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Všichni zestárneme, ale na stáří se můžeme připraVit
Je to pár týdnů, co si většina z nás přála hodně 
zdraví, sil a spokojenosti. Troufám si říci, že to 
jsou ty hlavní poklady, které bychom si přáli 
udržet pro sebe a své blízké co nejdéle.

Mladým lidem mít se zdravě připadá vlastně 
samozřejmé, téměř nárokové. Proč myslet už 
nyní na další roky svého života. Je tak daleko, 
co se může stát, když se pravidelně kouří, pije 
alkohol, fetuje a jedí se pamlsky plné cukru  
a tuků? Dnes nás to nezajímá. Neuvědomují si, 
že takto již svůj život ovlivňují.

Střední generace žije ve spěchu a stresech,  
o stáří se ani uvažovat nechce. Až tři čtvrtiny 
občanů vnímají stárnutí jako něco negativní-
ho, strašák, objevuje se dokonce často věko-
vá diskriminace. Společnost podporuje kult 
mládí a síly, jsou plné plastické chirurgie, ženy 
uvažují o dítěti až dávno po 30 letech věku. 
Příroda se ale obelhat nedá. Je pravda, že ve 
starých filmech vypadali 50letí opravdu jako 
za zenitem, v chování a oblékání. Dnes, para-
doxně, si v tomto věku myslí, že si musí plnit 
všechna nesplněná, často pubertální přání.

Na stáří, důchodový věk, je třeba se připravit. 
To je prokázáno přesto, že se dosud neshodla 
odborná stanoviska na tom, kdy fakticky stáří 
nastává. Mluvíme spíše o době, kdy jsou u člo-
věka přítomna větší zdravotní omezení, těles-
ná i duševní, a nastává určitá míra závislosti na 
péči druhé osoby.

Od zhruba 60 let věku je proto zcela zásadní 
maximální snažení udržet se v dobré celkové 
kondici.

Ukončením pracovního poměru život nekon-
čí, ale začíná nová etapa života, nyní poměrně 
dlouhého, tak proč ji neprožít dobře, spoko-
jeně. Je správné komunikovat s okolím, spo-
lupodílet se na různých aktivitách, nesedět 
v ústraní, izolaci a myslet na nemoce. Aktivní 
lidé jsou také tím nejlepším příkladem pro 
nejmladší generace. Stále slyšíme kritiku mla-
dých, ale: kdo je vychoval? Je třeba jim věno-
vat pozornost a důvěru.

Učím léta studenty medicíny, přijdou někdy 
bez zájmu, ale prakticky vždy po výuce ožijí 
a já s nimi. Vzájemně si předáváme elán, těší 
mě, že jim mohu ukázat, jak komunikovat  
s nemocnými, předat jim své životní i odborné 
zkušenosti.

Již pár let také působím v několika nezisko-
vých organizacích, zajímavá je pro mě účast  
v projektu SENSEN - Senzační senior. Jedná se 
o projekt vzniklý na bázi Konta bariéry. Projekt 
má za cíl vyhledávat aktivní seniory, kteří pů-
sobí kdekoli na území ČR, shromažďují kolem 
sebe další spoluobčany, motivují je ke společ-
ným činnostem. Zakládají kluby, radnice jim 
pomáhají s poskytováním prostorů pro setká-
vání, místní podnikatelé jim pomáhají finanč-
ně, poskytují různé slevy a podobně.

Senioři se mohou angažovat ve třech okruzích. 
Jedna část je tzv. Národní kronika – ta vybízí 
seniory, aby napsali své vzpomínky a zážitky, 
které jsou poté uchovány a pomohou sezná-
mit naše potomky s historií, kterou jsme prožili 
my a naši rodiče. Dále lze sbírat starší oblíbené 
dětské knihy, které jsou v řadě domácností za-
pomenuty. Ty jsou potom poskytovány dalším 
malým čtenářům. Třetí část projektu je zásad-
ní – je nazvána Aktivní život. Ta vybízí seniory  
k udržování tělesných schopností, duševní 
svěžesti, oddálení ztráty soběstačnosti co 
nejdéle. Každoročně pak vyhlašujeme soutěž  
o nejlepšího senzačního seniora a klub SENSEN. 

Vždy žasneme, kolik úžasných, následová-
níhodných spoluobčanů je ve všech krajích 
naší republiky. Jejich činnost se týká různých 
kulturních aktivit, pořádání přednášek, besed, 
účasti na jazykových kurzech, výuky na počíta-
čích, turistiky, sportovních soutěží v petangu, 
plavání, v účasti na čtení dětem ve školkách 
a další. Tito občané nikdy nepodlehnou tzv. 
šmejdům, nemají nikdy pocit osamělosti. Slav-
nostní vyhlášení vítězů projektu je vždy úžas-
né, plné krásných vzpomínek pro všechny. Do 
soutěže se hlásí stovky jednotlivců i klubů. 
Konto bariéry může finančně podpořit jejich 
různé aktivity, chystá další činnosti, např. Se-
niortaxi pro dostupnou dopravu seniorů např. 
k lékaři. Pokud by v Mníšku vedle současných 
nabídek pro seniory vznikl klub SENSEN, bylo 
by to jistě zajímavé, záslužné a inspirující.

Jediná jistota v životě je, že všichni zestár-
neme, ale jen ti, kteří myslí dopředu, se stáří  
mohou dožít v uspokojivé podobě.

Záleží především na nás, na všech generacích.

MUDr. Alexandra Aschermannová
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Zprávy z radnice

Slovo starosty
Vážení mníšečtí, rymanští a stříbrnolhotečtí, 
do oblasti školství město hodně investuje a vyplácí se to. Jsme na tom 
lépe než Dobříš a Černošice.
Nedávno skončily zápisy do základních škol a v březnu proběhnou zá-
pisy do škol mateřských. Pro příští rok mají naše školky připraveno při-
bližně 90 míst pro nové žáčky. Je to zatím nejvyšší kapacita, kterou měs-
to pro nový školní rok nabídlo, a předpokládáme, že by již měla stačit.  
V posledních letech je právě školství tou oblastí, kam město investuje 
nejvíce. 
Od roku 2010 stoupl celkový počet míst v mateřských školkách ze 120 
na dnešních skoro 250. Aby tato místa město mohlo vytvořit, muse-
lo investovat přes 27 milionů korun do staveb a vybavení. Je to velká 
částka, kterou se podařilo zajistit jen díky tomu, že jsme získali dotace 
z evropských fondů a navíc se nám podařilo dohodnout s investorem 
mníšeckého Edenu, aby postavil kruhovou školku a tu převedl do vlast-
nictví města. V porovnání s okolními městy jsme na tom velmi dobře,  
a to i v počtu míst na jednoho obyvatele. Díky postupnému navyšování 
kapacit jsme přeskočili i Dobříš nebo Černošice. 
V posledních dvou letech, a to i přesto, že se do Mníšku stěhuje celá řada 
mladých rodin, začíná počet zájemců o školky stagnovat. Zatím neklesá, 
jak je tomu v jiných částech naší republiky, ale už ani neroste. Doufám 
tedy, že vytvořená místa budou v letošním roce dostačovat.
Na závěr chci upozornit na jednu skutečnost, která mohla, pokud by se 
nestala, v letošním roce zásadním způsobem ovlivnit chod naší základ-
ní školy. Ministryně školství Kateřina Valachová prodloužila o dva roky 
termín, ve kterém by měly být všechny děti, které navštěvují praktické 
školy, a to včetně dětí s lehkými mozkovými poruchami, vzdělávány  
v běžných základních školách. Důvodem je současná nepřipravenost 
českého školství na příliv dětí s lehkými mozkovými poruchami do 
běžných základních škol. Odložení je jistě dobré rozhodnutí a asi jedi-
né možné řešení. Otázkou je, zda toto odložení daný problém vyřeší.  
K tomu, aby mohly být tyto děti vzdělávány v běžné základní škole, je za-
potřebí připravit odpovídající podmínky. Jedná se především o asistenty 
pedagoga, kteří by byli dětem k dispozici. Těch je však zoufale málo. Bez 
jejich pomoci by vzdělávání v běžné základní škole těžko zvládli nejen 
děti, ale i naši učitelé.

Přeji Vám brzký příchod jara v přírodě i v osobním životě. 
Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

ZPRávY Z RadY a ZaStuPitelStva měSta
rada města 
l  nesouhlasila s přidělením městského bytu panu K. K. a doporučila mu 

přihlásit se do výběrového řízení na pronájem městského bytu;
l  souhlasila s připojením Města k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 

vyvěšením tibetské vlajky 10. března 2016 na budově městského úřadu  
a s připojením k akci Hodina země 19. března 2016 od 20.30 do  
21.30 hodin, a to zhasnutím veřejného osvětlení a nasvícení památek;
l  souhlasila s přidělením parkovacího místa a instalací dopravního zna-

čení v ul. 9. května 532, na pozemku p. č. 1778/5, k. ú. Mníšek pod Brdy  
a pověřila OSMI realizací; 
l  nesouhlasila s připojením nemovitosti p. č. 1260 v k. ú. Mníšek pod 

Brdy k elektrizační soustavě z důvodu nesouladu s ÚP;
l  souhlasila s hostováním atrakcí na Skalecké pouti a schválila znění  

a uzavření smlouvy o pronájmu s E. Kopeckým, K Cikánce 334, Praha 5 za 
účelem zajištění pouť. atrakcí a pověřila starostu města jejím podpisem;
l  souhlasila s odkupem pozemku p. č. 737/10 o výměře 119 m2 za max. 

50 Kč/m2 a doporučila projednání v ZM;
l  nesouhlasila s pronájmem ani odkupem části pozemků p. č. 1808/1 

a 1808/2 v k. ú. Mníšek pod Brdy (okolí domu č. p. 561 v ul. 5. května je 
společným prostorem pro všechny vlastníky nemovitosti);
l  souhlasila se stavbou rodinného domu na pozemcích p. č. 1561 a 1562, 

k. ú. Mníšek pod Brdy, s napojením budoucího RD na kanalizační a vodo-
vodní řad a s napojením pozemku na veřejnou komunikaci dvěma nově 
zřízenými sjezdy;
l  souhlasila s předloženou změnou stavby před dokončením na pozem-

ku p. č. 1955/21, k. ú. Mníšek pod Brdy za podmínky dodržení požadavků 
1. SčV, a. s. a uzavření plánovací smlouvy na garanci úhrady navýšeného 
odběru pitné vody z veřejné sítě;
l  nesouhlasila se záměrem přístavby 3.NP a venkovního ocelového 

schodiště na ubytovně v ul. 5. května 571 z důvodu nekompletní projek-
tové dokumentace a rozporu s ÚP;
l  souhlasila s cenovou nabídkou firmy Hřiště pod květinou na pořízení 

prvků pro cykloturistické odpočivadlo a hřiště umístěné na pozemku p. č. 
1290/1, k. ú. Mníšek pod Brdy a se smlouvou o dílo mezi Městem a jmeno-
vanou firmou a pověřila starostu města podpisem této smlouvy;
l  vzala na vědomí zápis z komise pro životní prostředí, pověřila komisi 

přípravou výběrového řízení na údržbu Pivovárky a zjištěním finančních 
zdrojů na navrhovanou studii nakládání s povrchovou vodou;
l  souhlasila se vstupem na pozemek p. č. 1616 k. ú. Mníšek pod Brdy  

v souvislosti s podáním žádosti HB ZČ Kandík o finanční podporu v rámci 
projektu „Mníšecký region 2016“; 
l  souhlasila s vypsáním záměru na pronájem bytů č. 12 v ul. Rudé armády 

555 a č. 5 v ul. Skalecká 519 formou výběrového řízení na dobu neurčitou, 
obálkovou metodou nejvyšší nabídce (jedná se o byty 1 - 1 o celkové plo-
še 32,03 m2 a 29,2 m2);
l  vzala na vědomí zápis z jednání komise pro školství a vzdělávání a zápis 

ze zasedání kontrolního výboru, Vyjádření MŠMT k tématu zápisu dětí 
do ZŠ, protokoly o kontrole investičních zakázek „Stavební úpravy v MŠ 
EDEN“ a „Rozšíření kapacity ZŠ Komenského 420“, dále upřesnění 
nákladů spojených s plánovaným přijetím 7. strážníka Městské policie 
Mníšek pod Brdy od 1. 7. 2016 a informaci společnosti M.C.Triton s. r. o. 
k výzvě k předkládání žádostí o podporu z EU fondů v oblasti Efektivní 
veřejná správa; 
l  souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt „Přístavba tělocvičny  

a šaten základní školy č. p. 420“ z programu FROM Středočeského kraje 
pro rok 2016 a se závazkem spolufinancování této akce ve výši minimálně 
5 % z uznatelných nákladů;
l  souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce skalec-

kých kapliček“ z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje 
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pro rok 2016 a závazkem spolufinancování této akce ve výši minimálně  
5 % z uznatelných nákladů;
l  souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt ZŠ Komenského 886 

„Vzájemně se respektujeme“ z Programu 2016 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného 
času a primární prevence a závazkem spolufinancování projektu v mini-
mální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu; 
l  schválila podání žádosti o dotaci na projekt ZŠ Komenského 420 „Pre-

vence pro zdraví a životní styl žáků“ z Programu 2016 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, 
volného času a primární prevence a se závazkem spolufinancování akce  
v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu;
l  souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce trénin-

kového hřiště“ z programu MŠMT pro rok 2016 pro Fotbalový klub Mní-
šek pod Brdy a se závazkem spolufinancování této akce v roce 2016 ve 
výši vlastních prostředků projektu.

Zápisy z jednání rady města najdete na www.mnisek.cz.
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jak to vidí Zastupitel:  
PRvňáčci „v loSovacím  
bubnu“!
Prosím, co je zde psáno, platí k 15. 2. 2016 k 18. ho-
dině. V době zveřejnění zřejmě bude vše jinak, ale to 
nic nemění na tom, co teď píši.

Překvapila mne zpráva z radnice, že ze 140 přihlášených prvňáčků do 
příštího školního roku losem se vybere jen 38 žáků, pro ostatní teď ve 
škole není místo. A v textu je dál uvedeno, že pro ostatní děti město do 
konce srpna zajistí prostory.

Možná, že losování je dle zákona, ale z lidského hlediska je to špatně. 
Jako občan a i zastupitel losovat o dětech naprosto odmítám.

Losování je dle mě k dětem silně necitlivé. Protože:
l  děti si mohly vybrat, se kterými kamarády a kamarádkami půjdou do 

třídy. A tyto vazby los v únoru roztrhá.
l  losem dětem v jejich citlivém období říkáme – ty máš štěstí, ty ne. 
l  na prahu jejich života je zbytečně dělíme na základě náhody. 
l  losování vytvoří v mnoha rodinách neklid, může narušit i soužití mezi 

rodinami. 
l  nekazíme dítě, když losování je jen formalitou, když město říká, že na 

podzim pro všechny bude prostor?

Jaké budou vztahy mezi kamarády, které los rozdělí, když předtím jim 
škola (město) slíbila, že budou moci chodit spolu do třídy? Obávám se, 
že minimálně jim bude divné, že jim rodiče budou říkat: „Ty jsi přijat a 
tvůj kamarád není, ale neboj se, to je všechno jinak, nakonec spolu do 
třídy budete chodit“.

Nejsem starosta ani místostarosta – ale na jejich místě bych nadříze-
ným orgánům neuhnul ani o milimetr. Ten klid v rodině a klid u dětí 
bych si cenil nad zákon, žádal bych o výjimky ze zákona, zkoušel ob-
strukce. A před úřady držel ruku nad ředitelkou.

Určitě uslyšíme zdůvodnění, že losování musí být dle §. Ale stačí se po-
dívat, kolik měsíců radnice ví o nebezpečných prvcích na dětských hři-
štích a v rozporu s § vše řeší tabulkou. Proč byla dána přednost rekon-
strukci náměstí, před kontejnerovým řešením počtu tříd, které bylo již 
předloženo okolo roku 2012. Současný starosta město řídí skoro deset 
let.  Myslím, chtěl do „kraje“ jako zastupitel pro školství. Místostarostka 
kandidovala za „Mníšek – město pro rodinu“.

Dle mě město mělo přijmout všechny své děti hned nebo s omluvou 
vše odložit až budou prostory jisté.  A na tom si i před úřady trvat.

