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Slovo starosty
Vážení Mníšečtí, Rymanští a Lhotečtí,
už dříve jsem vám psal o nových plánech na rozšíření a úpravu
autobusové dopravy z Mníšku do Prahy a dalších měst. Naším cílem je doplnit dopravu z RymanÍ, a to především v ranních hodinách, pokusit se zajistit do Mníšku lepší dopravu z Příbrami, hlavně
z nemocnice, a pokusit se posílit dopravu směrem na Dobřichovice
s přestupem na vlak a pak do Řevnic, kam mnozí z vás jezdí do ordinací specializovaných doktorů.
V posledních několika měsících se v souvislosti s rozšiřováním integrace příměstské hromadné dopravy podařilo prosadit několik
důležitých úprav, které by pravděpodobně od listopadu mohly
Mníšku přinést zlepšení autobusové dopravy jak směrem na Prahu,
tak směrem na Dobříš a dál.
K menším úpravám patří rozšíření ranní dopravy z RymanÍ do Mníšku a na Prahu. Vím, že ranní školní spoj 488 bývá přetížený. Proto
v tomto čase nasadíme do RymanÍ ještě jeden přímý spoj 320 na
Prahu, kterým se bude jezdit bez přestupu. Změna by velmi pravděpodobně měla nastat od září.
Podobně posílíme i spoje na lince 448 z Mníšku do Dobřichovic.
Nové spoje by měly doplnit stávající autobusy do Dobřichovic na
nádraží i do obchodního centra v Letech a budou jezdit podle špičky přibližně každou hodinu.
Největší změnu ale očekávejte směrem na Dobříš. Delší dobu jsme
usilovali o to, aby na Mníšku
u Kovohutí zastavovaly linky D99 a D98. Toto řešení má ovšem i své
velké nevýhody. Především ke Kovohutím je to opravdu velmi daleko. Proto jsme se snažili najít ještě lepší řešení.

Co se tedy, pravděpodobně od listopadu, změní?
Ke konci letošního roku dojde k prodloužení linky 317 až do Příbrami. Z Prahy do Mníšku pojede beze změny a z Mníšku přes Voznici
do Dobříše a pak dál přes Obořiště, Dlouhou Lhotu až do Příbrami.
V Příbrami bude první zastávka v Jiráskových sadech a potom autobus projede celou Příbramí kolem nemocnice, obchodního centra
a zase zpět přes Dobříš a Mníšek do Prahy.
Počítáme, že cesta z Mníšku do Příbrami bude trvat zhruba 40 minut
a do Příbrami bude jezdit každá druhá 317ka. Tedy ve špičce každou hodinu a mimo špičku jednou za dvě hodiny. Prakticky to bude
znamenat, že v rámci jednoho systému, za běžné jízdné PID (žáci do
15 let za sníženou sazbu a senioři zdarma), se ze zastávky na náměstí dostaneme za 40 minut do Příbrami nebo zpět, a to bez přestupu.
Osobně v tomto vidím výhodu pro všechny, kteří musí pravidelně
využívat příbramskou nemocnici nebo střední školy.
O linkách D98 a D99 a jejich budoucnosti ještě stále jednáme, neboť
velmi pravděpodobně přestanou jezdit se zastávky Knížecí a budou
přesunuty na terminál Smíchovského nádraží. Tato jednání ještě
stále probíhají a až budou nějaké závěry, budeme vás informovat.
Hodně zdaru a hezkých dnů!
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Z radnice

Šance, jak ovlivnit tvář města
áte nápad, jak vylepšit svoje město? Právě ten váš může získat největší podporu mezi lidmi.
Dostáváte totiž možnost za peníze, které město poskytlo, uskutečnit vlastní návrhy pro Mníšek.
V polovině května totiž odstartoval participativní rozpočet a nápady můžete podávat
až do konce tohoto měsíce na www.napadpromnisek.mnisek.cz

