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Zpravodaj
městečka pod skalkou

ročník 40, číslo 235 
město mníšek pod Brdy

březen 2015  |  zdarma

Nejvýznamnější křesťanské svátky či osla-
va jara – ať už Velikonoce vnímáme jakkoliv, 
podstata zůstává. Je to čas znovu vzbuzeného  
života.

Sváteční dny jsou také příležitostí k častějšímu 
setkávání, v soukromí i v prostoru veřejném. 
Všímejme si při tom více jedni druhých i hod-
not kolem nás. Tak jako slunce odkrývá půvab 
prvních květů či nánosy zimních plískanic na 
oknech, posvítí i na to, co je kolem nás krásné 
a cenné, stejně jako na místa a věci, které mů-
žeme vylepšit. Berme si větší zodpovědnost za 
to, jak se nám v Mníšku bude žít, nečekejme, že 
to někdo udělá za nás. V našem městě máme 
požehnaně spolků a veřejně prospěšných or-
ganizací, do jejichž činnosti se můžete aktivně 
zapojit. Anebo přijít s aktivitou vlastní.

Končí období půstu, naplno se probouzí i ži-
vot kulturní. Řemeslný jarmark, Pašijové hry 
a pestrý kulturní program si užijí návštěvníci 
Velikonoční veselice na Státním zámku Mníšek 
pod Brdy po celou Neděli velikonoční 5. dub-
na. Tentýž den od 15.00 se kostel sv. Maří Mag-
dalény na Skalce rozezní tóny krásné hudby  
v podání souboru Musica Podberdensis.  
Atmosféra konce postního času a začátku 
jara je v Barokním areálu na Skalce jedinečná, 
přijďte ji také zažít!

Mníšek je výjimečný bohatstvím lidským, kul-
turním i duchovním. Občerstvení ducha nabízí 
jak místní Římskokatolická farnost sv. Václava, 
tak Farní sbor Českobratrské církve evangelic-
ké ve Hvozdnici. Na Velký pátek od 17.00 mů-
žete navštívit například bohoslužbu v Husově 
domě ve Hvozdnici a na Boží hod v 9.30 Slav-
nost zmrtvýchvstání Páně v mníšeckém koste-
le sv. Václava.

Nezáleží na vyznání ani na formě, jakou vzdá-
me hold novému, jarem obnovenému životu. 
Slovy Martina Luthera: „Náš Pán nám dál slib 
vzkříšení nejen v knihách, ale v každém listu 
na jaře.“

Přeji vám krásné Velikonoce a těším se s Vámi 
na shledanou na akcích během celého letoš-
ního roku.

Zora Kasiková

Možná jste si všimli, že podél krajské silnice  
u Kovohutí a UVRu probíhá výstavba vodovo-
du velkého průměru. Jedná se o vodovodní 
přivaděč Baně, který bude koncem letošního 
roku hotový a bude zásobovat vodou celý re-
gion od Jíloviště přes Mníšek pod Brdy až po 
Novou Ves pod Pleší. 

Stavba Baňského přivaděče je největší a nej-
důležitější stavbou našeho regionu v posled-
ních dvaceti letech a do mnoha obcí regionu 
přivede čistou vodu v dostatečném množství. 
Bude stát skoro 200 mil. korun a trvalo skoro 
šest let, než byla v rámci všech obcí domluve-
na a připravena.  

Stavba „Zásobení mníšeckého regionu pitnou 
vodou“ byla zahájena v polovině září 2014. 
Investorem stavby je Svazek obcí VOK Mníšek 
pod Brdy. Technický dozor investora vykoná-
vá Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Zhotovitelem je společnost Energie stavební  
a báňská a.s. Projekt je financován z Ope-
račního programu Životní prostředí SFŽP  
a z vlastních zdrojů obcí Svazku. Cílem tohoto 
rozsáhlého projektu je zajištění kvalitní pitné 
vody pro celou oblast západně od Prahy v do-
statečném množství i s výhledem na budoucí 
rozšiřování jednotlivých aglomerací.

V rámci stavby bude položeno celkem 20,5 km 
trubních řadů DN 300, DN 225, DN 160 a DN 
125 z tvárné litiny a polyetylénu. Na trase bude 
vybudován nový vodojem Jíloviště s kapaci-
tou 2x 200 m3, bude provedena rekonstrukce 
dvou stávajících vodojemů a postaveny tři čer-
pací stanice a tři armaturní komory.

» Pokračování na straně 3
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Slovo starosty
Vážení Mníšečtí, Stříbrnolhotečtí 
a Rymaňští, milé děti,
s nastupujícím jarem se otevírají i dveře našich ma-
teřských školek a základních škol. Učitelé s dětmi 
se po několika měsících mírné zimy opět přesouva-
jí na venkovní hřiště. Není tomu jinak ani na velké 
základní škole. Venkovní atletický ovál i hřiště jsou 
opět plné a od září letošního roku, až nastoupí noví 
prvňáčci, jich zase o trochu přibude. 

Dětí bude od září ve škole skoro sedm set a aby-
chom pro ně měli ve škole místo, Město Mníšek 
pod Brdy v minulém roce rekonstruovalo bývalé 
dílny a přidalo další třídy. V letošním roce nás čeká 
výstavba tělocvičny. Kdo znáte současnou situaci, 
dobře víte, že ve stávající tělocvičně již není k hnutí 
a děti cvičí v upravených třídách. 

Proto v minulých letech město připravilo návrh vý-
stavby nové tělocvičny,  a to ve dvou variantách.  
O tomto projektu zastupitelé diskutují od léta loň-
ského roku a definitivní rozhodnutí padlo letos  
v polovině března. Pro vlastní stavbu tělocvičny je 
to rozhodnutí „za pět minut dvanáct,“ protože teď 
bude nutné urychleně vypracovat konečný pro-
jekt, získat potřebná povolení a stavbu dokončit 
ještě v letošním roce. 

A co nakonec budeme stavět? V návrhu byly dvě 
varianty. Výstavba další malé tělocvičny s omeze-
ným sociálním zázemím, která by splnila základní 
požadavky školy a stojí přibližně 18 miliónů korun. 
Druhou možností je výstavba velké tělocvičny, 
která by měla plnohodnotné sociální zázemí, mož-
nost oddělení provozu tělocvičen tak, aby je bylo 
možno pronajímat samostatně a její herní plocha 
by vyhověla požadavkům pro pořádání některých 
typů sportovních soutěží. Tato tělocvična by stála 
přes 50 milionů korun.

Vzhledem k tomu, že na stavbu tělocvičny Město 
získalo dotaci ve výši 12ti milionů, je zřejmé, že 
varianta velké tělocvičny by pro nás byla finančně 
nedosažitelná. Město si na tělocvičnu nechce brát 
úvěr, ale drtivá většina zastupitelů by ráda postavi-
la tělocvičnu větší, která bude mít větší možnosti. 
Proto byl schválen záměr etapizace výstavby. 

Co to prakticky znamená? V letošním roce u školy 
vyroste menší tělocvična, která však bude uprave-
ná tak, aby ji bylo možno v budoucnu rozšířit na tě-
locvičnu velkou. Tato „nová úprava“ umožní posta-
vit plnohodnotné sociální zázemí, dojde ke zvýšení 
stropů tělocvičny a k fyzickému oddělení provozů 
staré tělocvičny od nové. Takto upravený projekt 
bude stát asi 24 milionů. To je finančně přijatelná 
varianta, kterou je Město schopno realizovat i bez 
úvěru, a tu nakonec schválilo jedenáct zastupitelů, 
dva byli proti a jeden se zdržel.      

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Zprávy z radnice
Z USneSenÍ rADY A ZASTUPiTelSTVA MĚSTA

l  M zvolila do školské rady Základní školy Komenského 886, Mníšek pod 
Brdy za zástupce zřizovatele paní Ing. Hanu Kotoučovou.

l  RM souhlasila s poskytnutím příspěvku Kč 15 000,- do Účelového  
fondu mníšeckého regionu na odstřel prasete divokého.

l  RM souhlasila s uzavřením smlouvy na realizaci projektu „Kompostár-
na Mníšek pod Brdy“ mezi společností Interprojekt – Odpady s.r.o.  
a Městem Mníšek pod Brdy.

l  Rada města pověřila starostu města podpisem smlouvy.

l  ZM rozhodlo o jmenování Ing. Petra Digrina Ph.D., určeným zastupite-
lem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací 
dokumentace města Mníšek pod Brdy a jejích změn. Toto jmenování 
platí pro současné funkční období Zastupitelstva města Mníšek pod 
Brdy.

l  ZM schválilo etapovité řešení výstavby velké tělocvičny ZŠ Komenské-
ho 420 a zahájení projektových prací.

l  ZM souhlasilo s tím, že funkce místostarostky Daniely Páterové je funk-
cí uvolněnou,  a to od 1. 3. 2015.

l  ZM pověřilo zastupitele pana Vlastimila Kožíška výkonem potřebných 
činností k zajištění řádného chodu v oblasti odpadového hospodářství 
a čistoty města.

Více informací získáte na www.mnisek.cz

ProVoZnÍ DoBA SBĚrnÉHo DVorA
zimní režim do 31. 3. 2015

 pondělí zavřeno, údržba
 úterý         14.00 – 17.00 hodin
 středa         14.00 – 17.00 hodin
 čtvrtek         14.00 – 17.00 hodin
 pátek         14.00 – 17.00 hodin
 sobota             8.00 – 12.00 hodin
 neděle zavřeno

Kontakty:
e-mail: sberny.dvur@mnisek.cz

telefon: 734 500 444 – jen v otevírací dobu
telefon: 318 541 912

Provozní doba může být upravena nebo změněna.

SeDM VeřeJnoPrÁVnÍcH SMlUV  
Pro ProJeDnÁVÁnÍ PřeSTUPKů
Město Mníšek pod Brdy, zastoupené starostou města Ing. Petrem  
Digrinem, Ph.D., uzavřelo pro následující volební období, tj. do 31. 12. 
2018, veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti na úse-
ku projednávání přestupků (přestupky proti veřejnému pořádku, proti 
občanskému soužití a proti majetku) s obcemi – Bojanovice, Černolice, 
Čisovice, Jíloviště, Kytín, Líšnice a Zahořany. Smlouvy byly podepsány 
na základě žádostí zastupitelstev jednotlivých obcí a následně schvá-
leny v radě města Mníšek pod Brdy. Poté byly předloženy ke schválení 
Krajskému úřadu Středočeského kraje. 

Krajský úřad všechny námi předložené veřejnoprávní smlouvy schválil  
a rozhodnutí již nabyla právní moci. 

Mirka Jeřábková, evidence obyvatel – přestupková agenda, OVV

PoZor! Změna termínu vývozu Bio nádob
Upozorňujeme všechny, kdo mají sjednánu službu a vývoz BIO nádob, 
že od 1. dubna 2015 dojde ke změně termínu jejich vývozu! Nově se 
budou „biopopelnice“ vyvážet v pondělí.

Vlastimil Kožíšek
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Zprávy z radnice

město mníšek pod brdy
vás srdečně zve

na veřejnou debatu
na téma

zadnÍ rYbnÍK
Co udělat se zadním rybníkem a jeho okolím?

jak jej nejlépe využít?
Pro koupání? 

Pro rekreaci a sportovní aktivity?
nebo jako rodinné výletiště?

Přijďte říci svůj názor a vyslechnout si nápady ostatních!

Úterý 21. dubna 2015
od 18.00 hodin

v sále městského kulturního střediska
moderují: zora Kasiková a miloš navrátil

Odpovědi na případné dotazy k debatě získáte na e-mailech
milos.navratil@mnisek.cz nebo zora.kasikova@mnisek.cz 

www.mnisek.cz

Přání je otcem myšlenky.

Slovo místostarostky
Milí spoluobčané,
nevím jak vy, ale já mám velkou radost, 
že už jaro klepe na dveře. Konečně.  
A tak, jak jaro přináší mnoho nového,  

i já mám pro vás jednu novinku. 
Od 1. 3. jsem uvolněnou místostarostkou. A co to 
vlastně znamená? Můj dosavadní zaměstnavatel 
mne uvolnil z pracovního místa a já se tedy mohu 
naplno věnovat výkonu svého mandátu. A co se 
změní? Najdete mě nyní na městském úřadě nejen 
ve středu, ale po celý pracovní týden, od pondělí 
do pátku. Budu se tak moci věnovat práci pro měs-
to a jeho obyvatele naplno. Myslím, že si to naše 
městečko a vy všichni zasloužíte.
Přiznám se však, že to pro mě nebylo jednoduché 
rozhodnutí. Ve své práci v GENERAL REALITY jsem 
strávila krásné a úspěšné 4 roky a ani po té době 
jsem nemyslela na odchod. Nicméně po dvou mě-
sících v nové roli místostarostky jsem poznala, že 
pokud chci zodpovědně a s klidným svědomím spl-
nit, co jsem vám slíbila, musím si vybrat. Děkuju, 
Zdeňko a Honzo, že jsem pro vás mohla pracovat. 
Do mé agendy bude patřit oblast školství a vzdě-
lávání, prorodinná politika a oblast sociální, ale 
také každodenní komunikace s občany. Obrátit 
se na mě můžete e-mailem na daniela.paterova@
mnisek.cz nebo na telefonem na čísle 318 541 915. 
Těším se, že se s mnohými z vás potkám i při mimo 
pracovních věcech a třeba tomu bude již na někte-
ré z velikonočních akcí.
Na viděnou.

Daniela Páterová, místostarostka

» Pokračování ze strany 1

Stavba začíná na Zbraslavi u vodojemu Na Baních, kde se napojuje na 
přivaděč DN 400 z přehradní nádrže Želivka a pokračuje po komunikaci 
ven ze Zbraslavi. U přemostění „Strakonické“ přivaděč vchází do lesních 
úseků, v nichž pokračuje k vysílači Cukrák, dále pak vede do obce Jí-
loviště, kde prochází pod autosalónem „Srba servis“. Zde se částečně 
dotkne sjezdu ze „Strakonické“ do Jíloviště a před podjezdem opět uhý-
bá do polních a lesních cest směrem ke hřbitovu. Trasa je dále vedena 
lesem až na komunikaci Jíloviště – Všenory a pokračuje podél ní do Vše-
nor, Řitky a Mníšku pod Brdy.

 Foto: Město Mníšek pod Brdy 

V Mníšku vede podél krajské komunikace č. 116, kolem UVRu a Kovohu-
tí. Hlavní řad bude ukončen kousek za stanicí technické kontroly smě-
rem na Marjánu. Zde vznikne velká čerpací stanice, která bude zásobo-
vat jak mníšeckou vodovodní síť, tak včelnický vodojem na kopci mezi 
Rymaní a Zahořany.

Ke konci února 2015 bylo položeno celkem 9 000 m trubních řadů, 
probíhá výstavba armaturní komory a čerpací stanice Zbraslav Baně, 
výstavba vodojemu Jíloviště, rekonstrukce vodojemu Kovohutě a pře-
čerpávací stanice Černolice. Zhotovitel stavby předpokládá dokončení 
výstavby v souladu se smluvním termínem 30. 9. 2015.  Jednotlivé obce 
se na přivaděč budou moci připojovat v průběhu posledního čtvrtletí 
roku 2015. 

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

UPoZornĚnÍ  
Pro STAVeBnÍKY  
nA noVelU o ocHrAnĚ 
ZeMĚDĚlSKÉHo  
PůDnÍHo fonDU
Od 1. dubna 2015 je v platnosti novela záko-
na o ochraně zemědělského půdního fondu, 
zákon č. 41/2015 Sb., která upravuje některé 
paragrafy v původním zákoně č. 334/1992 Sb., 

zejména zásady ochrany zemědělské půdy, postupy při jejím znečiště-
ní, zpracovávání dokumentace pro umístění záměru, přestupky a správ-
ní delikty,  ale také změnu kompetencí.

Pro stavebníky patřící do naší přenesené působnosti to znamená,  že od 
1. dubna 2015 budou adresovat a podávat všechny žádosti o souhlas 
s odnětím zemědělského půdního fondu Městskému úřadu Černošice, 
Podskalská 19, 128 25 Praha 2. 

Správní řízení, zahájená pověřeným úřadem Mníšek pod Brdy přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně 
neskončená, dokončí příslušný obecní úřad s rozšířenou působností – 
Městský úřad Černošice.

Věra Landová, tajemnice
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Zprávy z radnice
UKliďMe čeSKo – UKliďMe SKAlKU, 
SoBoTA 18. 4. 2015, 9.00
V letošním roce se již podruhé uskuteční dobrovolnická úklidová akce 
s názvem – Ukliďme Česko. Jejím cílem je zbavit česká města, vesnice  
a přírodu volně odhozeného nepořádku a zároveň upozornit na dlou-
hodobě neřešenou problematiku černých skládek.