Pavel Jeřábek, zastupitel

Zprávy z radnice / Jak to vidí naši zastupitelé
K loSování o Přijetí žáKů do PRvních 
tříd ZŠ
V druhém únorovém týdnu obdrželi rodiče dětí, jež byly u zápisu do ZŠ 
Mníšek pod Brdy (Komenského 420), e-mail s pozvánkou na losování  
o přijetí 38 dětí do prvních tříd. V závěru dopisu, pod kterým byla po-
depsána zástupkyně ředitelky ZŠ pro 1. stupeň Mgr. Kamila Látalová, 
bylo uvedeno, že další žáci s trvalým bydlištěm v Mníšku budou přijati 
po navýšení kapacity školy.

Tento e-mail vyvolal nervozitu rodičů a také diskusi mj. na facebookové 
stránce Mníšku. V návaznosti na mnohé dotazy rodičů vydaly společ-
né prohlášení ředitelka ZŠ, Mgr. Michaela Pažoutová, a místostarostka 
Daniela Páterová: „Zdůrazňujeme, že všechny děti s trvalým bydlištěm 
v Mníšku pod Brdy budou přijaty. Protože však současná kapacita ško-
ly (počítáno k 1. 9. 2016) je 690 žáků a z devátých tříd odejde pouze 
38 žáků, může být v tuto chvíli oficiálně přijato pouze 38 prvňáčků. 
Těchto 38 žáků přijato být musí v souladu se zákonem. Protože není 
jednoduché vytvořit výběrová kritéria pro přijetí tak, aby nemohla být 
zpochybněna, jako nejtransparentnější metoda se jeví forma losování. 
Návazně Město ve spolupráci se školou vytvoří prostorové podmínky 
tak, aby k 31. 8. 2016 mohla být kapacita školy dále navýšena. V rámci 
této navýšené kapacity pak budou přijaty všechny další děti z Mníšku 
pod Brdy jako spádové oblasti“. 

Následně byla na 17. února domluvena schůzka rodičů se starostou  
a místostarostkou. Níže Vám nabízíme to nejpodstatnější ze shrnutí od 
iniciátorky schůzky a maminky jednoho z budoucích prvňáčků, Jany 
Bezpalcové (celý text, který byl již zveřejněn na Facebooku, najdete na 
www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj).

Zora Kasiková, redakce, OKS

ShRnutí Z Pohledu Rodiče budoucího 
PRvňáčKa
Začnu losováním. Osobně se mi vůbec nelíbí a nesouhlasím s tím. Paní 
místostarostka to má ale načteno ze zákonů a doporučení a údajně je 
to jediný nediskriminační systém, jak zvolit 38 dětí, které budou přijaty 
v řádném termínu. Věk (datum narození), jméno, pořadí u zápisu, nic  
z toho není férovější než losování. 

Musí se obsadit všechna „volná“ místa. K počtu 38 se došlo tak, že kapa-
cita školy je 690. Aktuálně školu navštěvuje 688 dětí, z toho je 38 devá-
ťáků. 2 místa jsou „rezervována“ pro případné propadlíky. A tím, že jsou 
2 místa ve škole neobsazena, je volných 38 míst pro budoucí prvňáčky.

Dle zákona musí ředitelka rozhodnout o přijetí/nepřijetí do 30 dnů. Ve 
složitých případech do 60 dnů. Školský úřad nepovažuje tuto situaci za 
„složitý“ případ, město ano. 

Úřad by měl v blízké době podat žádost o navýšení kapacity školy. 
Školský úřad má na vydání tohoto souhlasu 30 dní. Nepředpokládá se, 
že by tento souhlas nebyl vydán. Město musí ze zákona děti s trvalým 
bydlištěm přijmout na základní školu. 

Takže jsou dvě varianty. Vlastně tři.

1) Může se stát zázrak a mohlo by se stát, že budou v řádném termínu 
přijaté všechny děti s trvalým bydlištěm v Mníšku, což je asi 88 dětí. 

2) Bude losováno o 38 dětech. Ty dostanou přijetí a ostatní dostanou 
nepřijetí. Ti, co nebyli přijati, podají do 15 dnů odvolání. Následně má 
škola dalších 30 dnů, během kterých by již kapacita měla být schvále-
na, a tak i zbývajících 50 dětí bude přijato. Toto je zatím nejpravděpo-
dobnější varianta.

3) Nevylosovaní nedostanou po losování nepřijetí, ale bude se čekat 
na lhůtu 60 dnů, ve které budou přijati po obdržení schválení o navý-
šení kapacity. Tuto variantu zatím nemáme odsouhlasenou Krajským 
úřadem jako možnou.

Navýšení kapacity školy je tak pouze úředním úkonem, nijak nesouvisí 
s reálnými prostory ve škole! Další bod je faktické navýšení kapacity 
školy. Odejdou 2 třídy deváťáků, takže ve škole budou volné tyto 2 tří-
dy. Aby se do školy dostaly všechny děti s trvalým bydlištěm v Mníšku, 

musí být otevřeny třídy tři. Třetí třída by se vytvořila místo stávající sbo-
rovny. Toto je ale záložní plán, ta horší varianta. 

Lepší varianta je, že město dostane dotaci a budou vytvořeny 2 třídy 
kontejnerovým systémem. Jde o plnohodnotné třídy, s vlastním sociál-
ním zařízením, šatnou a kabinety pro učitelky. Tyto kontejnery by byly 
postaveny na pozemku školy. V tomto případě by se otevřely 4 třídy 
prvňáků a přijati by mohli být i přespolní. „Kontejnery“ by byly využi-
ty pouze po dobu 1-1,5 roku a následně by se využily jako prostor pro  
zázemí k atletickému stadionu či pro skauty apod.

Co se týká předškoláků za rok, je pan starosta skálopevně přesvědčen, 
že takovýto problém nebude. Bude stát Pavilon a děti bude kam umís-
tit. Takže toto má být poslední „zalepovací“ rok.

Osobně jsem se schůzkou uklidnila. Už to nevidím tak černě. Doufám, 
že můžu věřit. Nikdo nám nic neslíbil. Zdá se, že město koná, snaží se.  
A situace se údajně vyvíjí každou hodinou, a co platí teď, nemusí platit 
zítra. Ale budu doufat. Doufejme tedy, že vše dopadne k naší spokoje-
nosti a naši předškoláčci si mohou chystat školní tašky a penály. 

Jana Bezpalcová 

(Text byl psán po schůzce 17. února a byl redakčně zkrácen.)
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Komentář míStoStaRoStKY a ředitelKY  
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

protože jsme se setkaly s několika dotazy na situaci v přijímání žáků do 
prvních tříd, rády bychom celou záležitost stručně shrnuly a ujistily Vás, 
že situace skutečně řešení má a že jde jen o nutné dodržení zákonného 
postupu. 

Při zápisu dne 29. 1. 2016 jste obdrželi dopis s informací o současném 
kapacitním stavu ZŠ Mníšek pod Brdy. Jediným kritériem pro přijetí do 
ZŠ je trvalé bydliště dítěte v Mníšku pod Brdy.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o přijetí dítěte musí být vydáno do  
30 dnů ode dne zápisu, bude ke dni 29. 2. 2016 přijato 38 dětí, kte-
ré nastoupí na místa odcházejících dětí z deváté třídy. Tyto děti  
(38 budoucích prvňáčků) budou určeny losem. Formu losování nám při 
konzultaci jednoznačně doporučil Středočeský kraj a veřejná ochránky-
ně práv jako i v jiných případech jediný transparentní způsob, jak po-
dobné záležitosti vyřešit. Tím bude naplněna stávající kapacita ZŠ (690 
žáků), která nesmí být překračována.

Aby mohly být co nejdříve přijaty všechny děti z Mníšku pod Brdy, 
které byly u zápisu pro rok 2016/17, probíhají nyní s úřady jednání  
o navýšení kapacity ZŠ. Dle správních lhůt by k navýšení kapacity mělo 
dojít do cca 2 měsíců, nicméně děláme všechno proto, aby byla tato 
lhůta co nejkratší. Rozhodnutí o přijetí ale mohou rodiče dostat až  
v okamžiku, kdy Krajský úřad provede navýšení kapacity a tato navýše-
ná kapacita bude zaregistrována také na MŠMT. 

Samozřejmě věříme, že Město získá dotaci pro “kontejnerovou stav-
bu“, čímž by ZŠ získala dvě zcela nové třídy s veškerým příslušenstvím. 
Celkem by tak byly otevřeny 4 první třídy a mohly by být přijaty i děti  
z okolních obcí. Rozhodnutí o přidělení dotace se však dozvíme nejdří-
ve 30. 3. 2016.

Jako záložní řešení pro případ neposkytnutí dotace z MŠMT je získání 
fyzického prostoru drobnými stavebními úpravami stávajících prostor 
v budově školy (zjištěno dle půdorysných plánů školy s ohledem na 
školský zákon a vyhlášky MŠMT). Toto řešení je samozřejmě nezávislé 
na poskytnutí či neposkytnutí dotace. V tomto případě budou přijaty 
přednostně děti z Mníšku pod Brdy, a pokud zbydou volná místa do 
celkové kapacity, i děti z okolních obcí.

Dovolujeme si tedy shrnout, že všechny děti s trvalým bydlištěm  
v Mníšku pod Brdy budou dle platné legislativy přijaty do ZŠ Mní-
šek pod Brdy, ale pravděpodobně v různých termínech. Prosíme tedy  
o Vaši trpělivost a pochopení. 

Za ZŠ Komenského 420  Za Radu města Mníšek pod Brdy
Mgr. Michaela Pažoutová  Daniela Páterová, místostarostka
    Ing. Hana Kotoučová, Ph. D., radní

Doplněno po uzávěrce:
Rada města přijala na zasedání dne 17. 2. 2016 toto usnesení:
Usnesení č. 18-40/2016
RM se zavazuje zajistit jak kapacitní, tak prostorové potřeby pro přijetí 
všech dětí, s trvalým pobytem v Mníšku pod Brdy ke vzdělávání v 1. ročníku 
ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, které se zúčastnily zápisu do této 
školy pro školní rok 2016/17.

míStní aKční Plán PRo vZdělávání (maP)

MAP je projekt zaměřený na vzdělávání dětí a žáků od 3 do 15 let. Pro-
bíhá na území obce s rozšířenou působností Černošice, tedy v oblasti 
kolem Prahy od Jesenice po Roztoky, a pokrývá tak plochu bývalého 
okresu Praha-západ.

Počet dětí ve školkách a školách stále roste a tato zařízení tak praskají 
ve švech. Je tento trend již na ústupu, nebo stále trvá? Školy a jejich zři-
zovatelé se snaží navyšovat své kapacity a jsou, když ne daleko za hra-
nicí svých možností, tak rozhodně na jejím okraji. Chybí anebo budou 
chybět nejen učebny, ale i provozní infrastruktura - jídelny, tělocvičny, 
školní družiny a kluby. Jaké možnosti řešení se nabízejí? Jak a kdo může 
pomoci? S rostoucím počtem dětí roste i potřeba kvalifikovaných pe-
dagogů. S počínající inkluzí pak také potřeba speciálních pedagogů  
a asistentů - kde je brát? Jaké jsou zkušenosti ředitelů s hledáním peda-
gogů, na jaké problémy narážejí? Jak mohou pomoci kraj, vysoké školy, 
ministerstva? Otázek je nekonečná řada. Ale - existují na ně odpovědi?

Smyslem projektu MAP je definovat společnou vizi vzdělávání, tedy 
jak konkrétně by vzdělávání mělo v našem regionu vypadat. Dále by 
měly být vytyčeny cíle, čeho chceme dosáhnout a jakými cestami 
můžeme k cílům dojít. Jde o vzájemnou spolupráci lidí, odborníků  
a subjektů, kteří pracují s dětmi a přispívají k jejich všeobecnému rozvo-
ji (a to bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem nebo zakladatelem: školy, 
školky, mateřská centra, obce, volnočasová centra, sportovní kluby),  
a v neposlední řadě i rodičů. 

Mimo jiných témat se projekt bude věnovat otázkám dostupnosti  
a kvality předškolního vzdělávání, začleňování dětí se specifickými 
vzdělávacími potřebami, čtenářské a matematické gramotnosti a také 
například kariérovému poradenství.

V letošním roce se projekt přehoupl z přípravné do realizační fáze.  
V lednu se v Regionálním informačním centru v Dolních Břežanech 
uskutečnila první schůzka Řídícího výboru projektu. Jedná se o skupinu 
lidí, zástupců tak zvaných klíčových aktérů vzdělávání v území, jejichž 
úkolem v projektu bude například schvalování investičních potřeb ve 
školství v území (například výstavby nových učeben) a schvalování ko-
nečné podoby Místního akčního plánu.

V únoru jsme pro ředitele a učitele mateřských škol připravili seminář 
na téma „Zvyšování kvality předškolního vzdělávání vzhledem ke spe-
ciálním vzdělávacím potřebám a logopedická a grafomotorická pre-
vence“. Účastníci semináře se od Středočeského vzdělávacího institutu  
dozvěděli o nabídce i inkluzivního a dalšího vzdělávání (například 
ohledně specifik práce s dětmi s cizím mateřským jazykem v MŠ);  
společně mohli sdílet zkušenosti z rakovnické MŠ V Lukách se začleňo-
váním handicapovaného dítěte do dětského kolektivu, příklady prak-
tického využití logopedické prevence a polytechnického vzdělávání. 
Seznámili se s výukovou metodou Persona Dolls (panenky s příběhem), 
kterou představila organizace Člověk v tísni. Tato metoda pomáhá pe-
dagogickým pracovníkům mluvit s dětmi o tématech, která se „špatně“ 
vysvětlují. Učí, jak reagovat na předsudky a odlišnosti jiných dětí. Děti 
touto metodou rozvíjejí vzájemnou empatii, učí se pojmenovávat své 
pocity a vyjádřit své myšlenky, posílí umění vést dialog, být zodpovědný  
a jednat v duchu fair play.

Další seminář, který bude určen především pro Mníšecko, Řevnicko  
a Černošice, se uskuteční 22. března 2016 v Jinočanech. 

V rámci projektu MAP bude 12. dubna 2016 uspořádána konference, 
na kterou budou pozváni nejen všichni ředitelé škol, ale také zřizova-
telé, odborná veřejnost a zástupci ministerstev zákonodárného sboru.

Více se o projektu a jeho aktivitách můžete dočíst na stránkách  
www.mas-dolnobrezansko.cz v sekci Projekty MAS.

Hana Barboříková, projektová manažerka MAP pro ORP Černošice
Miloš Navrátil, OKS, člen řídícího výboru MAP pro ORP Černošice 
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vlajka pro tibet 
oPět Zavlaje  
i v mníŠKu
Mníšek pod Brdy se již podvanác-
té připojí k celosvětové podpoře 
Tibetu a na svou budovu vyvěsí 
10. března tibetskou vlajku. V Čes-
ku se akce Vlajka pro Tibet koná již 
podvacáté.

„Lidská práva jsou nejcennější 
hodnotou, kterou musíme chránit. 
Dnes a denně posloucháme zprávy 
o hrůzách současného světa. Bylo 
by ale velkou chybou se domnívat, 
že i sebevíc vzdálené konflikty se 

nás netýkají a že by nás nic z toho nemělo zajímat. Týkají a naopak bychom 
se zajímat měli,“ sděluje Petr Digrin, starosta města, důvody, proč se rada 
města rozhodla opětovně k akci připojit.

Letos se poprvé zapojí i městská knihovna. Po celý den bude na budově 
knihovny vlát vlajka Tibetu, návštěvníci se budou moci na informačních 
panelech, v případě pěkného počasí umístěných na zahradě, dozvědět 
o historii Tibetu, o buddhismu, dalajlamovi i o tom, co symbolizují lvi, 
červeno-modré pruhy nebo žlutý lem na tibetské vlajce (za jejíž vyvě-
šení v Tibetu hrozí vězení). Připraveny k zapůjčení budou také knihy o 
Tibetu z našeho knihovního fondu a o dalším programu se dozvíte na 
www.knihovna.mnisek.cz. Věříme, že tímto způsobem podpoříme 
povědomí o tibetské kultuře a nedělitelnosti lidských práv.

V sútře srdce, která patří k nejznámějším buddhistickým textům, se pra-
ví: „S rozhodnutím dosáhnout nejvyššího cíle pro prospěch všech cítících 
bytostí, což předčí dokonce i kouzelný prsten, ať jsou pro mne drahé pro 
všechny časy“.

Miloš Navrátil, OKS

železná neděle a bílá sobota v jednom aneb Velký jarní úklid
Překáží Vám ve sklepě, na dvoře, na zahradě železný šrot nebo kovový 
odpad, jako třeba stará kamna, trubky, díly z aut? Anebo třeba staré 
pračky, mrazničky, televizory a další elektrospotřebiče?  