Martina Hrdličková
Komplikovaný název participativního rozpočtu znamená velice jednoduchou věc:
možnost, aby lidé, kterým záleží na tom,
jak se v jejich městě žije, k tomu svými
nápady sami přispěli. Nejde přitom o náměty
na velké projekty. „Na rozdíl od strategického plánu, který dává radnici dlouhodobější
vizi a směr, jde v tomto případě spíš o podávání návrhů na krátkodobá opatření,“ uvádí
starosta Petr Digrin.
Radnice vyčlenila z rozpočtu 700 tisíc korun na projekty z námětů, které lidé podají
v rámci letošního prvního ročníku participace. Bude to pro ni důležitá zpětná vazba. „Je
důležité vědět, co si lidé přejí. Navíc v případě participace není žádný poražený. Nápad,
který nevyhraje, město nezahodí, jeho čas
může přijít jindy,“ uvádí radní David Řehoř,
který s možností, jak zapojit občany do fungování města, přišel.

Po loňském zkušebním ročníku letos Mníšku
pod Brdy pomáhá společnost D21, podobně jako řadě dalších měst po celé republice.
„Osvědčilo se nám, že celý průběh má několik
fází. Nejdřív lidé podají své návrhy, pak je radnice posoudí z hlediska toho, jestli jsou usku-

Lidé
můžou hlasovat
srdcem
tečnitelné. Následně je představí veřejnosti,
a nakonec lidé hlasují. Kouzlo je, že hlasovat
můžou srdcem. Systém je takový, že vítězí nejméně kontroverzní projekty,“ vysvětluje Bohumír Krampera z D21.
Hlasovat může každý bez ohledu na to, jestli
má v Mníšku trvalé bydliště, a to prostřednictvím PIN kódu, který mu přijde na telefon,

po vyplnění údajů na webu napadpromnisek.
mnisek.cz. „Ověření trvalého bydliště je složité,
navíc jsme z hlasování nechtěli vyloučit chataře, kteří tady bydlí,“ vysvětluje starosta.
Vloni v rámci nultého ročníku město vyčlenilo 300 tisíc korun, sešlo se 16 nápadů a čtyři,
které získaly od lidí nejvíc hlasů, jsou ve stadiu
projektů, více či méně rozpracovaných. Není
totiž podmínkou, že vítězné návrhy musejí
být dotažené až do cíle ještě v tomtéž roce.
„Nejvíc hlasů získalo odhlučnění u dálnice, kde
projekt je už hotový a město se blíží k realizaci.
U projektu tréninkové in-line dráhy jsou připravené prvotní návrhy a v tomto případě půjde
o dlouhodobější záměr. Cyklostání u Alberta
je hotové a čtvrtý projekt cyklodráhy za rybníky, který vypadal nejrealizovatelněji, je
nakonec nejkomplikovanější kvůli legislativě,
a je rozpracovaný na zhruba 25 %,“ dodává
starosta.
Vše, co potřebujete vědět o podávání návrhů,
najdete na www.napadpromnisek.mnisek.cz
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z radnicez

V síti kolem
Pavilonu
uvízli budoucí
prvňáčci

Z

ákladní škola nemá vlastní
prostory pro příští prvňáčky.
Stavba nového školního
Pavilonu se kvůli odvolání
spolku opět komplikuje.
Město vyjednalo pro děti, které
začnou v září chodit do prvních tříd,
náhradní prostory v administrativní
budově UVRU. Části rodičů se ale tato
varianta nelíbí.

Ukázkové třídy
v administrativní
budově ÚVRU
si rodiče mohli
prohlédnout při
Dni otevřených dveří.

