž pro všechny, kteří přijdou na poslední
chvíli, varováním. Obracíme se na držitele platných řidičských průkazů, které byly vydány od
1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, aby požádali o výměnu řidičského průkazu včas a ušetřili
si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách na
konci termínovaného období.
Další vlna do konce roku 2013
V další vlně budou vyměňovány řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna
2004. Zde je lhůta pro vyřízení povinné výměny
do konce roku 2013. Smyslem povinné výměny
řidičských průkazů je, aby po roce 2013 byl
v České republice platný jen jeden typ řidičského průkazu.
Mgr. Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy

Zasílání obecních zpráv SMS je pro zájemce zdarma
Město Černošice je připraveno bezplatně informovat občany formou SMS zpráv nejen o plánovaných a předem nahlášených přerušeních dodávek elektrické energie, ale i o krizových a havarijních
stavech (havárie vody, el. energie a pod.). Chcete-li být zdarma a rychle informováni, stačí zaslat
číslo svého mobilního telefonu, na kterém chcete zprávy přijímat, své jméno a adresu na městský
úřad k rukám asistentky Markéty Kolářové, a to buď běžnou poštou nebo poštou elektronickou na
adresu: marketa.kolarova@mestocernosice.cz, případně zavolat na tel.: 251 081 530.
(ks)
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Podstatné novinky
o dani z nemovitostí v roce 2010
Daň z nemovitosti má především sloužit k zajištění a vybudování nezbytných služeb
pro obsluhu nemovitostí v daném katastru, např. veřejného osvětlení, čistoty a průjezdnosti komunikací, veřejné zeleně apod. Tyto náklady však dosud výnos z daně
z nemovitostí nekryje.
Zastupitelstvo města Černošice se na svém
zasedání dne 15. 6. 2009 rozhodlo na
základě ustanovení § 12 zákona č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), stanovit obecně závaznou vyhláškou (OZV
č. 2/2009) pro všechny nemovitosti na
celém území obce jednotný místní koeficient 3, kterým se vynásobí daňová povinnost
poplatníka daně z nemovitostí.
Dalším opatřením „stabilizujícím veřejné
rozpočty“ je zrušení osvobození novostaveb
od daně z nemovitostí, původně v ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitostí zákonem č. 1/2009
Sb. s účinností od 1. 1. 2010. Toto ustanovení platí ze zákona a je mimo kompetenci města. Samozřejmě i pro výpočet daně
z těchto dosud „osvobozených“ nemovitostí
se použije schválený místní koeficient daně.
Do třetice – výši daně z nemovitostí ovlivní
nejčerstvější novela zákona o dani z nemovitostí č. 281/2009 Sb., která stanovuje
zdvojnásobení daně u převážné většiny běžných nemovitostí navýšením výpočtové
ceny za čtvereční metr jednotlivých typů
pozemků a staveb.
Snížení místního koeficientu
Vzhledem k této poslední úpravě, která
vznikla zcela mimo kompetenci města
a která zvýšila každému poplatníkovi jeho
daňovou povinnost zhruba šestkrát, bylo
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dne 9. 11. 2009 svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva města, na kterém bylo
projednáno snížení místního koeficientu na
2. Zastupitelstvo města Černošice schválilo
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009, která
tuto výši místního koeficientu stanovuje.
Z toho vyplývá, že v příštím roce bude faktická platba daně z nemovitostí pro většinu
poplatníků jen čtyřnásobná.
Daňové přiznání
Z důvodů výše uvedených změn nemusí
poplatník podávat nové daňové přiznání.
Finanční úřad zapracuje zákonné změny
do jednotlivých výměrů samostatně.
Běžně je daňové přiznání poplatník povinen podat příslušnému správci daně do
31. ledna zdaňovacího období (např. v případě přihlášení nové nemovitosti k dani).
Daňové přiznání se ale nepodává, pokud je
poplatník podal v některém z předchozích
zdaňovacích období nebo daň byla vyměřena či doměřena v některém z předchozích zdaňovacích období z moci úřední
a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností
rozhodných pro vyměření daně. V průběhu dubna 2010 bude tak nejspíš každému
poplatníkovi zaslána složenka s vyčíslenou
daňovou povinností několikanásobně vyšší
než dosud. Daň je splatná každoročně do
31. 5. příslušného roku.
Ing. Dagmar Dufková, odbor finanční

z radnice

Obecně závazná vyhláška č. 4/2009
stanovující místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelstvo města Černošice se na svém
20. zasedání dne 9. 11. 2009 usnesením
č. 3/20 rozhodlo na základě § 12 zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve
znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. I. Místní koeficient
Na území města Černošice se stanovuje
místní koeficient, kterým se násobí daňová

povinnost poplatníka za jednotlivé druhy
pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, případně jejich
soubory, ve výši 2.
Čl. II. Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2010
Čl. III. Zrušovací ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2009,
kterou se stanoví místní koeficient pro
výpočet daně z nemovitostí.

Pan radní Přibík na základě opakovaného osočování na zasedání zastupitelstva města požádal
o možnost písemně se vyjádřit ke vznášeným domněnkám a spekulacím.

Sorea…, pouze ve faktech
• Založena Ladislavem a Janem Havrdou
12. října 1993.
• Nákup 110 000 m2 v Černošicích.
• Dar obci Černošice ve výši 3 000 000 Kč
na stavbu vodovodního přivaděče z Radotína, ve smlouvě zakotven závazek obce
připojit 20 rodinných domů na inženýrské
sítě, signovaná starostou města Jiřím Perglem a Ladislavem Havrdou.
• Úvěr od Komerční banky a. s. ve výši
60 000 000 Kč splatný k 30. 01. 1995.
• Ing. František Zálešák kupuje obchodní
společnost od zakladatelů v roce 1994.
• Zhotovuje zastavovací studie za 5 000 000 Kč.
• V roce 1996 kupuje společnost obchodní
společnost ACP, spol. s r. o.
• SOREA, s. r. o., začíná realizovat prodej
pozemků a začíná splácet úvěr, z něhož byl
uhrazen dar obci Černošice.
• V roce 1998 realizuje město IS a přípojky
pro tři pozemky SOREY, s. r. o., na RD
v Berounské ulici.
• Smlouva o budoucí smlouvě darovací
mezi městem Černošice a SOREOU, s. r. o.

• V roce 2000 realizuje společnost SOREA
vlastními náklady investici 1 828 000 Kč do
inženýrských sítí (voda, kanalizace) Lada
střed a buduje připojení pro 15 RD. Páteřní
inženýrské sítě po kolaudaci převádí do
majetku města Černošice.
• Vypovězení Smlouvy o budoucí smlouvě
darovací mezi městem Černošice a SOREOU,
s.r.o.
• Splacení celého úvěru Komerční bance, a.s.
• Zánik funkce jednatele M. Přibíka 13.
srpna 2003.
• Na návrh státního zástupce jmenován
27. května 2005 JUDr. Martin Vlček, CSc.
likvidátorem společnost SOREA, s. r. o.
• Usnesením Městského soudu v Praze
ze dne 29. června 2006 číslo jednací 77
K 47/2005-72 byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.
Tento stručný výčet jsem sestavil jako neoddiskutovatelná fakta, která jsou mnohdy dezinterpretována, záměrně zkreslována a poté zneužívána k falešným výkladům démonizované
společnost SOREA, s. r. o.
Michal Přibík
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Rozšíření hodin pro veřejnost na pracovištích
Městského úřadu Černošice

(zkušební provoz září – prosinec 2009)

Na základě vyhodnocení průzkumu spokojenosti občanů se službami městského úřadu rozhodlo vedení města o spuštění zkušebního provozu rozšíření hodin pro veřejnost na vybraných
pracovištích Městského úřadu Černošice.
Hodiny pro veřejnost se prodlužují v pondělí do 18.00 a v pátek od 7.00 na vybraných
pracovištích (viz úplný přehled). Po 3 měsících zkušebního provozu bude v prosinci 2009
vyhodnoceno využívání této rozšířené služby a od ledna 2010 dojde buď k trvalé změně,
nebo bude projekt upraven či v případě nevyužívání i zastaven.
Připomínáme, že i v těchto rozšířených hodinách pro veřejnost na pracovišti Podskalská 19, Praha
2, je možné si předem objednat pořadové číslo na určitou hodinu prostřednictvím webových stránek města – www.mestocernosice.cz, odkaz objednávání klientů, kde také najdete aktuální informace o hodinách pro veřejnost jednotlivých pracovišť, případná omezení činnosti a kompletní
telefonní seznam. Je zde také možnost sledovat pořadí ve frontě a rychlost odbavení.

Rozšířené hodiny pro veřejnost – pracoviště Černošice
– stav k září 2009
ZKUŠEBNÍ PROVOZ vybraných pracovišť ZÁŘÍ – PROSINEC
(pondělí do 18:00 a pátek od 7:00)
Podatelna		
pondělí
8:00–11:30 a 12:30–18:00
úterý
8:00–11:30 a 12:30–14:00
středa
8:00–11:30 a 12:30–17:00
čtvrtek
8:00–11:30 a 12:30–14:00
pátek
7:00–11:30
sobota
8:00–10:00

Pokladna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Správní odbor
(ověřování listin a podpisů)
pondělí
8:00–11:30 a 12:30–18:00
úterý
8:00–11:30
středa
8:00–11:30 a 12:30–17:00
čtvrtek
8:00–11:30
pátek
7:00–11:30

Odbor investic a správy majetku
(pouze vydávání výpisů z CzechPOINT)
pondělí 8:00–11:30 a 12:30–18:00
úterý
8:00–11:30
středa
8:00–11:30 a 12:30–17:00
čtvrtek
8:00–11:30
pátek
7:00–11:30

8:00–11:30 a 12:30–18:00
8:00–11:30
8:00–11:30 a 12:30–17:00
8:00–11:30
7:00–11:30

Všechny ostatní odbory (odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, odbor životního prostředí, odbor dopravy, odbor kancelář starosty a kancelář
tajemníka, zbývající pracoviště odboru investic a správy majetku a finančního odboru) úřadují
pro veřejnost v základní době, a to: pondělí, středa 8:00–11:30 a 12:30–17:00
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Rozšířené hodiny pro veřejnost – pracoviště Podskalská
– stav k září 2009
ZKUŠEBNÍ PROVOZ vybraných pracovišť ZÁŘÍ – PROSINEC
(pondělí do 18:00 a pátek od 7:00)
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Podatelna