Už nemusí – 23. dubna 2015 od 8 do 18 hodin pro Vás pořádá Město 
Mníšek pod Brdy tzv. Velký jarní úklid. 

Navazujeme na tzv. Železný víkend a Bílou sobotu, které proběhly  
s úspěchem v roce 2015. Veškerý odpad pouze vyskládejte k ulici či sil-
nici před svým domem. Sběr budou opět provádět pracovníci mníšec-
kého sběrného dvora, a to na území Mníšku, Rymaní i Stříbrné Lhoty. 

Informace o svozu odpadu v rámci Velkého jarního úklidu získáte také 
na telefonních číslech 731 410 209 a 318 541 920 nebo na e-mailu  
odpady@mnisek.cz.

sběrný dvůr tříděného odpadu v letním režimu
Od 1. dubna 2015 přechází sběrný dvůr tříděného odpadu v Mníš-
ku pod Brdy do tzv. letního režimu, což znamená především změnu  
provozní doby: 

Pondělí    zavřeno (údržba)
Úterý až pátek   14.00 - 17.00
Sobota      8.00 - 12.00

Aktuální otevírací doba a další informace k nakládání s odpady jsou 
zveřejněny na www.mnisek.cz v sekci Kam s odpadem. Telefonní  
kontakt na obsluhu sběrného dvora je 731 410 209 a 318 541 920  
(v provozní době dvora).

Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

PřiPojte Se S námi K celoSvětovÉ 
aKci hodina Země!

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zave-
dená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). 
Domácnosti, podniky i veřejné instituce a zejména 
významné kulturní památky vypnou své osvětle-
ní a elektrické spotřebiče po dobu jedné hodiny,  
a to na podporu zvýšení informovanosti o změ-

nách klimatu. 

Vůbec poprvé se tato akce konala 31. března 2007  
v Austrálii, kdy přes 2,2 miliónu domácností a firem v Sydney vypnulo 
na hodinu světla. Od roku 2010 akce probíhá také v České republice.

Letos tento celosvětový happening proběhne v sobotu 19. března 
2016 od 20.30 do 21.30 hodin a Město Mníšek pod Brdy se k ní při-
pojuje - zhasneme na jednu hodinu veřejné osvětlení a osvětlení měst-
ských památek. 

Tato událost by měla spojit všechny, kterým není lhostejný svět, v němž 
žijeme a jejž tu zanecháme našim dětem. Cílem není návrat do doby 
bez elektrického osvětlení, ale upozornění, že lidstvo spotřebovává 
více zdrojů, než potřebuje k udržení kvality života, a že čerpá ze zdrojů, 
které nejsou obnovitelné pro další generace.

Zhasnete s námi letos i Vy?
Věra Landová, tajemnice, OVV

inFoRmace Z odboRu SPRávY majetKu  
a investic
zhodnocení pozemku 
Město Mníšek pod Brdy stále eviduje mnoho vlastníků pozemků, kteří 
se doposud nepřihlásili k platbě zhodnocovacího poplatku.  

Upozorňujeme všechny vlastníky pozemků, kterým tato zákonná po-
vinnost vznikla tím, že město vybudovalo kanalizační a vodovodní 
řady v dostupnosti jejich pozemku, aby tak učinili nejpozději do konce  

května 2016.  Město bude dále postupovat jako řádný hospodář.  
To znamená, že uplatní postup vydání platebního výměru se všemi 
právními následky s tím spojenými.

Formulář Oznámení poplatníka místního poplatku získáte na webu 
města v sekci Občan / Městský úřad / Formuláře (www.mnisek.cz/ 
obcan/mestsky-urad/formulare/#news100) nebo v tištěné podobě  
přímo v kanceláři odboru správy majetku a investic č. 13 v přízemí bu-
dovy městského úřadu. 

Vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za zhodnocení pozemku najde-
te na webu v sekci Občan / Samospráva města / Vyhlášky a nařízení / 
Vyhlášky města. 

Karla Koupá, Pavla Duchoňová, OSMI

sběrný dvůr je tu pro Vás
Sběrný dvůr spravuje a provozuje samostatně město Mníšek pod Brdy. 
Na sběrný dvůr je přijímán odpad od občanů Mníšku pod Brdy, Stříbr-
né Lhoty, Rymaně a občanů sousedních obcí - obce Měchenice, Klínec, 
Bojanovice, Bratřínov, Zahořany, Jíloviště, Černolice, Nová Ves pod Pleší, 
Kytín, Voznice a Čisovice. Pracovníci na sběrném dvoře jsou zaměstnan-
ci města Mníšek pod Brdy, pracovně zařazení pod odbor správy majet-
ku a investic města. 

VYUžiJte nabídKU sbĚrnÉhO dVOra!
V jejich pracovní náplni je mj. provoz sběrného dvora, příjem odpadu a 
jeho odvoz k následnému zpracování a likvidaci. Během sezony zajišťují 
po městě svoz bioodpadu – trávy, listí a větví, vždy úterý a pátek dopo-
ledne. Je možné si přímo u nich objednat také přistavení kontejneru 
na odvoz odpadu, službu vyštěpkování větví a jejich odvoz. Dále 
jsou zde k vyzvednutí černé pytle na uložení komunálního odpadu. 

Pro uložení odpadu na sběrném dvoře je nutné se prokázat průkazem 
totožnosti nebo dokladem o zaplacení za uložení odpadu.

Ceny za uložení odpadu a poskytnuté služby se řídí aktuálním ceníkem, 
který je k dispozici na webu města v sekci Kam s odpadem nebo na 
sběrném dvoře. Pracovníci jsou k zastižení v modré buňce „na place“ 
sběrného dvora nebo na telefonním čísle 731 410 209 (v provozní 
době sběrného dvora).

Jaroslav Vyskočil, Pavla Duchoňová, OSMI
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Zprávy z radnice
výstava studentských projektů na Skalce,  
tentokrát na téma rozhledny v mníšku pod brdy
Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze a Město Mníšek pod 
Brdy si Vás dovolují pozvat na výstavu posluchačů studijního programu 
Architektura a stavitelství FSv ČVUT v Praze z ateliéru doc. Ing. arch. Zu-
zany Peškové, Ph.D. a Ing. arch. Jana Kašpara, Ph.D. na téma: ROZHLEDNA  
V MNÍŠKU POD BRDY.

Výstava v klášteře v Barokním areálu na Skalce bude zahájena vernisáží  
v neděli 20. března 2016 v 16 hodin, vernisáži bude předcházet veliko-
noční koncert. Projekty budou k vidění do 1. 5. 2016.

Studenti ve svých projektech analyzovali krajinu v okolí města, násled-
ně navrhli vhodná místa pro rozhlednu a vytvořili konkrétní návrhy  
staveb, které mohou být v budoucnosti realizovány blízko Barokního areálu 
na Skalce či v lokalitě Včelník. Téma rozhledny se nabízí nejen kvůli nově 
vznikající CHKO Brdy. Rozhledny se významně podílí na podpoře turistic-
kého ruchu, a tím pádem i na rozvoji místní ekonomiky apod. Pro místní  
i turisty jsou nejen prostředníkem spojení s krajinou, ale i místem setkávání, 
klidu a relaxace. Mohou však nabízet i jiné doplňující provozy spojené se 
sportem či kulturou.

Ing. arch Jan Kašpar, Ph.D.












MěstoMníšekpodBrdy
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VELIKONOČNÍ
KONCERT

postníavelikonočníklasika-pásmodětskýchříkanekalidovýchpísní


vneděli20.března2016od15hodin
vklášteřevBaroknímareáluSkalka













Vstupnéjedobrovolné.
www.mnisek.cz

MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY 

VÝSTAVA BUDE ZAHÁJENA VERNISÁŽ Í  V  NEDĚL I  20 .  3 .  2016 V 16 HODIN

 

ZAHAJOVACÍ KONCERT V KLÁŠTEŘE  
V BAROKNÍM AREÁLU SKALKA 
Při příležitosti zahájení výstavní a turistické sezony 2016. 

 

3. dubna 2016 od 15:00 
 
 
 
 
 
 

Zahraje uskupení Beautiful Strings 
Monika Urbanová (housle) 

Hedvika Mousa Bacha (harfa) 
 

Po koncertě budou následovat vernisáže - 15:45 v klášteře a v 16:30 v kostelíku sv. Maří Magdalény. 

na Skalku bude vypraven autobus  vstupné je dobrovolné 

 

www.mnisek.cz                                                                             tereza.stredova@mnisek.cz 

Zahájení výStavní a tuRiSticKÉ SeZonY 
na skalce
Letošní turistickou a výstavní sezonu zahájíme na Skalce 3. dubna 2016 od 
15 hodin. Program bude velmi pestrý. Celé odpoledne zahájíme koncertem 
uskupení „Beautiful strings“. Na housle se nám představí Monika Urbanová 
a na harfu zahraje Hedvika Mousa Bacha.

Poté v 15.45 v klášteře navážeme vernisáží výstavy Věry Krylové s názvem 
„Chcete vidět, co nevidět?“ a od 16.30 proběhne, v kostelíku sv. Maří Mag-
dalény, další vernisáž výstavy Moniky Černé „Cesta ženy“.

Na Skalku bude již tradičně vypraven autobus. Odjezdy budou v 14.25 od 
Domova pro seniory Pod Skalkou a v 14.30 z náměstí F. X. Svobody. Zpět Vás 
autobus odveze v 17.15 ze Skalky.

Věříme, že se Vám letošní výstavy budou líbit a těšíme se na setkání s Vámi.

Tereza Středová, referentka OKS
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Vás zve na výstavu 

Věry Krylové 

CHCETE VIDĚT, CO NEVIDĚT? 
 

Vernisáž se uskuteční 3. dubna 2016 v 15:45 v klášteře v Barokním 
areálu Skalka. Při vernisáži promluví herec Jaromír Dulava. 
 

Výstavu můžete vidět do 1. května 2016.  

A to:  úterý – pátek  13:00 - 17:00  
           sobota - neděle  10:00 - 13:00. 
 

Těšíme se na Vás! 
 

Vstupné je dobrovolné. 

 

www.mnisek.cz              tereza.stredova@mnisek.cz 

 

Monika Černá
Cesta ženy

Vernisáž  proběhne 3. dubna 2016 v 16:30.

Výstava potrvá do 29. května 2016. Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na obnovu Barokního areálu Skalka.

Vás zve na 
 výstavu obrazů olej, akvarel, pastel

kostelík sv. Maří Magdalény 
v Barokním areálu Skalka,
Mníšek pod Brdy

út — pá 13:00 — 17:00
sso, ne, svátky 10:00 —17:00

betlÉmY na sKalce?  
s Vaší pOmOcí se tO pOdaří

Vánoční doba je sice daleko za 
námi, ale možná ještě občas někdo  
z Vás s povzdechem a lehkým 
úsměvem vzpomene na svá-
teční náladu a atmosféru. Rádi 
bychom toho využili a požádali 
Vás, zda byste nám nepomohli 
s výstavou betlémů. Tu bychom 
rádi uspořádali v prosinci na Skal-
ce, podle počtu betlémů buď v 
kostele, nebo klášteře. Taková 
procházka zasněženou Skalkou, 
kde si pak s celou rodinou, dět-
mi, nebo s babičkou a s dědou 
prohlédneme jeden z nejkrásněj-
ších symbolů Vánoc, to by mohlo 
stát za to. Mohli bychom se jistě 
domluvit s nějakým muzeem, 

které by nám betlémy rádo zapůjčilo, ale mi bychom rádi měli vý-
stavu betlémů místních, lokálních, aby byla „naše“. Prosíme tedy,  
pokud byste nám mohli a chtěli zapůjčit Vaše rodinné betlémy, ať už 
dřevěné, papírové, ze sádry, keramiky, porcelánu nebo jiné, budeme 
moc rádi. Společně předávaná radost je nejkrásnější radostí. Kontaktuj-
te nás prosím kdykoliv během roku na mks@mnisek nebo na telefonu 
739 429 712. Děkujeme a krásné předjaří přejeme.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

mníšecKý pantheOn
24. března *thdr. alois Josef svobodný pán schrenk (1802-1849)
Pozdější pražský arcibiskup se narodil ve Zbenicích u Milína a v Mníšku čas-
to pobýval u hraběte Josefa Unwerta, tehdejšího majitele mníšeckého pan-
ství, jehož první manželka Anna Marie Alsterlová z Alstfeldu byla pravděpo-
dobně jeho příbuznou. V revolučním roce 1848, a to 27. března, celebroval 
slavnostní mši na Koňském trhu. Je pohřben ve Svatovítské katedrále.

24. března *miloš linka (1902-1970)
Operní pěvec (barytonista), „zpívající kněz“ v prvním českém celovečerním 
hraném barevném filmu Jan Roháč z Dubé, se narodil v rodině mníšeckého 
poštmistra V. Linky. V roce 1932 zpíval spolu se svou chotí Marií Mustanovou 
v mníšeckém kostele při sjezdu zdejších rodáků. 

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

prO dOspĚlÉ
CUBECA, Karel 
KAWA 9
Líčí příběh příslušníka smíšené 
rodiny Křováků a somálských 
kočovníků, který v roli agenta CIA 
prošel téměř celý svět a výrazným 
způsobem ovlivnil jeho dějiny.

GREEN SCUM 
NUSELSKEJ PUNK
Propojený povídkový cyklus o velmi 
svérázné společnosti punkerů  
a jiných zoufalců z pražských Nuslí 
je plný hořkého humoru, sarkasmu, 
smutku i groteskní situační komiky.

GRECIAN, Alex 
SCOTLAND YARD
Poté, co se Jack Rozparovač ztratil  
z londýnských ulic, přichází další 
rána. Tým vyšetřovatelů musí čelit 
útoku do vlastních řad. V kufru na 
nádraží se najde zohavené tělo 
jednoho z inspektorů.

LINDGRENOVÁ, Minna 
BABIČKY: MRTVÝ KUCHAŘ
Detektivní a humorně napsaná 
kniha odehrávající se ve zdánlivě 
poklidném finském domově 
důchodců.

VODRUŠKA, Vlastimil 
HUSITSKÁ EPOPEJ III.
Čechy a v nich rodina Prokopů 
prožívají úpadek země v poslední 
fázi husitských bouří.

PATTERSON, James 
ŠŤASTNÉ A VESELÉ
Další z detektivních případů Alexe 
Crosse. Dramatická situace  
s rukojmími se nebezpečné vymyká 
kontrole. 

O´CONNOR, Joseph 
PARÁDNÍ JÍZDA
Nápaditý „rockový“ román  
s dokumentárním přesahem od 
renomovaného irského spisovatele. 
Ten prostřednictvím fiktivních  
dějin rockové kapely Ships nechává 
čtenáře přehlédnout vzrušující 
hudební scénu Británie  
osmdesátých let.

prO dĚti
ASTLEY Neville, BAKER Mark 
PEPPA V KNIHOVNĚ
Peppa moc ráda čte, ale všechny 
knížky, které má doma, už zná skoro 
nazpaměť. Nezbývá, než se vydat 
do knihovny, kde se skrývá spousta 
nových příběhů.

GAIMAN, Neil 
KORALINA
Příběh malé Koraliny v tajemném 
starém domě.

SOUKUPOVÁ, Petra 
BERTÍK A ČMUCHADLO 
Bertíkovi rodiče se rozvedli a on žije  
s matkou a jejím přítelem, na kterého 
žárlí. Chce, aby vše bylo jako dřív. 
Poté se skamarádí s čmuchadlem.

WALLIAMS, David 
PŘÍŠERNÁ TETA 
Humorný i strašidelný příběh. Kdo 
nakonec získá rodinné dědictví - 
ukrutná teta a její obří sova, nebo 
holčička Stella a její tajný kamarád? 

V KOSTCE! ABECEDA
Vědomostní hra pro děti od 4 let, 
aneb jak se zábavnou formou naučit 
abecedu.