Loňský první ročník této celorepublikové akce se shledal s velkým 
úspěchem, zúčastnilo se jej na 6 000 dobrovolníků, kteří na 280 místech 
České republiky sesbírali na 350 tun odpadu. Třešničkou na dortu bylo 
nejen pro organizátory ocenění v soutěži E.ON Energy Globe Award 
udělované projektům, které přispívají k šetření životního prostředí  
a spoření energie.

Stejně jako loni, i letos se Ukliďme Česko může těšit z přízně minister-
stva životního prostředí, které bude opět patronem akce. Oproti první-
mu ročníku ale dojde v roce 2015 k několika změnám. 

Tou pro nás nejzásadnější novinkou je to, že se do akce letos popr-
vé hlásí i Město Mníšek pod Brdy. Chceme tak navázat na iniciativu 
Gábiny Frintové, která podobnou akci – úklid nepořádku pod Skalkou 
– před dvěma lety organizovala. Na to nyní navážeme ve spolupráci se 
spolky Matice Skalecká a Disting PR a připomeneme si také Den Země, 
který připadá na 22. duben. 

Ukliďme Česko 2015, pro nás s podtitulem UKLIĎME SKALKU, se 
bude konat v sobotu 18. 4. 2015. Sraz všech zájemců, dobrovolníků 
a milovníků přírody a čistého životního prostředí bude v 9.00 pod 
úpatím Skalky, na konci lipové aleje (ulice V Lipkách). Prosíme, vez-
měte si s sebou pracovní nebo ochranné rukavice. Pustíme se do úklidu 
všeho, na co budeme mít sílu a čas.

Za spolupráci děkujeme Komwag a.s., pracovníkům Sběrného dvora 
Mníšek pod Brdy, spolkům Matice Skalecká a Disting PR, Gábině Frin-
tové a Zoře Kasikové.

Dotazy a informace na milos.navratil@mnisek.cz 

CO je den země?
Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor 
Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise 
Hayesa organizací série environmentálních protestních setkání 
a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí 
po celých Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve 
Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentu-
ry pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě 
ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích.

V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila 
také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán 
o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na glo-
bální úrovni. Na celém světě se podařilo zmobilizovat asi 200 
miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartování iniciativ 
zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové ve-
řejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný 
o dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených náro-
dů. Na něm se výrazně podílela i Česká republika, kdy jednou 
z nejvýraznějších postav summitu byl Josef Vavroušek, tehdejší 
ministr životního prostředí.

Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. 
Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví 
lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či ná-
rodnost.
22. duben tak můžeme považovat za výročí vzniku moderního 
environmentálního hnutí.

Zdroj a spolupráce: Ukliďme Česko
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

inforMAce A weB Pro oBĚTi  
TreSTnÝcH činů
Byli jste okradeni? Napadeni? Zavinili jste dopravní nehodu, utrpěli jste 
u ní zranění nebo jste pouze byli svědkem závažného trestného činu 
a zanechalo to na vás následky? Ve stresové situaci reagujeme každý 
jiným způsobem. Mohou se objevit i silné stresové reakce, které jsou 
přirozenou odezvou na náročnou či extrémní událost. 

Pokud jste se stali obětí trestného činu nebo jste byli zasaženi mimo-
řádnou krizovou událostí, máme pro vás první pomoc. V neděli 22. úno-
ra 2015, tedy v Evropský den obětí, spustila Policie ČR v rámci svých 
internetových stránek projekt, díky kterému se zlepší informování lidí, 
kteří se stali oběťmi trestného činu. Snáze se tak dopátrají způsobu, 
díky kterému lze danou situaci snadněji zvládnout.

Informace jsou zveřejněny na webu Ministerstva vnitra České republiky, 
na adrese:

http://www.policie.cz/clanek/informace-pro-obeti-trestnych-cinu-a-
-zasazene-mimoradnymi-udalostmi.aspx

Zdroj MVČR
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

JArMile BAlKoVÉ PATřÍ PoDĚKoVÁnÍ,  
aneb VÍTÁMe V TÝMU ZorU KASiKoVoU
Kolegyně Mgr. Jarmila Balková pracovala pro Město Mníšek pod Brdy  
a pro jeho obyvatele dlouhých 22 let, což je 8034 dnů. To je jistě úcty-
hodný výkon, který si zaslouží naši pozornost. V poslední době se stara-
la především o Zpravodaj, besedy a výstavy na Skalce, spolupracovala 
na produkci kulturních akcí, ale v předchozích letech měla ve své péči 
téměř všechny kulturní akce, které se v našem městečku konaly. Starala 
se také o kino a organizovala nejen samotná promítání, ale i akce, které 
se v budově kina konaly. 

Víme, že odchodem nic nekončí a že se Jarmila Balková bude i nadá-
le angažovat. Jménem města chceme Jarmile Balkové popřát mnoho 
úspěchů a poděkovat za zajímavou spolupráci. Do dalších let jí jménem 
všech kolegů a kolegyň přejeme jen samou radost z vnoučat a pevné 
zdraví.

O uvolněnou pozici referentky či referenta odboru kanceláře starosty, 
kdy náplní práce je především redaktorská činnost, kronika a spoluprá-
ce na organizaci kulturních akcí, se zajímala celá řada zajímavých osob-
ností. Ve dvoukolovém výběrovém řízení komisi nejvíce přesvědčila 
Mgr. Zora Kasiková. Kromě toho, že má vystudovánu žurnalistiku, má 
také skvělé zkušenosti ze zpravodajské redakce České televize, podílela 
se na publicistickém pořadu s ekologickou tématikou „Nedej se“. Psala 
pro Marketing & Média, byla tiskovou mluvčí občanského sdružení Ar-
nika a PR manažerkou o. p. s. Magdaléna. Celá její dosavadní profesní 
historie je spojena s vytvářením, úpravou a prezentací textů. 

Zoru Kasikovou už mnozí z vás znáte. Často (a ráda) píše do Zpravoda-
je a podílí se na celé řadě kulturních nebo společenských akcí, které 
pomáhá tvořit a organizovat. Přesto, že zde nebydlí dlouho, je pravou 
Mníšečankou. Jsme rádi, že ji mezi sebou můžeme přivítat.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

JAro nA SKAlce
začínáme o velikonocích
Bohatý jarní program na Skalce se rozběhne o Velikonocích, a sice  
5. dubna 2015. Ve 14 hodin bude v klášteře zahájena vernisáží výstava 
prací posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství Fakul-
ty stavební ČVUT. Nese název „Rekonstrukce a dostavba panského hos-
tince na Skalce a novostavba plovárny u Zadního rybníka v Mníšku pod 
Brdy“. Výstava potrvá až do neděle 3. května 2015.
Ten samý den, ale od 15 hodin, pokračuje sváteční program Velikonoč-
ním koncertem v kostelíku sv. Maří Magdalény, v podání souboru MU-
SICA PODBERDENSIS.
O týden později, 12. dubna, se můžete těšit na další dvě vernisáže.  
V klášteře zahájíme výstavní sezónu ve 14.30 koncertem  klasické hud-
by a následnou vernisáží výstavy fotografií „60/5 SEČTENO, NEPODTR-
ŽENO“  Fotoklubu Rokycany. A v 16.30 začne v kostelíku sv. Maří Mag-
dalény vernisáž výstavy Tomáše Záborce „Dřevomalby“.
Obě výstavy budete moci na Skalce zhlédnout do 10. května.
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TAK BUDeMe STAVĚT TĚlocVičnU 
Tříletý projekt rozšíření kapacity ZŠ Komenského je ve druhém roce, 
kdy je potřeba zdvojnásobit kapacitu stávající tělocvičny. Původní 
(předpokládám, že kvalifikovaný a opodstatněný) požadavek města byl 
postavit druhou tělocvičnu podobných rozměrů, jako má tělocvična 
stávající, její zázemí (šatny, nářaďovna) a spojovací krček. Na tuto stav-
bu v celkové ceně asi 18 milionů Kč byla téměř před rokem zpracována 
studie, získána dotace ve výši 12 milionů a s výdajem necelých 6 milio-
nů počítá i aktuální návrh letošního rozpočtu města. 

Loni v létě rozhodlo zastupitelstvo o vypracování alternativní varianty 
stavby větší tělocvičny, kde by se dal hrát soutěžní basketbal. Studie  
s odhadovanou cenou přes 60 milionů Kč byla hotova na podzim. Obě 
varianty byly předloženy k jednání zastupitelstva, které se sešlo letos 
25. února a které mělo rozhodnout o tom, kterou variantu bude město 
realizovat. Rozhodnout se muselo vzhledem k termínům hned.

Protože stavba musí být zkolaudována do konce roku, aby bylo možno 
čerpat dotaci, dražší varianta je vzhledem k nemožnosti získání další 
dotace mimo finanční možnosti města a menší varianta odpovídá pů-
vodním požadavkům města, zdálo se být rozhodnutí jasné.

Pak ale přišlo překvapení, když se začalo diskutovat o možnosti realiza-
ce větší varianty ve dvou etapách. První etapa, která musí být dokonče-
na letos, je stavba „půlky větší tělocvičny“ s menším zázemím v hodnotě  
cca 30 milionů, což by vedlo k nutnosti zadlužení města úvěrem ve výši 
až 12 milionů. Další etapa, která by údajně mohla být ještě záležitostí 
tohoto zastupitelstva, pak je: „rozbourat čtvrtinu obvodového pláště 
nové tělocvičny, postavit protilehlou polovinu, vnitřek spojovacího krč-
ku s nářaďovnou udělat úplně znova a postavit patro krčku“. Konečná 
cena této varianty by pak byla 73 až 85 milionů. 

Byla zvolena nejdražší a z hlediska zdravého rozumu asi nejhorší mož-
nost – etapizace.

Tuto variantu bych si ještě dovolil rozdělit na dvě:
Varianta „vrabec v hrsti“: pokud by se druhou etapu nepodařilo realizo-
vat, budeme mít menší tělocvičnu za 30 milionů a v městské pokladně 
12milionový dluh, který se zcela jistě projeví v omezených možnostech 
financování potřeb města a jeho obyvatel v budoucnu.
Varianta „holub na střeše“: pokud se podaří najít možnost financování 
dostavby, budeme mít větší tělocvičnu, ovšem za 80 milionů, přičemž 
minimálně několik milionů korun skončí v podobě stavební suti na 
skládce. Zadlužení města bude v první etapě stejné jako u předchozí 
varianty a lze předpokládat, že v druhé etapě se ještě navýší a dopady 
na možnosti městského rozpočtu budou ještě větší.

Ing. Pavel Grygar, zastupitel

Filmový Kája mařík přijede na svou mníšeckou 
premiéru
V sobotu 9. května na Skalce přivítáme vzácné hos-
ty až ze Slovenska! Navštíví nás tvůrci amatérského 
filmu o Kájovi Maříkovi. Osobně se tak budete moci 

setkat přímo s filmovým Kájou a Zdeňou a také s paní režisérkou Silviou 
Kudláčovou. Od 14.30 proběhne veřejné promítání tohoto filmu a po-
vídání si s tvůrci i herci.

Přesně po půl roce od slovenské premiéry se tak i v dějišti Kájových pří-
běhů představí výsledek práce nadšenců z obce Radošovce. Inspirováni 
knihami Felixe Háje o Kájovi Maříkovi vytvořili v rámci projektu Mauí 
chuapec z Radošovec celkem 6dílný seriál. O projektu jsme vás informo-
vali v prosinci minulého roku. 

Na filmovou projekci jste srdečně zváni a věříme, že strávíte příjemné 
odpoledne s Kájou Maříkem a jeho blízkými.

víkendové prohlídky s průvodci pokračují
V letošní turistické sezóně budeme stejně jako v loňském roce pokra-
čovat v organizovaných víkendových prohlídkách. Ty se budou konat  
v sobotu, v neděli a o státních svátcích, vždy v 11 a v 15 hodin. Stačí jen 
zajít do kláštera, kde na vás bude čekat průvodce nebo průvodkyně. 
Prohlídky mohou být zrušeny v případě, budou-li se v areálu konat sva-
tební obřady nebo jiné kulturní akce.

Otevírací doba zůstává stejná jako v letech minulých, tzn. úterý – pátek 
od 13 do 17 hodin a v sobotu, neděli a o státních svátcích od 10 do  
17 hodin.

Věříme, že v Barokním areálu Skalka prožijete pohodové chvíle.

Těšíme se na Vás!
Tereza Středová, kulturní referentka, správkyně BAS

MnÍŠeK PoD BrDY Se PřiPoJil  
K celoSVĚToVÉ PoDPoře TiBeTU
Na budově městského úřadu vlála 10. března tibetská vlajka.  
Město se k akci Vlajka pro Tibet připojuje již řadu let.

Akce připomíná 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibe-
tu. Zemřelo při něm na 80 000 Tibeťanů, přes milion dalších zemřelo  
v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsled-
ku hladomoru.

„Tibet je světovým symbolem boje za lidská práva. Ta jsou ve své univer-
zálnosti nedělitelná a musíme se naučit je chápat v jejich nejširším slo-
va smyslu. Odmítněme tezi, že nic z toho, co se děje za hranicemi naší 
země, nás nemá zajímat. Ze samotné naší historie je patrné, že veškeré 
zlo páchané kdekoliv jednou dorazí i k nám. Považuji za jaksi automa-
tické, podpořit Tibet v jeho úsilí o vlastní sebeurčení, o svobodu osobní 
i svobodu náboženskou“, sděluje Petr Digrin, starosta města.

Jistě neuškodí připomenout si slova, která pronesl XIV. Dalajlama: „Ně-
kdy se náboženství stává dalším zdrojem rozporů a někdy i otevřených 
konfliktů. Proto si myslím, že překonání odlišných náboženských tradic 
je velmi důležité pro vytváření míru v mysli a smyslu pro bratrství mezi 
lidmi.“

Vlajka pro Tibet se v České republice konala už podvacáté a letos do-
konce s nejvyšším počtem radnic. K celosvětové vzpomínkové akci se 
připojilo rekordních 690 obcí, měst, městských částí nebo krajů.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

BloKoVÉ čiŠTĚnÍ
Oznamujeme, že i letos proběhne blokové čištění po zimní  
údržbě. Proběhne ve dnech 7. 4  až 14. 4. 2015,  a to vždy od 8.00 
do 15.00 hodin.

staré sídliště, 8. dubna 2015
5. května, Rudé armády, Skalecká od Lhotecké po 9. května, Skalecká 
slepá (bývalé zahradnictví, sběrné suroviny)

nové sídliště, 8. dubna 2015
Nová, Jana Šťastného po Komenského, slepá Vejhrádek, Vejhrádek  
k Malému náměstí, Rymáňská (k obch. domu WERVA)

staré sídliště, 10. dubna 2015
celá 9. května, Lhotecká od staré Řevnické po Skaleckou ulici, Skalecké 
náměstí

nové sídliště, 10. dubna 2015
Ke Škole, Nádražní od Malého náměstí ke hřbitovu, náměstí F. X. Svo-
body, horní asfaltová část až k začátku parkoviště před lesní správou, 
jednosměrka k MÚ.

nové sídliště, 13. dubna 2015
Od Komenského k R4 (slepé ulice) – Čisovická, Švermova, Rymáňská, 
Jana Šťastného (obě), jednosměrka Čisovická, Malé náměstí (od Praž-
ské)
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ÚZeMnÍM PlÁneM MoDelUJeMe BUDoUcnoST MnÍŠKU
Územní plán je možné vnímat jako ústavu obce či města. Je červenou nití, která se proplétá veškerou činností jeho obyvatel.  
A je tomu tak nejen proto, že přesně definuje, kde a jak se má stavět. Územní plán v celé své šíři zrcadlí rozvoj města. Stručně 
by se dalo napsat, že takové, jaké si to uděláme, takové to budeme v Mníšku pod Brdy, Rymani a Stříbrné Lhotě mít už vždy. Vše 
dobré, co v novém územním plánu bude, ale i všechny jeho nedostatky, se projeví a ovlivní město už navždy, po celé generace. 
Přitom je potřeba vědět, že vždy je nějaký výchozí bod a ten není nula či - chcete-li - zelená louka.

Redakční rada Zpravodaje položila všem zastupitelkám a zastupitelům soubor okruhů či otázek a požádala je o reakce. Město 
Mníšek pod Brdy pracuje na novém územním plánu. Co pro Vás znamená územní plán? Jaké téma je z Vašeho pohledu klíčové? 
Která oblast města a její řešení v územním plánu si zaslouží největší ochranu či obezřetnost, popřípadě zvýšenou pozornost? 
Měl by se Mníšek pod Brdy do budoucna plošně rozrůstat? Jaký by byl dle Vašeho názoru maximální počet obyvatel, který by byl 
vyhovující a odpovídající charakteru města v roce 2025 (za 10 let)? 