8:00–18:00
8:00–15:00
8:00–17:00
8:00–15:00
7:00–12:00

Pokladna
pondělí
8:00–18:00
úterý
8:00–12:00
středa
8:00–17:00
čtvrtek
8:00–12:00
pátek
7:00–12:00
Odbor dopravy (registr řidičů, registr vozidel)
pondělí
8:00–18:00
úterý
8:00–12:00
středa
8:00–17:00
čtvrtek
8:00–12:00
pátek
7:00–12:00
Správní odbor – oddělení správních činností
(občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, matrika)
pondělí
8:00–18:00
úterý
8:00–12:00
středa
8:00–17:00
čtvrtek
8:00–12:00
pátek
7:00–12:00
Odbor Obecní živnostenský úřad
pondělí, středa
8:00–17:00
úterý, čtvrtek, pátek
8:00–12:00
Všechny ostatní odbory (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor životního prostředí,
odbor kancelář starosty a kancelář tajemníka, zbývající pracoviště správního odboru a odboru
dopravy – např. přestupky) úřadují pro veřejnost v základní době, a to:
pondělí, středa
8:00–17:00
Telefony–spojovatelky jednotlivých pracovišť:
221 982 111 – spojovatelka úřadu v Podskalské 19, Praha 2 (MPSV)
251 081 521 – spojovatelka úřadu v Černošicích pro pracoviště Riegrova i Karlštejnská
251 641 183 – technické služby Topolská 660
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář starosty, jana.ullrichova@mestocernosice.cz
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Zásilky doručené kurýrem jsou uloženy v podatelně městského úřadu
Poštovní zásilky městského úřadu doručuje po Černošicích kromě doručovatelek České pošty také
kurýr – zaměstnanec města. Pokud ve své schránce naleznete výzvu k vyzvednutí zásilky (viz níže),
je tato zásilka uložena v podatelně městského úřadu.
(red)
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Přidělená čísla popisná by měla být vidět!
V poslední době se množí případy, kdy je práce záchranných složek komplikována nečitelným, chybějícím či nevhodně umístěným číslem popisným.
Povinnost vlastníka nemovitosti umístit viditelně číslo popisné přitom
vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a dále z vyhlášky ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon i vyhláška
nařizují, že přidělené číslo popisné musí být umístěno tak, aby bylo viditelné z komunikace a musí být udržováno v řádném stavu. Porušením této povinnosti se vlastník budovy vystavuje možnému postihu za přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
ve znění pozdějších předpisů, a to ve správním
řízení pokutou až do výše 10 000 Kč.
Městská policie se proto zaměří na kontrolu
umístění čísel popisných a na případné nedostatky bude vlastníky nemovitostí upozorňovat. Žádá rovněž vlastníky nemovitostí, aby
čísla popisná umístnili na viditelné místo,
neboť včasné nalezení místa události i jim může
zachránit život, zdraví a majetek.
Utekli před příjezdem hlídky–V noci z 10.
na 11. října bylo městské policii oznámeno, že
v ulici Pod Horkou dva mladící demolují oplocení soukromého pozemku. Po příjezdu na
místo majitelka pozemku strážníkům sdělila, že
výtržníci těsně před jejich příjezdem utekli.
Kouřilo jen suché dříví–22. října v dopoledních
hodinách přijala městská policie oznámení, že
z lesa nad vrážským kopcem se valí kouř. Hlídka na
místě oznámení prověřila a zjistila, že na pozemku
jedné z nemovitostí zapálil majitel suchou dřevní
hmotu, která při rozhoření silně kouřila.
Vloupání do betonárny–23. října v nočních
hodinách byla městská policie požádána o součinnost Policií ČR o prověření oznámení na linku
158, na kterou oznamovatel sdělil, že zámek na
vstupní bráně do areálu betonárny Černošice je
poškozen. Zároveň sdělil, že v areálu se nacházejí dvě cizí osobní vozidla a pohybují se zde
neznámé osoby. Po příjezdu na místo hlídce dále
sdělil, že obě vozidla mezitím ujela zadní branou
směrem na Radotín. Podle popisu oznamovatele
se hlídce podařilo jedno z vozidel nalézt odstavené na panelové cestě pod radotínským přejezdem. Celá věc byla předána Policii ČR.

Napadení oznámil pozdě–24. října v odpoledních hodinách se dostavil na služebnu muž,
který strážníkům oznámil, že byl v časných ranních hodinách napaden a okraden o mobilní
telefon. Celá věc byla předána Policii ČR.
Ukradli svítící dýně–31. října v nočních hodinách neznámý pachatel odcizil ze soukromého
pozemku vydlabané svítící dýně, které měly být
ozdobou Halloweenu.
Celostátně hledaný zadržený–13. listopadu
okolo poledne bylo hlídce městské policie sděleno, že ulicí Radotínská jede na kole muž, jenž
byl několik dní předtím viděn, jak toto kolo krade
ze soukromého pozemku. Strážníci zloděje zadrželi a následně zjistili, že je po něm vyhlášeno
celostátní pátrání. Předali jej proto Policii ČR.
A opět hořel kontejner–3. listopadu ve 22.45
byl městské policii oznámen požár kontejneru na papír na kontejnerovém stání na křižovatce ulic Slunečná a Na Ladech. Na místo
dorazila nejen hlídka, ale i hasiči, kteří požár
zlikvidovali.
Josef Dovjak, městská policie
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JOUR FIXE 2009 ve Francii
aneb Setkání zástupců partnerství evropských měst
V sobotu 3. října proběhlo setkání zástupců výborů pro partnerství mezi Černošicemi a Gerbrunnem a partnerskými obcemi našich gerbrunnských přátel, tedy z německého Themaru,
francouzského Molsheimu v Alsasku a z dalších francouzských obcí. Společné zasedání se
konalo u francouzských přátel v Cresserons, malebné vesničce v kraji Calvados v Normandii,
nedaleko města Caen. Setkání se zúčastnili i zástupci tří sousedních francouzských obcí v témže
departementu Calvados, které mají podepsanou smlouvu o partnerství s městem Gerbrunn,
jehož starosta byl na hodnotícím setkání osobně přítomen.
Vyhodnocovaly se kulturní a sportovní akce, jež katedrály jsme navštívili lesopark v Oise u Combyly společně nebo zprostředkovaně či jen za piègne poblíž Paříže, abychom si v tamním
účasti partnerů pořádány za uplynulý rok od loň- muzeu prohlédli legendární vagón, v něž bylo
ského „jour fixe“, jenž se konal u nás v Černošicích, 11. listopadu 1918 podepsáno příměří a tím ofia hovořilo se o akcích a programech plánovaných ciálně skončila první světová válka.
na další období. Příští společné setkání se usku- Pak již na pobřeží v Normandii, díky franteční v Themaru koncem června 2010, v souvis- couzským přátelům, jsme v obci Arromanche
losti s 20. výročím podepsání partnerské smlouvy mohli zhlédnout památky související s vyloděním spojeneckých vojsk za 2. světové války; je
mezi radnicemi tohoto města a Grebrunnem.
tam i muzeum věnované invazi spojenců v roce
Na cestě do Normandie
Naše tříčlenná delegace z Černošic, již tvořili 1944. Seznámili jsme se rovněž se zajímavými
předseda spolku pro partnerství evropských místy a památkami nejen v Cresserons, ale též
měst v Černošicích doc. RNDr. Ladislav Leše- v ostatních třech obcích, jež mají partnerství
tický, CSc., reprezentant městského úřadu Mgr. s Gerbrunnem, tj. Périers-sur-le-Dan, CambesPavel Blaženín a referent pro vztahy s francouz- en-Plaine a největší z nich – Mathieu.
skými obcemi (partnery Gerbrunnu) PhDr. Také město Caen, kam nás naši francouzZbyněk J. Pačes, CSc., se na cestě do Normandie ští přátelé zavezli, nás uchvátilo svou rozlohou
zastavila spolu s německými přáteli v šampaň- a krásou. Zejména zámecký palác na náměstí.
ském kraji, a to v Remeši. Po prohlídce slavné Návštěvníka tohoto města zaujme technická
zvláštnost. Tramvaje tam totiž
mají jen jednu „kolej“, či spíše
brázdu uprostřed jízdní dráhy,
a oguměná kola. Elektrický
proud sice sbírají košem z troleje, jako ty naše, a ona kolejová brázda slouží jako vodítko
a zároveň uzemnění, avšak
silné akumulátory umožňují,
aby tramvaj „zaparkovala“ ve
vozovně mimo trolej, jako elektrobus, takže prý vjíždí do depa
na baterky.
Poděkování za skvělé přijetí
Velké poděkování za skvělé přijetí, jehož se nám všem dostalo,
patří jednotlivým starostům
U Arromanches se v roce 1944 vylodila spojenecká vojska
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Před radnicí v Mathieu

všech čtyř francouzských hostitelských obcí, jakož
i předsedovi spolku pro partnerství s Gerbrunnem panu
Yannicku Boulardovi a jeho zástupkyni paní Nicole
Varin Rousselové z Mathieu, která se nám po celou dobu
jednání společensky věnovala a prováděla nás po zajímavých místech v obcích a při okružní jízdě po kraji.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Honfleuru, u útesů
v Étretat a v Benediktinském paláci v pobřežním městě
Fécamp. Před návratem domů jsme stihli ještě procházku po Gerbrunnu a Würzburgu a krátké zastavení
v malebném a romantickém Nabburgu.
Pozvánka na schůzky spolku
Zveme všechny zájemce, aby se zúčastňovali našich pravidelných schůzek v mokropeské restauraci U Mlynáře.
Přijďte a dozvíte se tam podrobnosti o našich partnerských vztazích a akcích, např. o možnosti zúčastnit se společných programů včetně zájezdů do partnerských obcí. V neposlední řadě také o navázání kontaktu
s francouzskou asociací, nebo lépe řečeno spolkem, pod
názvem Normandie-Tchéquie-Slovaquie, která sídlí
v jedné obci na pobřeží. Možná, že bychom se mohli
pokusit o vzájemnou spolupráci s nimi a snad i do
budoucna o nějaký ten výměnný pobyt, co vy na to ?
PhDr. Zbyněk Pačes, CSc., referent pro vztahy
s francouzskými obcemi – partnery Gerbrunnu

Přání všeho nejlepšího od německých přátel z Gerbrunnu
Partnerský spolek z Gerbrunnu (IGEP) přeje všem svým přátelům v Černošicích požehnané svátky
vánoční a mnoho úspěchů, zdraví a štěstí v novém roce. Těšíme se na další pěkné setkávání s našimi
přáteli v Černošicích v roce 2010.
Za předsednictvo Petr Thiel

Kulturní kalendář
Prosinec
4. – 6. 12. Výstava Art Černošice (restaurace
Jedličkovy Lázně)
11. 12. Koncert Big Bandu Václava Zelinky
(Club Kino, 20.30)
12. 12. Adventní trhy
(u kostela a v Komenského ulici)
12. 12. Radek Novák a Animus band
v hostinci U Mlynáře od 19.00
13. 12. Jazzový koncert Dorota Barová and