KNiHOVNa Mníšek pod Brdy

Kultura a společnost
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Knihovna

pOJĎte si hrát aneb 
pOzVánKa na herní  
OdpOledne 
Rádi hrajete společenské hry  
a ty, které máte doma, už Vás ne-
baví? Přijďte v úterý 15. března  
od 15 do 19 hodin k nám do 
městské knihovny na Komenské-
ho 413 a zahrajte si s námi někte-
rou z našich her, které jsou volně 
k dispozici. Vezměte kamarády, 
sourozence, rodiče, prarodiče  
a užijte si prima odpoledne třeba 
u nějaké vědomostní hry. Máme 
připraveny téměř tři desítky her,  
u kterých se určitě pobavíte. 

nOc s andersenem  
pOprVÉ V mĚstsKÉ 
KnihOVnĚ 
Letos uplyne 180 let od doby, kdy 
dánský spisovatel Hans Christian 
Andersen napsal pohádku Malá 
mořská víla (Den Lille Havfrue). 
Tuto i mnohé jiné pohádky si  
s dětmi připomeneme, přečteme 
a třeba i zahrajeme během kou-
zelné Noci s Andersenem v měst-
ské knihovně. Je to poprvé, kdy 
se připojíme k celorepublikové 
akci, která se koná již pošestnác-
té. Začínáme v pátek 1. dubna  
v 18 hodin. Akce je určena pro 
děti od 8 do 12 let - počet míst je 
omezen, s registrací nečekejte :-) 

Tereza Bauerová a Nikola Bláhová, knihovnice

mĚstsKá KnihOVna má Od března OteVřenO 
ČastĚJi hlaVnĚ prO dĚti
Od 1. března 2016 rozšiřuje Městská knihovna Mníšek pod Brdy své 
výpůjční hodiny, a to především v oddělení pro děti. Nově bude dětské 
oddělení otevřeno také v pondělí (od 8 do 11 hodin) a ve čtvrtek (od 14 
do 18 hodin), o hodinu déle pak v úterý (od 12 do 15 hodin). 

Novinkou, kterou bychom rády v těchto dvou měsících vyzkoušely, je 
dopolední provoz obou oddělení první sobotu v měsíci, a to 5. března 
a 2. dubna, vždy od 8.30 do 11.30. Pokud se Vám tato novinka zalíbí, 
budeme s ní pokračovat.  

Díky rozšíření provozní doby a nejrůznějším akcím, které zejména pro 
děti v knihovně na letošní rok chystáme, bychom chtěli ke knížkám a ke 
čtení přilákat další malé čtenáře. Těšíme se na ně i na dospělé! 

Více informací na www.knihovna.mnisek.cz, e-mailu knihovna@mni-
sek.cz nebo telefonu 318 592 552.    

Tereza Bauerová a Nikola Bláhová, knihovnice

V lÉtĚ se VYdáme „pO stOpách KnihOmOla“
Knižní mol se nám prokousal knížkami, nejen, že chybí části textů nebo 
jsou pomíchané, ale dokonce nám začaly postavy z knih cestovat do 
jiných příběhů. Kdo pomůže Frodu Pytlíkovi zachránit svět, když se Sam 
zatoulal do kuchyně k Popelce? Kdo probudí Šípkovou Růženku, když 
princ je u krále Artuše? A jak se cítí Harry Potter, kterého vlak místo do 
Bradavic dovezl do chaloupky sedmi trpaslíků? Pomozte nám dát vše 
zase do pořádku! Zveme malé čtenáře - děti ve věku od prvních do pá-
tých tříd ZŠ - na příměstský tábor v městské knihovně. „Po stopách 

knihomola“ se vydáme v týdnu 
od 15. do 19. srpna 2016. 

Základnu bude tábor mít  
v prostorách městské knihov-
ny (Komenského 413), čas 
ale budeme s dětmi trávit  
i mimo tuto budovu, v příro-
dě. Program bude zahrnovat 
celotáborovou hru rozdělenou 
na několik etap a další dílčí ak-
tivity. Ve středu se například 
vypravíme na celodenní výlet, 
ve čtvrtek se kromě jiného po-
díváme na Skalku, kde si ope-
čeme na ohni buřtíky, a po-
tom nás bude čekat noční hra  
a přespání v knihovně. Během 
poledního klidu v knihovně 
budou děti moci seznamovat 

 

Osadníci z Katanu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HERNÍ  
ODPOLEDNE 
V MĚSTSKÉ 
KNIHOVNĚ 

úterý 15. března 2016 
od 15 do 19 hodin 

 

Hobit 

www.mnisek.cz             www.knihovna.mnisek.cz       knihovna@mnisek.cz 

knihovna@mnisek.cz                  www.knihovna.mnisek.cz 

-

Městská knihovna  

Mníšek pod Brdy 

 

pořádá 

příměstský tábor 

Po stopách knihomola 

15. 8. - 19. 8. 2016 

 
Více informací v knihovně. 

Počet účastníků omezen. 

Přihlášky od 1. 3. 2016. 

  


...protožečístjedobrodružství...


Nocs Andersenem
a(nejen)Maloumořskouvílou

1.dubna2016od18hodin
vMěstskéknihovněMníšekpodBrdy

Komenského413


kouzelnánocs přespánímv knihovně
společnéčtenípohádek
hry,soutěže,zábava



Prodětiod8do12let


Přihláškyv městskéknihovně,nawebuknihovna.mnisek.cz
neboe-mailuknihovna@mnisek.cz.

Početmístjeomezen-s rezervacínečekejte-těšímesenaVás!




knihovna.mnisek.czwww.mnisek.czknihovna@mnisek.cz

se s nejrůznějšími žánry dětské literatury a knižními příběhy, kreslit si, 
hrát deskové hry, číst si nebo zkrátka odpočívat.

Program bude začínat v 8.30 a končit v 17 hodin. Cena je 1 100 Kč  
a zahrnuje celodenní program pod vedením pedagožky a knihovnice 
(včetně jednoho přespání v knihovně), obědy (zajištěné v restauraci  
Sokolovna), vodu či šťávu po celý den. 

Maximální počet dětí je 16, proto s přihláškami, které jsou k dis-
pozici v knihovně, na webu knihovna.mnisek.cz nebo e-mailu  
knihovna@mnisek.cz, neotálejte. Rády Vám poskytneme odpovědi na 
otázky, se kterými se na nás můžete obracet na uvedeném e-mailu či 
telefonním čísle 318 592 552. 

Těšíme se, že s dětmi nejen vystopujeme knihomola, ale také podpoří-
me jejich lásku ke čtení a knížkám. 

Nikola Bláhová (knihovnice a hlavní vedoucí tábora),  
Gita Bláhová (učitelka ZŠ Mníšek pod Brdy)

Pražská

Čisovická

Městská 
knihovna

Komenského

Rymáňská
Rymáňská

prOVOzní dOba mĚstsKÉ KnihOVnY mníšeK pOd brdY, KOmensKÉhO 413

Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti

Pondělí 8.00-11.00 12.00-17.00 8.00-11.00

Úterý 12.00-15.00

Středa 8.00-11.00 12.00-17.00

Čtvrtek 8.30-11.00 12.00-18.00 14.00-18.00

Obě oddělení

První sobota v měsíci (5. 3., 2. 4.) 8.30-11.30
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Rozhovor

J eho životní příběh vydá na hodi-
ny vyprávění. a ačkoliv tomu tak 
chtěla vlastně náhoda, díky svým 

aktivitám a životnímu elánu je tou 
správnou „tváří“ organizace Život 90, 
jejímž posláním je umožnit žít senio-
rům plnohodnotný život. On sám pak 
může být inspirací i mladším roční-
kům. 

Bohuslav Douša (*1942) pochází z Pelhřimo-
va, po válce žil s rodiči v Ústí nad Labem, ale 
Mníšek zná už od dětství: „Jako třináctiletý, 
čtrnáctiletý kluk jsem sem jezdil na prázdniny ke 
strýčkovi. Jmenoval se Bohuslav Antonín Douša, 
bydlel v sousedství domu F. X. Svobody. Strýc byl 
studnice zážitků a moudrosti, byl inženýr, dělal 
projekty viaduktů a železnic v Jugoslávii, kde se 
také oženil. Vzpomínám na jeho vyprávění, měl 
krásnou a velikou knihovnu se stovkami knih,  
i rodokapsy a cestopisné časopisy. Když ovdověl, 
často jsme mu s tátou jezdili pomáhat,“ vzpomí-
ná.

B. Douša se vyučil a pak vystudoval strojní prů-
myslovku, po vojně začal pracovat jako technik 
v ústecké chemičce, hrál ligu házené a hokeje. 
Krátce po srpnu 1968 emigroval s tehdejší pří-
telkyní do Německa. Díky známým se usadil 
ve Stuttgartu, kde začal pracovat ve skladu  
a stáčírně vín, později v pivovaru. Oženil se (ra-
cionálním důvodem bylo to, že jako manželé 
mohli získat do pronájmu větší byt), dařilo se 
mu. „Ve švýcarských novinách jsem našel inzerát 
na barmanský kurz v hotelové škole. Tak jsem si 
řekl, že to by mě bavilo. Pak jsme s krajany zalo-
žili několik restaurací a cukrárnu - vždycky jsme 
nějakou rozběhli a po třech měsících šli dál“. 

Pak přišla změna. Ve stejném roce, kdy dostal 
potřebné doklady, se podruhé oženil, narodila 
se mu dcera a dostal nabídku od krajana pra-
covat na Kanárských ostrovech: „Emigrant Bo-
huslav Jan Horáček tam tehdy koupil pozemky 
a začal stavět hotely, jako zlatník si potrpěl na 
kvalitní vybavení svých hotelů, tak jsem pro něj 
třeba například vozil z Německa, z jeho skladů, 

stříbrné příbory a doplňky pro budoucí hotely. 
Začínala výstavba dnes známého letoviska Pla-
ya del Ingles a jiných“. 

Po letech práce pro jiné zaměstnavatele a ces-
tovní kanceláře si pořídil a začal provozovat 
malou restauraci s party servisem. A do toho 
přišel listopad roku 1989: „Srdíčko zaplesalo, 
už jsem se viděl v Praze“. Vrátil se z ciziny zpět 
a pracoval pro jednu cestovní kancelář jako 
průvodce a delegát ve Španělsku a jednom  
z Kanárských ostrovů.  

Původně se chtěl na stáří usadit v Mníšku,  
i jeho současná žena jako původem Pražačka 
chtěla zůstat v dosahu metropole. Nakonec si 
pořídili domeček v Černolicích. A jeho aktivity 
zdaleka nekončí na zahradě u pletí či, jak sám 
říká, chytání žížal pro slepice. Aktivní je pan 
Douša i v okolí místa, kde bydlí, v lesích u Čer-
nolických skal. Možná jste si také při procház-
kách po okolních lesích všimli odpadkových 
pytlů: „Jezdí tu cyklisti, v zimě lyžaři a vidím, ta-
mhle plechovka, vedle jiné smetí, tak jsem si vzal 
kleště a sáček a posbíral jsem to. Ale bylo toho 
moc. Tak jsem na několika místech ke stromům 
uvázal velké odpadkové pytle. A když soused do-
stal k jiné akci igelitové pytle s emblémem Clean 
the World (Čistíme svět), tak jsme do nich dali ty 
vyměnitelné. A najednou ty plechovky po lese 
už nebyly. Celkem tam bylo dvanáct pytlů, dva 
nebo tři teď někdo ukradl, tak jsem tam dal nové. 
Jsou u dětského hřiště, u cyklostezky skoro až ke 
Skalce. Když chodím se psem nebo běhám ane-
bo kluci když jedou na kole s rodinou, tak pytle 
zkontrolujeme. Pak to projedu na trojkolce a od-
pad odvezu“. 

A jak se stalo, že se stal tváří propagačních 
materiálů Života 90? „Před pár lety jsme byli 
na procházce s vnuky, klukům tehdy bylo šest 
nebo sedm let, bylo to na moje narozeniny,  
4. října. Procházíme po Karlově mostě a najed-
nou vidíme nějaké seskupení ve žlutých tričkách. 
Bylo tam napsáno Seniorská míle a Život 90.  
A kluci hned volali: Jé, my chceme běžet, dědo, 
pojď s námi! Pán u startu se mě zeptal, jestli už 
je mi 60, já jsem řekl, že už je mi přes šedesát, do-
stal jsem číslo, musel jsem podepsat prohlášení, 
že jsem zdráv a už se ozvalo Na start! Běželo se 
na Žofín, doběhl jsem kolem 10. místa a dostal 
jsem diplom“. 

Další ročníky Seniorské míle se konaly ve 
Stromovce: „Na každý jsem se moc těšil, vždy 
start odstřelila paní Dana Zátopková, dvakrát 
nebo třikrát jsem běžel s vnoučaty takzvanou 
Minimíli, dokud – do deseti let – mohly. Pak už 
jsem běhal v hlavní kategorii nad sedmdesát let.  
A jak jsem doběhl, pátý nebo šestý, byli u toho fo-
tografové, tak jsem udělal takové gesto, úsměv. 
Manželka ten běh také fotila, tak jsem potom 
vzal nějaké fotky a donesl je do Života 90. A když 
jsem odcházel, stranou jsem zahlédl povědomý 
obličej – svůj rozesmátý ksicht! Paní v recepci mi 
dala dvacet prospektů, které jsem rozdal zná-
mým. Ptali se, co dělám, tak jsem říkal: Trénuju 
a běhám s důchodci, abych byl ve formě, přijďte 
také, ať můžete běhat s námi. A teď se chci při-
hlásit do klubu Života 90. Cítím se dost vitální  
a v pohodě, nemám žádné problémy, tak bych 

rád nějak pomohl, mám velké auto, které se 
může hodit třeba při výletech a podobně.“  

V čem vidí aktivní senior Bohuslav Douša smy-
sl organizace Život 90? „Důležité je lidi oslovit, 
nabídnout jim „Kaffe-Stunden“ - čas a příležitost 
seznámit se s programy divadel, s nabídkami 
zdravotních pomůcek a podobně, mluvit spolu, 
což Život 90 nabízí.“

Nápadů má pan Douša dost. Je také aktivním 
členem VW Transporter Clubu a Klubu českých 
turistů. Pravidelně se účastní výstav o cestová-
ní Kolem světa. A co by poradil „dříve naroze-
ným“? „Zahrádku, výlety, záleží samozřejmě na 
finanční otázce a zdravotním stavu, ale účast-
nit se kulturních akcí, zajímat se o dění. A proč? 
Protože jinak člověk zleniví, nechutná mu jíst, je 
sám proti sobě. Sdružovat se, podnikat společně 
výlety, už ta cesta je pozitivum, společný oběd se 
skleničkou vína, navazují se nové kontakty. Jak 
říká Hercule Poirot: Malé šedé buňky musejí fun-
govat“.

Zora Kasiková, redakce, OKS

milá bábi, neměj SmuteK, doKtoR PiRK mi ZaSe uteK 
rozhovor s bohuslavem doušou

co je život 90
Občanské sdružení Život 90 bylo založeno  
24. 10. 1990 manželi Blankou a Janem Lorma-
novými s cílem umožnit seniorům žít plno-
hodnotný život tam, kde to mají rádi – doma. 
Od roku 1995 provozuje v centru Prahy ko-
munitní centrum pro seniory a jejich blízké. 
Poskytuje své služby 365 dnů v roce, 24 hodin 
denně. Klienti mohou zdarma navštívit infor-
mační a poradenské centrum, kde získají rady 
například v sociálně – právní oblasti, mohou 
navštívit psychologa nebo se spolu setkávat 
a popovídat si.
Zdarma poskytuje také telefonickou krizo-
vou pomoc – linku důvěry Senior telefon  
800 157 157, což je nepřetržitá a bezplatná 
pomoc seniorům v krizových situacích, když se 
cítí sami nebo když se setkají s domácím násilí. 
Víc než dvacet let také Život 90 poskytuje 
tísňovou péči, pomocí které ochránil životy 
tisíců seniorů v celém Česku. Pečovatelská 
služba Života 90 je určena seniorům, kteří 
potřebují pomoc ve vlastní domácnosti. Po-
máhá s péčí o vlastní osobu (podávání jídla  
a pití, oblékáni, atd.), s osobní hygienou  
a chodem domácnosti, zajišťuje přípravu 
a donášky obědů, nabízí doprovod k lékaři 
nebo na kulturně-společenské akce. 
Odlehčovací centrum funguje ve formátu ro-
dinného pracoviště s devíti lůžky, je určeno 
seniorům, o které se stará rodina. Tuto povin-
nost za ně dočasně až na tři měsíce přebírá 
a umožňuje členům rodiny absolvovat napří-
klad dovolenou či vlastní léčení v nemocnici. 
Aktivním seniorům je určeno Centrum den-
ních služeb s Akademií seniorů, kde mají mož-
nost potkávat nové přátele, mohou se účast-
nit desítek jazykových, pohybových nebo 
rukodělných kurzů, přednášek nebo kultur-
ních aktivit. Aktivní senioři se také mohou 
stát součástí některého z dobrovolnických 
programů nebo se přijít pobavit do Divadla  
U Valšů, které se se svým bezbariérovým sá-
lem nachází v přízemí komunitního centra. 
Zdroj: Život 90, www.zivot90.cz
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Kultura a společnost

pOdĚKOVání z dOmOVa prO seniOrY
My, uživatelé mníšeckého domova seniorů, hezky nazvaného „Do-
meček“, si přes svůj vysoký věk a zdravotní problémy neskládáme při 
svém zasloužilém odpočinku ruce v klín. Žijeme vším děním kolem nás,  
i vším, co se děje v našem hezkém městě. Důkazem toho je i naše zapo-
jení do akce Janovy lípy a úspěšný návrh na zrekonstruované „Podzám-
čí“. Máme kolem sebe i různé neziskové organizace, které nám zkrášlují 
náš život a jimž za jejich snahu děkujeme.
V letošním roce mezi nás zavítaly: „Oáza“ s tříkrálovou sbírkou, do níž 
jsme i my nemálo přispěli. „Rorejs“ a „Oáza“ s masopustním průvodem. 
Dále s koncerty „A.M.O.S.“ a „Hvozdnický pěvecký sbor“. Všechny tyto 
akce nás obohacují, právě tak jako společné tvoření s dětmi z „Fabián-
ku“ a milé posezení s dětmi z MŠ 9. května v Mníšku pod Brdy. Všem, 
kteří nás přicházejí do Domečku potěšit a zpestřit dny, MOC DĚKUJEME.
Rádi bychom poděkovali paní Dagmar Drechslerové za dlouholetou 
spolupráci a vstřícný přístup. Paní Drechslerová vždy velmi ochotně  
i přes svoji nelehkou osobní situaci poskytovala kadeřnické služby, re-
agovala na požadavky nás uživatelů a poskytovala službu před svátky  
a kulturními akcemi. 
Ještě jednou děkujeme za všechny uživatele a zaměstnance Domova 
pro seniory Pod Skalkou za Vaši ochotu a obětavost. 
Naším nejnovějším počinem je vydání 1. čísla „Občasníku z Domečku“. 
Chystáme už 2. číslo. Potěšilo by nás, kdyby redakce „Zpravodaje města 
Mníšek pod Brdy“ věnovala ve svých číslech také kapitolu činnosti na-
šeho Domečku. Na spolupráci se těšíme.