Jak o novém územním plánu každý jednotlivý zastupitel smýšlí, si můžete přečíst i vy. Spolupracujícím zastupitelkám a zastupi-
telům děkujeme. 

Redakční rada

judr. miroslav vilimovský, zastupitel
Územní plán chápu jako vizi budoucnosti Mníšku pod Brdy. Zadavatelé a zpracovatelé nového územního plánu musí mít schop-
nost dohlédnout do budoucnosti a představit si Mníšek za 15-20 let. Již to nebude město dětí, bude to spíše město mláde-
že, město aktivních dospěláků město seniorů. Město aktivního života, sportu, kultury, aut, ale rovněž město odpočinku, klidu  
a pejsků. Za přirozený považuji nárůst obyvatel na cca 8 tisíc obyvatel. Nejdůležitější v této souvislosti považuji řešení dopravní 
situace, parkování, definici prostor pro sportovní areály, kulturní a společenské akce, středisko zdravotní a sociální péče, obchody 
a další služby. Za důležitou považuji definici Mníšku jako města pro život. Proto by měl územní plán klást důraz na zachování 
přírodních krás a hodnot a tyto chránit před rozpínáním osídlení a negativních vlivů života města na přírodní prostředí. K rozvoji 
využívat přiměřených lokalit. Podporuji průmysl, který dává práci našim lidem a který se řídí právními a technickými normami. 
Vzhledem k ekologické zátěži Mníšku nepovažuji za vhodné dále rozšiřovat výrobní zónu. Stávající areály ÚVR a KOVOHUTÍ jsou 
dostatečné a nejsou zdaleka plně využity. Lokalita mezi nimi by měla být využita na komerční účely, jako jsou provozy různých 
služeb, opraven, skladů a obchodů.  

mgr. Šárka slavíková Klímová, radní
Územní plán vnímám jako nejdůležitější strategický dokument města. Měl by být v souladu s tím, v jakém městě chce žít většina 
obyvatel, stejně tak by měl myslet na to, aby se nám tu žilo co nejlépe. Mníšek je úžasné město pro svou polohu, blízkost k přírodě, 
kulturní památky a zatím nezničený ráz menšího města. To by podle mě mělo být zachováno i nadále. Územní plán musí velmi uváž-
livě zacházet s každou volnou plochou a tím, jestli ji určí k zástavbě (nejen předzámčí a okolí náměstí). S velkým růstem obyvatel 
nemohu souhlasit. Myslím si, že nejprve musíme zlepšit služby a podmínky pro nás, co tu žijeme a pro ty, co se sem nastěhují v blízké 
době. Za deset let by podle mě Mníšek měl mít maximálně do 6,5 tis., což podle některých má již dnes. Proto jsem velmi obezřetná 
ohledně dalšího navyšování počtu obyvatel.

Pavel jeřábek, zastupitel
1.  Spolu se Strategickým plánem klíčový dokument obce. 
2.  Nelze nadřazovat jedno nad druhým. Příroda pro Mníšek je stejně důležitá jako bezpečné chodníky, škola, služby. Proto klíčové 

téma – vyváženost přírodních, obytných a podnikatelských potřeb ve prospěch „přátelsky“ příjemného regionu. 
3.  Detailněji nevyčleňuji. Vše souvisí se vším, každé místo má své hodnoty, které podporují ty zdánlivě důležitější. Základem je 

ochrana zemědělské půdy, jako nejvyššího bohatství každého národa (planety) a jako jednoho z nejzákladnějších stavebních 
kamenů všeho života na Zemi. S tím samozřejmě ochrana vody v krajině (až do moře), kvality ovzduší. Vedle respektu k přírodním 
hodnotám je nutné dbát na důraz architektury domů, která by měla respektovat Podbrdsko a nevnášet sem prvky, které jsou pro 
region cizí. Dále zvážit potřebu průmyslu s ohledem na kvalitu prostředí a zaměstnanost.

4.  Přirozený růst až stop stav s tím, že nebude ubývat zemědělská a lesní půda. Tzn. přestavba rekreačních pozemků na trvalé byd-
lení, opravy stávajících objektů.

5.  Počet nad 7 tisíc (je již ÚP dán) obyvatel zničí charakter Mníšku jako malého městečka pod Skalkou. Kdo chce velké město – může 
do Prahy. 

ing. Pavel Grygar, zastupitel
Mníšek pod Brdy se za necelé čtvrtstoletí rozrostl asi o třetinu stálých obyvatel, což z něj činí jednu z těch rychleji rostoucích obcí 
srovnatelné velikosti ve středních Čechách. Územní plán by proto měl tento růst výrazně zpomalit či zastavit, aby se z Mníšku nestal 
přerostlý satelit, který ujídá ze svého okolí louky, pole, zahrady a lesy a mění krajinu v jedno velké pražské předměstí. Za maximální 
počet obyvatel při zachování jeho současného charakteru i za deset let považuji 6500-7000. I vzhledem k dosavadnímu výraznému 
nárůstu počtu obyvatel je nutné adekvátní rozšíření občanské vybavenosti, aby lidé v Mníšku žili, ne jen nocovali. Proto by měl 
územní plán řešit i potřebu kulturního domu, prostor pro konání společenských akcí a sportovních aktivit, zajištění zdravotních  
a sociálních služeb. Za klíčové považuji zabránit takovému rozvoji, který by mohl jakýmkoli způsobem negativně ovlivnit životní 
prostředí v samotném Mníšku i v jeho okolí.
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ing. Petr digrin, Ph.d., starosta
Územní plán je pro mě jakousi Biblí města, základním dokumentem rozvoje, podle kterého se budeme řídit příštích 10 až 15 let. Na 
takovou dobu se plán připravuje. Za důležité téma považuji dopravu. Pro budoucnost je skutečně klíčová. Je totiž potřeba nalézt 
způsob, jak napojit naše město na rychlostní silnici ještě v dalším místě a odlehčit tak dopravě před školou, v ulici Komenského i na 
Lhotecké ulici. Nový návrh územního plánu předkládá několik možností, uvidíme, která bude reálná. Je nutné dobře ošetřit oblast 
průmyslových zón. Jde o území mezi Kovohutěmi a UVRem, které by v budoucnu mohlo přinést velké množství pracovních příleži-
tostí. Osobně bych zde rád viděl podniky z oblasti lehkého průmyslu nebo aplikovaného výzkumu. Určitě by zde neměla být logis-
tická centra nebo velké sklady. Ty nám nic nepřinesou, pouze zkomplikují dopravu. Samozřejmě zde nebude ani žádná „spalovna“. 
Rozhodně už by se už Mníšek rozrůstat neměl! S důsledky nárůstu výstavby, která začala kolem roku 2004, se potýkáme dodnes. 
Původní územní plán z roku 1993 počítal s tím, že v Mníšku bude přibližně 6000 obyvatel. Změny, které proběhly v letech 2004, až 
2005 číslo zvýšily o cca 1 000 obyvatel. Návrh nového územního plánu tento počet nijak nemění.

daniela Páterová, místostarostka
Územní plán považuji za důležitý a účinný nástroj k definování budoucí podoby Mníšku pod Brdy. Měl by umožnit udržitelný rozvoj 
města jen s mírným nárůstem počtu obyvatel tak, aby byla zachována a podpořena rovnováha mezi novou výstavbou, životním 
prostředím a zájmy občanů Mníšku pod Brdy. Za klíčové považuji řešení infrastruktury, a to jak občanské (nový pavilon základní 
školy, nová budova mateřské školy, kulturní centrum), tak dopravní (bezpečná silniční doprava, dostatek chodníků, parkování). 
Velkou pozornost si zaslouží také příroda, která je nedílnou součástí našeho města a je potřeba o ni pečovat a zachovat její ráz. Ploš-
nou výstavbu v okrajových částech města považuji za nevhodnou, přikláním se k individuální zástavbě jednotlivých, již existujících  
a dosud nezastavěných stavebních pozemků. Mníšek pod Brdy není jen místem, kam jezdíme přenocovat, ale žijeme zde každý den 
– chodíme zde na nákupy, využíváme místních služeb, naše děti tady chodí do škol, setkáváme se zde při mnohých společenských 
a kulturních událostech – pro to všechno by nám mělo záležet na tom, jak bude naše městečko vypadat třeba za 10 let.

ing. dana dalešická, zastupitelka
Nový územní plán je strategický dokument, který je potřeba vypracovat s ohledem na potřeby města. Chybí však celková koncepce 
města, která by odrážela skutečné požadavky současných obyvatel a zároveň splňovala zásady udržitelného rozvoje, tzn. rovnová-
hu v oblasti ekonomické, sociální a ekologické. Jako klíčové téma vidím vzrůstající tendenci zastavování volných původně země-
dělských ploch, které tvoří významný krajinný prvek. S novou zástavbou souvisí nárůst obyvatel, na který nemá město kapacitu. Od 
roku 2004 do začátku roku 2014 (tzn. za 10 let) stoupl počet obyvatel zhruba o 850 na současných 5 054 (k 31. 12. 2013). Již teď se 
potýkáme s nedostatečnou kapacitou školy a školek, pitné vody a ČOV, hromadné dopravy, parkování, dopravní zátěže aj. Z tohoto 
důvodu jsem proti rozrůstání Mníšku jak plošně, tak co do počtu obyvatel. Přála bych si, aby si město zachovalo svůj původní malo-
městský ráz, kde se lidé znají, a když se potkají, tak se pozdraví.

ing. Hana Kotoučová, radní
Územní plán je základní a určitě jeden z nejdůležitějších zákonných nástrojů obce. Je nutný pro veškerý udržitelný rozvoj a správu 
obce, a to i s ohledem na čerpání veškerých státních či evropských dotací. Podle mého názoru jsou klíčovými tématy ÚP dopravní 
infrastruktura a občanská vybavenost s ohledem na výstavbu rodinných a bytových domů. Vše by mělo korespondovat s počtem 
obyvatel včetně sezónních, tedy rekreantů. Také by se měla zmenšit a řádně a logicky regulovat průmyslová zóna v oblasti Kovohutě 
a ÚVR. Řešení územního plánu je komplexní záležitostí. To si zaslouží velmi pečlivý přístup a výstupem řešení této problematiky by 
měl být logicky propojený a vzájemně navazující celek Nelze tedy něco „odbýt“, ani to nejmenší – ať už se jedná o lokality určené 
pro školy, vzdělávání, sport, rekreační místa, a to kdekoliv v Mníšku, Rymani či Stříbrné Lhotě. Mníšek by se podle mého názoru 
plošně určitě rozrůstat neměl. Ovšem postupně dle jednotlivých lokalit a nevyplněných dostaveb ano. Regulace je nutná, zástavbu 
nelze zbytečně a bezmyšlenkovitě rozšiřovat. Výsledek by měl vyhovovat jak občanům, tak urbanistickým pravidlům. Maximální 
nárůst obyvatel by neměl překročit 7 – možná 7,5 tis. obyvatel, a to včetně transformovaných rekreačních oblastí pro trvalé bydlení. 
Zastávám názor, že méně je někdy více. Nezvládnutý nárůst obyvatel, míním tím především migraci obyvatel do Mníšku, přináší 
problémy v podobě nedostačující infrastruktury a zejména občanské vybavenosti (zásobování pitnou vodou, kanalizace, doprava, 
škola, předškolní zařízení, lékařská a sociální péče).

bc. marie Šretrová, radní
Ač si to málo uvědomujeme, určuje územní plán, jak bude město vypadat za 10, 50, ale i 100 a více let. Plán určuje do budoucna 
ducha města. Chyby se pak nedají napravit. Proto si územní plán zaslouží naši maximální pozornost. Je třeba respektovat nejen 
stanoviska architektů, ale i pohledy nás, kteří tu žijeme a „máme zde kořeny“. Z pohledu města je hlavní vymezit plochy určené 
veřejnosti (rozšíření školy, školky, kulturní centrum, oddychové plochy, hřiště, prostor pro ulice a parkování, obchody a prodejny, 
sportovní zařízení, ale i třeba rozšíření hřbitova). To se do návrhu ÚP podařilo v minulém období prosadit. Na druhé straně pak eli-
minovat mnohdy jen ekonomické zájmy na zhodnocení pozemků. Jako ředitelka školky budu určitě preferovat rezervování ploch 
pro nová školská zařízení, případně jejich rozšiřování. Vždyť to vidíme dnes a denně při poptávce po místech v našich městských 
školských zařízeních. Nelze však opominout další potřeby. Naše „Městečko pod Skalkou“ má ve srovnání s ostatními na Praze-západ 
určitě mimořádné postavení. A to svými přírodními a historickými hodnotami. To nám mohou obce jako Jesenice, Hostivice a řada 
dalších jen závidět. To je to, co musíme bedlivě ochránit, historické a přírodní hodnoty. Kromě našich blízkých to je to, proč tu rádi 
žijeme. Nesmíme dopustit masivní a neřízenou zástavbu, z níž profitují developeři a obci zůstanou jen starosti. Ideální je, když se 
město vyvíjí přirozenou cestou bez velkých „migračních vln“. Na krátkodobé, ale intenzivní nárůsty obyvatel totiž nestačí většinou 
reagovat rozvoj služeb. Konkrétně se vracím ke kapacitě a potřebě školských zařízení. V posledních cca 8-10 letech se v Mníšku spo-
jily dva fenomény. Přirozený nárůst populace „silných ročníků“ a přírůstek spojený s novou výstavbou. Za přiměřený v budoucích 
deseti letech bych považovala nárůst maximálně o 500 obyvatel. 
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mudr. markéta nováková, zastupitelka
Kolem tvorby územního plánu byly vždy velké diskuse o tom, co je správné a co již ne. Ať se připravoval za starosty Štamberka, nebo 
se upravoval v pozdějších letech. Pro mě je důležité, aby územní plán vyčleňoval dostatek ploch pro sportovní využití a relaxaci. 
Sport a pohyb považuji za důležitý a Mníšek musí myslet na zdravý způsob života. Musíme mít dostatek ploch, kde lze sportovat.  
Ať na upravených sportovištích nebo místech, která budou volně přístupná. Může to být in-line dráha či různá přírodní sportoviště 
a parky. Za neméně podstatné považuji také to, že nový územní plán musí zajistit pouze umírněný rozvoj města. Nejsem příznivcem 
další výstavby a ráda bych podpořila návrh, který již nebude zvyšovat počet obyvatel v našem městě. 

ing. eva Wollnerová, zastupitelka
Územní plán je důležitým nástrojem, který určuje rozvoj města v budoucích 10-15 letech. Osobně se přikláním k pozvolnému roz-
voji města s mírným nárůstem obyvatel tak, aby byla zajištěna plná občanská vybavenost (dostatek míst v MŠ, ZŠ, ZUŠ, dostatečné 
prostory pro mimoškolní aktivity a pro aktivity seniorů, jako je například komunitní centrum a dětská hřiště). Důležité je i řešení 
dopravy umožňující bezpečný pohyb chodců a cyklistů po městě. Nejsem příznivcem masivní výstavby v okrajových částech města. 
Podporuji výstavbu, která doplní výstavbu současnou. Toto vše by mělo být v souladu se zdravým životním prostředím a ochranou 
cenných přírodních lokalit v Mníšku i v jeho okolí. 

vlastimil Kožíšek, zastupitel
Nový územní plán se v našem městě připravuje tři roky a ještě alespoň rok potrvá, než bude hotov. Jeho přípravě byla věnována 
spousta času. V novém návrhu se již dnes podařilo vyřešit celou řadu podstatných problémů a věřím, že výsledek bude dobrý. 
Je potřeba, aby naše město mělo moderní a jednoznačný dokument, podle kterého může stavební úřad bez obav rozhodovat. 
Protože já i naše rodina již několik generací žijeme na Rymaních, zajímám se především o toto místo a je pro mě klíčové. Chci, aby 
Rymaně měly možnost vyřešit si problémy, které zde jsou. Trápí nás například doprava. Chybí další potřebné napojení Rymaní na 
krajskou silnici do Čisovic. Problémem je i úzká silnice od Zahořan. K řešení těchto problémů může územní plán hodně pomoci. 
Mníšek pod Brdy má dnes přes pět tisíc trvale nahlášených obyvatel, ale skutečně nás tu žije přes šest tisíc. Je to hodně. Nejsem 
tedy pro žádný zásadní rozvoj. Spíše podporuji drobné rozrůstání, kdy cílový počet obyvatel se může pohybovat kolem sedmi 
tisíc.