Tellemarkk. Dorota Barová (violoncello,
zpěv), Pavel Hrubý (saxofony), Tomáš Reindl
(perkuse, tabla, bicí) Club Kino (20.30).
18. 12. Koncert skupiny Timudej
(Club Kino, 20.30)
19. 12. Koncert skupiny Bratrů Ebenových
(Club Kino, 20.30, předprodej v trafice na
nádraží)
20. 12. Adventní koncert sboru Chorus Angelus
(Club Kino, 17.00).
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72. schůze rady města konaná 12. října 2009
Odbor investic a správy majetku
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemcích parc. č. 5129/64 a 5129/82 v Topolské
• rada nesouhlasí s novým kabelovým vedením
NN pro pozemek parc. č. 5590 v Madridské ulici
vzhledem ke stavební uzávěře na povrch komunikace
• rada souhlasí se stavebními úpravami – přístavbou rodinného domu č. p. 620 v Rumunské ulici
• rada souhlasí se změnou stavby garáže na
pozemku parc. č. 4383 a úpravou oplocení do
Radotínské ulice
• rada souhlasí s novým kabelovým vedením NN
pro pozemek parc. č. 1971 v Dobříšské ulici při
dodržení podmínek pro vstup na pozemek města
• rada souhlasí se stavebními úpravami podkroví rodinného domu č. p. 137 ve Waldhauserově ulici
• rada souhlasí s rezervací parkovacích míst pro
sokolovnu a Club Kino
• I. rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
s žadatelkou na pronájem bytu ve vlastnictví města v domě č. p. 228 v Poštovní ulici na
dobu neurčitou; II. rada rozhodla, že z požadavků bude na náklady města provedeno: instalace kuchyňské linky a sporáku ve vlastnictví
nájemce; vymalování bytu; instalace krbových
kamen ve vlastnictví nájemce; III. rada ukládá
odboru investic projednat s nájemcem výši
finanční spoluúčasti na změnu vytápění bytu
z přímotopů na Infra panely
• rada souhlasí s dopracováním Informačního systému dle cenové nabídky firmy InSpira
a pověřuje odbor investic vystavením objednávky
• rada schvaluje Smlouvu č. 09023946 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci Výsadba stromořadí v ulicích města a založení parku u DPS v Černošcích,
podepsanou ředitelem Fondu dne 21. 9. 2009
• rada schvaluje Smlouvu č. 09027906 o poskyt-
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nutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci Ozelenění sportparku
Kazín ve městě Černošice, podepsanou ředitelem
fondu dne 21. 9. 2009
• I. rada souhlasí, aby firma Semtech, s. r. o.,
ukončila práce na PD odstavného parkoviště
nákladních automobilů a stavební techniky; II.
rada souhlasí, aby konečnou variantu řešení
odsouhlasenou firmou VS Petrol zpracovávala
firma CityPlan
• rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku k domu č. p. 49
v Radotínské ulici
• rada souhlasí se zasláním objednávky na
nákup ochranných pomůcek pro výškové práce
a lezení pro jednotku SDH Černošice firmě
Alpin – Bupex, Doberská 285, 272 04 Kladno
• rada souhlasí se zapsáním ZŠ Černošice do
obchodního rejstříku a ukládá kanceláři starosty ve spolupráci s právním oddělením připravit návrh žádosti a zajistit její podání
Tajemník městského úřadu
• I. rada ruší s účinností od 1. ledna 2010 oddělení sociální prevence odboru sociálních věcí
a zdravotnictví; II. rada převádí s účinností od
1. ledna 2010 agendy dosud vykonávané oddělením sociální prevence mezi agendy vykonávané oddělením sociálně právní ochrany dětí;
III. rada převádí s účinností od 1. ledna 2010
agendy dosud vykonávané oddělením sociální
prevence mezi agendy vykonávané oddělením
sociální pomoci
• I. rada schvaluje návrh textu Nájemní smlouvy
na pronájem bytů v DPS; II. rada ukládá starostovi města podepsat Nájemní smlouvu se
stávajícími klienty DPS a Dohodu o ukončení
nájemní smlouvy
• rada souhlasí s uzavřením smlouvy o bezplatném poskytování sociální služby Občanské
poradny Beroun

z radnice
Různé
• I. rada ve věci Žádost o zmírnění dopadů provozu skateparku na okolní obyvatele bere na
vědomí zaslaný dopis; II. rada konstatuje, že
umístění skateparku je v souladu s platným ÚP;
III. rada uložila městské policii pravidelně provádět kontrolu uvedené lokality, zejména s ohledem

na dodržování nočního klidu v souladu s vyhláškou č. 1/2009 o ochraně veřejného pořádku
• rada ukládá finančnímu odboru připravit
analýzu dopadu změny výše koeficientu daně
z nemovitostí s přihlédnutím k připravovaným
legislativním změnám.

73. schůze rady města konaná 26. října 2009
Odbor investic a správy majetku
• rada souhlasí s demolicí rodinného domu č. p.
1331 v ulici Na Višňovce
• rada souhlasí s novým kabelovým vedením
NN v Boleslavské ulici při dodržení podmínek pro vstup do komunikace; veřejné osvětlení
bude zprovozněno podle finanční situace města
v době realizace stavby
• rada nesouhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 2704/33 v Chebské ulici
podle předložené dokumentace, neboť neodpovídá regulativům územního plánu
• rada nesouhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 2702/27 v Kladenské ulici
podle předložené dokumentace, neboť neodpovídá regulativům územního plánu
• rada souhlasí se stavbou studny na pozemku
parc. č. 2917/76 v Borůvkové ulici
• rada souhlasí se stavbou nové garáže na
pozemku parc. č. 1004 v Husově ulici
• rada souhlasí se stavebními úpravami – nástavbou rodinného domu č. p. 946, stavbou garáže
a přípojek inženýrských sítí na pozemku parc.
č. 2027 v Hradecké ulici (při budování přípojek musejí být dodrženy podmínky pro vstup do
komunikace)
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 5125/92 ve Zvonkové ulici
• rada souhlasí s projektovou dokumentací
rekonstrukce silnice II/115 v Černošicích ke stavebnímu řízení
• rada souhlasí se stavbou garáže na pozemku

parc. č. 2847 ve Školní ulici
• rada ve věci Projednání připomínek pana zastupitele Kořínka k výstavbě chodníků a k přijatému
usnesení o podobě oplocení bere na vědomí stanovisko stavební komise: 1. chodníky–ve stávající zástavbě nelze zobecnit pravidla pro budování
chodníků, je nutno řešit individuálně na místě při
dodržení platných norem – nutno hledat kompromis mezi požadavky chodců a oprávněnými požadavky majitelů nemovitostí; 2.–oplocení – členové
komise neshledali připomínky pana Kořínka jako
opodstatněné
• I. rada ve věci Realizační dokumentace akce
B+R – ukončení v rozpracovanosti souhlasí
s ukončením projektové dokumentace B+R
v rozpracovanosti; II. rada souhlasí se snížením
smluvní ceny o 10 %; III. rada pověřuje odbor
investic vypracováním dohody se společností
CUBESPACE, s. r. o., o výše uvedených skutečnostech
• rada nesouhlasí s prodejem části pozemku č.
493/10 a pozemku parc. č. 3925 v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města žadatelům, jak již
dříve deklarovala svými usneseními
• rada souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností GreeenSun
Černošice, s. r. o., na zřízení věcného břemene
přípojky NN v souvislosti s instalací solárního
systému na střeše Zimního stadionu v Černošicích na pozemku parc. č. 494/9 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice na dobu
25 let; úhrada za zřízení činí 500 Kč á jeden rok.
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z radnice
Finanční odbor
• rada souhlasí s poskytnutím příspěvku města
Mateřské škole Topolská na úhradu platů
a odvodů nepokrytých ze státní dotace ve výši
200 tis. Kč (další chybějící prostředky bude hradit MŠ ze svého fondu odměn, případně z fondu
rezerv a úspor hospodaření)
• rada schvaluje soubor rozpočtových opatření
č. 8/2009 (přijetí a použití několika neinvestičních dotací, zejména na sociální dávky a lesní
hospodářství)
• rada souhlasí s pronájmy prostor ZŠ Černošice
(volnočasové aktivity)
• I. rada ve věci Nákup řešení elektronické spisové
služby pro zřízené organizace souhlasí s nákupem spisové služby pro školy; II. rada ukládá
odboru informatiky řešení zajistit
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
• I. rada souhlasí s pohřbením L. A. Wiśniewského (zemřel 12. 4. 2009 před hotelem
Slánka), polského státního příslušníka, na hřbitově v Černošicích, a to do hrobu, včetně úhrady
nákladů s tím spojených; II. rada ukládá odboru
kancelář tajemníka, právnímu oddělení po zjištění právních možností uplatnění pohledávky
představující náklady spojené s tímto pohřbením
v příslušném dědickém řízení; III. rada nesouhlasí s uhrazením nákladů spojených s uložením těla zemřelého v chladícím boxu ve Fakultní
nemocnici Bulovka z důvodů výše uvedených
• rada souhlasí s přidělením bytu v podkroví
DPS paní Jarmile Charamzové a jako náhradnici určuje paní Janu Vrzalovou
Odbor životního prostředí
• I. rada ve věci Nabídkové řízení – výběr zpracovatele lesních hospodářských osnov Černošice,
zařizovací obvod Strnady schvaluje jako vítěze
nabídkového řízení Ing. Bořivoje Zimmermanna; II. rada ukládá odboru životního prostředí zajistit další kroky k uzavření smlouvy
o dílo s vybraným subjektem a zpracování LHO
Odbor kultury
režisér Lešovský dodal scénář a rozpočet na film
o Černošicích; termín dokončení filmu je září
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2010, ale natáčet se má již ke konci roku 2009
(zimní záběry)
Návrh usnesení: rada souhlasí s vytvořením filmu
o Černošicích dle předloženého scénáře a rozpočtu.
Výsledek hlasování:
1 pro, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování.
Návrh usnesení nebyl přijat.
Zápis z kulturní komise
Návrh na pojmenování nové ulice v Černošicích
– Mokropsy
Komise: zmíněná ulice je již dle nejnovější mapy
pojmenována jako ul. Kopretinová; dává však
návrh na název ulice Maková – pro případné
další pojmenování ulice v této lokalitě
• I. rada žádá komisi o návrh na pojmenování
všech doposud nepojmenovaných ulic v dotčené
lokalitě v souladu s platným ÚP
Návrh na pojmenování nové ulice v Černošicích
– Lokalita Vápenice
Komise navrhuje protáhnout ulici Pod Ptáčnicí
až k budoucí MŠ a celý zbývající oblouk včetně
napojení do ulice K Lesíku pojmenovat „Na
Vápenici“.
• II. rada souhlasí s návrhem kulturní komise
Kino – přechod na digitální formát
Komise upozorňuje radu, že v horizontu 5 až
7 let budou muset všechna kina v ČR přejít
na digitální formát; v současné době MK ČR
poskytuje 50% dotaci na tento přechod; zbylých
50 % musí financovat vlastník promítacího zařízení, kterým je město.
• III. rada ukládá odboru kultury projednat
s vlastníkem objektu možnost odkoupení promítacího zařízení
Městská policie
• rada ve věci Návrh na odprodej vozidla t.
z. Škoda Felicia 1.6, r. z.: 3S0 3117, schvaluje
odprodej vozidla za sníženou cenu 12 000 Kč
Odbor územního plánování a stavebního řádu
• rada souhlasí s výpovědí mandátní smlouvy č.
22/2007/OISM (kvůli nedostatku finančních prostředků bylo nutno hledat úspory v outsourcovaných službách, které poskytovala Ing. arch. Jitka
Meisnarová – urbanistické studio)

z radnice
Různé
Z komise školské a pro mládež
Dostavba ZŠ
Pravděpodobně chybou projektu byla v nové
budově instalována nevyhovující okna; špatnou
větratelnost místností je nutno řešit klimatizací;
v současné době jsou v jednotlivých učebnách
instalovány mobilní klimatizační jednotky;
trvale by mělo být vyřešeno při dostavbě – centrální klimatizace.
Odměny ředitelům školských zařízení zřizovaných městem
• I. rada souhlasí s navrženou výší odměn ředitelům školských zařízení v Černošicích
• II. rada ukládá finančnímu odboru upozornit
všechny příjemce grantu Města Černošice určeného pro činnost s dětmi a mládeží, že vyúčtování přidělených finančních prostředků je nutno
předložit nejpozději 31. 12. 2009 a seznámit je
s dalšími požadavky komise na doložení informací a dokumentů
• rada ukládá odboru investic vznést dotaz na
Českou poštu, zda i nadále uvažuje o svém přestěhování na pozemek, který jí byl městem za
zvýhodněných podmínek za tímto účelem prodán, včetně termínů
Z komise dopravní a bezpečnostní
Umístění informační značky (tabule) „Vaše auto
není trezor“
Vzhledem ke zvýšenému počtu vykradených
osobních aut na parkovištích města doporučuje MP společně s komisí umístit tyto značky
na parkovací plochy Karlštejnská – parkoviště,
nádraží Černošice-Mokropsy, parkoviště Centrum Vráž, parkoviště za obchodem Billa
• I. rada nesouhlasí s návrhem komise na osazení
informativní značky – tabule „Vaše auto není trezor“
Propadlý chodník v Komenského ulici
Před domem č. p. 103 v Komenského ulici je
propadlý chodník; protože je tato ulice značně
frekventovaná a je zároveň brána jako bezpečná
cesta do školy, je nutné chodník opravit.
• II. rada pověřuje technické služby provést
opravu chodníku v uvedeném místě.