Obyvatelé z Domečku

Jsi taK stár, JaK se cítíš
Nikdy bych si nepomyslela, že 
budu psát článek o aktivitách 
důchodců a o stáří. Proč? Protože 
přece nejsem stará, jen už jsem tu 
déle. Chci stále, ostatně jako po 
celý život, všechno stihnout, do 
všeho mluvit, rozhodovat. Chci 
tancovat, nevynechat premiéry, 
kupovat si legíny a ně krátkou 
sukni, lyžovat, jezdit na kole, líčit 
se, dovádět s  vnoučaty a nevím 

co ještě... A teď mi řekněte, kdo z Vás, dříve narozených, nemá stejný po-
cit? V hlavě jsme stále mladí, jen to tělo je trochu opotřebované. Občas 
loupne v zádech, oteče kotník nebo se ozve žlučník po guláši. Nemělo 
by nás to však odradit. 

Tak a co teď? Po svých zkušenostech mohu potvrdit, že člověk musí pře-
konat pohodlnost, leckdy i trochu bolesti a nezůstat pasivní. Několik let 
pomáhám místnímu Klubu důchodců organizovat výlety. O některých 
členkách/členech si říkám: „Tak tentokrát už jela/jel s námi naposledy“. 
Přesto je zase příště vidím. Zmobilizují se a jedou. Takže jakákoliv i se-
bemenší aktivita je plusem. Nedávno jsem viděla v televizi dokument 
o důchodcích v Kanadě, jejich věkový průměr byl kolem osmdesáti let. 
Utvořili pěvecký sbor a jezdili po světě autobusem koncertovat. Pro ra-
dost. Pravda, sbormistr byl čtyřicátník, ale někteří zpěváci zpívali sólo 
vsedě i s hadičkou do nosu, s dýchacím přístrojem. A jejich repertoár 
se skládal z Beatles, Rolling Stones, Eltona Johna a podobných pecek. 
Píši Vám to, protože z těch staříků sálala taková radost ze života, že jsem 
hned dostala chuť zkusit něco podobného. 

Dávám návrhy: kroužky ručních prací, vaření, pečení, pěstování bylinek, 
květin, drobné řemeslné dovednosti (ve spolupráci se školou), vyrábě-
ní karnevalových masek pro děti. Co ochotnické divadlo, pěvecký sbor, 
psaní pohádek s předčítáním, mníšecký AZ kvíz, karaoke? Mohly by se 
obnovovat tradice - masopust je v Mníšku velmi nesmělý. A co spo-
lek hlídacích babiček, ne všichni mladí mají babičky? Také by nebylo 
od věci, kdyby měli senioři poradní hlas nebo své zástupce na radnici. 
Možná Vás napadne ještě spousta jiných věcí. 

Tak přijďte do Klubu důchodců, probereme to. Scházíme se každé pon-
dělí a čtvrtek od 13 do 15 hodin, v kulturním středisku. Slavíme společně 
narozeniny, cvičíme (lehce), jezdíme do divadel a na různé výlety. Máme 
počítač i dobré kafe, ale společně můžeme vymyslet mnohem víc.

Zdravím Vás a opakuji to, co na začátku – jsi tak stár, jak se cítíš.
Alexandra Merunková, důchodkyně, 64 let

z dOmeČKU
Dne 18. února 2016 je „v Domečku“ významný. Sto let se tu dožila paní 
Marta Urbanová. Při té příležitosti pro „Občasník našeho Domečku“ 
připravila Zdeňka Kratěnová blahopřán a také článek o setkání s paní 
Urbanovou. 

blahopřání
Domeček se celý rozzářil
by sto let tu oslavil, 
své milé obyvatelce
paní Urbanové Martičce.

Přejeme Vám štěstí, zdraví,
ať Vás tu nic neunaví.
Buďte stále čilá, plná elánu,
jak to patří na tu oslavu.
Buďte mezi námi ráda,
to Vám přeje občasníková rada.

V Mníšku, léta Páně 18. února 2016

O setkání s jubilantkou
S paní Urbanovou jsem se seznámila za jednoho krásného odpoledne 
na verandě našeho „Domečku“. Působila na mne určitou vyrovnaností  
a klidem. Seděla vzpřímená, čistě upravená, s pohledem na drobné  
obláčky nebe končícího léta. Něčím mne její vzhled přitahoval natolik, 
že jsem požádala, zda si mohu na chvilku přisednout.

Vůbec jsem netušila, že jde o nejstarší uživatelku služeb našeho  
„Domečku“. Patrně jsme obě našly vzájemné sympatie, a tak jsme se 
pravidelně scházely na verandě. Pro mne bylo překvapením, že při věku 
téměř sta let zůstává její mysl stále čistá, a tak jsme si mohly vzájemně 
vyprávět své životní zážitky.  O kolik zkušeností více získá člověk s rozdí-
lem paměti patnácti let.

Paní Urbanová m vyprávěla zážitky z prvé republiky, kde já jsem zazna-
menala poznatky pouze od svých 4 až 8 let, před příchodem 2. světové 
války. Paní Urbanová si pamatovala ještě období uhlobaronů, ale také 
těžké období žen horníků, které v nůších z ostravských hald vybíraly 
uhlí pro vytápění svých domácností.

Sama pocházela ze střední vrstvy obyvatelstva Ostravy, kde se narodila 
a kde strávila svá dětská i dívčí léta, sic ne v bohatství, ale také ne v bídě 

těch nejchudších. Tatínek byl řezník, kde prvé poznatky po skončení  
1. světové války patřily velkým sudům škvařeného sádla dodávaných z 
Ameriky, které byly dále disponovány do malých řeznických obchodů 
jak Ostravy, tak do jejího okolí.

Dětství i prožité mládí považuje za velmi krásné a spokojené v rámci 
celé rodiny. Vzpomíná hlavně na společné stolování, kdy celá rodina 
byla pohromadě, od současné uspěchané doby.

Bylo jí dopřáno studium na rodinné škole, což bylo významné v té době 
pro dívky jak pro získání povolání, ale hlavně pro dobrou přípravu ve-
dení domácnosti, což bylo v té době velice důležité. Zde se dívky kromě 
vaření, šití, vyšívání a pletení naučily i základy účetnictví, hospodaření  
s finančními prostředky, způsob stolování, základ pro výchovu dětí,  
kulturu hudby a společenskou výchovu vůbec.

To všechno, co sama prožila, promítla i do svého manželství a do výcho-
vy své dcery Marty.

Později se přestěhovala natrvalo do Prahy, kde se svým mužem prožila 
mnoho spokojených let až do jeho smrti.

Nejvíce nás spojovala společná aktivita z doby výkonu naší práce, která 
pro nás obě nebyla jen pouhou povinností. Práce, kterou paní Urba-
nová získala, byla velmi zajímavá, ale také zodpovědná, především na 
čas a přesnost. Jejím hlavním úkolem bylo propojení a spolupráce mezi 
spisovateli, redakcí a nakladatelstvím Melantrich. Nejraději vzpomíná 
na cestovatele Zikmunda a Hanzelku, se kterými udržovala velmi úzký 
vztah, i s jejich rodinami.

Zdeňka Kratěnová, přítelkyně paní Urbanové
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Školy

lYžařsKý VýcViK lachtal 2016
Stejně jako v loňském roce jsme se letos roz-
hodli využít k lyžařskému výcviku rakouské 
středisko Lachtal. Pozitivní odezvy na kvalitu 
lyžování i nabízené služby byly natolik silné, že 
nebyl důvod měnit místo pobytu.
Sněhové podmínky v českých i rakouských 
horách nebyly v době začátku kurzu nikterak 
dobré, a proto jsme během pondělní cesty 
do cíle měli všichni trochu obavy, aby bylo na 
čem lyžovat. Ale Lachtal nás ani letos nezkla-
mal, takže i když cestou pršelo, v Lachtalu již 
padal sníh.
Úterý nás přivítalo na sjezdovce čerstvě na-
padaných prašanem. Počasí bylo proměnlivé, 
chvílemi slunce, pak zase mlha a vítr. Zkrátka 
počasí vrtkavé, jak už to na horách bývá. Ale 
to naše žáky, natěšené na lyžování, rozhodně 
nemohlo odradit.
Lyžařské podmínky byly takřka optimální po 
celou dobu, takže jsme mohli kromě klasické-
ho výcviku i natáčet na video jednotlivé jízdy, 
abychom je pak mohli večer v klidu a teple se 
žáky probrat.
Čtvrtek byl ve znamení příprav na odpoled-
ní závod ve slalomu. Všichni trať absolvovali  
v pořádku a bez zranění, a tak si všichni tento 
den, kdy téměř pořád byl sníh ozářený slun-
cem, moc užili.
Vzhledem k tomu, že ti nejlepší už měli najeto 
od začátku pobytu i desítky kilometrů, bylo po 
večerním vyhlášení vítězů závodů velmi pří-
jemné rozptýlit se malou oslavou narozenin 
paní učitelky Adély a pogratulovat jí. V pátek 
jsme lyžovali ještě celý den a v pozdních ho-
dinách se vrátili všichni zdrávi zpět do Mníšku.

Letošní lyžařský výcvik proběhl – řečeno školní 
terminologií – na jedničku. Výborně připrave-
né svahy, výborné jídlo, a v neposlední řadě 
také výborný kolektiv. Žáci se chovali slušně, 
nebyly s nimi žádné problémy, a bylo vidět, jak 
si tento fyzicky náročný sport dokážou užívat. 
Na závěr bychom rádi dodali, že pro nás peda-
gogy i instruktory byly největším a milým po-
děkováním reakce žáků na kurz, které nám po 
návratu sdělili písemnou formou. Bylo znát, že 
zájezd na rakouské sjezdovky pro ně byl záži-
tek, na který budou rádi vzpomínat.

Za pedagogy a instruktory: Michaela, Adéla, 
Petr, Lenka a Tomáš

hodnocení lyžařského kurzu
Nejlepší zájezd z mého života. Moc hezké 
ubytování, dobré jídlo. Nejlepší kolektiv a su-
per učitelé. Mám spoustu vtipných zážitků, na 
které doufám nikdy nezapomenu. Hned bych 
se tam vrátila a byla bych tam ještě pár týdnů. 
Ale s tím stejným kolektivem. Na to, že jsem ni-
koho neznala (pouze pár kamarádek ze třídy), 

skamarádila jsem se se všemi hodně rychle. 
Jsem moc ráda, že jsem tam mohla jet. Chtě-
la bych příští rok jet znova, ale s těmi stejnými 
učiteli a kamarády, co jeli tento rok. 

Barbora Stárková, 6. A

cesta dO balÓnKOVÉ zemĚ 
aneb zápis na naší šKOle
V pátek 29. ledna jsme se společně s budou-
cími prvňáčky proletěli do „Balónkové země“. 
Procestovali jsme Afriku, Evropu, Asii i Austrá-
lii. Nakonec každý, kdo přišel k zápisu do naší 
školy, mohl nechat vzkaz pro svého kama-
ráda, který zavěsil na „horkovzdušný“ balón.  
K zápisu nás přišly navštívit děti z Mníšku pod 
Brdy, Kytína, Klínce, Černošic, Čisovic, Černolic, 
Nové Vsi pod Pleší, Řitky, Řevnic, Velké Lečice 
a také z Prahy. Přišlo 145 dětí. Bohužel nebu-
deme moci uspokojit všechny zájemce o naši 
školu, což nás samozřejmě velmi mrzí. 

Veliký dík za spolupráci patří nejen všem za-
městnancům školy, kteří zápis připravovali, ale 
všem rodičům, bývalým kolegyním i žákům. 
Děkuji, že jste se nezdráhali s námi i dětmi 
cestovat téměř do všech světadílů. Věřím, že 
to byl zážitek nejen pro děti, ale i celé rodiny.

Michaela Pažoutová, ředitelka

zápis dO 1. třídY
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem 
organizátorům za úžasný zážitek při zápisu do 
1. třídy na Základní škole v Mníšku pod Brdy.  
K zápisu jsme šli již podruhé, takže jsme mohli 
porovnávat. Cesta do Balónkové země byla od 
samého začátku velmi dobře zorganizovaná – 
žádný chaos a zmatek. Velmi oceňujeme regis-
trační systém, kde jsme si mohli předem zvolit 
hodinu, kdy k zápisu přijdeme. Jednotlivé tří-
dy-světadíly byly tematicky vyzdobené, včet-
ně tematických kostýmů a úkolů.  Jsme moc 
rádi, že dcera nemusela sedět za stolečkem, 
kde by ji paní učitelka „zkoušela“, co zná a umí, 
ale že vše mohla plnit hravou formou. I ona 
sama si to velmi užila a do 1. třídy se moc těší. 
A my se těšíme na další zápis za dva roky.:-)

Eva a Martin Wollnerovi

zpĚVáci z mníšecKÉhO  
pĚVecKÉhO OddĚlení zUš bYli 
na sOUtĚži alleGrO prVní!
Žákyně Evelína Fialová a dětský sbor Třepeto 
ze třídy Terezy Sedláčkové z pobočky ZUŠky 
v Mníšku pod Brdy obsadili ve své kategorii  
v umělecké soutěži Allegro první místo a Bar-

bora Cihlová třetí místo. Na klavír naše žáky 
doprovodila Magdalena Stodůlková. 
Soutěž se konala o víkendu 23. a 24. ledna 
2016 v Kaiserštejnském paláci v Praze. Umě-
leckou soutěž Allegro pořádala Hudební aka-
demie Praha. V porotě zasedala i známá operní 
pěvkyně Jitka Soběhartová z Pražské konzer-
vatoře. Dětem i paní učitelkám blahopřejeme!

Iva Ferová

Zleva žákyně ZUŠ Anna Petrů, paní učitelka  
Tereza Sedláčková, Věra Čurdová,  

Evelína Fialová

prOhlídKa Varhan V KOstele 
sV. VáclaVa
Na začátku adventu jsme se žáky naší školy 
navštívili kostel sv. Václava v Mníšku pod Brdy. 
Jednalo se vlastně o exkurzi v rámci hudební 
výchovy - žáci si poslechli a prohlédli místní 
varhany. Nejprve jsme si vyprávěli o samot-
ném královském nástroji a potom jsme s do-
provodem varhan zazpívali několik koled. Kdo 
chtěl, mohl si vyzkoušet i na varhany zahrát, 
a to nejenom rukama na klaviatury, ale i no-
hama na varhanní pedály. Paní varhanice nás 
pustila dokonce i do varhanního zákulisí - děti 
viděly vypouštění varhanního měchu i vel-
ké basové píšťaly zblízka. Někteří z žáků byli  
v mníšeckém kostele poprvé a hned se dostali 
na místa běžným návštěvníkům nepřístupná. 
Po prohlídce kůru jsme si mohli ještě projít 
kostelní loď a vyzkoušet si, jak se sedí v kostel-
ní lavici. Velké díky patří paní varhanici Bínové 
a panu faráři Dlouhému, že nám tento předvá-
noční exkurz umožnili.