milan Kotouč, dis., zastupitel
Klíčovým tématem je pro mě v co největší míře zachování zelených ploch, orné půdy a pastvin v katastru našeho města, které 
by mělo pomoci jak udržení, případně rozvoji soukromého zemědělství, které skomírá v celém Středočeském kraji a dále taky 
udržení či podpoře myslivosti a zemědělsko-lesního průmyslu. Oblasti města zasluhující největší pozornost, či ochranu nelze 
vyjmenovat, myslím, že pozornost si zaslouží město jako celek, ale pokud bych měl něco „vypíchnout“, tak hlídat nenarušenost 
biokoridorů a obzvlášť část za Zadním rybníkem, aby zde nedocházelo k jakékoli stavbě nebo zásadním terénním úpravám (je 
zde poslední volné větší napajedlo zvěře). Jsem zásadně proti dalšímu rozrůstání našeho města (už takto stávající výstavbou ztra-
tilo dost ze svého dřívějšího půvabu). Do budoucna bych se snažil počet obyvatel nezvyšovat formou nové výstavby, ale pouze 
motivací lidí, kteří zde bydlí, ale jsou hlášeni v jiných městech, protože tímto způsobem je město kráceno i finančně (příspěvek 
na obyvatele).

eva jarolímková, zastupitelka
Není pro město a jeho obyvatele důležitější dokument, než je územní plán. Měl by zahrnovat všechny možnosti zdravého rozvoje 
a naopak zabránit všemu, co by bylo pro obyvatele města nevhodné nebo nebezpečné. Mníšek má jako sídlo v blízkosti hlavního 
města Prahy mnoho výhod i nevýhod. Rozhodně by bylo špatné, pokud by se z Mníšku stala jen „noclehárna“. Proto se musí myslet 
na zeleň a na místa, kde by se daly dělat kultura a společenské akce. Rozhodně by se neměla rozšiřovat průmyslová zóna, i když  
i pracovní místa jsou pro město důležitá, ale spíše asi ve službách a turistice, než ve velkém a zatěžujícím průmyslu. Město by proto 
mělo být vyvážené jak pro mladé rodiny a jejich děti, tak i pro obyvatele v produktivním věku a samozřejmě seniory. Jako problém 
vnímám napojení města na dálnici, kdy máme jen jeden sjezd a nájezd. Mníšek už o moc větší nebude, když se počet obyvatel  
zastaví na sedmi tisících, bude to tak akorát

david řehoř, mba, zastupitel 
Územní plán je pro každé město záležitost strategického významu, která má moc ovlivnit zásadním způsobem život všech obyvatel. 
Jako zásadní osobní úkol vnímám ohlídání různých skrytých projektů vykutálených developerů. Chci se naopak v maximální míře 
zasadit o rozšíření možností a prostor pro aktivní trávení volného času zejména rodin s dětmi, ale i doposud opomíjené mládeže  
v kategorii cca 12-18 let. Zkusil jsem si soukromě udělat takovou sondu a promluvit s lidmi z této věkové kategorie. Hodně smutné 
je, že teenageři vnímají Mníšek jako (cituji) místo, kde se dá tak leda jít na pivo. Chci, abychom této věkové kategorii nabídli, i pro-
střednictvím nového územního plánu, širokou paletu atraktivnějších alternativ trávení volného času. Jedno ze zásadních témat je 
prostor pro kulturní a společenský dům. Namísto megalomanského projektu výstavby nového kulturního centra navrhuji opravit  
a případně rozšířit historickou Sokolovnu. Klíčová je pro mne také ochrana přírody a životní prostředí. Město by se nemělo roz-
růstat intenzivně. Na druhou stranu sám jsem náplava :-) A myslím, že pokud se do Mníšku přistěhují lidé, kteří budou chtít zlepšit 
prostředí a společnost, ve které žijí, bude to pro město dobře. Za maximální počet obyvatel, který by byl vyhovující a odpovídající 
charakteru města v roce 2025 (za 10 let), je 7 000.
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ČernOliCe
Obec Černolice se nachází nedaleko 
od Prahy na okraji brdských kopců – 
přesněji řečeno, na začátku Hřebenů. 
Krásnou dominantou obce Černolice je 
chráněná přírodní památka Černolické 
skály, tvořená pevnými ordovickými 
křemeny. Kdysi se také nazývala 
Čertovy skály. 

Jedním z nejvyšších bodů obce Černolice 
jsou chaty na Krásné vyhlídce – 469 m n. m. Jsou o 58 metrů výše, než 
na protějším kopci se tyčící televizní vysílač Cukrák. Nejvyšším bodem 
je pak vrchol Červená hlína, který je výše pouze o pár metrů. 
Nejníže pak je položena lokalita zvaná Potoky (300 až 350 m n. m.)  
v hlubokém zarytém kaňonu Všenorského potoka. Zde se daří mnoha 
krásným dřevinám, jako jsou jalovce, cypřiše, neobvyklé borovice a jiné. 
Však tu také kdysi bývalo slavné zahradnictví Stivínových.
Významnou roli má v Černolicích fotbalový klub SK Černolice založený 
v roce 1933. V tomto sportovním klubu hráli krajský přebor známí 
prvoligoví hráči či známé sportovní hvězdy, jako jsou Günter Bittengel, 
Ivan Hašek, Jozef Chovanec, Petr Rada, Oldřich Rott, Petr Králíček, 
Ladislav Vízek a další. 

z historie obce
O vsi (původně Črňlice) je první písemná zmínka v listině kladrubského 
kláštera z roku 1239. Před rokem 1620 byly Černolice majetkem 
svatovítské kapituly. Urbář z té doby uvádí: „V té vsi jest krčma 
výsadní…“ Tato krčma coby přepřahací místo je zdůrazňována  
v mnoha historických dokumentech. Stála totiž na důležité stezce mezi 
Prahou a sídly na jihu Čech, kdy pocestní využívali brod v Mokropsích, 
přičemž stezka dále vedla přes Černolice. Kromě této krčmy zde 
velmi pravděpodobně přebývaly rodiny, které se živily pálením dřeva  
v milířích s prodejem dřevěného uhlí. Odtud také název vesnice, 
protože příslušníci uhlířských rodin měli černé líce.

Na počátku 18. století byl vystavěn Nový Dvůr. Čilý společenský život se 
zde začíná rozvíjet v roce 1898, kdy je ve vsi založen sbor dobrovolných 
hasičů, který byl v roce 1925 rozšířen o dramatický divadelní kroužek.  
V sále pana Antonína Procházky se v následujících letech konají 
několikrát ročně divadelní představení. Dalším kulturním centrem 
Černolic byl hostinec pana Františka Kříže, kde byly pořádány 
tancovačky a plesy. V roce 1922 se dřívější osada Všenor osamostatňuje. 
Tohoto roku se zde nalézalo 71 domů, ve kterých žilo 354 obyvatel.

Až do 20. let 20. století byla historie obcí Černolice a Všenory v mnohém 
společná. Byly dokonce doby, kdy Černolice hrály prim a Všenory byly 
pouhou osadou (i když nejvyšší místní panstvo sídlilo na všenorském 
statku). „Sláva“ Černolic končí ve chvíli postavení železniční trati podél 
Berounky. Od té doby Všenory vzkvétají do krásy, zatímco Černolice 
upadají v bukolické zapomnění.

Válečné i poválečné roky (II. světová válka) byly tvrdé. Největším 
problémem s nástupem zimy v roce 1941 bylo vyvařování školákům. 
V roce 1942 museli učitelé podstoupit zkoušky z německého jazyka. 

Přes 50 % žactva onemocnělo spalničkami. Školní výuku po roce 1945 
omezoval nedostatek dřeva. 30. ledna 1946 proběhlo v obci sčítání 
domů a bytů. Při všeobecné lékařské kontrole bylo zjištěno, že většina 
dětí má pokřivenou páteř, proto bylo doporučeno, aby učitelé dbali na 
správné sezení dětí při vyučování. Ve velkých volbách dostali z 280 hlasů 
komunisté 194, národní socialisté 62, sociální demokraté 12, lidová 
strana 11 hlasů. Starší ročníky byly hned na počátku školní docházky 
roku 1946 nasazeny do pohraničí kvůli sklizni obilí. Škola dostala 6 litrů 
rybího tuku.

Pokles počtu obyvatel po skončení války vedl dokonce k úvahám, že 
obec Černolice bude zrušena.

Na začátku 60. let je stále zřejmé, že obec Černolice si zachovává 
svoji bukolickou podobu. Bojuje s nedostatkem mladých lidí, místní 
sportovní oddíl je chudý, obec trápí problémy s vodou. Jednou z mála 
šancí do budoucna je dostavba asfaltové komunikace až do obce, 
aby jí mohla projíždět pravidelná autobusová linka. Jinak se výstavba 
odehrává občas i za zvuků budovatelských písní a básniček.

Školní kronika hned na začátku školního roku 1959 vyzdvihuje fakt, 
že Sověti strefili Měsíc. Žákům byl neprodleně vysvětlen význam letů 
do vesmíru, zvláště pod vedením sovětských vědců. V listopadu byla 
z obce vyslána černolická štafeta přátelství do SSSR, která skončila 
ve Všenorech. O oslavách 50. výročí MDŽ v Černolicích psal dokonce 
týdeník okresu Praha-jih „Nová vesnice“. Kvůli nedostatku dětí se škola 
neúčastnila II. spartakiády. Počet dětí na náboženství stoupl o jednoho. 
Za to, že žáci odklidili u pomníku hromadu kamení a pomník natřeli, 
jim ČSM povolilo za odměnu si na budově školy rozsvítit rudou hvězdu.  
V květnu probíhaly v obci volby do národních výborů. Počet voličů  
v obci činil 238. 

Začátek roku 1974 – v období normalizace - začíná bojem obce za 
zachování autobusové zastávky U křížku. Kvalita místního vodojemu je 
občany zkritizována. Prodejna potravin a asfaltová silnice stále chybí!  
A málo občanů dodržuje předpisy o čistotě v obci. Proto je žádoucí, aby 
„tito neukáznění byli odhaleni a podle zásluhy potrestáni“. A přesto se 
obec přihlásila do soutěže o „nejkrásnější obec ve Středočeském kraji“. 
Jen nebýt těch prašných cest, které ničí přívaly vody. Diskutována byla 
i otázka nutnosti stavební uzávěry na výstavbu chat. Zejména kvůli 
tomu, že místní část Potoky bude jednou zatopena, protože zde má 
vzniknout velké jezero s pitnou vodou. Dodatečné danění ovcí se ne 
vždy setkalo s pochopením. Jeden z majitelů ovcí je dokonce raději 
podřezal, než by je dál choval. 

Všechny hlavní problémy jsou vyřešeny až po roce 2000, kdy je v obci 
dobudován vodovod a posléze i kanalizace. V této době už ale dávno 
neexistuje místní škola. 

Roky 2010 až 2014 jsou ve znamení sporů o územní plán, které vyústí 
v řadu žalob a soudních tahanic. Spornou otázkou je, jak moc stavět? 
Vzhledem k tomu, že hlavní strukturální sítě v obci jsou hotovy, je  
 a bude tento spor ještě po dlouhou dobu obec rozdělovat.

Jiří Michal, místostarosta obce

Obec Černolice při pohledu od Řitky (foto Jiří Michal)
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ŠKOlnÍ jÍdelna inFOrmuje
Školní jídelna v uplynulých týdnech prošla 
složitým obdobím. V polovině února onemoc-
něla jedna z pomocných kuchařek infekční he-
patitidou typu A. Je třeba zdůraznit, že nákaza 
nepochází ze školní jídelny.

Jak jsme se s touto situací vypořádali? Situace 
byla okamžitě nahlášena Krajské hygienické 
stanici (KHS). KHS školní jídelnu neuzavřela, 
nařídila však protiepidemiologická opatření, 
která musíme po dobu 50 dní plnit. V prvé 
řadě se všichni zaměstnanci podrobili krev-
ním testům. Ti, kteří měli testy v pořádku  
a měli protilátky proti zmíněné hepatitidě, 
se mohli vrátit zpět do práce. Ostatní zůstali  
v karanténě. Dále byly celá kuchyně včetně 
nádobí, jídelna, sklady a přilehlé prostory vy-
dezinfikovány odbornou firmou. Mnoho věcí  
a potravin bylo zlikvidováno.

Po těchto krocích bylo třeba doplnit personál, 
který splňuje veškeré podmínky pro práci ve 
stravování. Po týdnu mohla školní jídelna opět 
zahájit provoz. V současné době pracuje jídel-
na v nouzovém režimu, vaří se pouze jedno 
jídlo a stále trvají protiepidemiologická opat-
ření nařízená KHS. Zaměstnanci, kteří zůstali  
v karanténě, byli očkováni. Jakmile u nich 
bude zjištěn dostatek protilátek, mohou na-
stoupit zpět do práce.

V dubnu by se tak mohla jídelna vrátit do 
původního režimu a vařit opět dvě jídla. Sou-
časně přidáme do nabídky zeleninové saláty,  
které budou volně k dispozici.

Jaké máme plány do budoucna? Během mě-
síce dubna chystáme pro všechny strávníky 
základní školy ochutnávku obložených baget. 
Bude se jednat o vzorek bagety, kterou by jí-
delna nabízela žákům dvakrát týdně jako do-
plňkovou službu místo svačinek. Podmínkou 
je, že musí být zájem alespoň dvaceti strávní-
ků. Přihláška je umístěna na www.sjmnisek.cz 
v dokumentech ke stažení.

Od měsíce září bychom rádi do nabídky při-
dali bezlepkovou stravu. Ačkoliv se jedná  
o náročnější přípravu i vyšší finanční náklady 
na výrobu, rádi bychom vyšli zájemcům vstříc. 
Je však třeba upozornit, že nelze vařit pouze 
pro jednotlivce. Tuto stravu začneme nabízet, 
bude-li zájem alespoň deseti strávníků.

Dagmar Charvátová, ředitelka školní jídelny

Vážení rodiče, vážení kolegové, 
v tuto chvíli je již informace o mém odchodu 
ze základní školy v Mníšku pod Brdy všeobec-
ně známá.

Rozhodla jsem se k svému kroku veřejně vy-
jádřit, protože jsem se během své dosavadní 
kariéry již několikrát setkala s tím, že odchod 
zaměstnance často vyvolává různé nepodlo-
žené spekulace. A protože jsem se již setkala 
s podobnou situací i zde na mníšecké škole, 
ráda bych možným dohadům tímto způso-
bem předešla.

V době, kdy jsem hledala uplatnění učitelky, 
mi byla poskytnuta doporučení a reference 
na ZŠ Mníšek pod Brdy, podle kterých se jed-
nalo o školu s pozitivním přístupem k dětem, 
rodičům i zaměstnancům, s pokrokovým  
a schopným vedením.

Dnes mohu jen potvrdit, že tak to skutečně 
bylo a je. Již při nástupu jsem však bohužel 
věděla, že mé působení v Mníšku pod Brdy je, 
vzhledem k okolnostem výhradně osobního 

charakteru, časově omezené. Tuto skutečnost 
jsem otevřeně sdělila i vedení školy a jednalo 
se víceméně pouze o to, kdy mě okolnosti do-
nutí na ZŠ v Mníšku skončit. 

Po téměř dvouleté spolupráci odsud odchá-
zím v dobrém, s vědomím potencionální 
spolupráce kdykoliv v budoucnu a po vzá-
jemné dohodě s vedením školy. Můj odchod 
probíhal v koordinaci přímo s paní ředitelkou,  
a to v zájmu zmírnění důsledků mého odcho-
du jak pro děti, tak pro rodiče i kolegy. Byla 
jsem si stejně jako paní ředitelka vědoma ne-
dostatku kvalifikovaných prvostupňových uči-
telů ve středočeském regionu i toho, kolik času 
a námahy již vedení školy vynaložilo a průběž-
ně vynakládá na hledání vhodných pedagogů.

Na mém odchodu jsme byli proto již nějaký 
čas domluveni. S prezentací této informace 
však paní ředitelka čekala do doby, než bude 
mít k dispozici validní řešení, s nímž bude 
moci vedení školy předstoupit před rodiče. 
Byla jsem totiž učitelkou ve třídě s progra-

mem Začít spolu, který má určitá specifika  
a k tomu samozřejmě muselo vedení školy při-
hlédnout při dalším postupu ohledně zajištění 
výuky i výběru mé náhrady. 

Na závěr bych chtěla říci, že si nesmírně  
(a několikrát jsem to sdělila i osobně paní ře-
ditelce) cením chování, jednání a otevřeného 
přístupu vedení školy ke mně i k okolí. Paní 
ředitelce tímto děkuji za profesionální a ote-
vřený přístup a jsem velmi ráda, že jsem měla 
možnost učit na zdejší škole, kterou tímto způ-
sobem vede. Děkuji rodičům mé třídy za ma-
ximální podporu a rozvoj vzájemné komuni-
kace, bez níž by má zkušenost nebyla taková, 
jaká je. 

Odejít musím, ale odcházím s vědomím sku-
tečnosti, že když se chce a je dostatek vůle, 
jde všechno a tuto zkušenost si s sebou  
z Mníšku pod Brdy odnáším do své další praxe.