V minulých dnech byla předána do užívání zrekonstruovaná ulice Smetanova. Součástí rekonstrukce byla i úprava souběžných zelených pásů
(dosypání ornicí a osetí trávou), kterou provedli
pracovníci technických služeb. Ještě než se stačily pásy zazelenat, už nesly stopy působení vandalů, tentokrát automobilových. I když pracovníci TS několikrát poškozené pásy upravili, situace se opakovala.
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kultura

Výstava O času v mokropeské kapličce
Na předvánoční čas připravila ZUŠ Černošice ve spolupráci s Fotoateliérem OSCAR výstavu s poetickým jménem „O času“. Slavnostní zahájení se uskuteční v pátek 18. prosince od 18.00. Myšlenka uspořádání této výstavy vznikla v průběhu seminářů o fotografii jako výtvarném vyjadřovacím prostředku,
jenž v mnoha směrech koresponduje s kresbou a malbou. Návštěvníci se budou moci seznámit se třemi
tématickými bloky, a to blokem fotografických prací dětí na téma Zvíře v hlavní roli, dále blokem fotografických a kreslířských portrétů dětí doprovázených texty a na konec s blokem fotografií na plátně na
téma Čas (autor Mgr. L. Oscar Kopal, absolvent FAMU a lektor fotografických seminářů v ZUŠ). (pb)

Pěvecký sbor Chorus Angelus zve na vánoční koncerty
7. 12. pondělí od 18:00 Dobřichovice, aula nové budovy ZŠ, Vánoční zpívání
12. 12. sobota od 14:30 Černošice, zpívání na vánočních trzích
14. 12. pondělí od 17:00 Řevnice, kostel sv. Mauritia, Vánoční zpívání
16. 12. středa od 20:00 Praha 1, kostel U Salvátora, J. J. Ryba Česká mše vánoční
20. 12. neděle od 17:00 Černošice, Club Kino, Vánoční zpívání s přípravkami a hosty
23. 12. středa od 13:00 Praha, hlavní nádraží, J. J. Ryba Česká mše vánoční
Černošické koncerty se konají ve spolupráci s městem Černošice, které naši činnost podpořilo mj.
grantem z fondu kultury „Chorus Angelus–bavte se s námi“.
Pokud máte doma zpěváčka se zájmem o sborový zpěv, netradiční projekty a chcete, aby vaše dítě trávilo
smysluplně a kvalitně volný čas, přijďte kdykoli po dohodě na naše zkoušky a můžete zpívat s námi. Další
informace získáte na www.chorusangelus.cz, případně pište na chorus.angelus@centrum.cz.
(ju)

Kulturní akce v restauraci Jedličkovy lázně
4.-6. 12.–ART Černošice–10. ročník tradiční prodejní výstavy profesionálních i amatérských
umělců a výtvarníků, letos poprvé například se šperkařkou Adrienou Sobotovou 11. 12.–Legal Bengal, Rosham–bo, Zatracenej šnycl–něco z rockové muziky vám přijdou zahrát tři kapely od 20.00;
vstupné 40 Kč
12. 12.–Country večer s výbornou zpěvačkou Danou Fišerovou; přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a příjemně si zarelaxujte a zatancujte, zazpívejte s námi
26. 12.–Acoustic Noise Band Gregor&Dvořák–největší rockové balady v podání dvou známých českých hudebníků, Pavla Gregora a Vladimíra Dvořáka
31. 12.- 1. 1. 2010 – SILVESTR 2009. Vstup do nového roku za pouhou stokoruňáčku s diskotékou
několika DJ´s.

Výstava Art Černošice v Jedličkárně slaví 10. výročí
V pátek 4. prosince od 18.00 začíná v sále restaurace Jedličkovy lázně každoroční výstava, která
bude pokračovat v sobotu od 10.00 do 20.00 a v neděli od 10.00 do 17.00. Letos již podesáté zveme
všechny, kdož mají rádi obrazy, obrázky, fotografie, keramiku a mnoho dalšího. Rádi uvidíme
všechny nám již známé vystavovatele, ale i nové lidi, kteří budou chtít svými výrobky obohatit tuto
akci. Součástí slavnostního zahájení bude i kulturní program.
Kontakt: K. Vošalíková, tel.: 605 875 038 a D. Knetlová, tel.: 602 352 368.
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kultura
Hala a prostory mokropeské školy – 15. prosince ´09 od 16.00

I když světem vládne krize,
naše ruce mají vize.
Vyráběly, zdobily,
aby se Vám líbily
drobnůstky, co potěší
na srdci i na duši.

„Ruce znovu tleskejte“
Country, hip – hop, divadlo,
vše, co by Vás napadlo,
tancování, zpívání
v hale bude k vidění;
ve škole pak dílničky
pro šikovné ručičky.

Přijďte dítka podpořit,
atmosféru vytvořit.
Jste srdečně zváni.
Zhoufová, Drhová, Zálešáková,
realizační tým

Kultura v Mikroregionu Dolní Berounka
Řevnice (Modrý domeček)

1. prosince (19.00)–vernisáž Vánoční prodejní výstavy šperků, obrazů, malby na textil a keramiky;
výstava bude otevřena do 6. ledna 2010
4. a 5. prosince–akce Koláče pro Náruč; vyzýváme všechny nadšené kuchařky, aby přinesly své
koláče, buchty, sladké i slané pečivo v pátek 4. 12. odpoledne a v sobotu 5. 12. od 8.00 do 12.00 do
Modrého domečku na náměstí; Náruč je bude prodávat na vánočních trzích v Řevnicích a výtěžek
z prodeje půjde na podporu klientů našeho sdružení; kromě občerstvení budeme nabízet adventní
věnce a vánoční přání vyrobená dětmi ve stacionáři a ručně vyráběné relaxační polštářky
22. prosince (20.00)–Řevnická Rybofka v kostele Sv. Mořice v Řevnicích
24. prosince (13.00)–Řevnická Rybofka před Modrým domečkem
6. ledna (18.00, kavárna)–vernisáž výstavy kreseb a fotografií mladého fotografa Robina Seidla, žáka
ZUŠ Řevnice; výstava potrvá do 5. března 2010

Dobřichovice

9. prosince (knihovna, 17.00)–rodinné centrum Fabiánek pořádá večer se známým botanikem
a spisovatelem Václavem Větvičkou, který představí svou novou knihu Berounka, řeka bez pramene
včetně autorského čtení a autogramiády
12. prosince (zámek, od 13.00)–Dětský vánoční jarmark: výrobky, které si koupíte, zhotovily děti
a výtěžek z prodeje zase dětem pomůže; 13.30: vystoupí děti ze ZUŠ Dobřichovice, během vystoupení bude také oficiální předání dárků ze Stromu splněných přání pro Dětský domov Lety; 15.00:
prezentace knihy Ivana Binara a ilustrátorky Veroniky Podzimkové Dobrodružství Bibiany se stacionářem v Dobřichovicích; kromě autorského čtení se můžete těšit na loutkové představení a výtvarnou dílnu s Veronikou Podzimkovou; 16.00: pohádku Jak Kašpárek zachránil vánoce zahraje divadlo Krab
12. prosince (Fürstův sál, 18.00)–Podvečer s operetou (Christina Kluge, soprán, Jaroslav Mrázek,
tenor, Jaroslav Šaroun, klavír)
19. prosince (Fürstův sál, 19.00)–Josef Klíma pokřtí svou novou knihu Vlastníma očima; muziku
obstará trio Josef Klíma, Pavel Půta, Andy Saidl; podepsanou knihu bude možno koupit na místě
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z radnice

Terénní automobil pro hasičskou jednotku
Dobrovolní hasiči se nesetkávají příliš často s upřímným oceněním své práce. Desítky hodin
dřiny a podstupování rizika, ať už při výcviku či přímo v terénu, většinou lidé nezaznamenají
nebo je považují za samozřejmost či za „hraní” dospělých kluků.
Motorem naší práce pro hasičskou jednotku je
jednak láska k „hasičině“, což je pro nás především obětavost při pomoci druhým, zvládání
rizikových a zátěžových situací, vztah k hasičské technice, a jednak skvělá parta lidí, která Jednotku sboru dobrovolných hasičů Mokropsy
tvoří. V dnešní materialistické době ale každý
z nás občas musí odpovídat na otázku „proč”, ať
už svojí rodině nebo hlavně sám sobě. Odměnou
a motivem je pro nás každé „Díky“ od těch, kterým jsme pomohli. Tito lidé však většinou mají
v dané situaci zcela jiné starosti, proto je pro nás
takové poděkování spíše milým překvapením.
Dnes jsme dostali jako hasičská jednotka dar.
Od člověka, kterému jsme nikdy zásadním způsobem nepomohli, a přesto dokázal takto ocenit naši práci. Svým způsobem jsme vlastně
obdarováni dvakrát. Terénním automobilem
a hodně dobrým vnitřním pocitem, který nás
bude dlouho hřát. Pan Martin Moravec se rozhodl věnovat JSDH Mokropsy terénní automobil Toyotu Land Crusier.
Tento zcela nestandardní dar si zasloužil
i nestandardní předání. Veliteli jednotky s několika členy se podařilo během krátké doby zajistit

utajené přelakování vozu, přelepení informačními prvky i zabudování výstražného systému,
a přeměnit tak Toyotu v zásahové vozidlo hasičské jednotky s veškerým potřebným vybavením.
V sobotu 14. listopadu se v hasičské stanici
konal slavnostní večer s předem blíže nespecifikovaným programem. Ukázalo se, že zvědavost
není výsadou pouze ženského pohlaví, protože
jednotka se dostavila v téměř kompletní sestavě.
Krátce po zahájení večera velitel zavelel nečekaný nástup hasičské jednotky na dvoře stanice. Během jeho proslovu o smyslu hasičské
práce předstoupila před nastoupenou jednotku
i mladá rodina s dvěma malými chlapci. Velitel příchozí jednotce představil a neopomněl se
zmínit o tom, že s panem Moravcem se hasiči
již setkali. Například v roce 2002, kdy osobně
i materiálně pomáhal při likvidaci následků
katastrofální povodně, nebo v roce 2005, kdy
jednotce pomohl sponzorským darem.
Velitel pak ve svém proslovu pokračoval „… a v
letošním roce se pan Moravec rozhodl, že věnuje
mokropeským hasičům terénní vůz Toyotu Land
Cruiser”. Současně s těmito slovy vjela do dvora
rozblikaná Toyota v hasičských barvách, jejíž pří-