Mgr. Vladimíra Benešová, ZŠ Komenského 886



12

JaK může šKOla zmĚnit Váš žiVOt
Když jsme se před 2 lety rozhodovali, kam bude náš „Special One“ Áďa cho-
dit do školy, orientovali jsme se automaticky na Prahu. Mníšek je přeci jen 
malé městečko, než abychom tady našli zázemí pro chlapečka s tak speciál-
ními vzdělávacími potřebami, říkali jsme si tehdy. V Praze jsme absolvovali 
rok ve speciální školce se zaměřením na autisty, ale najít vhodnou školu ne-
bylo úplně jednoduché ani tam. 
Dnes, po dvou letech, kdy navštěvuje ZŠ Komenského 886 (u lékárny)  
v Mníšku pod Brdy, víme, že jsme nemohli udělat líp.
Na první pohled se jedná o zcela jiný přístup než na tradiční škole s velkým 
počtem žáků. Stali jsme se součástí jedné rodiny s ostatními žáky, jejich  
rodiči a hlavně učitelským sborem. Paní ředitelka, učitelé i asistentky pe-
dagogů jsou neskutečně profesionální. Děti, které školu navštěvují, mají 
různorodé vzdělávací potřeby, ale oni je vždy dokáží odhalit a připravit indi-
viduální přístup ke každému z nich.
Žáci, kteří by na jiných školách kvůli svému problémovému chování byli out-
sidery, tady získávají potřebné sebevědomí pro své budoucí životní uplat-
nění. Mají zde příležitost setkávat se s dalšími dětmi, kterým osud přihrál do 
vínku zdravotní postižení a pomáhají jim překonávat různé překážky. 
Děkujeme celému úžasnému týmu v čele s paní ředitelkou Krákorovou. Pro 
náš život znamenalo soužití se školou nový životní impuls. Získali jsme tu 
obrovskou podporu jak ze strany Adámkových spolužáků, tak ze strany pe-
dagogického sboru. Jedná se o odborníky se srdcem na tom pravém místě.
Jak se říká, vždy je skvělé odhalit ten malý klenot, který máme pod nosem  
a právě proto často není vidět.

Simon a Zuzana Podepřelovi

zima Ve slUníČKU
Letošní zima nám moc sněhových 
radovánek nedopřála, ale my jsme 
se ve Sluníčku stejně vůbec nenu-
dili :-).
V prosinci k nám, kromě pravidel-
né angličtiny, výtvarného kroužku, 
saunování a každodenních vy-
cházek do přírody, přišel Mikuláš  
s andělem a my jsme jen koukali,  

co o nás všechno věděl! Zazpívali jsme mu písničky a on nás na oplátku 
odměnil malými dárečky…. 
Také jsme byli v Praze v divadle na pohádce „O zapomnětlivém andělíčko-
vi“ – to Vám byl ale popleta! :-) A pak už jsme se nemohli dočkat Vánoc… 
Vyráběli jsme krásné ozdoby na stromeček na mníšecké náměstí, dárečky 
pro maminky, učili jsme se koledy, vánočně jsme si vyzdobili školku a byli 
jsme móóóc hodní, aby k nám do školky také přišel Ježíšek. A hodní jsme 
asi opravdu byli! Vánoce jsme si užili nejen s dárky, které jsme dostali, ale  
i s koledami, krájením jablíček nebo baštěním cukroví :-). 
V lednu už nás čekal další výlet, tentokrát do Národního muzea na výstavu 
Noemova archa, kde jsme viděli tolik zvířat, jako ještě nikdy :-). Výstava byla 
opravdu úžasná, jen jsme se trošku báli vlka, který nám koukal přímo do 
očí… Také jsme se vydali do Divadla S+H za naším kamarádem Hurvínkem 
– to byla legrace :-) a tety nás moc chválily, jak krásně jsme tak dlouhou 
pohádku zvládli…
V rámci projektu „Malá etiketa“ jsme si také zašli na oběd do restaurace Lís-
kovka, abychom se naučili, jak se máme v restauraci chovat, jak si máme 
jídlo objednat, kdy poděkovat, nebo jak po jídle použít ubrousek. Byli jsme 
prý skvělí a tak jsme si všichni po obědě zasloužili zmrzlinu :-).
Teď už se těšíme na jaro, až budeme ve školce zakládat záhonky a sázet ja-
hody, bylinky a kytičky… A také na nová dobrodružství, která nás ve školce 
čekají.

Za holčičky a kluky ze Sluníčka Iva Zemancová
www.minislunce.cz

mš nOVá Vás srdeČnĚ 
zVe na den OteVřených 
dVeří a zápis
Vážení čtenáři, zanedlouho pro-
běhnou v našem městě zápisy do 
obou státních mateřských škol – do 
MŠ Nová a MŠ 9. května. Protože 
kapacitu obou škol se podařilo  

v posledních letech výrazně navýšit, pevně doufám, že drtivé většině mní-
šeckých uchazečů o předškolní vzdělávání bude vyhověno.
Jak vyplývá z kritérií k přijímání dětí do obou mateřských škol, která bývají 
shodná, vedle trvalého pobytu žadatelů je nejpodstatnějším kritériem věk 
dítěte. Předpokládám, že všechny mníšecké děti, které k 31. 8. 2016 dosáh-
nou věku 4 let, budou do jedné či druhé školy přijaty. Zde je tedy zbyteč-
né podávat přihlášku do obou MŠ. Samozřejmě bude přijata i většina dětí 
mladších, ale konkrétní čísla si vzhledem k velkému nárůstu obyvatel ne-
troufám odhadovat.
Pro Vás, kteří se k nám chystáte k zápisu, bych ráda uvedla několik informací, 
které nám všem pomohou ušetřit čas:
l  žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává výhradně  

zákonný zástupce dítěte, který musí předložit platný průkaz totožnosti  
a originál rodného listu dítěte;
l  žádost musí obsahovat kromě základních náležitostí také potvrzení 

 pediatra o očkování a zdravotní způsobilosti dítěte;
l  k zápisu není třeba vodit dítě, jedná se pouze o předání správně  

vyplněné žádosti, což samo o sobě trvá pár minut;
l  zápis probíhá po dvě odpoledne, čas a den podání žádosti neovlivní 

rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte;
l  zákonný zástupce obdrží po předložení všech náležitostí list  

s registračním číslem a informacemi o dalším průběhu řízení;
l  naše MŠ má všechny třídy věkově smíšené. Rodiče tak mají možnost 

umístit sourozence do jedné třídy, což umožňuje např. klidnou počá-
teční adaptaci (MŠ 9. května má naopak třídy věkově homogenní);
l  provozní doba MŠ Nová je 6.30 – 16.30 hod., provozní doba MŠ  

9. května je 7.00 – 17.00 hod.

Rodiče by si měli před zápisem zjistit další důležité informace o místních 
předškolních zařízeních a na tomto základě se rozhodovat, kam chtějí dítě 
umístit.
Termín zápisu do MŠ Nová a MŠ 9. května je 21. března a 22. března, 
vždy od 13.00 do 16.30 hod.
Den otevřených dveří v MŠ Nová (budovy Parník a Eden) je v sobotu  
19. března od 9.30 do 12.00 hod. 
Srdečně Vás zveme! Těšíme se na Vaši návštěvu.

Za kolektiv MŠ Nová Mgr. Petra Poučková, ředitelka školy
Informace o naší škole naleznete na www.msnova.cz.

Školy, školky

Fabiánek z.s., www.fabianek-mnisek.cz, Sluneční 1122, Mníšek pod Brdy, IČ: 227 261 95 

 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE FABIÁNKU 

 

 

Srdečně Vás zveme na "Den otevřených dveří". Přijďte se podívat, děti 

vezměte samozřejmě s sebou a my Vám představíme, jak a kde Fabiánek 
funguje.  Pro děti bude připravena výtvarná dílna.  

KDY: v sobotu 19. března 2016, 9:00 – 12:00 

KDE: Skalecké nám. 500, vstup branou Domova pro seniory 

 

Těšíme se na Vás, 

Fabiánek, z. s.
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Spolky

maGdalÉna se 
připOJUJe K rOKU 
milOsrdenstVí
„Jak toužím po tom, aby byly 
nadcházející roky proniknu-

té milosrdenstvím, aby se vyšlo vstříc každému 
člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota  
a něha!“  

Těmito slovy papež František vyhlásil mimo-
řádný Svatý rok milosrdenství. Obecně pro-
spěšná společnost Magdaléna, jíž před 18 lety 
založila Marie Kaplanová (spjatá s katolickým 
disentem) spolu s Městem Mníšek pod Brdy 
a která je mimo jiné i díky členství faráře Jana 
Dlouhého ve správní radě provázána s místní 
farností, se k tomuto poselství připojuje. 

Milosrdenství provází naše služby od prvopo-
čátku, bylo již u vzniku Magdalény jako organi-
zace, která má pomáhat lidem na cestě od zá-
vislosti zpět ke zdravému, spokojenému, pro 
jednotlivce i společnost prospěšnému životu. 
Rádi bychom během celého roku přiblížili vý-
znam našich služeb pro klienty i okolí a také 
se zapojili do Roku milosrdenství konkrétními 
akcemi. 

V sobotu 19. března klienti Magdalény pomo-
hou uklidit okolí kostela a hřbitov v Líšnici, 
která je součástí mníšecké farnosti. Tradičně 
se budou podílet také na Pohádkové cestě, 
kterou v Mníšku pořádá Oáza. V červenci se 
Magdaléna zúčastní Skalecké pouti a v srpnu 
se klienti vydají na pouť do augustiniánského 
kláštera v Zaječově, aby se tam setkali s dětmi 
z mníšecké farnosti a zamysleli se nad mocí 
milosrdenství společně. 

Zapojením do života komunity naši klienti zís-
kávají důležité zkušenosti, kteří jim později po-
máhají obstát v jejich samostatném, zdravém 
životě bez závislosti. Slova papeže Františka 
plně souzní se slovy našeho motta: „Každý člo-
věk je důležitý: někdo tím, kým je, jiný tím, jaký je  
a většina tím, kým se může stát“.

Obraz žiVOta našich Klientů 
Ve FOtOGraFiích
Na jaro je naplánována výstava fotografií 
představujících 4 příběhy klientů. Název vý-
stavy zní Cesta hrdiny. Posbírali jsme příběhy, 
názory na život, sny a přání několika klientů 
z naší komunity a s jejich svolením je - čás-
tečně anonymně - také vyportrétovali. Celou 
výstavu připravovali dobrovolníci společně 
s klienty, menší fotografie ztvárňují pohled 
samotných klientů na dění v komunitě, velké 
portréty jsou dílem fotografky Kristýny Skle-
nářové. Už při přípravě výstavy nás zaujala 
skutečnost, kterou nešlo přehlédnout - když 
člověk přemýšlí o tom, co mladí lidé bojující 
se závislostí říkají o své životní cestě, nemůže 
nepoznat v jejich slovech sám sebe. Otázky, 
problémy a bolesti, na něž je droga odpově-
dí, sdílí většina mladých lidí. Někteří mají jen 
větší štěstí v tom, že při sobě v klíčovém oka-
mžiku mají někoho, kdo je podrží a pomůže 
jim najít jinou cestu. Drogy jsou jen jedna z 
možných odpovědí, ta, která se těžko bere 
zpět. Věříme ale v šanci zkusit to znovu. Tex-

ty pro výstavu vznikaly v inspiraci metodou 
„storytellingu“ a rovněž Campbellovskou 
Cestou hrdiny. Pro bližší informace o výsta-
vě sledujte web www.magdalena-ops.cz,  
www.mnisek.cz a vývěsky města.

Johana Růžková

Logo Roku milosrdenství

centrUm 
VOlnÉhO ČasU 
V mníšKU  
pOd brdY

co to je?
Centrum pro děti ve 
věku 7-11 let, které 
mají chuť naučit se 

něco nového, pobavit se, případně si něco 
samy vytvořit.

pro koho je centrum primárně určeno?
Pro děti, které z nějakého důvodu nemohou 
navštěvovat družinu/zájmové kroužky.

Kde?
V herně mateřského centra OÁZA (Městské 
kulturní středisko, V lipkách 610 Mníšek pod 
Brdy)
Letní provoz (tzn. od dubna) na farní zahradě 
(vchod – velká vrata v horní části náměstí)

Kdy?
Každé úterý od 15.00 do 16.00 h.
Letní provoz (tzn. od dubna) od 15.15 do 16.15 
h.

Vstupné?
Centrum je dětem otevřeno bezplatně

Těší se na Vás Alexandra Malá
Případné další dotazy na e-mail  

CVCoaza@seznam.cz

mníšecKý aerObiK  
zaháJil sezOnU ÚspĚšnĚ!
Poslední lednový víkend jsme se vydali do 
Českých Budějovic na první letošní závod  
v aerobiku. Část výpravy vyjížděla z náměstí 
brzy ráno autobusem, společná cesta byla 
sama o sobě pro všechny příjemným zážit-
kem. Poznali jsme nové členy týmu a užili si 
spoustu legace. Ostatní děti přijeli v dopro-
vodu rodičů po vlastní ose, ale nakonec se 
nás na jihu Čech sešlo něco okolo stovky.  
V samotném závodě Mníšek reprezentovalo 
bezmála sedmdesát závodnic.

Náš celodenní maraton začal závodem Aero-
bic Master Class (soutěž jednotlivkyň). Ve vě-
kové kategorii 14-16 let naše závodnice Klára 
Jelínková postoupila do finále a v kategorii 
4-7let, kde byla opravdu velká konkurence 
asi třiceti děvčat, se v první šestce umísti-
ly hned 4 naše závodnice. Sofie Křížková na 
šestém místě, Simona Gondášová vybojova-
la bramborovou medaili, třetí skončila Adé-
la Petráňová a největší úspěch slavila Eliška 
Eppingerová na druhém místě.

Program pokračoval celonárodním projek-
tem Česko se hýbe – soutěží pohybových 
skladeb, ve kterých všechny naše týmy slavily 
úspěch. Do závodu jsme nasadili čtyři mní-
šecké skupiny ve všech věkových kategoriích. 
Konkurence nebyla malá, ale třem skladbám 
se podařilo získat stříbrnou medaili a jedné 
skupině bronz. Tím se nám podařilo postou-
pit do velkého finále v Praze.

Na závěr soutěže nás čekalo ještě jedno milé 
překvapení, kdy odborná porota vybrala šest 
našich malých závodnic jako postupující  
v soutěži MiniMiss aerobik. Semifinále soutě-
že se uskuteční v dubnu 2016.

Byl to pro celý náš tým krásný a úspěšný den, 
který jsme si moc užili. Velký podíl na tom 
mají zejména rodiče, kteří nám pomáha-
jí a podporují nás. I díky tomu se z nás sta-
la opravdu dobrá parta a těšíme se na další 
společně strávené nejen sportovní zážitky! 
Děkujeme všem!

Linda a Gábina
www.cvicenibezchyby.cz
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Spolky

Pořádá 
na období JARO - LÉTO 

 
Kdy: 12. 3. 2016, od 9 do 12 h. 

 
Kde: sál Městského kulturního střediska v Lipkách 

 
 
Zájemkyně o prodej - hlaste se na mailu: mcoaza.mnisek@seznam.cz 

Mateřské centrum OÁZA   
MKS V Lipkách 610, Mníšek pod Brdy 
     

brOntíci „našli“ mníšeK
Myslím, že stále častěji do Mníšku či na Dobříš přijíždějí na své akce 
členové Hnutí Brontosaurus. Letos mají v Mníšku naplánované na jaro 
dvě akce a další dvě by měly být na podzim, pokud vyjdou projekty.

Většina lidí Hnutí Brontosaurus 
vnímá jako ekologickou orga-
nizaci. Ano, je to pravda – svoji 
činnost zaměřují na přírodu, péči  
o prostředí a péči o kulturní dě-
dictví. Ale prioritou je kamarád-
ství a přátelství zejména mezi 
mladými lidmi středo a vysoko-

školského věku. Společně někde pomoci a pozitivně prožít volný čas, 
najít nové kamarády atd.

Mám za to, že jejich akce jsou pro studenty ekonomicky únosné. Na 
některých akcích dostanou za práci jídlo, ubytování, na jiných se trochu 
na jídlo připlatí apod.  