Martina Hrdličková
V současné době středočeský krajský úřad
řeší odvolání spolku Otevřené informace ke
stavebnímu povolení na Pavilon, vydané na
začátku letošního března. Jen pár týdnů předtím městu vypověděl smlouvu na jeho stavbu
dodavatel a odůvodnil to průtahy provázejícími celé stavební a územní řízení, kvůli kterým
dnešní ceny materiálu a stavebních prací kolidují s cenou vysoutěženou před půl druhým
rokem.
Město muselo vypsat nové výběrové řízení
a v tuto chvíli je jasné, že nový dodavatel Pavilon postaví za cenu o 6 až 7 miliónů korun
vyšší. „Soutěžili jsme stejný projekt, kterému
jsme původně vybrali dodavatele za zhruba
68 miliónů korun. Kvůli spolkům a občanským
iniciativám, které se v průběhu řízení opakovaně odvolávaly, se vydání stavebního povolení
oddaluje. Nepřináší to žádnou přidanou hodnotu, Pavilon nebude kvalitnější, město zaplatí
jen milióny navíc,“ uvádí starosta Petr Digrin.
Nový školní rok se blíží a sto dvacet nových prvňáčků se do stávající školní budovy
nevejde. Město hledalo řešení už řadu měsíců. Zhruba šest variant náhradních prostor,
které více či méně přicházely do úvahy, řešili
zastupitelé na svém březnové zasedání (koupě nebo pronájem modulu pro kontejnerové
třídy, úpravy prostor v městském kulturním
středisku, rekonstrukce bývalého Penzionu
u Kožíšků, pořízení nové dřevostavby, pronájem komerčních prostor).
Přítomní zastupitele s výjimkou Pavla Grygara,
který se hlasování zdržel, odsouhlasili usnesení,
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kterým pověřili radní jednáním o pronájmu
patra v nově zrekonstruované administrativní
budově v UVRU pro čtyři budoucí první třídy.
Tady se pak při Dni otevřených dveří setkali
rodiče budoucích prvňáčků se zástupci školy
a města.

Část rodičů budoucích prvňáčků ale podepsala žádost, kterou iniciovala Jana Bezpalcová,
aby zastupitelé revokovali své usnesení o pronájmu prostor v UVRU a o tématu náhradních
prostor znovu jednali. Důvodem sepsání této
žádosti byla podle její iniciátorky nespokojenost s rozhodnutími radnice a přesvědčení, že
děti do UVRU nepatří.

Milióny navíc
zaplatí
město za Pavilon
kvůli průtahům

Desítky rodičů budoucích prvňáků
chtějí nové kontejnerové třídy

„Mohli si prohlédnout jednu vzorovou třídu
pro budoucí prvňáčky a přesvědčit se, že prostory jsou dostatečně velké, vzdušné, světlé,
odpovídají požadavkům hygieny a jsou také
krásné,“ říká místostarostka Daniela Páterová. Ta rodiče při této příležitosti podrobně
informovala o všech zvažovaných variantách
i o tom, proč se město rozhodlo řešit nedostatek prostor ve škole pronájmem patra v UVRU.
„Při posuzování různých dalších řešení je tato
varianta nejlevnější, nejrychlejší a logisticky
zvládnutelná. Navíc se jedná o řešení dočasné,
město cílí už několik let na stavbu pavilonu,
bohužel s obtížemi, které jsou veřejnosti známé,“ připomíná radní Hana Kotoučová.

„Vedení města má dlouhodobý problém se zajištěním míst pro děti předškolního i školního
věku. Pan starosta nepřipouští jakékoliv další
problémy a nevymýšlí varianty B včas, tak aby
při problému byla daná situace vyřešena optimálním způsobem a ke spokojenosti všech
zúčastněných stran. Radnice nekomunikuje
s občany. To je podle mého názoru zásadní
problém,“ argumentuje Jana Bezpalcová. Občané se podepsali pod její návrh, aby město
namísto prostor v administrativní budově
v UVRU pořídilo další modulární systém (takzvané kontejnerové třídy) a umístilo je na svoje pozemky co nejblíže ke škole a později je
využívalo na mimoškolní aktivity dětí.
„Chápu, že řešení pronájmem prostor v UVRu
je do jisté míry diskomfortní, a rozumím obavám rodičů, kteří si vlastně vytáhli Černého
Petra. Ale jsou opravdu hezké, a když se na to
zkusím dívat očima dětí a vzpomenu si na to,
jak jsem jako malá chodila do první třídy pěšky zhruba stejnou vzdálenost jako ze Lhotky
ke škole, vlastně mi tenkrát bylo jedno, kam