„Hej mistře“ z Řevnic v přímém přenosu v Clubu Kino
Česká mše vánoční rožmitálského kantora
Jakuba Jana Ryby je nejprováděnější českou
skladbou vůbec a nejpopulárnější ikonou českých Vánoc. Její řevnické provedení, které se
uskuteční v úterý 22. prosince v místním kostele, dosáhne monstrózních rozměrů, neboť se
jej v řadách sboru účastní okolo padesáti míst-
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ních občanů a třicetičlenný orchestr. Nastudování a celé provedení řídí dirigent Lukáš
Prchal. Velmi lákavé je obsazení sólových
pěveckých partů. V tenoru uslyšíme známého
skladatele a dirigenta filmové hudby Varhana
Orchestroviče Bauera, basového sóla se zhostí
Ondřej Hejma, sopránový part zazpívá jaz-

z radnice
jezd hasiči sledovali opravdu s němým úžasem,
který pak rychle vystřídal bouřlivý potlesk. Ještě
jednou tímto děkujeme celé rodině sponzora.
Protože toto číslo Informačního listu je

poslední předvánoční, rád bych vám za celou
naši jednotku popřál klidné a šťastné prožití
vánočních svátků.
Tomáš Havlík, velitel JSDH

Starosta na návštěvě u hasičů. V minulých dnech zavítal mezi členy zásahové jednotky města starosta
Mgr. Aleš Rádl. Při této příležitosti zdůraznil, že právě hasiči jsou spolu s městskou policií zárukou klidného života pro občany našeho města. A protože společným cílem města i jednotky je dosažení její plné
profesionality, přislíbil starosta veškerou podporu při budování v tomto ohledu nezbytné nástavby na
stávající mokropeskou zbrojnici, ve které by mělo vzniknout potřebné zázemí pro členy sboru, operační
středisko a krizová místnost pro případ povodní. V průběhu návštěvy pak hasiči předvedli zásahové
vozidlo (na snímku), které získali jako sponzorský dar.

zová zpěvačka Alice Bauer. Výčet osobností,
které nejsou typickými sólisty v klasicistním hudebním díle, završí jazzman Jan Kořínek, jenž zahraje varhanní part na jazzové
varhany (hammond organ). Benefiční koncert pořádá občanské sdružení Náruč, které
provozuje denní stacionář pro děti a mládež s postižením v Dobřichovicích a sociální
firmu Modrý domeček v Řevnicích. Výtěžek

ze vstupného bude použit na podporu jeho
charitativní a sociální činnosti. Ve spolupráci
se společností DataConnect, s. r. o., se podařilo zajistit přímý přenos celého koncertu na
internetu. Takže i ti, kdo se do kostela fyzicky
nedostanou, budou moci koncert živě sledovat ve vysoké kvalitě zvuku i obrazu bud doma
u počítače nebo v černošickém Clubu Kino.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Vánoční program bohoslužeb v Černošicích
Římskokatolická církev
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Mše sv.
24. 12. (čtvrtek, 16.00)–Narození Páně
25. 12. (pátek, 10.30)–Narození páně
27. 12. (neděle, 10.30)–svátek Svaté Rodiny
1. ledna (pátek, 10.30)–Nový Rok, Slavnost
Panny Marie
3. ledna (neděle, 10.30)
Českobratrská církev evangelická
13. 12. (3. advent, bohoslužby, 8.00)–sál DPS
27. 12. (bohoslužby s Večeří Páně, 8.00)–sál DPS
Církev bratrská
2. 12. (19.00)–adventní biblické zamyšlení
s modlitbami
6. 12. (9.30)–2. adventní neděle–bohoslužba

9. 12. (19.00)–adv. biblické zamyšlení s modlitbami
12. 12. (11.00)–vystoupení živého betlému na
adventních trzích (písně, herci, zvířátka)
13. 12. (9.30)–3. adventní neděle – bohoslužba
16. 12. (19.00)–adventní biblické zamyšlení
s modlitbami
20. 12. (9.30)–4. adventní neděle – bohoslužba
nejen pro dospělé, ale i pro děti
25. 12. (9.30)–Boží hod – bohoslužba
27. 12. (9.30)–neděle mezi svátky – bohoslužba
31. 12. (17.00)–silvestrovské setkání všech generací
31. 12. (19.00)–silvestrovské setkání mládeže
1. 1. (9.30)–novoroční bohoslužba
Všechna setkání (krom živého betlému) se konají
ve staré modlitebně Církve bratrské v Černošicích
v Topolské ulici 523.

Adventní trhy opět u kostela
Město Černošice vás srdečně zve na adventní trhy, které se budou konat v sobotu 12. prosince
v Komenského ulici u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Komenského ulice bude v tento den
uzavřena pro veškerou dopravu. Na zastřešeném podiu, jež zdarma poskytla firma Šiba, se v průběhu adventních trhů představí děti ze Základní umělecké školy, pěvecký soubor Chorus Angelus a další zpěváci a herci v doprovodném programu. Na tržišti si budete moci koupit pěkné
dárky pro své blízké a podpořit naší ZUŠ nákupem u jejího stánku. Vyzýváme všechny výtvarníky a umělce, kteří by se rádi na těchto trzích svými díly prezentovali, aby se do 10. prosince přihlásili odboru kultury na tel. číslo 251 641 116 nebo 602 200 817, e-mail pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Adventní trhy obohatí živý betlém
Srdečně všechny zveme 12. prosince od 11.00 na adventní trhy ke kostelu, kde členové církve
Bratrské v Černošicích představí vánoční poselství formou zpívaného „živého betléma“. Můžeme
se těšit na živý betlém včetně zvířátek a dvacetičlenný pěvecký sbor, který se postará o doprovod
takřka v muzikálovém stylu.
Sbor Církve Bratrské, Černošice

Česká mše vánoční zazní opět v černošickém kostele
Srdečně zveme na již tradiční provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby ,,Hej mistře“.
Těšíme se na vás 24. prosince ve 22.00 v černošickém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Hrají
a zpívají profesionální i amatérští muzikanti z Černošic a okolí.
Květa Hurťáková
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Kam s bioodpadem? Do kompostu, svozové firmě, do sběrného místa
Při tlení bioodpadu na skládkách vzniká metan,
a právě ten, hned po oxidu uhličitém, nejvíce
přispívá ke globálním změnám klimatu. Bioodpad z kuchyně je možné využít ke zlepšení kvality kompostu. Kdo ale nechce nebo nemůže
kompostovat, může v Černošicích využít svozu
tohoto odpadu od nemovitosti. Tento svoz probíhá v letních měsících každé úterý, v zimním
období pak jednou za čtrnáct dnů. Odpad je
možné připravit na svoz do nádob na biood-

pad nebo do biologicky rozložitelných pytlů,
které jsou k zakoupení v Technických službách
v Topolské 660 nebo na pokladně Městského
úřadu v Riegrově ulici 1209.
Jako další možnost je sběrné místo v areálu TS
v Topolské ulici 660, kam lze bezplatně bioodpad odložit: v pondělí a ve středu od 7.00 do
17.00 a v sobotu v letních měsících od 1. 4. do
30. 10. (16.00 – 19.00), v zimním provozu od
1. 11. do 31. 3. (14.00 – 16.00).

Tříděný sběr nebezpečných odpadů v Černošicích
Tříděný sběr některých nebezpečných složek
komunálního odpadu – rozpouštědla, kyseliny,
zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný
odpad obsahující rtuť, olej a tuk (vyjma jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice,
detergenty a odmašťovací přípravky, baterie
a akumulátory – je nutné odkládat na sběrné
místo v areálu TS v Topolské 660. Nebezpečný

odpad (hlavně chemikálie) bude převzat pouze
v uzavřeném a neporušeném obalu. Na sběrné
místo mohou nebezpečný odpad odkládat jen
občané trvale bydlící v Černošicích (ke kontrole je nutné předložit občanský průkaz) nebo
majitelé rekreačních objektů, kteří ke kontrole
předloží doklad o zaplacení poplatku za likvidaci odpadu.

Ceník služeb poskytovaných odborem technické služby
Ceník platný od 1. 10. 2008		
včetně DPH
Avia
Mth
700 Kč
Tatra
Mth
840 Kč
Bobcat
Mth
760 Kč
Válec
Mth
440 Kč
Plošina
Mth
560 Kč
Multikára
Mth
300 Kč
Caterpillar
Mth
920 Kč
Traktor
Mth
920 Kč
Zametač
Mth
1 600 Kč
Traktor s cepákem
Mth
920 Kč
Štěpkovač
Mth
1 480 Kč
Kontejner na větve - štěpkování **		
1 120 Kč
Avia
Kč/km
28 Kč
Tatra
Kč/km
40 Kč
Plošina
Kč/km
25 Kč
Multikára
Kč/km
25 Kč
Fumo
Kč/km
25 Kč
Pracovník TS
Kč/h
280 Kč
Pracovník TS s mechanizací *
Kč/h
320 Kč
Zapůjčení vysoušečů
Kč/den
12 Kč (DPH se neúčtuje)
* motorová pila, křovinořez, plotostřih
**	prosíme případné zájemce o přistavení kontejneru, aby svůj požadavek projednali s vedením
OTS alespoň dva pracovní dny předem
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Rostliny chránící před prachem „díky“ vandalům mizí
Loni jsme představili projekt nazvaný Zelené
technologie pro ochranu ovzduší, zaměřený na
výzkum možností omezení škodlivého vlivu
automobilové dopravy. V rámci projektu, jehož
vedoucím je doktor Tomáš Vaněk, šéf laboratoře Rostlinných biotechnologií, společného pracoviště Ústavu experimentální botaniky a Výzkumného ústavu rostlinné výroby,
byly okolo Dobřichovické ulice vysázeny rost-

liny s vysokou schopností zachytávat zplodiny
motorů, prachu a otěrů pneumatik.
Z devadesáti loni na podzim vysazených rostlin
(třicet javorů babyka, třicet borovic černých a třicet cypřišků leylandových) „nepřežilo“ zimu 12
cypřišků. Ty sice pracovníci technických služeb
počátkem letošního léta dosadili do původního
počtu, ale vandalové z nich šest odcizili a k tomu
odnesli ještě čtyři borovice černé.

Dosloužilé mobilní telefony a Linka bezpečí
Na všech značkových prodejnách O2 nyní
naleznete speciální boxy ve tvaru „Mobilžrouta“,
které jsou vyrobeny z recyklovaného papíru
a kam je možno vyhazovat vysloužilé telefony.
Za každý takto odevzdaný přístroj obdrží Sdružení Linka bezpečí 25 Kč na provoz a rozšíření
krizové linky pro děti.
Recyklace mobilních telefonů je v České repub-
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lice obecně velmi málo rozšířená a většina starých telefonů končí bez dalšího využití cenných
materiálů – například drahých kovů použitých
na jejich výrobu. Spojení kampaně s podporou
Linky bezpečí má za cíl motivovat širokou veřejnost jak k ekologickému chování, tak k přispění
na dobrou věc.
Renáta Petelíková čerpala z měsíčníku Odpady

z radnice

V rámci dotace z Fondu životního prostředí byly v průběhu září a začátku října dokončeny sadové úpravy
a výsadby okrasných dřevin a stromů v okolí hřiště SK Kazín, skateparku a městské pláže. Bylo vysazeno
16 vzrostlých stromů a na 2500 okrasných dřevin. Na valu nad fotbalovým hřištěm byly založeny trávníkové plochy, do kterých budou v jarních měsících umístěny lavičky a znovu nainstalováno veřejné ohniště.