Přestože Hnutí Brontosaurus potřebuje svoje stálé členy (jsou dány li-
mity členů pro uznání celostátní organizace), tak je to velmi otevřená 
organizace, na mnohé akce může přijet kdokoliv, kdo splňuje kritéria 
akce. Zpravidla je to věk a chuť se akce zúčastnit.

Co vím, na jaře přijedou pomoci lesní školce Sedmikvítek a na konci 
dubna pomoci myslivcům do Lhoty a Kytína se stavbou zařízení pro 
krmení zvěře, ptáků a další drobnosti, které pro zvěř myslivci potřebují 
zajistit. Podzim nebudu předjímat, vše záleží na výsledku vyhodnocení 
projektů. Ale měly by to být akce zaměřené na výsadbu a na památky.

Brontíci se moc nenudí – říká se, že je to pozitivní infekce na celý život. 
Na jejich akce se lze dostat jednoduše: www.brontosaurus.cz a v pro-
gramu akcí si vybrat tu, která mě oslovuje. Akce jsou dvojího typu: Ví-
kendovky a Prázdniny s Brontosaurem. Některé akce jsou i v zahraničí. 

Pavel Jeřábek, Hnutí Brontosaurus

mašKarní bál mc Oáza
Tradiční karneval, který Mateřské centrum Oáza ve spolupráci s Mag-
dalénou, o. p. s. uspořádalo v Městském kulturním středisku, nemohl 
chybět ani na začátku tohoto roku. Klienti Magdalény si pro děti při-
pravili pohádku o ztracené princezně, kterou se vydal hledat její bratr 
princ. Děti musely splnit celkem čtyři úkoly. Za splnění jednotlivých 
úkolů dostaly jeden dílek puzzle skládačky, která jim napověděla, kde 
se princezna schovává. Děti přenášely malé míčky na lžíci z jednoho 
konce sálu na druhý, lovily kouzelný klíč ve sklenicích s neznámým 
obsahem, pomáhaly Supermanovi boxerskými rukavicemi práskat na-
fouknuté balónky nebo skákaly s čerty v jejích pytlích. I letos byly děti 
velmi odvážné a šikovné. A tak se ze složeného puzzle dozvěděly, že 
princeznu hlídá velký obr. Na toho se všechny děti a princ vrhli a prin-
ceznu osvobodili.

Ani tentokrát spokojené, vytancované a vydováděné děti neodchá-
zely domů s prázdnou a odnesly si barevné balónky. Děkuji klientům  
Magdalény a jejich terapeutům za pohádku a připravené úkoly, mode-
rátorce Vlaďce Pirichové za skvělou zábavu, zálesáckým dýdžejům za 
diskotéku. Velký dík také patří všem pomocníkům, kteří zdobili a uklíze-
li sál, a také městu Mníšek pod Brdy za propůjčení sálu.

Eva Wollnerová, OÁZA z. s.

FabiáneK Je pO Osmi 
letech spOlKem
Fabiánek po osmi letech živo-
ta změnil právní formu a trans-
formoval se na spolek. Nutnost 
transformace s sebou přinesl nový  

občanský zákoník, který ukončil možnost fungování občanských sdru-
žení. Transformace nejen názvu, ale i stanov úspěšně proběhla, a tak 
po osmi letech existence Fabiánek již není občanským sdružením, ale 
nově zapsaným spolkem. Celý proces transformace vypadal zdánlivě 
poměrně jednoduše, ale při změně stanov jsme narazili na plno úskalí,  
s nimiž nám zcela nezištně, dobrovolně a ve svém volném čase pomoh-
la JUDr. Tereza Kučerová Tvardíková. Tímto bych jí chtěla velmi podě-
kovat za veškerý volný čas a energii, již nám poskytla a pomohla tak 
zásadně Fabiánku, aniž bychom museli vynaložit finanční prostředky 
za právní pomoc. S transformací na spolek přišly kromě změny názvu  
a stanov i další drobné změny, ale pro naše členy a malá fabiánčata se  
v zásadě nic podstatného nemění. 

Transformace na spolek byl úkol pro radu Fabiánku, i děti měly ale od 
ledna bohatý program. Kromě už tradičních a pravidelných návštěv ke-
ramiky, knihovny a divadýlek stojí za zmínku také setkání našich fabi-
ánčat a seniorů. Část těchto společných akcí je pod záštitou programu 
„Děti seniorům - senioři dětem“, ale některá setkání vznikají spontán-
ně a vyplývají z naší výhody, že jsme se seniory pod jednou střechou 
a tak k setkání někdy stačí jen vyběhnout v bačkůrkách o patro výše. 
Letošním prvním společným dnem se seniory bylo lednové výtvarné 
tvoření právě v rámci zmíněného projektu „Děti seniorům - senioři dě-
tem“, kdy děti společně se seniory vyráběly výrobky se zimní témati-
kou. Každý se zapojil tak jak chtěl, mohl a bylo mu milé a vzniklo tak 
příjemné setkání nejmladší a třetí generace. Při dalším setkání jsme  
v karnevalových maskách přišli seniory pozdravit a potěšit připrave-
nými písničkami. Často se hovoří o benefitech, které tato setkávání 
přinášejí seniorům. My však také vnímáme, že tato inkluzní setkávání 
jsou velmi cenná pro děti, které se tak učí mimo jiné úctě a respektu ke 
stáří, o to spíš, že velká část nově nastěhovaných mníšeckých mladých 
rodin má své vlastní babičky a dědečky na míle daleko. A tak dík patří 
seniorům, samozřejmě ergoterapeutkám a celému týmu Domova pro 
seniory, kteří společná setkávání podporují.

Za Fabiánek Běta Petrů (členka rady)  
a Lenka Tomanová (lektorka Modrásků)

www.fabianek-mnisek.cz
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mezinárOdní dáma – cO Je třeba K ÚspĚchU
Mezinárodní dáma je nejrozšířenější z více než 40 oficiálních dámových 
variant. Ty se liší velikostí či tvarem desky, způsobem skákání, možnost-
mi, jak se smí táhnout atd. Všechny soutěžní varianty však mají jedno 
společné: taktickou a strategickou hloubku, díky níž se ve hře můžete 
zdokonalovat po celý život.

Pro úspěch v dámové partii, která v turnaji může trvat až 5 hodin,  
potřebujete:
1)   soustředění (zejm. skákat dle pravidel). Bez něj hrát nelze, samo  

o sobě však k výhře se zkušeným soupeřem nestačí;
2)   jednoduchou i složitější taktiku, zejména kombinace (nechám se 

skočit, a vytvořím si tak ze soupeřových figur cestu pro vlastní více-
násobný skok), viz soutěžní úlohy, jde o nepostradatelný základ pro 
další herní dovednosti;

3)   znalost strategie, systémů hry, strategicky důležitých polí desky, 
schopnost o ně takticky bojovat kombinačními hrozbami a přemýš-
let mnoho tahů dopředu - to už se blížíme do krajiny, která činí hraní 
dámy estetickým zážitkem a z nenápadných zadumaných pánů dělá 
mistry...

sOUtĚžte s námi! 
Máme pro Vás další sérii soutěžních úloh. Jejich řešení nám zasílejte 
zapsané dámovou notací, případně můžete vyhrávající tah bílého za-
znamenat do diagramu šipkou.
Svá řešení posílejte e-mailem na petraskonmi@seznam.cz.
Autorská řešení zveřejníme spolu se jmény vítězů v květnovém čísle. 
Vyhrát můžete hrací sadu na mezinárodní dámu nebo knížku.

Část 2. – Vyražení kamene
Bílý je na tahu a může vyhrát. Odstraní překá-
žející kámen soupeře tím, že ho donutí skočit. 
Poté bílý skáče mnoho černých kamenů.

Ukázka: 
Bílý nejprve obětuje kámen tahem 1. 17-12 
(černý musí skočit dozadu 18x7). Poté udělá 
bílý v pozici soupeře další díru tahem 2.38-33, 
aby mohl přeskočit 3 kameny (40x9).

Nápověda: 
V první úloze bílý obětuje jeden kámen, a díky vzniklé „díře“ skáče víc. 
Ve druhé úloze nezapomeňte na pravidlo, že skákat se musí i dozadu. 
Třetí úloha využívá pravidla, že vícenásobný skok má přednost. Bílý tedy 
obětuje dva naráz a poté skáče tři.

praVidla mezinárOdní dámY dle ČFd
l  Hraje se na desce 10×10, na každé straně 20 kamenů ve 4 řadách na 

černých polích. 
l  Kameny se táhne po diagonálách, vždy jen o jedno pole dopředu. 
l  Skáče se dopředu i dozadu, hráč přenese svou figuru na konečné 

pole skoku, naznačuje přitom průběh skákání a až poté odstraní pře-
skočené figury z desky. 
l  Přes jeden kámen lze skákat jen jednou. 
l  Skákání je povinné. Opomenuté skákání se promlčuje dalším ta-

hem soupeře. 
l  Přednost má ten skok, kterým se přeskakuje větší množství soupeřo-

vých figur. Žádné jiné přednosti zde nejsou – skáčete-li stejný počet, 
můžete si vybrat.
l  Dokončí-li kámen tah na poslední řadě (bílý na polích 1-5, černý na 

polích 46-50), mění se v dámu. 
l  Dáma se pohybuje po diagonálách dopředu i dozadu, může skákat 

přes libovolný kámen na diagonále a dokončit skok na kterémkoli 
poli za přeskočeným kamenem. 
l  Dáma nemá při skákání přednost. 
l  Partii vyhrává hráč, jehož soupeř nemá tah podle pravidel, tedy 

nemá již žádné figury nebo jsou jeho figury zablokovány nebo se 
vzdal. 
l  Partie skončí nerozhodně dohodou hráčů, nebo když se vyskytne 3x 

stejná pozice. V koncovce 3 figur proti jedné nastává remíza, pokud 
silnější strana nevyhraje do 15 tahů. 

aKtUálnĚ: V Česku dámu poprvé vyzkoušeli i nevidomí
Díky programu SmartUP Nadace O2 nechala parta mladých nadšenců 
vyrobit speciální desky, na nichž lze hrát pomocí hmatu. „Nápad po-
chází ze zahraničí, kde na takto upravených deskách hrají nevidomí  
a slabozrací běžně v klubech i na turnajích. Trénovaní hráči dokážou 
hrát na hmatových deskách stejně dobře, jako jejich vidící kolegové,“ 
tvrdí organizátorka Týna Vogelová. V březnu plánuje první český inte-
grovaný turnaj.
U nás je sportovní hraní dámy zatím v plenkách, rozšíření možností  
i pro hendikepované sportovce je tedy velkým úspěchem. Hraje se za-
tím v Domově pro zrakově postižené Palata (Praha 5) a v rekvalifikačním 
středisku Dědina.

Firlej Open, Polsko 
 Nevidomí a slabozrací hráči hrají na speciálních deskách spolu s vidícími

Petra Dušková l petraskonmi@seznam.cz l tel. 721 731 387
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Ze zámku / Společnost

Okénko do historie zámku mníšku

hObbY pána tehdeJší dObY
I manžel paní Terezie Kastové, baron Theodorich, měl své záliby, koníč-
ky a oblíbené činnosti.  O mužích se často říká, že je zajímá víno, ženy, 
zpěv, ale v případě pana Kasta můžeme říci koně, pušky, lov. 

Byl milovníkem koní a také uniforem. V mládí vystudoval kadetní školu 
a službu nastoupil u dragounů, c. a k. regimentu Alberta, krále saského. 
Dragouni jsou vlastně příslušníci oddílů, které sice bojují jako pěchota, 
ale pohybují se na koni jako jezdectvo. Theodorich dosáhl hodnosti po-
ručíka, ale na Mníšku už vyměnil vojenskou uniformu za mysliveckou, 
kterou prý téměř neodkládal. Měl i svůj oblíbený myslivecký klobouk 
zvaný tyrolák, s pírkem a kamzičími štětinami. S kloboukem a v zelené 
kamizolce je zachycen téměř na všech fotografiích i na velkém portrétu 
z roku 1911, který je umístěn v zámecké pracovně. 

To, že byl zaujatým nimrodem, dokládá nejen styl oblékání, ale i sbírka 
loveckých ručnic ve stojanech, vitrínách a skříních. Při obchůzkách le-
sem využíval také dalekohled, pouzdra na náboje, brašnu na ulovenou 
pernatou zvěř nebo speciální hůlku „dva v jednom“. Ta když se sklopila, 
mohla sloužit svému unavenému majiteli jako sedátko. Všechny před-
měty lze spatřit při prohlídce soukromých komnat zámku.

Na příští Okénko se těšte v příštím Zpravodaji.

Ing. Marie Charvátová, průvodkyně

půlKUlatÉ VýrOČí taneČKů s KUřetem  
na zámKU
Když je někomu patnáct let, dostane občanský průkaz a čeká ho velká 
oslava. I velké žluté kuře, které letos již popatnácté zavítá do Mníšku, 
si zaslouží mnoho gratulantů a návštěvníků. Přijďte ho podpořit a po-
zdravit na Boží hod velikonoční, tedy letos v neděli 27. března.  Na 
zámku, na nádvoří, v zahradě i na mostě před zámkem vypukne v po-
řadí již patnáctý ročník dobročinné Velikonoční veselice s kuřetem, při 
které může každý přispět na konto sbírky Pomozte dětem.  Kdo přijde, 
neprohloupí, neboť ho čeká den plný zážitků a zábavy, country hudby, 
zpěvu a tanečků s kuřetem, představení šermířů a zboží jarmarečníků, 
výtvarného tvoření i speciálních prohlídek zámku. 

Pohádková průvodkyně, pletení pomlázek, Pašijové hry, tři mušketýři, 
lukostřelba, škola šermu, divadýlko i mnoho dalšího, to vše nemine 
žádného z návštěvníků Mníšku. Bohatý program pro rodiny s dětmi ne-
dovolí nikomu, aby se nudil. Chcete se učit šermovat? Navštivte školu 
šermu. Chcete si uplést pomlázku nebo nazdobit vajíčko? Zavítejte do 
výtvarného ateliéru. Něco pěkného si koupit?  Projděte se řemeslným 
jarmarkem. Vidět pohádku? Shlédněte divadýlko pro děti. Dozvědět se 
něco zajímavého a prohlédnout si komnaty zámku? Navštivte speciální 
Velikonoční či Pohádkové prohlídky pro rodiny s dětmi. Na Pohádko-
vých prohlídkách budete hledat schované pohádky, na Velikonočních 
se dozvíte o tradicích a zvycích spojených se svátky jara.

Nejmenší návštěvníci mohou zavítat do pohádkového světa v Kouzel-
ném sklepení zámku. Nebojí se čerta nebo ježibaby? To jistě nemusí, 
neboť jsou oba pod dohledem královské rodiny, anděla nebo víly s vod-
níkem. Čeká Vás sestup tajemným točitým schodištěm jako na středo-
věkém hradě a klenuté stropy vytesané částečně do skály. Pak potkáte 
pohádkové bytosti ze zámku i jeho okolí. Vodník bydlí vedle v rybníku, 
víly tančí v lese nad městem, čert hlídá poslední zámeckou věž a anděl 
připomíná památku stavitele, statečného rytíře Serváce.

VeliKOnOČní prOhlídKY zámKem
Víte, kdy se věší na keře preclíky? Kolikrát musíte kýchnout při Kýchavé 
neděli? Proč vyskakují hospodyně do výšky? Kdy se nesmíte škaredit, 
protože by Vám to zůstalo? Proč odlétají zvony do Říma a kdy se otvírají 
jeskyně, aby vydaly svá bohatství? Jak vypadá klapačka a jak řehtačka? 
Která kraslice je nejmenší a která největší? Že smažený rak je postní jíd-
lo? Nevíte? Tak to neváhejte a navštivte speciální Velikonoční prohlídku 
mníšeckého zámku. 