z radnice

7 až 11
miliónů by stály
kontejnerové
třídy

Část rodičů
nechce
vidět svoje
děti v UVRU
chodím do školy. Byl tam klid a skvělá paní učitelka, na kterou vzpomínám s láskou dodnes,“
poznamenává radní Hana Kotoučová.
Podle opoziční zastupitelky Magdalény Davis
je podání kvalifikované žádosti legitimním nástrojem, jak občané můžou vyjádřit svůj názor,
proto je třeba se s ní nejen vypořádat, ale i vést
s jejími iniciátory dialog a hledat uspokojivé
řešení. „V případě zakoupení dalších kontejnerů pro první třídy se navíc nejedná ani tak
o podstatu řešení, ale spíše o téma, kde v rozpočtu najít finanční prostředky, které by bylo
možné na investici použít,“ říká Davis.
Zastupitelka Šárka Slavíková Klímová je toho
názoru, že dnešní situace je důsledkem toho,
že Pavilon se zatím městu nepodařilo postavit.
Při hledání náhradních prostor by radnice podle ní měla postupovat koncepčně s ohledem
na využití městských budov a v delším časovém období.
„Mělo by být jasné, k čemu a jak budou budovy využívány (některé jsou ve špatném stavu,
prázdné), jaké budeme opravovat, jestli nějaké
město prodá a investujeme například do nové
budovy, která by sloužila přechodně pro první
ročníky a pak například jako knihovna, klubovna pro starší děti nebo aktivity pro seniory.
Návrh paní Bezpalcové vnímám jako legitimní
vyjádření občanů. Ani já si nemyslím, že děti
patří do areálu, v jehož blízkosti se vyskytuje
i nebezpečný odpad. “

Město nechce přechodná, zato
drahá řešení
„Pronájem prostor v UVRu nikomu z těch,
co hlasovali PRO, nepřijde jako optimální.
Neexistuje ale varianta, která by vyhovovala
všem,“ poznamenává k tomu starosta Petr Digrin s tím, že pořízení nových kontejnerových
tříd ale vedení města považuje za nepřijatelné a chce se soustředit na dotažení jediné
varianty, kterou považuje za rozumnou: na
stavbu Pavilonu. Jiná řešení považuje za
přechodná, a proto by podle starosty Petra
Digrina měla být co nejlevnější. To ovšem
není případ modulového systému, jehož
cena by se pohybovala v závislosti na počtu
tříd od 7 do 11 miliónů korun.
„Obec nemá peníze na to, aby dělala provizorní drahá řešení. Už jednou jsme kontejnery
pořídili a přispěl nám na ně středočeský kraj
i okolní obce. v budoucnu najdou svoje uplatnění, ale další rozšiřování modulového systému postrádá smysl, protože pozdější využití
pro volnočasové aktivity padne s dokončením
Pavilonu, který má sloužit i k tomuto účelu,“
vysvětluje starosta.
Místostarostka Daniela Páterová upozorňuje na další úskalí „kontejnerové“ varianty: na
uvažovaných pozemcích vedle Edenu nejsou
inženýrské sítě a jejich zavedení by stálo čas,
který k dispozici není. „Bylo by třeba zadat projekt na inženýrské sítě, vybudovat je, nechat