Starý nábytek patří do velkoobjemových kontejnerů
Dvakrát do roka, a to v jarních a podzimních
měsících, organizuje město svoz velkoobjemového odpadu. Při těchto pravidelných akcích lze
do přistavených velkoobjemových kontejnerů
zdarma odkládat starý nábytek, matrace a jiné
nepotřebné věci nevhodné k recyklaci. I přes
tuto možnost se někteří z nás zbavují velkoob-

jemového odpadu tak, že jej prostě pohodí na
místa určená pro kontejnery na tříděný odpad.
Znesnadňují tak práci svozové firmě i pracovníkům technických služeb, kteří tato místa pravidelně uklízejí. Město je pak nuceno svépomocí
a za nemalých nákladů toto haraburdí odvážet
na skládky.

Za poslední tři měsíce svezli pracovníci TS hromadu nábytku odloženého u kontejnerů na tříděný odpad.
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Z historie Dolních Mokropes
Nemalou úlohu v historii bývalé samostatné
obce Dolní Mokropsy hrály různé společenské, kulturní a sportovní organizace.
Jako první v obci a na zbraslavském okrese založil před rokem 1848 pokrokový sedlák Karel
Zdeborský (1822 – 1875) rolnický spolek „Přemysl pod Kazínem“. Byl jeho vůdcem a organizátorem. Příslušníci spolku si říkali „Bandaleria“–Selská jízda. Zúčastňovali se všech akcí, při
kterých mohli projevit své národnostní smýšlení
jako protest proti rakousko-uherskému útisku.
Musel to být krásný pohled na urostlé selské
synky ve stejnokrojích na koních a dívky a ženy
v národních krojích na vyzdobených selských
vozech.
Spolek měl také prapor od neznámého autora,
který vymaloval v roce 1845. Na modrém poli
byl zobrazen ve štítu český lev a nad ním česká
královská koruna. Problematický byl jeho rozměr 2 x 5 metrů. S touto korouhví táhli sedláci z Mokropes a Zbraslavi v červenci 1848 na

pomoc bojující Praze. Došli na smíchovskou
silnici, kde je rozprášili Windisgrätzovi husaři.
Korouhev zachránili jen tím, že ji rychle schovali do slámy zásobovacího vozu.
Ale podle jiného vyprávění se sedláci, čím byli
blíž Praze, stále častěji zastavovali u kraje silnice a pojídali buchty, které jim na cestu
napekly panímámy. Ač bylo odpoledne, zastavili v Chuchli na nocleh. Spali ve stodole. V noci
nějaký vtipálek vykřiknul „Husaři jedou“
a rázem všichni ve strašném zmatku a spěchu
utíkali k domovu. Prý z toho byla strašná ostuda
a posměch na mnoho let. Jaká je pravda, nám již
nikdo nepoví.
Za Bachova absolutismu v roce 1859 byly
všechny spolky úředně rozpuštěny. Korouhev
zůstala u předsedy a praporečníka Karla Zdeborského, nevhodně uložena na půdě hotelu
Libuš, kde na ní hodovaly myši. Pak byla na
statku Jana Dlouhého, který ji nechal opravit,
a když byl v Mokropsech založen v roce 1920

Ženy v národních krojích na vyzdobených selských vozech
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Sokol, tak mu ji daroval. A znovu byl problém
s jejím rozměrem. Znovu byla uložena, pravděpodobně v hostinci u Pokorných. Na světlo světa
jí pomohla za první republiky agrární strana.
Sokol ji obnovené Selské jízdě vrátil na slavnosti
22. 8. 1937. A tam stopa končí. Další zmínka
o korouhvi chybí.
Usedlost pana Zdeborského tvořil hotel Libuš,

zeď zahrady se táhla až k dnešní Srbské ulici
a dolů k hasičárně a Masopustnímu náměstí,
kde byly hospodářské budovy. Na hlavní budově
byla umístěna pamětní deska s nápisem:
Karel Zdeborský‚ zakladatel a první předseda
rolnického spolku Přemysl pod Kazínem v Dolních Mokropsích, narozen 22. 1. 1822, zemřel 5.
1. 1875.
Milena Křížová

Na slavnosti pořádané 22. 8. 1937
předala Tělocvičná
jednota Sokol Dolní
Mokropsy starobylou korouhev zpět
Selské jízdě okrsku
Zbraslav
Usedlost pana
Zdeborského tvořil hotel Libuš, zeď
zahrady se táhla
až k dnešní Srbské
ulici a dolů k hasičárně a Masopustnímu náměstí
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Představitelé města přivítali devatenáct nových občánků
Reprezentační sál města v Základní umělecké
škole ožil 25. října milou událostí. Představitelé města, starosta Mgr. Aleš Rádl a místostarostka Helena Langšádlová, tu přivítali devatenáct nových občánků. Je pravda, že význam
okamžiku si uvědomovali spíše šťastní rodiče
než ti nejmenší účastníci slavnosti, ale slova starosty byla určena oběma věkovým kategoriím:
„Přeji vám, vážení rodiče, hodně radosti, ale
i sil a trpělivosti při výchově vašich dětí,“ uvedl
na adresu maminek a tatínků. Novým občánkům pak popřál, aby měli ve svých rodičích
pevné rodinné zázemí a prožili spokojené dětství a dospívání. Zároveň připomněl, že jsou již
druhou generací, která může vyrůstat v demokratické společnosti, pro kterou jsou tou největší
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nadějí. Město se bude snažit vytvořit jim takové
podmínky, aby se tato naděje stala skutečností
a kluci a holčičky mohli prožít plnohodnotný
život.
(red)

z města a okolí
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Peek to Kryštof
Anglická jazyková školka a škola Kryštof děti jednoduše nenechá zahálet. „Come on, Mikuláš, come
on“ je pozvání pro jeho studenty na „Etiopské“ divadélko, zpívání a mikulášské radování do černošického Clubu Kino 2. prosince v 16 hodin. Zabruslíme si 12. prosince od 9 do 11 hodin na černošickém zimním stadionu a v lednu zabalíme lyže a s anglickým lektorem odjíždíme do zasněžených hor
a útulné chaloupky v Kořenově na Winter Camp 2010. Se školáky (Junior Winter Camp) jedeme 4. –
10. ledna (camp je OPEN pro všechny zájemce školou povinné) a s předškoláky 10. – 16. ledna. Jupí!
Marcela Polová, www.klckrystof.cz

Přijďte vytvořit něco pěkného na Mikulášské odpoledne
Základní umělecká škola, výtvarný a hudební obor, ve spolupráci s Domem s pečovatelskou službou srdečně zve všechny milovníky umění na výtvarnou dílnu s hudbou, nazvanou Mikulášské
odpoledne. Setkání se uskuteční v sále DPS ve čtvrtek 3. prosince od 15.00. Budeme vyrábět lidové
řetězy a svícínky, popovídáme si o Vánocích a lidových zvycích, zazpíváme si a budeme se radovat ze
setkání. Budeme také očekávat příchod sv. Mikuláše a jeho doprovodu. Zvou vás vaše děti z hudebního a výtvarného oddělení.
Hana Bláhová

Základní umělecká škola zve na zahradní párty
Základní umělecká škola Černošice zve všechny děti, rodiče a přátele naší školy na již tradiční
zahradní párty spojenou s adventním zpíváním a malým pohoštěním pro zahřátí, která se koná 9.
prosince od 16.00 na zahradě školy ve Střední ulici 403.
Lída Plzáková, ředitelka školy

Mokropeské zelí už po jedenatřicáté
V sobotu 12. prosince se v restauraci U Králů uskuteční tradiční degustační akce nazvaná Mokropeské zelí. Jde už o 31. ročník, tentokrát spojený s oslavou 921. výročí prvního písemného zápisu
o Dolních Mokropsech. Zhruba dvacet soutěžících spravedlivě seřadí šestičlenná porota nejen
v hlavní soutěži, ale i při klání družstev a v soutěži vítězů dosavadních ročníků, tzv. lize mistrů.
Podle vyjádření aktérů je letos kvalita zelí na nejvyšší úrovni a tak nezbývá než popřít zdar této
pěkné tradici.
Vladimír Kocourek

V Mraveništi si hrajeme a poznáváme nové kamarády
Zdravíme z Mateřského centra Mraveniště a zveme rodiče s dětmi předškoláčky na předvánoční
posezení s pohádkou, a to 20. a 21. prosince. S sebou vezměte vánoční cukroví a dobrou náladu.
V příštím roce se sejdeme 7. a 8. ledna. Mateřské centrum Mraveniště pak můžete navštěvovat vždy
ve čtvrtek. Těšíme se na děti od 2 do 5 let (v doprovodu rodičů). Pátek patří miminkům a batolátkům do 2 let, samozřejmě v doprovodu rodičů. Program bude přizpůsoben věku dětí. Přijďte si společně pohrát, zazpívat a poznat nové kamarády. Kontakt: mraveniste@seznam.cz, 603 283939.
Zdraví Simona, Hedvika, Radka, Dáša, Lenka a Kamila
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Kluci, přijďte si zahrát košíkovou!
Sokol Černošice zve chlapce (rok narození 2002-2003) na doplnění právě začínajícího družstva
košíkové. Jedinou podmínkou je dobrý zdravotní stav a chuť do sportu. Žádné zvláštní dovednosti
nejsou třeba, vše se naučíte u nás. Zájemci mohou přijít každý čtvrtek od 15.30 do tělocvičny v sokolovně (vedle kina) za trenéry.
Ing. Jaroslav Kořínek

Omluva za nesprávně uvedené údaje
V říjnovém vydání Informačního listu bylo na straně 21 nesprávně uvedeno, že v roce 2006 byl pan
Tomáš Hlaváček zvolen do Zastupitelstva města Černošice za stranu Volba pro město, přičemž ve
skutečnosti byl zvolen za stranu Věci veřejné. Za tuto nesprávnou informaci se panu Hlaváčkovi
omlouváme.
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář starosty

kultura

Galakoncert Big Bandu Václava Zelinky
Odbor kultury vás zve 11. prosince od 20.30 do Clubu Kino na tradiční vánoční koncert velkého
swingového orchestru Václava Zelinky. Na tento koncert se opět podařilo získat vynikajícího zpěváka Milana Černohouze. Společně s ním vystoupí i další známí umělci – Vlasta Kahovcová, známá
z divadla Semafor i jako členka skupiny Ladislava Štaidla, Milan Matoušek a Lukáš Burián, kteří
dohromady tvoří vokální kvarteto Blackhouse, hlavní magnet večera. V programu zazní již posluchačsky osvědčené skladby Jaroslava Ježka, Glena Millera, Counta Basieho, Karla Vlacha a mnoha
dalších. Vstupenky za 150 Kč si můžete zakoupit v předprodeji v trafice na černošickém nádraží.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Radek Novák a Animus band v hostinci U Mlynáře
Odbor kultury a hostinec U Mlynáře vás srdečně zvou v sobotu 12. prosince od 19.00 na hudebně
zábavný večer. K tanci a poslechu zahraje multiinstrumentalista Radek Novák. Na své si přijde takřka každý, neboť Radek hraje i písničky na přání a v jeho repertoáru najdete takřka vše, od lidovek
přes rock, rock´n roll až po moderní muziku. Nezapomeňte tedy – sobota 12. prosince hostinec
U Mlynáře, Masopustní náměstí v Mokropsech a univerzální hudba pro všechny věkové kategorie.
Více informací na http://www.one-man-band.cz/. Vstup zdarma.
(pb)

Violoncello, saxofony a netradiční jazz
Club Kino přivítá v neděli 13. prosince ve 20.30 na svém podiu skupinu Tellemarkk. Její protagonisté Dorota Bárová (violoncello), Pavel Hrubý (saxofony) a Tomáš Reindl (bicí) jsou mladí, talentovaní muzikanti, kteří však mají za sebou velké úspěchy a zkušenosti jako hudební skladatelé a virtuosové prestižních hudebních těles. Tvorba Tellemarkku se ocitá na pomezí jazzu a vážné hudby,
je v ní patrný vliv indické hudby a zkušenosti s netradičními nástroji. Koncert bude jistě zážitkem,
který nenechá diváka klidným.
(mk)
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z města a okolí

Popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přišly ve středu 18. listopadu všem seniorům, kteří přijali
pozvání do společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, aby tu společně oslavili svá významná
životní jubilea, místostarostka Helena Langšádlová a členky sociální komise.