Děkuji všem za pochopení a přeji mnoho dob-
ré spolupráce.

Vaše Jitřenka Valášková

POmáHáme aFriCKým dětem
V pátek 27. února proběhl ve třídě 1.D  
tematický den s názvem Pomáháme africkým 
dětem. Naše třída se rozhodla věnovat část 
utržených peněz z Knoflíkového trhu na pro-
jekt Skutečný dárek, který pořádá společnost 
Člověk v tísni. Zakoupili jsme dva darovací 
certifikáty na nákup dvou školních tabulí. 
Tematický den jsme začali na koberci s ran-
ním dopisem, vzkazem. Luštili jsme křížovku, 
četli si o projektu a odpovídali na kladené 

otázky (čtení s porozuměním). Nechybělo ani 
krátké video o školách, žácích v Africe. Někteří 
z nás byli smutní z toho, jak to vlastně se školou  
v Africe je. Měli jsme ale zároveň dobrý po-
cit a velkou radost z toho, že můžeme dětem  
v Africe alespoň trošku pomoci. Na závěr dne 
děti namalovaly africké děti, kterým by chtěly 
pomoci.

Mgr. Adéla Tupá, třídní učitelka 1.D,  
ZŠ Komenského 420

Dezinfekce kuchyně Dezinfekce jídelny

Dezinfekce nádobí Dezinfekce chodby mezi ŠJ a ZŠ                
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ÚsPěCHY žáKů naŠÍ zuŠ 
v nárOdnÍ sOutěži  
V pátek 6. 2. 2015 se uskutečnilo okresní kolo 
ve zpěvu v ZUŠ Dobřichovice. Zpěvačka Klára 
Matoušková se umístila na 3. místě a Evelín-
ka Fialová obsadila první místo bez postupu. 
Dívky navštěvují naši školu v Mníšku pod Brdy 
a vede je paní učitelka Tereza Sedláčková.

Ve čtvrtek 12. února 2015 se konala v kultur-
ním středisku U Koruny v Radotíně okresní 
soutěžní přehlídka tanečních oborů základ-
ních uměleckých škol.

Soubor Kvítko, který soutěžil ve 2. kategorii, 
získal ocenění za snahu o využití všech složek 

lidového projevu s návrhem na postup. Tech-
nicky náročné choreografie také doplnila živá 
hudba společně se zpěváky, což porota taktéž 
kladně ohodnotila.

Žákyně Barbora Kroová, Tereza Kudová, Alžbě-
ta Lacková, Tereza Typlová, Josefína Kotoučo-
vá, Kateřina Chadimová, Gabriela Stauchová 
a Zuzana Pokorná získaly se skladbou Mother 
ve 3. kategorii diplom za technické provedení 
skladby.

Velké zásluhy a poděkování patří také choreo-
grafce a pedagožce Jarmile Matouškové.

Iva Bydžovská, vedoucí                                                                                                                                 
ZUŠ Řevnice - pobočka Mníšek pod Brdy

zuŠ mnÍŠeK POd brdY zve na svá vYstOuPenÍ
Pondělí 20. a v úterý 21. dubna 2015 od 18.00 hodin, sál MKS V Lipkách

barevná Kavárna – žáci z hudebního, tanečního i výtvarného oddělení ZUŠ. Společným tématem vystoupení jsou barvy v hudbě a tanci.

Pátek 22. května 2015, 17.30, Barokní areál Skalka – sál kláštera
KOnCert KOmOrnÍ HudbY – zahrají žáci hudebního oboru ZUŠ, kteří navštěvují komorní hru.
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zumba veČer taneČniC ze zuŠ
Radost z tance. Tak lze jednoznačně nazvat zajímavý taneční večer po-
řádaný základní uměleckou školou, který se konal ve čtvrtek 26. února 
v sále městského kulturního střediska. Představily se žákyně ZUŠ taneč-
ního oddělení, které jsou zároveň členky Kroužku Zumby I. a Zumby II.

Děvčata zatančila devět tanců pro své rodiče a přátele. Tanečnice  
předvedly svůj široký rejstřík dovedností. Tančily indickou bhangru, 
afro-karibské calipso, španělské flamenco, angolské kuduro, něko-
lik reggaetonů. Největší úspěch měl Ghostbusters na hudbu z filmu  
„Krotitelé duchů“.                          

Jarmila Matoušková DiS., učitelka tanečního odd. ZUŠ Řevnice,  
 pobočka Mníšek pod Brdy

PrOjeKt Clil na záKladnÍ ŠKOle mnÍŠeK POd brdY
Ve druhém pololetí se naše základní škola zapojila do projektu s ná-
zvem Zavádění metody CLIL na základních školách prostřednictvím 
rodilých mluvčích. Tento projekt umožňuje žákům i učitelům zapojit do 
výuky zahraniční lektory a inovovat učební metody. Projekt realizuje 
jazyková škola CEET s. r. o., která zajistila rodilé mluvčí. Lektorky Claire 
a Varity pocházející z Anglie k nám budou docházet každé pondělí od 
února do června 2015.
Do projektu jsme zařadili celkem 8 tříd: 4 třídy z prvního a 4 třídy z dru-
hého stupně. Rádi bychom do projektu zařadili třídy všechny, ale jelikož 
je tento projekt zaměřen na intenzivní práci s konkrétní podpořenou 
skupinou, nebylo to možné.
V rámci projektu se vzdělávají rovněž učitelé, kteří si zvyšují jazykovou 
úroveň v samostatných kurzech a rovněž zavádějí hlavní formy meto-
dy CLIL ve svých hodinách. Zapojení učitelé, v jejichž třídách probíhá 
výuka s rodilým mluvčím, se didakticky vzdělávají nejen v rámci této 
výuky, ale i při seminářích.

V čem je tato metoda výuky jazyka přínosná?
l  Žáci se současně vzdělávají v cizím jazyce i daném předmětovém té-

matu, tím se účelněji využívá vyučovací doba.
l  Cizí jazyk se prakticky používá k tomu, k čemu skutečně slouží, tj. ke 

zjišťování či využívání potřebných informací a ke komunikaci o reál-
ném konkrétním obsahu. Žáci si lépe vytvářejí souvislosti.
l  Zvyšuje se motivace žáků ke studiu, neboť při výuce mohou vynik-

nout žáci se zájmem jak v oblasti odborných předmětů, tak cizích 
jazyků.

Jazykové vzdělávání je prioritou naší školy a proto se snažíme zapojo-
vat i do dalších projektů zaměřených na výuku cizích jazyků. Věříme, že 
v dalších projektech budou zařazeni žáci, na které se konkrétně v tomto 
projektu nedostalo.

Mgr. Kamila Látalová, zástupce pro 1. stupeň,  ZŠ Komenského 420
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sedmiKvÍteK slavÍ rOK 
Po roce fungování lesní mateřské školky Sedmikvítek je kapacita, která 
je stanovena na 15 dětí na den, téměř naplněna. Zkušební provoz škol-
ky na jaře loňského roku ukázal, že je o tento typ předškolního vzdělá-
vacího zařízení zájem, a tak jsme od září mohli rozšířit fungování ze tří 
na pět dnů v týdnu. Rovněž jsme přidali anglické dny, kdy děti provází 
anglicky hovořící lektorka. V zimních měsících jsme jezdili jednou za 
dva týdny na lezeckou stěnu do Prahy, což bylo pro děti zajímavé zpes-
tření. Na přelomu zimy a jara se nám podařilo postavit nové vytápěné 
zázemí – jurtu, která je pro nás velkým přínosem. Jurtu chceme využívat 
také na různé vzdělávací a kulturní akce, workshopy a cvičení. Pokud 
máte nějaký zajímavý tip na akci, napište na essentia@7kvitek.cz. 

březen ve znamení profesí
Každý měsíc se ve školce zaměřujeme na jiné téma. V březnu poznává-
me různé profese a sami zkoušíme, jaké to je být třeba dřevorubcem, 
truhlářem, zahradníkem nebo pošťákem. Společně s dětmi se nám po-
dařilo vyrobit jednoduchý zahradní nábytek a herní prvky v zahradě, 
nebo jsme vyráběli a posílali pohlednice našim rodinám. Staráme se  
o naše záhony, které jsme založili loni a také na nich pěstovali zeleninu  
a mátu. Nově nám tady raší mrkev a v jurtě jsou osázená semínka bylinek. 

na tábory máme ještě volná místa
Ještě stále máme volná místa na příměstský tábor, který letos pro velký 
zájem proběhne už v pěti turnusech. Přihlášku si můžete stáhnout na 
našich stránkách, kde najdete i více podrobností. 
Více o naší činnosti na www.7kvitek.cz nebo www.facebook.com/Sed-
mikvitek

Za LMŠ Sedmikvítek Petra Vaňková

Sluníčko ve Sluníčku klepe na dveře a my už máme na zahradě první 
sněženky a petrklíče... Hurááá! Jaro už přichází a s ním se blíží Veliko-
noce a my budeme zase barvit krásná vajíčka, vyrábět zajíčky a také si 
vesele vyzdobíme školku. Naše hřiště zase ožije, budeme soutěžit na 
zahradě, obnovíme náš „vozový park“ a zabydlíme si zahradní domečky.
Také nás čekají dlooooouhé procházky za kačenkami k rybníku, na sta-
tek ke koňům a hlavně do lesa, kde se nám moc líbí a vždy se naučíme 
něco nového o přírodě a o zvířátkách. Také už zase začneme chodit pla-
vat do bazénu, pojedeme na výlety do Království železnic, do Mořského 
světa, do divadla a kina. 
Zkrátka už se moc těšíme na jaro, na sluníčko a nová dobrodružství. 
Za holčičky za kluky ze Sluníčka

Iva Zemancová, www.minislunce.cz

„apríl“ v sociálních službách 
...jdi s tím, kdo tě má rád...
 Tato slova zní pravdivě a srozumitelně, ale ně-
kdy zjistíme, že ne vždy to platí. Za ruku jsme 
vzali stát, ale asi nás nemá až tak rád.

Rok 2014 byl rokem domova se zvláštním  
režimem, služby, která pro uživatele s demen-
cí a Alzheimerovou chorobou byla nadějí, že 

mohou pokračovat v pobytu v prostředí, jež znají, s personálem, jenž 
je obeznámen s jejich potřebami. Jaké překvapení však bylo, když 
stát oproti požadované dotaci 3 911 000 Kč na rozvoj služby a vyba-
vení pro 30 uživatelů domova se zvláštním režimem zaslal pouhých  
37 500 Kč. 

V červnu minulého roku jsme požadovali dodatečnou dotaci. Ze všech 
poskytovatelů byla pouze tři zařízení včetně našeho, která se potýkala 
s nedostatkem finančních prostředků. Naše žádost nebyla vyslyšena  
a důvod je vždy stejný – podporu hledejte u zřizovatele. Obecní zaří-
zení mají v tomto nevýhodu. Na řadu přišla úsporná opatření v hospo-
daření celého provozu, což brání rozvoji obou služeb, jak domova pro 
seniory, tak domova se zvláštním režimem, a vyčerpává zaměstnance. 
Ve službě domova pro seniory nám uživatelé stárnou a jejich potřeby 
se zvyšují, zde bychom rovněž z důvodu rozvoje služby rádi navýšili 
personál.

Doslova mravenčí prací a pospolitostí všech v Domečku jsme uhájili 
rozpočet a ve službách pokračujeme. Opatření ale přinesla zklamání 
pro mnohé zájemce o službu, nemůžeme jim pomoci. Naše zařízení 
se postupně mění v nemocnici následné péče pro imobilní uživatele  
a počet uživatelů s demencí stoupá. Rok 2015, kdy dotace budou rozdě-
lovány Středočeským krajem, bude pro nás rozhodující. 

Blíží se nám krajská inspekce, která bude hodnotit, na kolik může být 
služba domova se zvláštním režimem poskytována. Zvýšila se fluktu-
ace zaměstnanců, někteří uživatelé museli u nás službu ukončit a byli 
předáni do okolních zařízení. Není možné službu rozšířit a pokračovat  
v cestě pro stávající uživatele, což přináší oboustrannou frustraci. 

Co vlastně potřebujeme? Finanční prostředky na mzdy dodatečných 
pracovníků přímé péče pro zkvalitnění našich služeb. Ostatní jsme 
schopni v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 
poskytnout. 

Jako každý rok, mé poděkování patří všem zaměstnancům Domečku  
a rovněž zřizovateli, zejména za prostředky na osobní výtah, který bude 
řešen v tomto roce. Za ruku bereme Krajský úřad, je nám blíž a já jen 
jako ředitel doufám, že nás má rád.

Zároveň mi dovolte v předstihu upozornit na datum 23. 5. 2015, kdy si 
uděláme společný den dětí a seniorů v duchu hesla „Všichni jsme pořád 
děti“.  Program bude ještě upřesněn.

Jan Daniel,
ředitel Domova pro seniory Pod Skalkou

Čekáme na jaro
Ani Domečku pod Skalkou se nevyhnula chřipková epidemie, doufej-
me, že s přicházejícím jarem se vše v dobré obrátí. Pro vedení ústavu 
to znamenalo vysoké vypětí sil, pomáhali všichni a i při oslabení někte-
rých pracovníků lze říci, že vše zvládli na jedničku. S roznášením jídla 
do pokojů nemocných to pro sestřičky a pomocný personál znamenalo 
vysoké zatížení. V kuchyni pak vypomáhali i pracovníci vedení a nedo-
cházelo k žádným časovým prodlevám. 

V současné době my staří s údivem hledíme na probouzející se přírodu, 
na prvé hřejivé paprsky slunce, na zpěv ptáků, na každou rostlinku, kte-
rá se znovu probouzí k životu se stejnou radostí, jakou máme s přícho-
dem nového dítěte našich potomků. Těšíme se na blížící se velikonoční 
svátky, které jsou součástí jara, i na všechny akce, které se v těsné sou-
činnosti s Městem Mníšek pod Brdy pro nás připravují.

Zdeňka Kratěnová
uživatelka Domova pro seniory Pod Skalkou

z dOmOva PrO seniOrY  
POd sKalKOu
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V roce 2007 byl 2. duben sta-
noven Organizací spojených  
národů jako Světový den poro-

zumění autismu. Jedním z hlavních cílů 
je zvýšení povědomí o této závažné  
a přitom časté poruše dětského men-
tálního vývoje, která ovlivňuje při-
bližně 67 000 000 lidí na celém světě.  
U této příležitosti jsme si o autismu 
povídaly s Petrou Hrdinovou, která 
na jaře minulého roku otevřela zde  
v Mníšku pobočku Centra terapie  
autismu (CTA). 

Jak jste se k práci s dětmi s autismem dostala? 
Studovala jsem sice speciální pedagogiku 
na PedF UK, ale k autismu mě přivedl až ná-
hodně zvolený nepovinný kurz, který vedl 
Hynek Jůn, dnes předseda APLA Praha, kte-
rý se jako terapeut soustředí především na 
zvládání problémového chování u lidí s au-
tismem. Tématem autismu jsem byla fasci-
nována. Po studiích jsem se pak rozhodla 
pracovat jako učitelka v MŠ ve třídě pro děti 
s autismem. V té době jsem se na různých 
kurzech a metodických setkáních seznámila  
s Romanou Straussovou, která se dlouhodobě 
věnuje péči o děti s autismem. Když Romana  
v roce 2012 založila Centrum terapie autismu  
a vyzvala mě ke spolupráci, neváhala jsem. 

Když se ale řekne autismus, většina lidí si před-
staví mentální hendikep, který nelze ovlivnit.  
K čemu tedy nějaké terapie? 
Poruchy autistického spektra (PAS) jsou velmi 
rozmanité, nikdy však nejde o neměnný stav. 
Děti s PAS budou asi vždy oproti svým vrs-
tevníkům především v sociální oblasti limi-
továny, jelikož nedisponují prostředky, které 
zdravému dítěti umožňují učit se ze sociál-
ních situací, přesto lze těmto dětem pomo-
ci jejich hendikep kompenzovat. Základem  
terapií poskytovaných CTA je pozitivní pří-
stup k dítěti, oceňování jeho konkrétních 
úspěchů, posilování sebevědomí (děti s PAS 
se obvykle velmi podceňují), učení porozu-
mění vlastním emocím (dítě, které nerozu-
mí vlastním emocím, nemůže rozumět ani 
emocím druhých, žije proto v permanentní 
úzkosti, protože neví, co se s ním děje) a ne-
ustálé „zpřítomňování“ dítěte (rozvoj sdílené 
pozornosti).