O velikonočních prázdninách a svátcích si s pohádkovou průvodkyní 
prohlédnete slavnostní jídelny, překrásnou kapličku, malé i velké salón-
ky, malovanou knihovnu nebo moderní pracovnu, pobavíte se i pou-
číte. Uslyšíte, jak řehtá řehtačka a klapá klapačka, uvidíte, jak velké je 
pštrosí vejce, dozvíte se, proč je dobré zatočit s malovaným vajíčkem, 
děti jistě předvedou, jak dobře umí koledovat, maminky zjistí, co upéct 
ze zbylého těsta po mazanci, a pánové i kluci, na co si dát pozor odpo-
ledne na Červené pondělí.

pOřad bOhOslUžeb O VeliKOnOcích
římskokatolická farnost mníšek pod brdy

zelený čtvrtek 24. března
18.00 Večerní mše na památku Večeře Páně 
(po mši sv. adorace v Getsemanské zahradě)

Kostel sv. Václava, Mníšek pod Brdy

Velký pátek 25. března
15.00 Pobožnost křížové cesty

18.00 Obřady
Kostel sv. Václava, Mníšek pod Brdy

bílá sobota 26. března
19.00 Velikonoční vigilie (po celý den adorace u Božího hrobu)

Kostel sv. Václava, Mníšek pod Brdy

neděle 27. března
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (žehnání pokrmů)

8.30 Kostel sv. Václava, Mníšek pod Brdy
10.30 Kostel Všech svatých, Líšnice

14.30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kytín

pondělí 28. března (pondělí v oktávu velikonočním)
Mše

8.30 Kostel sv. Václava, Mníšek pod Brdy
10.30 Kostel Všech svatých, Líšnice

14.30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kytín

www.farnost.mnisek.cz

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
ve hvozdnici

Velký pátek 25. března
17.00 Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

(za účasti Hvozdnického pěveckého sboru)
Husův dům Hvozdnice

neděle 27. března – boží hod velikonoční
9.30 Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Husův dům Hvozdnice

hvozdnice.evangnet.cz
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Vzpomínka 
Dne 17. března 2016 to bude již 10 let, co nás na-

vždy opustila Miluška Nováková. Očím ses ztratila, 
ale v srdcích zůstaneš navždy. 

Se vzpomínkou rodina.

„blablacar“
Dobrý den, začala jsem párkrát týdně jezdit do Prahy. Nešlo si nevšim-
nout obalených zastávek lidmi čekajícími na bus a aut pouze s řidičem. 
V Mníšku je nás asi 5 tis. Nejsem znalec, ale tipuji, že aspoň 1 500 lidí 
dojíždí za prací mimo Mníšek. A troufám si tvrdit, že určitě pár lidí jezdí 
na blízká místa a v podobný čas.

Vytvořila jsem facebookovou skupinu pro ty, co cestují sami, a pro ty, co 
by jim rádi dělali společnost. Skupina se jmenuje „Doprava z/do Mníš-
ku“. Vítán je každý dobrý člověk. Nemyslím, že jsou nutně třeba pravi-
dla. Řekla bych, že je to o slušném chování a domluvě. Upravila bych 
příspěvek na cestu v rozmezí 20-30 Kč. A v jistých případech může řidič 
dotyčného odmítnout svézt. Každý, kdo má zájem, ať se k nám přidá. 
Čím víc nás bude, tím bude snazší se domluvit a spojit :-)

Přeji šťastnou cestu všem a krásné jaro. 
Jana Bezpalcová

Vážená paní šarmanOVá,
je pouze na Vašem rozhodnutí, zda využijete možnosti a napojíte se na 
kanalizaci, nebo budete i nadále svoji jímku vyvážet. Město postavilo 
tlakovou kanalizaci ve staré Rymani ze dvou důvodů. Zaprvé proto, aby 
ti, kdo již nechtějí jímku stále vyvážet, se mohli na kanalizaci napojit,  
a zadruhé proto, že funkční spádovou kanalizaci ve staré Rymani pro-
stě postavit nejde. Rymaně je sice z kopce, ale čistírna je „přes kopec“, 
takže čerpání se nelze vyhnout. Já a někteří mí sousedé na tuto kanali-
zaci napojeni jsme. Za realizaci jsem zaplatil necelých sedmdesát tisíc  
a jsem vcelku spokojen. Spádová kanalizace je samozřejmě pohodlnější 
a bezúdržbová. Také by se mi líbila. Ale toto řešení bohužel není možné.

S pozdravem Vlastimil Kožíšek, obyvatel staré Rymaně

OdpOVĚĎ starOstY mĚsta na příspĚVeK  
mníšecKý aUtOdrOm (zpravodaj č. 245-246)
Vážený pane Turyno,

prodloužení chodníku podél ulice Komenského až k jídelně nebo ke 
hřbitovu v tuto chvíli v plánu není. Jeho vybudování zde zatím není 
možné. Město nevlastní pozemky, na kterých by se chodník dal posta-
vit. Proto jsme se aktuálně soustředili na dobudování chodníku a par-
kovacích stání od nové tělocvičny až ke hřbitovu, tj. podél školního hři-
ště. Doufáme, že tento chodník, včetně nového parkování, by se stavěl  
v roce 2017.

Podjezd pod dálnicí v místech u hřbitova je jednou z variant, jak od-
lehčit dopravě v ulici Nádražní a Komenského. Jeho realizace je ale běh 
na dlouhou trať. Aby tuto stavbu bylo možné vůbec postavit, je třeba 
schválit nový územní plán. V jeho návrhu se s tímto podjezdem počí-
tá. Poté bude nutné zajistit investice a realizační projekt ve spolupráci  
s Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic. Bez pomoci státu 
to nepůjde. Teprve pak se bude moci stavět.

Děkuji za pochopení.
Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Vážení spOlUObČanÉ, rOdáci,
když se řekne Sokolovna, všichni víme, oč jde. Jistě jste si všimli, že  
v nedávné době došlo k inovaci sálu, vymalování a umístění nových 
dveří v zadní části prostoru.

Na přelomu roku došlo též k renovaci a vymalování prostor restaurace. 
Kdy jsem počátkem ledna vstoupil do těchto prostor, byl jsem překva-
pen, jak vše prokouklo. U výčepu svítí přes sto naleštěných pohárů ze 
sportovní činnosti. Ještě více překvapila místnost vpravo od vchodu, 
kde visí cca pětadvacet obrazů z historie města od roku 1900 do sou-
časnosti. Zjistil jsem, že tyto obrazy osobně vybíral, zvětšoval a rámoval 
majitel restaurace p. Pešek. Rádi jsme se s kamarády přišli podívat a za-
vzpomínat.

Myslím si, že je třeba poděkovat Sokolu, ale také všem lidem pracujícím 
v restauraci, že svůj volný čas okolo Nového roku věnovali této renova-
ci. Něco podobného existuje i v restauraci U Benáků. Je vidět, že zájem 
o propagaci historie zde ve městě je.
Mnoho obyvatel včetně mé osoby již dlouho bojuje za vznik muzea 
nebo alespoň nějakých dočasných prostor k umístění památek. Znovu 
se tážu, co pro to udělali starosta města, RM nebo kulturní komise?

Jiří Krása
Vážený pane inženýre VítKU,
vzhledem k tomu, že jste sice občanem Rymaně, ale bydlíte v její horní 
části, chápu, že jste se svou kanalizací spokojen, neboť Vám Vaše spá-
dová kanalizace funguje zřejmě bez problémů, k čemuž Vám mohu jen 
gratulovat. Ale jaksi jste zapomněl vzít v potaz, že lidé, kteří by se chtěli 
připojit na kanalizaci tlakovou, která vede ve staré Rymani „logicky do 
kopce“, si musí pořídit čerpadlo v hodnotě desítek tisíc. Další tisíce by 
stály výkopové a připojovací práce, což mimochodem není pouhá spe-
kulace, ale reálný údaj od sousedů. 

A v neposlední řadě... Co dělat, když se čerpadlo porouchá a splašky  
z WC, voda z vany, pračky a myčky nemá najednou kam odtékat a začne 
Vám zaplňovat podlahu domu? No, dle slov našeho pana starosty, je 
přece normální, mít po ruce čerpadlo náhradní auta máme přece také 
dvě. Ale to tedy znamená, že se náklady na připojení na kanalizaci té-
měř zdvojnásobí. Takže když to sečteme: Dvakrát čerpadlo za osmdesát 
tisíc, práce a symbolický zhodnocovací poplatek, dostaneme se na část-
ku téměř dvě stě tisíc korun, což už mi jako symbolická částka rozhodně 
nepřijde. Pro rodinu se třemi dětmi a domem v rekonstrukci je tato část-
ka celkem zásadní a je velký rozdíl zaplatit jednou za měsíc vývoz jímky 
(ačkoli tato frekvence je velmi přehnaná) anebo dát naráz dvěstě tisíc. 
A pak se strachem trnout, jestli se nám náhodou čerpadlo neporouchá. 
To si raději občas zkontroluji, jak to vypadá s jímkou a zaplatím nemní-
šecké firmě za to, že nám naše hovínka vyveze. 

A věřte mi, i přesto, že jsem blondýna, vím, jaký je rozdíl mezi kanali-
zací a čističkou, ale není mi jasné, jak může být levnější, tlačit splašky 
do kopce, než je nechat jednoduše téci z kopce dolů, bez potřeby ja-
kéhokoli čerpadla, tak jak je to jinde běžné? Všechny informace, které 

prOsba O pOmOc 
Hledá se Šíra, fenka křížence, 
středně velká, světle hnědé až 
zrzavé barvy. Ztratila se ve čtvr-
tek 21. 1. v brdských lesích, mezi 
Dobříšem a Velkým Chlumcem. 
Je očipovaná. Hodná a bojácná.

Kontakt: monika.hertlova@gmail.com, 777 782 082, 721 157 330.

zde uvádím, mám přímo od sousedů, kteří tu super tlakovou kanalizaci 
mají, a věřte mi, nejsou z ní nadšení. Kdybyste se svých sousedů také 
zeptal před tím, než jste mi odpověděl, jistě by Vám řekli to samé a Vy 
byste potom nemusel vypadat jako obhájce mníšecké radnice a jejího 
nepovedeného businessu.       

Lucie Šarmanová, Rymaně
Kateřina Neumannová, Rymaně
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Teplo pro Vas'
TEPELNÁ ČERPADLA

TEPELNÁ ČERPADLA

TEPELNÁ ČERPADLA
Teplo pro Vas'

TEPELNÁ ČERPADLA TEPELNÁ 
ČERPADLATeplo pro Vas Teplo pro Vas'

  Tepelná čerpadla - vzduch/voda
   - země/voda
   - voda/voda

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

  Klimatizace a chlazení
  Solární kolektory

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL

www.4u-therm.cz

Power AIRFLOWHiEcono AIRFLOW
Econo AIRFLOW

Cena 
od 70 000 Kč

bez DPH

Montáž a instalace 

do 14 dnů

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

Inzerce
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STAVEBNINY líšNICE

rozšířIlI jSmE
SorTImENT A SlužBY

www.rokal.cz  ☎ 318 590 267, 603 541 274 
další prodejny: Černošice a Dobřichovice

STAVEBNí 
DrogErIE

VoDA 
A oDpAD

VšE pro 
DomáCNoST 
A zAhrADu

mAlířSké 
poTřEBY 
A BArVY

ElEkTro 
NářADí

STAVEBNí 
ElEkTro

Rokal_Stavebniny_Lisnice_inzerce_A5.indd   1 11.2.16   13:13

Oznámení a inzerce
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Přijmeme reprezentativní 
a komunikativní pracovníky

na pozici:

V případě zájmu volejte
na tel.: 734 713 794, 257 311 447

nebo pište na: personalni@adestra.cz
www.adestra.cz

STRÁŽNÝ/DETEKTIV
Požadujeme:
l  reprezentativní vystupování,  

komunikativnost, spolehlivost,  
zodpovědnost, samostatnost
l  čistý trestní rejstřík

Nabízíme:
l  mzda až 90 Kč/h
l  odměny za záchyty
l  stravenky

security, spol. s r. o.
Přijmeme reprezentativní  

a komunikativní pracovníky  
na pozici: 

Greeter Guard
Požadujeme:
•	 	reprezentativní	vystupování,	

komunikativnost, spolehlivost, 
zodpovědnost, samostatnost

•	 čistý	trestní	rejstřík

Nabízíme:
•	 mzda	100,-	Kč/h
•	 stravenky
•	 příspěvek	na	ubytování
•	 odměny	za	záchyty

V	případě	zájmu	volejte	 
na	tel.:	774	718	588,	257	311	447	

nebo	pište	na:	personalni@adestra.cz
www.adestra.cz

 

PRODEJ SLEPIČEK 
Drůbež Červený Hrádek, s. r. o. opět prodává slepičky   

snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.  
Stáří 14-19 týdnů. Cena 149-180 Kč/ks. 

Prodej se uskuteční 
 

3. dubna, 8. května, 5. června 2016 v 16.20 hod. 
7. dubna, 26. května 2016 v 10.00 hod. 

 

Mníšek pod Brdy - aut. garáže u firmy M. Uher  

Při prodeji slepiček výkup králičích kožek - cena dle poptávky. 

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

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

Vedení účetnictví a daňové evidence
Kvalitní, rychlé a levné služby

mzdy, daňová přiznání, státní výkazy a další
pravidelná komunikace s klienty, 

osobní vyzvednutí úč. dokladů
Kontakt: d. šimková +420 774 616 652

Oznámení K inzerci 
Objednávky plošné a řádkové inzerce přijímáme na adrese  

inzerce@mnisek.cz. Aktuální ceník inzerce najdete na  
www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj, rádi Vám jej též na požádání zašleme. 

Při opakované inzerci poskytujeme slevy. Těšíme se na spolupráci!

KUřáci – OdVYKnete!!!   tel.: 224 214 617, 604 207 771

OPRaVY TELEViZORŮ
SaTELiTŮ a aNTÉN

autorizované montáže Skylink
Opravy dálkových ovladačů

Jaroslav Hanzlík – servis elektroniky

tel.: 603 933 619
E-mail: jaroslavhanzlik@seznam.cz

sídlo firmy: Vilová  84, 262 03 Nový Knín
byt: Voznice 110, 263 01 Dobříš
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energon-reality_inzerce_mnisek-01-16_210x148.indd   1 11/1/2016   16:23:19

PÍSKY – DRTĚ
KaČÍRKY, ZEMiNa  
MULČOVaCÍ KŮRa

Dobříš, Příbramská (bývalý areál Bosák bus)

prodej, doprava, přistavení kontejneru,
odvoz sutí, odvoz směsného odpadu,

zemní práce minirypadlem

LUBOŠ PROFOUS   tel.: 608 953 617   www.grenepp.cz

NOVĚ SPOLEČNÁ
advok átní  k ancelář 

JUD r.  J iř í  Tvrdek  
a  Real itní  k ancelář  RGF 

Veškeré právní a realitní služby a poradenství  
společně a pohodlně na jednom místě.

Pro sjednání schůzky volejte 606 476 169
nebo pište na email: advokat.tvrdek@email.cz

Kde? Komenského 1533, Mníšek pod Brdy, 252 10 
(vedle školní jídelny),  

brzy v nových komerčních prostorách na stejné adrese.

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 
telefon: 317 070 054
mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33
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PROdej luxusní restaurace, herna,
casino 798 m2, pozemek 1917 m2,

ul. Hlavní, Průhonice, Praha – západ.

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

Černošice, Praha - západ

PROdej RD 7+KK, 237 m2,
pozemek 959 m2, ul. Školní,
Černošice, Praha – západ

PROdej stavebního pozemku,
1.725 m2,

Všeradice, okr. Beroun

PROdej stavebního pozemku,
907 m2, ul. Za Mosty,
Praha 9 – Hrdlořezy

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

prodáno prodánoZdemůže být
i Vaše

nemovitost

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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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

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.



Kvalitní servis
perfektní
předprodejní
příprava kol

po-pá 8-18
čt 8-20 
so 8-12

www.kola-sport.cz

ČTVRTKY

do 20:00

info@kola-sport.cz • tel.: 257 721 313 • Komenského 92, Řevnice

•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•elektrokola
•koloběžky

SLEVY KOL

NOVÉ BYTY V MNÍŠECKÉM EDENU!

Pobočka: Pražská 13,  
252 10 Mníšek pod Brdy,  
Tel.: 313 034 113 
www.general-reality.cz

Zdeňka Benešová
vedoucí pobočky Mníšek pod Brdy

zdenka.benesova@general-reality.cz
tel.: 728 961 519 nebo 313 034 113

Umíme prodat Vaši stávající nemovitost rychle, bezpečně a za nejvyšší cenu – a také správně 
načasovat stěhování do nového. Akci „kulový blesk“ totiž s klienty řešíme každý den. 
Pro více informací neváhejte volat na tel.: 728 961 519. 

ZAHÁJEN PŘEDPRODEJ POSLEDNÍCH BYTŮ VE VILADOMECH! 
Poslední možnost bydlení v bytě, který je kompromisem mezi pohodlím bytu a přednostmi ro-
dinného domu – v nabídce byty se zahrádkou, balkonem i vlastním parkovacím stáním, dispozice 
2+kk, 3+kk a 4+kk.

24

Inzerce