Bratři Ebenové a jejich nejnovější album Chlebíčky
Velký muzikantský svátek zažijí posluchači, kteří
19. prosince zavítají do Clubu Kino. Se svým
nejnovějším albem Chlebíčky tu totiž poprvé
vystoupí bratři Ebenové. Marek, Kryštof a David
nabídnou prvotřídní muziku plnou vtipu a jemné
lyriky. Spojení kytary, klavíru či flétny, klarinetu
a sopránsaxofonu vytváří ojedinělý ebenovský
sound, obohacený dalšími nástroji. Repertoár
bude tvořen skladbami z alba Já na tom dělám
(oceněno cenou Akademie populární hudby
Anděl 2002 a platinovou deskou), dále Malé písně
do tmy a Tichá domácnost. Autorem hudby i textů
nového alba je Marek Eben. V Černošicích bratři Ebenové vystoupí společně s vynikajícími
muzikanty z kapely ETC Vladimíra Mišíka–Jiřím
Veselým (basová kytara, akordeon), Jiřím Zelenkou (bicí) a Pavlem Skálou (akustické a elektrické
kytary). Kapelu dnes již neodmyslitelně doplňuje jazzový kontrabasista Jaromír Honzák. Není
pochyb, že v čase předvánočním bude večer strá-
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vený s bratry Ebenovými svátkem a dárkem zároveň. Koncert začíná ve 20.30, vstupenky v ceně
300 Kč zakoupíte v předprodeji v trafice na černošickém nádraží, v den koncertu potom přímo
v Clubu Kino za 350 Kč. Více informací najdete
na www.bratriebenove.cz
Za odbor kultury Pavel Blaženín

z města a okolí

Naprosto nečekané setkání na černošické cyklotrase
Kdo je vášnivým cyklistou a občas na svém
kole brázdí břehy řeky Berounky, může na
cyklotrase vedoucí z Prahy až do Paříže, která
prochází Černošicemi, i v největší rychlosti
postřehnout nejen půvabné dívky na kolečkových bruslích, ale i zatoulanou divokou
kachnu, labuť či pejsky všech ras a velikostí.
Tentokrát však skupinka cyklistů přijíždějících od Radotína narazila (téměř doslova)
na zvířátka rozměrů nesrovnatelně větších
a původem exotičtějších. Přesně nevíme,
jestli přišli nádherní velbloudi volným krokem až z Paříže, nebo přijeli do našeho města
s cirkusem Astra, který tu v tuto dobu bavil
malé i velké diváky pohádkou Velbloudí
tanec, ale rozhodně se u Berounky vyjímali
nádherně.
(red)

Sedmé narozeniny Clubu Kino pod parohy

Přátelé Clubu Kino slavili sedmé narozeniny tohoto
oblíbeného „pupku“ místní kultury a když je třeba
i nevázané zábavy. Tentokrát ve stylu mysliveckého
halali. Jak ukazuje náš snímek, mohutné parohy slušely stejně krásným dámám v loveckém i rozjařeným
junákům v kožených kraťasech a slušivých kloboucích.

35

prgA4_listy 18.11.2009 15:38 Stránka 1

(K-černá/Process Black plát)

inzerce

PROGRAM
P R O G R A M2009

PRO ART Černošice

C
PROSINE

o
b
n
i
u
l
C K

www.clubkino.cz

rČ
e s tE
auR
r a cN
e

●

O
h u dŠb aI

●

MICHAEL JACKSON’S - THIS IS IT

KINO

Víc než poslední zpovědí předčasně zesnulého zpěváka Michaela Jacksona je film This Is It
velkolepou oslavou jeho talentu, vlivu a tanečního i pěveckého umění ...

út

Hrají: Michael Jackson ...

Hudební 112 min

2.12. COME ON, MIKULÁŠ, COME ON

VSTUPNÉ: 90 Kč

POUZE PRO ZVANÉ

J

15

K

18

C
k i nEo

1.12.

13

17:00
20:00
hod.

L

19

L
16:00

20

VSTUPNÉ: 90 Kč
JE TO JEDNO
4.12. DYK
Radotínská kapela DYK JE TO JEDNO - baskytarista Jindřich Peroutka, kytarista

20:30

L

5.12. MIKULÁŠ / SKA - BASTA FIDEL

20:30

st

BESÍDKA

"Etiopské" divadélko, zpívání a mikulášské radování s anglickou školičkou Kryštof.

pá
LIVE

Petr Štefan, bubeník Michael Henych a excelentní zpěvák Petr Zdeněk Flyn (ex JAZZ Q
Martina Kratochvíla) vydala letos v létě zbrusu nové album “ Na E55”.

so
LIVE

AFTERPARTY DJ RASTY AND LUCKA "ČIČÍ MIKČA" B DAY

VSTUPNÉ: 70 Kč

hod.

USA / 1954 režie: M. Curtiz muzikál
120 min.
VSTUP ZDARMA
Hrají: Bing Crosby, Danny Kaye, Vera-Ellen, Dean Jagger, George Chakiris, Mary Wickes ...

16:00
hod.

Po opuštění armády se vojáci Bob Wallace (Bing Crosby) a Phil Davis (Danny Kaye)

SENIOR spojují a stávají se jednou z nejpopulárnějších pěveckých a tanečních dvojic v USA...
CLUB
8.12. JÁNOŠÍK - PRAVDIVÁ HISTORIE 2009 režie: K. Adamik historický 140 min. 20:00

út

K IN O

Hrají: : Václav Jiráček, Ivan Martinka, Michal Zebrowski, Sarah Zoe Canner, Maja Ostaszewska ...

Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral a chudým dával. Stal se symbolem
lidového odporu proti panskému útlaku. Lidová fantazie ho obdařila přímo pohádkovými
vlastnostmi. Zázračnou silou, neobyčejnou chytrostí a odvážnými činy ... VSTUPNÉ: 70 Kč

11.12. BIG BAND VÁCLAVA ZELINKY - GALAKONCERT VSTUPNÉ: 150 Kč
pá
LIVE

so

PLES

VSTUPNÉ: 100 Kč

Srdečně zveme všechny příznivce tance na společenský ples k příležitosti zakončení
tanečního kurzu. Nechejte se vtáhnout do rytmu společenských tanců a přijďte si užít
sobotní večer společně s námi.

13.12. PLAVBA ANEB POČKEJ S TÍM - slavnostní premiéra
ne

D IVADLO
PRO DĚTI
36

hod.

20:30

Odbor kultury vás zve na tradiční vánoční koncert velkého swingového orchestru
hod.
Václava Zelinky. V programu zazní posluchačsky osvědčené skladby od Jaroslava Ježka,
Glena Millera, Counta Basieho a mnoha dalších..
Srdečně zve město Černošice

12.12. ZÁVĚREČNÝ PLES TANEČNÍCH FRÝDA

22

TELE

hod.

Hudba kapely Basta Fidel je nejen klasickým ska / rocksteady, ale nechává se také ovlivňovat
například dancehallovou naléhavostí, oddechovým reggae roots nebo balkánskou výbušností.
Na afterparty do pozdních "čertích hodin" vás pak srdečně zve DJ Rasty na vlně elektro dnb
jungl ... a Lucka “čičí mikča”, která oslaví své 18. narozeniny :)

6.12. BÍLÉ VÁNOCE
ne

hod.

20:00

23

L

24

PÁ

26

LI

2

K

31

hod.

16:00

Je země placatá či kulatá či…? Odpověď možná naleznete v nové autorské hře
hod.
Divadelního souboru z Černošic pod vedením Ivety Duškové.
VSTUPNÉ: 50 Kč

O

inzerce
BAROVÁ & TELLEMARK
VSTUPNÉ: 100 Kč
13.12. DOROTA
Acoustic vocal jazz music. O.S. Jazz Černošice Vás srdečně zve na koncert zpívající

20:00

15.12. ULOVIT MILIARDÁŘE ČR / 2009 komedie režie: Tomáš Vorel 88 min VSTUPNÉ: 70 Kč

20:00

ne
JAZZ

út

KINO

hod.

violoncellistky s její doprovodnou kapelou. Dorota Barová - violoncello, zpěv, Pavel Hrubý
- saxofony, Tomáš Reindl - perkuse, tabla, bicí nástroje. Srdečně zve O.S. JAZZ Černošice

Hrají: Tomáš Matonoha, Ester Janečková, Jiří Mádl, Kateřina Sedláková, Josef Carda ...

hod.

Na úspěšného podnikatele Patrika Grossmanna je navlečena vykonstruovaná reportáž. Atmosféra
zhoustne natolik, že si do něho může každý kopnout, a tím demonstrovat svou morálnost.
Zdá se, že musí přijít nezastavitelný pád, když se v marihuanovém opojení dostaví spásný nápad …

- VÁNOČNÍ KONCERT
VSTUPNÉ: 100 Kč
18.12. TIMUDEJ
Proč byla kapela založena už asi nikdo nikdy nezjistí. Na první zkoušce si členové kapely

20:30

00
:00

19.12. BRATŘI EBENOVÉ

20:30

00

ANGELUS - ADVENTNÍ KONCERT
20.12. CHORUS
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus zve rodiče, přátele a své příznivce na slavnostní

17:00

RYBOVKA - benefiční koncert VSTUPNÉ: DOBROVOLNÉ
22.12. ŘEVNICKÁ
Přímý přenos benefičního koncertu z kostela sv. Mořice v Řevnicích.

20:00

o

d.

.

:30

d.

:30

pá
LIVE

so
LIVE

ne
LIVE

út

TELEMOST

d.

00

d.

00

d.

30

d.

00

.