Nedostatek sdílené pozornosti je jedním  
z klíčových indikátorů PAS. Co tento termín 
označuje? 
Velmi zjednodušeně – jde o schopnost  
dítěte zaměřit se na stejnou věc jako jeho 
komunikační partner. Ve stejném okamžiku 
tedy vnímáte vy a dítě totéž: např. sledujete 
stejnou hračku, povídáte si o ní, jste schop-
ni vést o ní dialog a máte potěšení z toho, že 
svoji radost sdílíte. Děti s PAS tuto vrozenou 
schopnost nemají, často je fascinují pro nás 
nepochopitelné předměty a oblasti (např. 
kanály, kabely, jízdní řády apod.), nevyhle-
dávají většinou druhou osobu, aby s ní svůj 
zájem sdílely, vystačí si samy. Dovedou vést 
hodinový monolog na téma, které je zajímá, 
není pro ně podstatné, jestli ostatní poslou-
chat chtějí, zda je to baví. Pokud s nimi ale za-
čnete vést běžný dialog typu „jak se máš, co 
děláš“ apod., selhávají, nebo krátce odpově-
dí a komunikační situaci opouštějí. Pokud je 
nenaučíte, že v takovýchto situacích se mají 
i ony zeptat a jak, vůbec je to nenapadne, 
neshledávají na svém chování nic „špatného“. 
Tyto vzorce si potom odnášejí i do dospělosti, 
kdy už se takovéto chování považuje za spo-
lečensky nevhodné. Vstoupit do komunikace 
s dítětem, které nemá dostatečnou sdílenou 
pozornost, je značně obtížné. Dítě může pů-
sobit jako egoistické, necitlivé a drzé, okolím 
neznalým dané problematiky je považováno 
za nevychované. 

Často slýchám, že dnes se vše diagnostikuje – 
kdo neumí psát, je dyslektik, kdo je nevycho-
vaný, je autista. Existuje přesvědčivý argu-
ment, že autismus není důsledek zanedbání 
výchovy?
Takové argumenty lze nalézt docela snadno, 
jsou na nich postaveny diagnostické principy. 
Např. dítě špatně imituje: nezopakuje po nás 
ukázané pohyby (paci paci pacičky) nebo po-
stupy (dělání báboviček). Má nedostatečnou 
sdílenou pozornost (např. nenosí nám ukázat 
předměty, které ho zaujaly), špatnou před-
stavivost a s ní související zálibu v rituálech 
a stereotypech. Má velmi nízkou schopnost 
vyrovnávat se s emočním přetlakem ať už 
negativních, nebo pozitivních emocí. S hrač-
kami spíše manipuluje (např. staví řady aut), 
nežli by s nimi rozvíjelo hru podle nějakého 
scénáře. Sociální kontakt v něm budí obvykle 
úzkost. Velké problémy má dítě také v komu-

nikaci – hodně dětí s PAS nemluví nebo mluví 
jen velmi málo, komunikace nebývá funkční 
(dítě např. převypráví doslova příběh oblíbe-
né pohádky, kterou sleduje na DVD, ale po-
kud chce např. jogurt a nedokáže se obsloužit 
samo, stojí před lednicí a křičí nebo čeká, až 
si ho někdo všimne). U zdravého dítěte, které 
je sociálně zanedbáváno, bych očekávala, že 
nabídnu-li mu společnou hru, bude naopak 
mou pozorností a potřebou s ním něco sdílet 
nadšené. 

Co rodinám, které vychovávají dítě s PAS, ten-
to hendikep bere?
Výchova dítěte s PAS je velmi náročná, a tak 
obvykle omezuje seberealizaci. Zvláště ma-
minky těchto dětí zůstávají bez zaměstnání 
doma. S tím souvisí i finanční náročnost toho-
to hendikepu, která je navíc stupňována sku-
tečností, že v ČR (na rozdíl od jiných evrop-
ských států) terapie pro dítě s PAS pojišťovny 
nehradí. Rodiny též potřebují na výchovu 
dětí s PAS hodně psychických sil. Hendikep 
na první pohled není vidět, a tak se rodiny 
těchto dětí namísto podpory často setkávají 
s nepochopením a posměchem okolí. 

Co jim naopak přináší?
Určitě bych vypíchla radost z každého úspě-
chu dítěte. Tyto rodiny neberou jako samo-
zřejmost, nad čím se rodiče zdravého dítěte 
vůbec nepozastavují: např. že si jejich dítě 
řeklo o svou potřebu, že ukázalo na věc, která 
ho zaujala, že se na oslovení jménem otočilo, 
že jim odpovědělo na jejich otázku, že k nim 
na zavolání dokázalo přijít, že se při komuni-
kaci podívalo do očí, že je vybídlo ke sdílení 
svého zájmu. 

A co péče o děti s PAS přináší Vám osobně?
Práce s dětmi s PAS mě vnitřně uspokojuje. 
Každé dítě s autismem je jiné. I když základ-
ní principy terapie jsou dané, nelze používat 
stále stejné postupy, musíte je přizpůsobovat 
individuálním potřebám a schopnostem dí-
těte, nejde tedy o práci nikterak rutinní, musí-
te být hodně kreativní. Děti s PAS mě motivují 
zavedené postupy stále rozvíjet. Když vidím, 
že se práce vede a že se dítě posouvá, zaží-
vám velkou radost a je to pro mě skutečná 
odměna.  

S Petrou Hrdinovou si povídala  
Václava Kettnerová

rADoST Z KAŽDÉHo ÚSPĚcHU aneb o autismu   
s terapeutkou PeTroU HrDinoVoU  
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zaHájenÍ výstavnÍ sezónY na sKalCe 12. dubna 2015
Koncertem klasické hudby v neděli 12. dubna 2015 ve 14. 30  
a následnou vernisáží výstavy prací členů Fotoklubu Rokycany bude  
v sále kláštera na Skalce slavnostně zahájena výstavní sezóna 2015.
Na koncertu vystoupí komorní trio ve složení Oldřiška Richter-Musilová 
(mezzosoprán), Martin Sauer (kytara) a Jiří Richter (viola). 
Po koncertu (přibližně v 15.30) se v sále kláštera uskuteční vernisáž  
výstavy členů Fotoklubu Rokycany s názvem 60/5 SEČTENO, NEPOD-
TRŽENO. Odpoledne uzavře vernisáž výstavy Tomáše Záborce DŘEVO-
MALBY v kostelíku sv. Maří Magdalény.
Na Skalku bude v neděli 12. 4. 2015 vypraven pro seniory a pohy-
bově omezené občany autobus s odjezdem ve 14.05 od Domova 
pro seniory na Skaleckém nám., resp. 14.10 h. z nám. F. X. Svobody.

Jarmila Balková

FOtOKlub rOKYCanY
Od doby, kdy na přelomu padesátých a še-
desátých let 20. století navázal na činnost 
tehdejšího fotoklubu, může se Fotoklub 
Rokycany opřít o více než padesátiletou 
historii nepřetržité existence. Členy klubu 
jsou jak autoři ovládající nejmodernější 
technologie digitální tvorby, tak i foto-
grafové vyznávající cestu negativu, někdy  
i způsoby starší. V současnosti má klub  
10 stálých členů převážně z Rokycan, ale 
také ze Strašic, Plzně, Starého Plzence, Vol-
duch, Oseka či Skotska. Dlouholetým ctě-
ným předsedou je Jiří Horčička.

Vedle pravidelných spolkových výstav v domovském městě i na mno-
ha dalších místech naší republiky se jednotliví členové věnují vlastním  
fotografickým projektům.

tOmáŠ zábOreC
Tomáš Záborec se narodil 12. 10. 
1972 ve Slaném. Studoval v ate-
liéru ak. mal. Vlastimila Šika. Žije  
a pracuje ve Slaném.
Věnuje se vytváření obrazů na 
dřevěném podkladu, které pro 
zjednodušení nazývá dřevomalby. 
Metoda jeho práce spočívá ve vyu-
žití struktury dřeva – zářezů, vrypů, 
nerovností… V konečném výsled-
ku tento způsob tvorby umožňuje 

i zapojení jiných, než jen zrakových smyslů – možnost seznámit se s ob-
razem dotykem, hmatovým vjemem.
Od roku 2006 uskutečnil více než padesát výstav.

MKS – Jarmila Balková 

výstava studentsKýCH PrOjeKtů na sKalCe
Katedra architektury FSv ČVUT v Praze a Město Mníšek pod Brdy si 
vás dovolují pozvat na výstavu posluchačů studijního programu  
Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze z ateliérů  
architektů Kašpar / Nesměrák a Knappová / Filsak na téma:  
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA PANSKÉHO HOSTINCE NA SKALCE  
a NOVOSTAVBA PLOVÁRNY U ZADNÍHO RYBNÍKA V MNÍŠKU  
POD BRDY.

výstava se bude konat od 4. 4. 2015  do 3. 5. 2015  
v klášteře na skalce –  

bude zahájena vernisáží v sále kláštera  
v neděli 5. 4. 2015 ve 14 hodin. 

První téma se zabývá návrhem dostavby torza původního panského 
hostince a úprav souvisejícího veřejného prostoru. Novou náplní by 
mohlo být zázemí pro občany města a návštěvníky v podobě infor-
mačního centra s obsluhou, veřejného WC, krytého sezení, ubytování 
apod.

Druhým tématem je obnova rekreačního využití okolí Zadního ryb-
níka formou novostavby objektu plovárny, který by poskytl formou 
dostatečného zázemí celoroční využití lokality. Doplňkovou funkcí by 
mohla být kavárna/bar, galerie, pronajímatelná klubovna pro místní 
spolky, půjčovna lodí apod.

Tomáš Krupička – Zadní rybník

Matěj Vacek – Skalka

vŠiCHni jsme POřád děti
I v letošním roce se připravuje množství akcí 
ke Dni dětí. Tradiční akcí byla zábavná stezka 
a program na městském cvičišti. Protože se 
pořadatelky rozhodly předat štafetu jiným, 
ujalo se této tradiční akce občanské sdružení 
Pro školu a ve spolupráci se ZŠ Komenského 
420 a Domovem pro seniory "Pod Skalkou" 
uspořádá v sobotu 23. května v prostorách 

kolem školy a na školním hřišti Den dětí a seniorů s názvem "Všichni 
jsme pořád děti". 
Připraven bude bohatý program na hlavním pódiu, kde se budou stří-
dat hudební a divadelní představení, sportovní a zábavné aktivity na 
hřišti – cvrnkání kuliček, skákání gumy či přes švihadlo apod., ukázky 
techniky integrovaného záchranného systému (policie, hasiči záchran-
ná služba) i bohaté občerstvení. 

Všichni jste vítáni, moc se na vás těšíme.
Za Pro školu, o.s., Marek Inderka
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v mnÍŠKu letOs vYstOuPÍ dva zaHraniČnÍ sbOrY
V letošním roce uvítáme v Mníšku hned dva zahraniční sbory. 

V pátek 10. dubna v 19.30 vystoupí v kostele sv. Václava britský sbor  
TAPLOW YOUTH CHOIR. Jedná se o smíšený pěvecký sbor složený z mla-
dých mužů a žen, jehož začátky se datují do roku 2004.  Sbor obdržel 
ocenění rozhlasové BBC Radio 3 jako Mladý sbor roku 2008, 2. cenu na 
Mezinárodním festivalu sborového zpěvu v estonském Tallinnu (2009), 
zúčastnil se turné po evropských městech (vystupoval mj. v kostelích 
v Amsterdamu, Benátkách, Veroně, v kapli sv. Jiřího v anglickém Wind-
soru aj.).  V roce 2011 se představil v londýnské Royal Albert Hall a v roce 
2012 v rámci doprovodného kulturního programu londýnské olympiá-
dy. Dirigentkou sboru je paní Gillian Dibden.

V pátek 3. července v 19.30 se v kostele sv. Václava uskuteční vystoupe-
ní amerického smíšeného pěveckého sboru PORTSMOUTH PRO MUSI-
CA. Tento sbor složený ze zpěváků různého věku byl původně založen 
jako ženský sbor, později se stal sborem smíšeným. V letošním roce slaví 
30. výročí od svého založení. Sbor uskutečnil velké množství koncert-
ních vystoupení nejen ve Spojených státech, ale i v Evropě. Dirigentkou 
sboru je paní Priscilla French, na varhany sbor doprovází pan Fred Ma-
cArthur.

Koncerty se uskutečňují ve spolupráci s pořadatelskou agenturou The 
Prague Concert Company a Římskokatolickou farností Mníšek pod Brdy.

Jarmila Balková

Vážení a milí spoluobčané, návštěvníci kulturních akcí v Mníšku pod Brdy, 
čtenáři Zpravodaje…

V poslední den měsíce března opustím po 22 letech svou „pracovní židli“  
v kulturním středisku. Čas nečeká a tak i já začnu novou etapu svého živo-
ta, v níž se chci věnovat především rodině.

Ráda se s vámi setkám na výstavách na Skalce i na koncertech, které jsem 
ještě pomáhala pro letošní rok připravit – i když se jich zúčastním již jen 
jako divák či posluchač.

S přáním všeho dobrého
Jarmila Balková

zveme vás na vernisáže  
výstav na sKalCe   

neděle 12. dubna 2015, 14.30 
Zahájení výstavní sezóny v barokním areálu Skalka  

koncertem klasické hudby  
a vernisáží výstavy členů FOtOKlubu rOKYCanY 

v sále kláštera. Výstava potrvá do 10. května 2015

neděle 17. května 2015, 15.00 
antonín Hübschmann a miroslav Podhrázský: CO jsme viděli  

(fotografie)  
Výstava potrvá do 7. června 2015

neděle 14. června 2015, 15.00 
Petra doležalová a libor Špaček: ÚtěKY dO PřÍrOdY  

(fotografie z cest) 
Výstava potrvá do 5. července 2015

neděle 12. července 2015, 16.00 
václav Šesták: tři desÍtKY (obrazy) 

Výstava potrvá do 2. srpna 2015

neděle 9. srpna 2015, 15.00 
barbora sládková: lÉtO (krajiny, zátiší – suchý pastel) 

Výstava potrvá do 30. srpna 2015

sobota 5. září 2015, 16.00 
václav mach-Koláčný: ObrazY 

Výstava potrvá do 4. října 2015

neděle 11. října 2015, 15.00 
mojmír stuchlík: FOtOObrazY 
Výstava potrvá do 1. listopadu 2015

neděle 12. dubna 2015, 16.30 
tomáš záborec: dřevOmalbY 

Výstava potrvá do 10. května 2015

neděle 17. května 2015, 16.30 
Františka janečková: ObrazY  

Výstava potrvá do 7. června 2015

neděle 14. června 2015, 16.30 
jana janouchová, Petra boušková, renata raušerová: ObrazY 

Výstava potrvá do 12. července 2015

vernisáž v rámci skalecké pouti 2015 
Karel Cyril votýpka: ObrazY, PlastiKY, GraFiKa  

Výstava potrvá do 30. srpna 2015

neděle 6. září, 15.00 
KřÍžOvá Cesta ruKama nevidOmýCH 

Ve spolupráci se sdružením Okamžik, Praha 
Výstava potrvá do 1. listopadu 2015

www.mnisek.cz
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PrO dOsPělÉ
GRISHAM, John
PLATANOVÁ ALEJ
Další napínavý díl ze série případů 
advokáta Jaka Brigance, odehrávající  
se v americkém městečku Clanton.

MENKELL, Henning
VE SLEPÉ ULIČCE
Román z řady kriminálních thrillerů,  
v nichž v hlavní úloze vystupuje švédský 
komisař Kurt Wallander.

MERTA, Zdeněk
KŘÍŽEM KRÁŽEM
Soubor pozoruhodných příhod a zážitků  
ze života známého českého hudebníka  
a skladatele.

MOYES, Jojo
STŘÍBRNÁ ZÁTOKA
Příběh ženy, která se nikdy nedokázala 
odpoutat od minulosti a svůj klid  
hledá v australském příměstském  
městě Silver Bay.

HAJŠMAN, Jan
TAJEMSTVÍ BRDSKÝCH VRCHOLŮ I. 
TAJEMSTVÍ BRDSKÝCH VRCHOLŮ II.
BRDY Z NEBE
Tři nádherné knihy s fotografiemi Jana 
Hajšmana a Jaroslava Vogeltanze,  
které naše knihovna zakoupila  
na poutavé besedě s oběma autory.

PrO děti
GREEN, D. L.
KÁJA SUPER FRÁJA – TÝDEN BEZ 
TELEVIZE
Další vyprávění třeťáka Káji – tentokrát  
ho čeká týden bez televize a videoher.

NEJEDLÝ, Jan
MISTR SPORTU SKÁČE Z DORTU
Výběr básniček, říkanek, průpovídek, 
různých posměšků a škádlivek, které  
kolují především mezi mladšími dětmi  
už po několik desetiletí.

WESTON, Carrie
ONDŘEJ JDE DO ŠKOLY
Dva milé krátké příběhy obrovského 
medvěda grizzlyho, který chodí do zvířecí 
školičky s malinkými spolužáky.