00

.

hod.

určili, kdo na který nástroj bude hrát. Nebylo to snadné, protože nikdo na nic nikdy nehrál,
a tak se inštrumenty rozdaly podle toho, jak kdo vypadal. Za leta koncertování nesou dnes
tváře hudebníků již nesmazatelné stopy času - nikoli však jejich hudba ve strhující pódiové show.
VSTUPNÉ: 350 Kč / předprodej 300 Kč

Bratři Ebenové přijíždí poprvé do Clubu Kino s doprovodnou kapelou a aktuálním albem
hod.
Chlebíčky, které před rokem pokřtili.
Srdečně
zve
město
Černošice
Předprodej vstupenek v Minimarketu na černošickém nádraží.
adventní koncert. Celý večer Vás bude bavit Chorus Angelus a jeho hosté zpěvem a hudbou
najrůznějších žánrů a stylů.
VSTUPNÉ: 120 Kč / zlevněné 60,- Kč / děti do 15-ti let zdarma

hod.

hod.

J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Sólisté: Alice Bauer, Eliška Veselá, Varhan Orchestrovič Bauer,
Ondřej Hejma. Řevnický ochotnický sbor a orchestr + hosté. Dirigent: Lukáš Prchal
Dobrovolné vstupné bude věnováno o.s. Náruč (denní stacionář Dobřichovice, Modrý domeček Řevnice).
Historicky první telemost Černošice - Řevnice na velké plátno zajišťuje společnost DataConnect s.r.o.

23.12. PF 2010 - (AFP: VÁNOČNÍ VYDÁNÍ)

VSTUPNÉ: 70 Kč

19:00

24.12. ŠTĚDRÝ VEČER V CLUBU KINO

VSTUP ZDARMA

21:00

st
LIVE

čt

PÁRTY

Po roce opět téměř rodinné pogo pod vánočním stromečkem v podání kapel
hod.
Nekonečno Brambor (Fůze komerčního country / na vandru), Cilek Aromali Kremali Bisküvi
(Alter-Folk-Punk / Velký Šenov), Odečet Plynu (Bigbeat / Braník).

"80" aneb oblíbené "vosumdesátky" ve vánočním stylu. Míchané nápoje, vánoční koktejly,
studená kuchyně. Na přání Mojito z jehličí, rybí koktejl, čaj ze zlatého jmelí ...

26.12. “JINGLE BALLS TOUR”
so
LIVE

VSTUPNÉ: 50 Kč

COLLAPSE BENATH IT + COLD RAINS + AT8ONTHEPINGPONGTABLE
DAF Agency zve NGC Crew na poslední pořádný metal-core nářez roku 2009.

II. ČR / 2009 režie: V. Lanné komedie 94 min.
VSTUPNÉ: 70 Kč
29.12. BOBULE
Hrají: Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Lukáš Langmajer, Lubomír Lipský st., Jiří Krampol ...

út

KINO

Bobule 2 jsou volným pokračováním úspěšné filmové komedie Bobule z roku 2008.
Jirka se tentokrát zaplete s mladou krásnou dívkou, jejíž otec (Jiří Krampol) má ovšem
o nápadnících své dcery úplně jiné představy … ...

31.12. HAPPY NEW YEAR čt

DJ

hod.

20:00
hod.

20:00
hod.

DJ RASY + DJ SYNDROM & HOME FOLKS

20:00
To nám to uteklo :) Club Kino Černošice srdečně zve všechny svoje fanynky
hod.
a fanoušky na poslední super mejdan roku 2009. Těšíme se na vás v roce 2010,
máme vás rádi. Happy New Year Černošice .. VSTUPNÉ: 70 Kč welcome drink ke každé vstupence

!!! KURZY SALSY !!!
Od ledna 2010 každou středu v Clubu Kino / přihlášky na tel.: 608 980 324
37

kultura

Výsledky říjnové soutěže v městské knihovně
Celý říjen mohly děti do
naší městské knihovny
nosit vyplněný malý vědomostní test. Z jejich správných odpovědí jsme vylosovali vítěze. Jsou jimi Lucie
Novotná, Helena Tučková
a Lucie Vacková.
Současně s testem probíhala
anketa o nejoblíbenější dětskou knížku. Vylosovanými
vítězi se stali Kristina Čuřínová (její nejoblíbenější
knížka se jmenuje Ségra,
tobě přeskočilo a napsal ji
Thomas Brezina) a Sidonie
Borkovcová (ta si vybrala
knížku, jejímž autorem je
René Goscinny a jmenuje se
Mikulášovy patálie).
Všem dětem za účast
děkujeme a vítěze prosíme, aby si svou knižní
odměnu vyzvedli v městské
knihovně.

Knižní odměnu si z rukou knihovnice Ireny Šilhánkové převzala Lucie
Vacková (spolu se svým pejskem), jedna z vítězek vědomostního kvizu

Správné odpovědi vědomostního testu:
a) Doplň vlastní jména v názvech knížek:
Říha, B.
Honzíkova cesta
Carroll, L.
Alenka v říši divů
Švandrlík, M.
Neuvěřitelné příhody
žáků Kopyta a Mňouka
Čtvrtek, V.
O víle Amálce
Lindgrenová, A.
Ronja, dcera loupežníka
b) Doplň jména autorů dětských knížek:
Pod Jezevčí skálou
Josef Pohl

Děti z Bullerbynu
Astrid Lindgrenová
Harry Potter
Joanne K. Rowlingová
Malý princ
A. de Saint Exupéry
Rychlé šípy
Jaroslav Foglar
Babička
Božena Němcová
c) Poznáte, z jaké knížky je úryvek?
Za dalším lesem je domek, co v něm bydlí malá
holčička s velkou mašlí. Jmenuje se Alenka, ale
když ještě neuměla skoro mluvit, říkala si Ája…
Úryvek je z knížky od R. Čechury Maxipes Fík.

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00 – 11.30; 12.30 – 18.00
Čtvrtek: 12.30 – 16.00
Středa: 9.00 – 11.30; 13.00 – 19.00
Pátek: 9.00 – 11.30
Naše telefonní číslo: 251 641 501; naše e-mailová adresa: knihovna@mestocernosice.cz; on-line
katalog knihovny najdete na webových stránkách města: www.mestocernosice.cz nebo na webových stránkách knihovny: www.naseknihovna.cz/cernosice.
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kultura

Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie :
Ženy vidí za roh – české povídky; ADAMS, Douglas: Stopařův průvodce Galaxií, Převážně
neškodný – sci fi, závěrečný díl Stopařského cyklu; BARBERY, Muriel: Pochoutka – hrdina příběhu
je největší kulinářský kritik, na prahu smrti hledá chuť, která mu vězí hluboko v srdci; COELHO,
Paulo: Vítěz je sám – napínavý román; DAVIES, Peter Ho: Velšanka – historický román; FIELDING, Joy: V pavučině vztahů – psychologický román; GRISHAM, John: Hra o pizzu – román
ze zákulisí amerického fotbalu; KANTŮRKOVÁ, Eva: Most přes Dlouhou řeku – originální cestopis, postřehy české kulturní delegace v Číně; KLEVISOVÁ, Naďa: Svět malých radostí – fejetony; McDERMID, Val: Temné struny – detektivní román; NOGOL, Tomasz: Na sever za ženichem a nevěstou – humorně laděný cestopis zachycuje putování pětičlenné rodiny po Skandinávii;
NOSKOVÁ, Věra: Ještě se uvidí – příběhy dvou povídek a jedné novely spojuje ožehavé téma jedné
ženy mezi dvěma muži; PHAM THI, Lan: Bílej kůň, žlutej drak – autobiograficky laděný román
o životě vietnamské rodiny v České republice; vítězný román 14. ročníku Literární ceny Knižního
klubu; ZMEŠKAL, Tomáš: Životopis černobílého jehněte – román od autora knihy Milostný dopis
klínovým písmem.
Naučná literatura :
BRUNNER, Hellmut: Moudré knihy starých Egypťanů – staroegyptská moudrost vychází z tisíciletých zkušeností, a přesto neztratila nic na soudobé aktuálnosti; DONA, Klaus: Zakázaná archeologie – autoři shromáždili stovky archeologických artefaktů; nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby
mnohé z vystavovaných předmětů nepocházely z dob, v nichž podle mínění oficiální archeologie
ještě žádná civilizace neexistovala; HANŠPACHOVÁ, Jana: Angličtina plná her – hry pro děti ve
věku 5 až 10 let, zábavným způsobem motivují k aktivnímu používání anglického jazyka; JUNEK,
Václav: České zrady – vesměs nedobré kapitoly a temné portréty z českých dějin; KELLER, Jan:
Úvod do filozofie, sociologie a psychologie – nové pohledy společenských věd; KLÍMA, Josef:
Vlastníma očima – bilanční kniha jednoho z našich nejlepších investigativních reportérů; MAREK,
Miroslav: Česká kniha rekordů II.; MÁTL, Vladimír: Krajinou druidů aneb Keltové na území
Čech – výprava do doby před více jak dvěma tisíciletími, do časů krutého a fascinujícího českého
barbarika; SCHNEIDER, Stephanie: Vzhůru na Kapučíno – vtipné a moudré rady maminkám, jak
být stále v pohodě; Velká kniha nápadů z přírodních materiálů – mnoho nápadů z pokladů, které
nabízí sama příroda: šišky, oříšky, kamínky; Vlaky 1001 fotografií – tato kniha prostřednictvím
1001 fotografií dokumentuje historický vývoj železnice od prvních parních lokomotiv až po nejmodernější supervlaky současnosti.
Pro děti a mládež :
BREZINA, Thomas: Kletba slepého mága, Zrození dračího rytíře – fantasy literatura; BŘEZINOVÁ, Ivona: Malý šimpanz – příběh o malém šimpanzovi, který překoná svůj strach, aby přinesl mamince dárek; publikace je součástí řady „Já a moje rodina“, která pomocí obrázků a stručného vyprávění přibližuje život mláďat žijících v divoké přírodě; DAVIS, Jim: Garfield drží tlustou
linii – komiks, GOSCINNY, René: Narozeniny Asterixe a Obelixe – Zlatá kniha – komiks; ŠTĚPÁN, Ludvík: Čítanka plná pokladů pro 3. ročník.
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inzerce

Koupím pozemek nebo RD
Tel: 777 052 221

722 442 618
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Hledáme ke koupi

rodinný dům v Černošicích,
nebo stavební parcelu.
Nabídněte, děkuji. Tel.: 774 277 745

inzerce

ÚČETNICT VÍ

Vedení daňové evidence, účetnictví
mzdové agendy a daňové poradenství.

Kamil Dvořák, mob.: 777 211 653
email: ucto@ucto-dvorak.cz

www.ucto-dvorak.cz
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inzerce

Oslava
do detailu

BÍLÁ SLUNEČNICE
Dárkový obchod
Dárkový obchod BÍLÁ SLUNEČNICE SLAVÍ
1. ROK
Kdy?
15. 12. 2009
Prodloužená otevírací doba:
9.00–20.00 hod.
Akční nabídka:
Každý nakupující od nás dostane dárek a navíc si můžete vytočit
v „KOLE ŠTĚSTÍ“ slevu na jakékoliv zakoupené zboží.

V naší nabídce najdete (nejen) vánoční dárky pro děti i dospělé.
A co u nás nenajdete, to Vám na přání připravíme!
Pro každý den připravujeme nové dárky.
Všechny dárky Vám rádi zabalíme.

Přijďte slavit s námi, těšíme se na Vás!
Karlštejnská 252, Černošce
(vedle cukrárny Mašinka)
tel: 777 986 087
info@bilaslunecnice.cz, www.bilaslunecnice.cz
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