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
ZLOBIVÉ POHÁDKY
Zlobit rodiče, kamarády nebo zvířátka  
je špatná věc, to ví každé malé dítě.  
Poučné příběhy vypráví o tom, co se malým 
zlobilům může lehce přihodit

brdY ze země i z nebe
Jen několik málo ze sedmdesáti připravených 
židlí zůstalo neobsazených. Setkání s autory 
obou dílů knihy Tajemství brdských vrcholů 
(2012, 2013) i zatím poslední vydané publi-
kace Brdy z nebe (2014) přitáhlo do mníšec-
kého kulturního střediska v úterý 17. února 
návštěvníky nejen z Mníšku, ale i z širokého 
okolí. 

Fotografové Jan Hajšman a Jaroslav Vogel-
tanz si připravili přednášku doprovázenou 
promítáním fotografií – zvláště ty pořízené  
„z nebe“ byly pro posluchače mnohdy 
velkým překvapením. Měli jsme vzácnou pří-
ležitost vidět z ptačí perspektivy různé vojen-
ské objekty v Brdech a na Hřebenech – např. 
nám blízký „Klondajk“, ale i mnoho dalších,  
o jejichž existenci mnozí z nás dosud nevě-
děli.  Také Tři Trubky, Valdek a další zajímavé  
lokality vypadají zhora zcela jinak, než je zná-
me jako běžní turisté.

Zatímco Jan Hajšman sypal z rukávu mnoho 
zajímavých detailů o jednotlivých lokalitách, 
jeho kolega Jaroslav Vogeltanz přispěl živým 
líčením různých „veselých příhod z natáčení“,  

o jaké při letu s dveřmi otevřenými dokořán 
opravdu nebývá nouze.

Někdo si na místě pořídil některou z uvede-
ných knížek, jiní budou po nich pátrat v měst-
ské knihovně. Tam už jsou v současné době  
k zapůjčení.

Besedu připravilo MKS Mníšek pod Brdy ve 
spolupráci s Městskou knihovnou Mníšek 
pod Brdy.

Jarmila Balková

Průvan bYl senzaČnÍ!
S Alexandrou Malou, Gábinou Petráňovou  
a Hankou Burgerovou jsme v městském kultur-
ním středisku připravily oslavu MDŽ. Šlo nejen 
o bazar oblečení s návem „Průvan“ - bylo to 
odpoledne strávené v dobré náladě. Abychom 
navodily jarní atmosféru, vyzdobily jsme stře-
disko květinami a mohu říci, že i počasí venku 
hrálo na stejnou notu. Atmosféru zpříjemňova-
ly živá hudba skupiny Little Blue Band, výborné 
sladké i slané občerstvení a dobrá káva. Vstup 
na bazar byl zdarma  a každá návštěvnice i pro-
dávající si od nás odnesla malý dárek k svátku 
žen. 

Již teď se těšíme, až si akci zopakujeme. Proto 
nic nevyhazujte a na podzim se k nám přidejte!

Linda Nechybová

rOrejs ženám
Děkujeme tímto mníšeckému spolku Rorejs 
za pomoc při organizaci besídky na oslavu  
Mezinárodního dne žen. Po všech směrech pří-
nosná akce se konala v městském kulturním  
středisku a naše ženy se na ní díky bohatému 
kulturnímu a osvětovému programu mohly  
pobavit i poučit. Jsme opravdu velice rády,  
že je o nás, občanky Mníšku, tak dobře posta-
ráno.

S. Karafiátová

KNIHOVNA Mníšek pod Brdy
Výpůjční doba

l  www.knihovna.mnisek.cz  l  tel.: 318 592 552  l  e-mail: knihovna@mnisek.cz

Pro dospělé:  
Pondělí   800 – 1100   1200 – 1700

Středa     800 – 1100

Čtvrtek   830 – 1100   1200 – 1800

Pro děti:  
Úterý     1200 – 1400 

Středa    1200 – 1700
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Okénko do historie zámku mníšku

Hrabata z unWertu
Poslední mníšecký pán z rodiny Engelů Karel Ignác zemřel v 61 letech 
a roku 1743 zdědil panství syn jeho nejstarší sestry Marie Viktorie Ignác 
Unwert. Podobu všech zmíněných můžeme spatřit v sále mníšeckého 
zámku a také portrét manželky Ignáce Unwerta Terezie Čejkové  
z Olbramovic, která povila svému muži čtyři dcery a čtyři syny. Tři z nich 
se dokonce postupně vystřídali i jako vlastníci zámku. 

Ignác Unwert byl příkladný katolík. Spolu se svou zbožnou tchyní 
Benediktou se přičinil o dostavbu kostelíka a kláštera na Skalce, kterou 
kdysi započal jeho předek Servác Ignác z Engelsflussu. Zapsal se i do 
historie městečka a nechal na náměstí vybudovat a vysvětit nový 
kostel sv. Václava. Za své zásluhy a mecenášství byl oceněn samotnou 
císařovnou Marií Terezií a roku 1764, pět let před svou smrtí, povýšen do 
dědického hraběcího stavu.

Jeho synové Jan, Josef a Ignác po něm zděděné panství spravovali 
svědomitě. Zejména Josef Unwert byl příkladný člověk známý na 
Mníšku jako velký lidumil. Byl oblíbený zejména místními dětmi, spolu 
se svou ženou je hostil a připravoval pro ně různé hry a kratochvíle. Po 
smrti mu manželka nechala postavit v kostele náhrobek od známého 
pražského sochaře Václava Prachnera, který tam můžeme spatřit 
dodnes. Posledního z rodu Unwertů, jmenovce jeho otce Ignáce, 
společně s manželkou Terezií ze Szendrö, si mohou návštěvníci zámku 
prohlédnout na portrétu umístěném v knihovně. Náležitě o svěřený 
majetek pečoval a plnil požadavky svého staršího bratra a předchůdce. 
Roku 1827 bohužel bezdětný zemřel a rod Unwertů vymírá po meči.  
A jaký další rod přišel do Mníšku, to se dozvíme v příštím Zpravodaji.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

OblÍbenÉ POdveČernÍ PrOHlÍdKY se OPět vraCejÍ
Znáte bílou paní, která tak ráda chodí po cimbuří starých hradů? Tak ta 
přijde navštívit také náš zámek, i když žádné cimbuří nemáme. U nás 
má nejraději prosklenou arkádovou chodbu v prvním patře – jak sama 
říká, nefouká tu a nezhasne jí svíčka.  Tam, kde je průvan, jí bývá zima, 
vždyť také chodí jen v lehkých bílých šatech. Proto se k nám do Mníšku 
ráda vrací. Prochází se chodbou sem i zpět, na oživených Podvečerních 
prohlídkách všem návštěvníkům a hlavně dětem určitě zamává. Musíme 
si ale dát dobrý pozor, často se objeví jen na chvilku a zase rychle zmizí. 

Kromě bílé paní potkáme ještě další pohádkovou bytost v bílých 
šatech. Z tajemně osvětlené barokní kaple k nám promluví anděl, který 
mezi nás sestoupil na paměť zámeckého pána Engela. Pozorně ho 
vyslechneme, aby pak mohla nastat slavnostní chvíle – pasování dětí do 
šlechtického stavu. Anděl mávne mečem a z dětí se stanou princezny 
a rytíři ze zámku Mníšku. Každý dostane na památku malý dárek a pak 
už čeká procházka zámeckými komnatami. Uvidíte, kde se konaly velké 
hostiny, kam chodil pan baron kouřit dlouhou dýmku, kolik knížek je 
v zámecké knihovně a na závěr mnoho malých princezen, královen 
a králů v krásných šatech. Vstoupit můžete i do Kouzelného sklepení 
pozdravit čerta s ježibabou, pana krále i víly a vodníka. 

Termíny podvečerních prohlídek sledujte na www.zamek-mnisek.cz . 

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

Kája mařÍK na mnÍŠeCKÉm zámKu – výstava  
O známÉm ŠKOláKOvi
„Pěkně vítám, to jsou k nám hosti. Tak se u nás posaďte, ať nám 
nevynesete spaní!“ Takhle hezky zdravil nejen hosty, kteří přišli na 
návštěvu, ale i když někam vstoupil, malý a slušně vychovaný Kája 
Mařík. Kdo by ho neznal. Mníšečtí, přespolní i ti úplně zdaleka jistě vědí, 
že Lážov z knížky o Školáku Kájovi Maříkovi je ve skutečnosti Mníšek 
pod Brdy. Autorka Marie Wágnerová, rodným jménem Černá, která 
psala pod mužským pseudonymem Felix Háj, se v Mníšku narodila i 
zemřela. Na své dětství měla hezké vzpomínky, v dospělosti ale život už 
tak lehký nebyl a své starosti a soužení si vyvažovala psaním idylických 
příběhů o malém chlapci z hájovny a jeho kamarádce Zdeničce, dcerce 
pana lesního.

I my vás pěkně vítáme, to jsou k nám návštěvníci... Sice vás na rozdíl od 
Káji nepozveme se do zámku posadit, ale pozveme vás prohlédnout si 
malou a milou výstavu, která připomene Káju i další postavy z knížky. 
Vydáme se také na fotografiích po místech v Mníšku i okolí, kde se Kája 
pohyboval, skotačil a trávil dětství, kam chodil do školy či do kostela, 
a v neposlední řadě se více seznámíme s autorkou tohoto oblíbeného 
sedmidílného románu, jejím životem, rodinou i další literární činností. 
Marie Wágnerová se stala nedílnou součástí společenského života na 
Mníšku. Hrála na varhany, řídila chrámový zpěv, byla členkou Sokola, 
hrála ochotnicky divadlo. Neodmyslitelnou oporou v její tvorbě byl 
spisovatelce místní pan farář František Raus. Autorka své myšlenky 
psala na různé útržky papíru, sáčky, okraje novin a pan farář vše obětavě 
přepisoval a posílal k tisku. I jemu určitě můžeme děkovat za to, že dílo 
spatřilo světlo světa.

Výstava bude otevřena od července letošního roku v přízemním 
výstavním prostoru se vstupem z nádvoří zámku. Všichni jste srdečně 
zváni.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

těŠÍte se na jarO?  
Přijďte Oslavit veliKOnOCe s Kuřetem na zámeK
V neděli 5. dubna bude mníšecký zámek v obležení stánkařů, šermířů  
a velikonočního kuřete, čeká vás veselá hudba, zábavná pohádka i vůně 
dobrého občerstvení. Symbolem jarních svátků jsou zvířecí mláďátka, 
ovečky, jehňátka, zajíčci i roztomilá malá kuřátka. Už jste ale někdy 
viděli přerostlé žluté kuře? Veliké, buclaté a trošku nemotorné? Přesně 
takové se bude procházet kolem zámku, po nádvoří i v zahradě, veselit 
se a s vaší pomocí také podporovat sbírku Pomozte dětem. Přestože 
je tak veliké, rádo se baví, skotačí a tancuje. Nenechte ho samotné  
a přijďte si s ním zatančit i vy. 

Zábava je pro vás připravena celý den. Můžete nakupovat na 
řemeslném jarmarku, baštit dobroty, poslouchat country hudbu, fandit 
šermířům při soubojích, od 14 hodin si při představení divadélka pro 
děti zazpívat známé pohádkové písničky a zabroukat si melodie, tvořit 
ve výtvarné dílně, seznámit se s pohádkovými bytostmi v Kouzelném 
sklepení zámku, navštívit s prohlídkou zámecké komnaty. Připraveny 
jsou pro vás speciální Velikonoční prohlídky, na kterých se dozvíte 
například to, proč musíte skákat, když vám kyne mazanec, co dělá 
větší hluk, jestli klapačka nebo řehtačka, nebo kolik různých názvů má 
pomlázka. Provádět zámkem bude také oblíbená princezna Anička na 
Pohádkových prohlídkách. Při nich musí děti prokázat své odborné 
znalosti a vypátrat všechny pohádky, které se k nám do komnat 
zatoulaly.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy
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mistrY s mistrY 
Koncem února jsme s dětmi vyrazili do nedalekého Milína u Příbrami, 
zúčastnit se závodu v aerobiku. Již dopoledne bylo velmi úspěšné, když 
se dvanáctiletá Tereza Rampová probojovala do finále soutěže aerobik 
master class a Eliška Eppingerová získala v konkurenci více než třiceti 
závodnic krásné třetí místo. Po krátké obědové pauze přišel na řadu zá-
vod družstev. Naše město reprezentovaly dvě skladby, Žlutá v katego-
rii do sedmi let a Disco v kategorii 11-13 let. Obě skupiny potvrdily, že 
se na závody připravovaly opravdu pečlivě a vybojovaly krásné druhé  
a třetí místo.

O týden později jsme se rozjeli do Prahy poprvé vyzkoušet soutěž Mis-
try s Mistry. Bohužel starší děvčata z důvodu nemoci nemohla startovat, 
ale mladší svěřenkyně nejenže potvrdily skvělou formu z Milína, dokon-
ce tentokrát vystoupaly na stupeň nejvyšší a odvezly si zlatou medaili. 
Dětem patří obrovská gratulace a jejich rodičům musím vyjádřit vel-
ké poděkování za podporu a skvělou atmosféru, kterou na závodech  
vytvářejí.

Do našich kurzů stále probíhá nábor nových závodníků. Každý zájemce 
si může vyzkoušet trénink zdarma a pak se teprve rozhodnout, zda ho 
tento sport dostatečně baví.

Linda Nechybová
www.cvicenibezchyby.cz

sKautsKá družina tYGřiCe
Jsme 12. dívčí oddíl střediska Skalka a tento školní rok fungujeme v jed-
né věkové kategorii od 11 do 18 let. Naše družina „Tygřice“ se schází 
každý pátek od 16.30 do 18 hodin. Chodíme na výpravy po okolí, za 
kulturou a do přírody a zapojujeme se do různých akcí. Například na 
podzim jsme pomáhaly při „Běhu naděje“, připravily jsme pro členy  
našeho střediska Halloweenskou cestu s úkoly  a nedávno jsme byly na 
Přechodu Brd na Kytínské louce.

V dubnu nás čeká Svojsíkův závod, který je pojmenován podle zakla-
datele skautingu v Čechách A. B. Svojsíka. Také pomáháme na dobro-
činných akcích - v květnu si budete moci zakoupit žlutou kytičku jako  
každý rok. Výtěžek půjde na boj proti rakovině. V červnu zakončíme 
školní rok víkendovou výpravou do Libereckého kraje.

Jestli se chcete dozvědět něco o našem středisku a co se tam děje, tak 
navštivte stránky http:/junak-mnisek.webnode.cz .

Lada Freislebenová – Akela,  
Eva Větrovská – Kukačka

KČt mníšek pod brdy zve na turistický a dálkový pochod 

brdsKá stezKa 
memoriál Honzy zajíčka – 48. ročník

start: Mníšek pod Brdy, jídelna ZŠ Komenského 420, 6.00-13.00
CÍl: jídelna ZŠ Komenského 420, do 19.00

trasY: 7-50 km

Kontaktní osoba: JOSEF KREJSA , Fričova 1240, 263 01  Dobříš,                                          
tel.: 602 402 701, e-mail: j.krejsa@credo-elektro.com

debrujáři taKY sOutěžÍ
Klub malých debrujárů z městeč-
ka pod Skalkou se aktivně zapojil 
do řešení mezinárodní soutěže 
Pohár vědy, s názvem letošního 
ročníku NEURON 2015. Cílem 
soutěže je vést mladou generaci 
již od nejútlejšího věku k zájmu  
o fyziku a další přírodní vědy.  
Soutěžící týmy řeší ve čtyřech ko-
lech zábavné úkoly, bádají nad 
problémy a provádějí pokusy. 
Nejlepší týmy postoupí do mezi-
národního finále, které se usku-
teční v červnu 2015. Letos je při-
hlášeno 378 týmů. 

Soutěž probíhá pod záštitou 
Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR, za podpory 
Nadačního fondu Neuron a dal-
ších partnerů a sponzorů. Na 
přípravě soutěžních úkolů se po-
dílejí lektoři z Katedry didaktiky 
fyziky Matematicko-fyzikální fa-
kulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Na první úkol se zadáním „Most“ jsme se s dětmi z klubu Mladý vě-
dec vrhli z pohledu statiky, pružnosti a pevnosti. Pomocí pokusu jsme 
si vysvětlili pojem statika, předvedli jsme si moment otáčení v různě 
vetknutých bodech za pomoci brček. Promítli jsme si to do představy 
konstrukce mostu a nastínili jsme si, jak by se most choval, kdyby na 
něj v konkrétních bodech působily různé síly. Co by nás jako konstruk-
téry mělo zajímat, případně jak bychom danou situaci konstrukčně 
vyřešili. Vyrobili jsme si fyzikální hračku z brček na principu kloubo-
vého hřídele.

Druhé soutěžní kolo bylo věnováno atmosférickému a hydrostatické-
mu tlaku. Při pokuse s Pythagorovým pohárem jsme si předvedli, jak 
atmosférický tlak udržuje nepřerušení vodního sloupce v násosce. Dále 
jsme si dokázali částečnou stlačitelnost vzduchu a nestlačitelnost vody 
s balónky a také jsme se snažili vytvořit vodní gejzír s trychtýřky. Došlo 
též i na Archimédův zákon.
Budeme moc rádi, pokud nám v této soutěži budete držet palečky.

Anička Čišková, KMD Mladý vědec
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„bůH se neOdvraCÍ Od těCH, KdO jsOu trPělivÍ”  
– Svatá Terezie z Avily (slavíme 500 let od jejího narození)
Pan kardinál Duka ve svém Stanovisku ČBK k volbám 2013 píše: „Spo-
lečnost se dostala do morální krize, která působí zpochybnění demokracie 
v očích mnoha občanů. Obhajobu demokracie považuji za prvořadý úkol, 
protože její ztráta by otevřela cestu k nesvobodě. Všechny formy médií 
vyzývám, aby neuváženými výroky nepřispívali k atmosféře konfrontací  
a informovali objektivně a především pravdivě. Přestože jsme vzrůstajícími 
emocemi a kampaněmi vtahováni do politického zápasu stran, chceme 
zůstat mimo tuto rovinu sporů a i nadále prosazovat morální zásady a du-
chovní hodnoty. Je mi zřejmé, že jakékoliv volby nekladou před voliče dílčí 
otázky výhod, ale zásadní mravní otázku o budoucím vývoji společnosti.“ 

Vyzývá média, aby informovala objektivně a pravdivě. Vezmeme-li vý-
znam jeho slov v kontextu města jako je Mníšek, tak potom převládá 
v informovanosti občanů právě nedostatek objektivity a pravdivosti. 
Parlament prosadil v roce 2013 změnu Tiskového zákona, co se týče 
místních periodik a jejich povinnosti zveřejňovat vyvážené a objek-
tivní informace, ale v praxi nedošlo k žádným změnám. Církev v České 
republice přistupuje k volbám poněkud nekonzistentním způsobem, 
jestliže se místní farář nechá přímo slyšet a zobrazit na volebním letáku 
politické strany a propaguje konkrétního kandidáta. Kdo tedy zpochyb-
ňuje demokracii v očích mnoha občanů? Rozhodnutí místního faráře 
vstoupit do demokratického procesu a oznamovat celému městu svou 
politickou preferenci a jak by se měli voliči rozhodnout je absolutně ne-
slučitelné s tím, co církev hlásá a otevřelo to spekulace, nakolik jeho 
zásah ovlivnil výsledky voleb. Věřím, že občané našeho města budou 
se mnou souhlasit, že je nepřijatelné a neomluvitelné, aby se církev 
k občanům chovala s tak hlubokou neúctou. Jestliže jsem neposkytl 
dostatek informací, které jsem již poslal církevním institucím, pak je 
to proto, že není mým záměrem ohromit nebo dokonce šokovat mé 
spoluobčany. Díky dlouholeté neinformovanosti v místním periodiku 
mnozí nemají ani tušení, co závažného se v našem městě dělo a děje  
a jaký dopad to stále má na jejich život.

J. Hochheimer

POzvánKa na PrOCHázKu
Téměř v každé domácnosti v Čechách je 
nějaký domácí mazlíček. Stávají se skuteč-
nými a opravdovými členy rodiny. Také my 
máme dva psy. Pravda,  jsou velmi nevy-
chovaní, uštěkaní, ale je to malé jezevčí ple-
meno, takže si většinou vystačí  běháním 

na zahradě. Kolem našeho domu je však pěkná procházková trasa 
pro mazlíčky, tedy někdy i pořádné mazly, kteří pohybu potřebují víc  
a dojdou až k nám a kolem nás. Hlavním cílem procházky je zřejmě 
proužek trávníku u nás, podél cesty (viz obrázek). 
Sekáme ho, aby se zelenal, sázíme tam letničky, zkrátka se snažíme  
o krásno za plotem i před plotem. Ale co když si pes zvykne na jedno 
místo a chodí stále tam? A další psi, při svých procházkách, nemohou 
zůstat pozadu a trumfují se? Pak je naše snaha marná. A tak nám před 
domem vznikla opravdu unikátní podívaná - výstava psích exkrementů. 
Malé, střední, obrovské, tenké, tuhé, řídké… na třiceti metrech jsme jich v 
únoru napočítali osmdesát tři, přijďte se přesvědčit, nemohu napsat po-
kochat, to by bylo moc, ale berte to jako pozvání na procházku s cílem.
Teď vážně. Pokud chceme být kulturním městem ve střední Evropě, pak 
na vás pejskaře apeluji, uklízejte po svých psech, po dítěti byste také 
hovínko na ulici nenechali. 
A na vedení radnice apeluji (a prosím čtenáři přidejte se): pokud chce-
me být opravdu kulturním městem, zařiďte koše na exkrementy a jejich 
vyvážení. Poplatky za odpad platíme stále nemalé. Lucie Bílá či Petr Ko-
lář z nás kulturní město neudělají. Tím spíš, když hrozí, že po koncertu 
do něčeho šlápnou.                                                                                                 

Alexandra Merunková

Husův dům ve Hvozdnici
Farní sbor Českobratrské církve evangelické

PrOGram v dubnu 2015
Kavárnička s i. O. Štampachem

Všichni jste srdečně zváni na další Podvečerní kavárničku  
s hostem, a to ve středu 1. dubna 2015 od 17 hodin.  

Tématem bude „Spiritualita ve 21. století“,  
hostem doc. ThDr. Ivan Odilo Štampach.

Otevřená herna Kalíšek
Od 1. dubna 2015 bude v podkroví fary znovu v provozu  

otevřená dětská herna Kalíšek pro maminky s nejmenšími dětmi.  
Vstup do herny je volný – k dispozici jsou hračky a pro maminky 

káva. Jak je otevřeno: úterý 9.00-11.00, 13.00-16.00;  
středa 9.00-12.00, 14.00-17.00; čtvrtek 9.00-11.00, 13.00-16.00.

velikonoční bohoslužby
O Velikonocích jste upřímně zváni na bohoslužby,  

a to na Velký pátek 3. dubna v 17.00 (se svatou večeří Páně)  
a na Hod boží velikonoční 5. dubna v 9.30 (se svatou večeří Páně).

iii. Hvozdnický šatník
Oblíbený, v pořadí již III. Hvozdnický šatník proběhne v sobotu 

18. dubna 2015 od 10.00 do 16.00 v prostorách fary  
a zahrady. Budete mít možnost nakoupit, vyměnit či prodat  

originální a kvalitní, přestože obnošené, kusy oblečení  
a módních doplňků a dobře se pobavit.

Najdete nás také na www.hvozdnice.evangnet.cz  
a www.facebook.com/HusuvDumHvozdnice.

Děkujeme všem za projevení soustrasti i těm, kteří se přišli osobně 
rozloučit s panem Františkem Pudilem.

Jménem rodiny Anežka Pudilová, manželka

Podekování

DĚTSKÉ KURZY

Stále probíhá nábor dětí do těchto kurzů: 

Cvičeníčko 3-6 let 
Cílem toho kurzu je především všestranná sportovní 
příprava. Hravou formou se seznámit s rytmikou, 
rozvojem motoricko-funkčních schopností, obratnosti, 
síly a koordinace. 

Pohybovky 7-13 let 
Kurz  zaměřený především na všestrannou sportovní 
průpravu s velkým důrazem na rytmiku a tanec. 
Nejdůležitějším výstupem kurzu je,  aby děti měly sport 
rády a stal se jejich přirozenou součástí. 

www.cvicenibezchyby.cz  Linda Nechybová   

Závodní aerobik 4-18 let 
Děti jsou rozděleny do tří věkových kategorií, jezdí na 
první závody, trénují sestavy i taneční vystoupení. 
Rozv’jej’ ßexibilitu, s’lu, obratnost. 

Závodní maminky 
Cvičení pro maminky s hlídáním ratolestí, které 
zajišťuje MC Oáza. Maminky si mohou chodit jen 
zacvičit, nebo se s námi mohou vydat ta amatérské 
závody. Trénujeme jednoduchou sestavu, posilujeme    
a protahujeme celé tělo.  
                                                                    
732446736 cvicenibezchyby@gmail.com
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INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN

Mníšek pod Brdy   Pražská 16
mobil.: 732 825 975, 731 253 750

Provozní doba: PO – PÁ   7.30 – 12.00
                                                      13.00 – 17.00  
                                    SO              8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

svj bytových domů č.p. 611-616 mníšek pod brdy hledá správce. nabídky  
zasílejte na email: spravce611@seznam.cz do 15. 4.2015. Kontakt: 777 670 778.

PRODEJ SLEPIČEK
drůbež Červený Hrádek, firma dráb, oznamuje svým zákazníkům,  

že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá  
a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.  

stáří 14-19 týdnů. Cena 149-180 Kč/ ks dle stáří.  
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! 

Prodej se uskuteční čtvrtek 2. dubna 2015 v 16.20 hod. 
čtvrtek 16. dubna 2015 v 10.00

Mníšek p. Brdy – aut. garáže u firmy M. Uher.

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00hod,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

uzávěrka č. 236 je v úterý 7. dubna 2015 v 18 hodin.
Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 2 200 znaků včetně mezer, fotografie 
s rozlišením minimálně 300 dpi. Nepodepsané texty nebudou zveřejňovány. 
Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, 
úplné fakturační údaje – název a sídlo firmy, IČ, DIČ). Příspěvky zasílejte na adresu 
zpravodaj@mnisek.cz.

Předběžné termíny dalších uzávěrek:
č. 237 pondělí 4. května l č. 238 pondělí 8. června.

Vydává Město Mníšek pod Brdy se 
sídlem Městský úřad Mníšek pod Brdy,
Dobříšská 56, 252 10  Mníšek pod 
Brdy, IČ 00242748, tel. 318 541 911,
e-mail: mesto@mnisek.cz,  
jako nepolitický měsíčník.
Příspěvky jsou přijímány průběžně  
na adrese zpravodaj@mnisek.cz , 
inzerce na adrese inzerce@mnisek.cz, 
poštou nebo osobně na výše uvedené 
adrese.
Termín uzávěrky nového čísla je  
6. dubna 2015 v 18 hod., další jsou 
zveřejněny v sekci Zpravodaj na webu 
města www.mnisek.cz.  
Příspěvky nejsou honorovány,  

nevyžádané se nevracejí, za obsah 
textů odpovídají jejich autoři.
Redakční rada: Ing. Radim Hreha 
(předseda), Bc. Andrea Midkiff M.A. 
(místopředsedkyně), Mgr. Zora  
Kasiková, Miloš Navrátil.
Technická příprava a jazyková 
korektura: Mgr. Jarmila Balková.
Koordinace vydání: Miloš Navrátil.
Grafické zpracování: Kateřina  
Fekoňová.
Tiskne Tiskárna Mníšek, s. r. o., 
Rymaňská 210, Mníšek pod Brdy.
Evidenční číslo periodického tisku MK 
E 12576.
Náklad 3 000 ks. Zdarma.

ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

F R E G A T T A
M Ě C H E N I C E

restaurace a cukrárna 
přijme kuchaře a cukrářku.

Informace na tel. 777 209 012
www. fregatta.cz 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kdo se byli rozloučit dne 
4. 3. 2015 na poslední cestě s panem Františkem Hudečkem, za účast  
a projevy soustrasti.

Naďa Hudečková - manželka a celá rodina 

Podekování
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Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, keřů, živých  
plotů apod. Dodám ekologická hnojiva a substráty. Tel. 603 924 921

Dlouholetá praxe – 23 let na trhu!

Kvalitní a odborná montáž 

přímo od výrobce! 

Záruka 36 měsíců!

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

SLEVA 
30%
z montáže

Po předložení tohoto kuponu

Tel.: 777 208 491 
E-mail: info@har.cz
www.har.cz

inz HAR 90x63 Hostivice.indd   1 24.02.15   17:39
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PROdej bytu 2+KK s terasou v OV,
65m2, ul. Karlštejnská, Lety u Dobřichovic

PROdej RD 8+2KK, 264 m2, pozemek
780 m2, ul. K Tenisu, Dobřichovice

PROdej RD 7+1, 236m2, pozemek
1005m2, ul. Slunečná, Černošice,

Praha - západ

PROdej restaurace s bytem
4+KK,539m2,

Dobřichovice Praha-západ

PROdej obchodního nebo
kancelářského prostoru, 103m2,
ul. Věštínská, Praha 5 - Radotín

Prodej RD 3+KK, 145 m2,
pozemek 847 m2, ul. U Tenisu,

Všenory, Praha – západ

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

PROdáVáTe nebo PRONajímáTe?
Nabízím férové a profesionální jednání
Nabídnětemi svou nemovitost

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům

jaroslav.pycha@re-max.cz

& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř.
Tato lokalita je i mým domovem.

Naši klienti v této lokalitě hledají:
Rodinný dům i před rekonstrukcí

Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou

Jaroslav pýcha

rezervovánoprodáno

Přímý kontakt Mníšek: 
tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz

Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003
komwag@komwag.cz, www.komwag.cz

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

ČIŠTĚNÍ
  chodníky, ulice    zimní údržba, posypy  
  samosběry, mytí    ruční metení  
  odstraňování graffiti

ZELEŇ
  zahradnické práce    sekání trávy  
  údržba mobiliáře    plnění bazénů  
  ostatní komunální služby

Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd   1 22.1.2013   14:55:37
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Profesionální chůva s kvalifikací „Péče o děti od 0 do 7 let věku“  
vaše dítko nejen pohlídá, ale důsledně bude rozvíjet jeho jedno- 
tlivé vývojové etapy a socializaci v praxi. Samozřejmostí je profesní  
zkouška z PP a maximální diskrétnost. Volejte kdykoli na 603 202 947.

PC Akademie pořádá v Mníšku pod Brdy:

Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé
dopolední, večerní, nebo víkendové.  

Kurzy jsou vhodné i pro seniory.

Základy ovládání PC
Jak na Internet

Správa fotek a obrázků
Kurzy MS Office – Word, Excel,  

PowerPoint

Informace a přihlášky na tel. 602 395 228  
a na www.pcakademie.cz.

KuřáCi – OdvYKnete!!!   tel.: 224 214 617, 604 207 771
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Kola
Štorek
ř e v n i c e
Komenského 92, Řevnice, tel.: 257 721 313
e-mail: info@kola-sport.cz
www.kola-sport.cz

po – pá 8 – 18
čt 8 – 20
so 8 – 12
ne 14 – 17 

(duben–srpen)

� platební karty
� splátkový prodej bez navýšení

jízdní kola
� příslušenství � náhradní díly

KOLA
� horská � trekingová
� silniční � dětská

SERVIS
� perfektní předprodejní 

příprava kol

KRÁSNÁ NOVÁ KOLA   KRÁSNÁ NOVÁ KOLA   KRÁSNÁ NOVÁ KOLA

inz_storek_188x128_05:Sestava 1  29.4.2011  10:06  Stránka 1

PRODÁVÁTE BYT, DŮM, CHATU, POZEMEK?
PRONAJÍMÁTE SVOU NEMOVITOST?

NABÍDNĚTE JI PŘÍMO NAŠIM KUPUJÍCÍM!

Od roku 2010 nejvíce prodaných bytů v Mníšku. 728 961 519 nebo 313 034 113 

GENERAL REALITY a.s. 
Pražská 13, 252 10 Mníšek pod Brdy
e-mail: zdenka.benesova@general-reality.cz
www.general-reality.cz

Zajištěný pár intenzivně shání ro-
dinný dům ideálně v lokalitě Pod 
Skalkou, Na Madlenkách apod. Cena 
6 - 9,5 mil Kč, hotovost. Spěchá.

Rodiče shánějí pro dceru menší byt  
v Mníšku, cihla i panel. I družstevní či 
jiné vlastnictví. 

Chatu v okolí Mníšku (do 15 km), 
podmínkou pěkné místo a zahrádka.
 

Rodina z Mníšku koupí pozemek, i se 
starší chatou, pouze Mníšek a okolí.

Zahraniční klient koupí novější ro-
dinný dům na Praze-západ s cenou 
do 8,5 mil Kč. 

Lékařka koupí pro sebe a svou ro-
dinu dům v širším centru Mníšku,  
i před rekonstrukcí.

Klient z Prahy shání větší byt v Mníš-
ku (id. 4+kk), pouze cihla. 

Starší paní koupí garsonku v Mní-
šeckém Edenu, ale i jinde v Mníšku.

Mladý pár bez zvířat, nekuřáci, shání 
byt k pronájmu zde na Mníšku, dlou-
hodobě.

ZDEŇKA BENEŠOVÁ
realitní makléřka  

pro Mníšek pod Brdy a okolí 