Časová osa kroků Pro a Proti Pavilonu
l Na jaře 2015: jednání se spolky a organizacemi,
upřesnění zadání.
l Září 2015: připomínkování studie zastupiteli, školou
i spolky.
l Říjen 2015: veřejné představení studie.
l Listopad 2015: schválilo ji zasedání zastupitelstva.
l Prosinec 2015: vysoutěžen dodavatel projektu.
l Leden 2016: upravení studie dle připomínek.
l Březen 2016: město požádalo stavební úřad o územní
rozhodnutí.
l Květen 2016: veřejné setkání s obyvateli bytovek,
zazněly jejich připomínky (doprava, hluk, komunitní
část Pavilonu).
l Červenec 2016: vydáno územní rozhodnutí, odvolání
proti podal spolek Zdravý Mníšek a obyvatelé
sousedního domu.
l Září 2016: Krajský úřad zrušil územní rozhodnutí. Bylo
třeba doplnit hlukovou studii, studii dopravy, upravit
kanalizaci, vyřešit případnou podjatost stavebního
úřadu v Mníšku a doplnit projekt. Tento krok způsobil
zpoždění cca 3 měsíce.
l Říjen 2016: město doplnilo a upravilo projekt podle
všech požadavků. Stavební úřad v Mníšku se dobrovolně
vyloučil z jednání, aby nebyla pochybnost o jeho
nepodjatosti.
l 31. 10. 2016: město stáhlo žádost o vydání územního
rozhodnutí a podalo žádost o vydání společného
územního a stavebního povolení kvůli úspoře času.
l Prosinec 2016: krajský úřad přidělil Jílovému
dokončení procesu územního řízení (zastavení řízení).
Proti tomu podal odvolání jiný spolek k Ministerstvu
pro místní rozvoj (MMR)- způsobené zpoždění cca
4 měsíce.
l Únor 2017: stavební úřad v Mníšku se dobrovolně
vyloučil i z jednání o sloučeném stavebním a územním
řízení. Krajský úřad přidělil 2.3. toto druhé řízení úřadu
v Jílovém. Ten musel čekat na rozhodnutí
o odvolání od MMR.
l Duben 2017: na základě rozhodnutí MMR Jílové mohlo
zastavit samostatné územní řízení, aby mohlo probíhat
sloučené územní a stavební řízení. Proti tomu opět
podáno odvolání (způsobné zpoždění cca
4 měsíce).
l Červenec 2017: krajský úřad územní řízení zastavil
sám ze své moci.
l Srpen 2017: Stavební úřad v Jílovém konečně mohl
zahájit sloučené územní a stavební řízení.
l Září 2017: proti tomu bylo obratem podáno odvolání
z důvodů údajných pochybností při zastavování
předchozího územního řízení.
l Říjen 2017 až listopad 2017: v rámci sloučeného
územního a stavebního řízení přišlo skoro 80 námitek
převážně od dvou spolků.
l Březen 2018: Jílové vydalo 8. 3. 2018 územní
a stavební povolení. Proti tomu se odvolal jeden ze
spolků, stále to řeší krajský úřad.
Od roku 2016 bylo podáno k projektu přibližně
7 různých odvolání, 3 stížnosti k úřadům, 3 stížnosti
k poskytovatelům dotace a 5 trestních oznámení.
Většinu podával stále stejný okruh několika osob.

zpracovat projekt na kontejnerovou přístavbu
a zažádat příslušné úřady o potřebná vyjádření
a pak teprve o stavební povolení. Tento proces
zabere minimálně čtyři měsíce a k tomu další
měsíc na jejich stavbu,“ říká místostarostka.
Podle jejích slov by radnice navíc na uvažovaných pozemcích vedle Edenu chtěla mít volnočasový prostor pro starší děti, případně nízkoprahové centrum. Podle jejích zjištění nelze
uvažovat ani o pronájmu „kontejnerů“, protože
kontejnery k pronájmu mají nižší strop, než vyžadují hygienické normy pro školní třídy.

Problém s nedostatkem míst pro
školní děti řeší i další obce
Podobný problém jako mníšecká radnice, řeší
i některé jiné obce v regionu Prahy západ, které v posledních letech zažily výrazný nárůst
počtu obyvatel. Obdobně jako v Mníšku vidí
prioritu v postavení nové, velké školní budovy,
a když se jim to kvůli odvoláním spolků nedaří
v plánovaném termínu, řeší to přechodnými
opatřeními. A ta jsou různá: například děti
z Vestce dojíždějí do školy v pražských Kunraticích. „I když šance na stavbu je tam minimální,
o kontejnerech vůbec neuvažují, protože je
považují za ekonomický nesmysl,“ upřesňuje Petr Digrin, který je se starosty těchto obcí
v kontaktu.
V Jesenici tamější škola přespolní děti vůbec
nebere, a protože její kapacita už nestačí ani
pro místní, učí se v několika objektech po
celé obci a v současnosti adaptují několik tříd
v administrativní budově bývalé Jednoty.
V Psárech po čtyřech letech průtahů vzniká
velká škola jako finální řešení pro celou spádovou oblast. Dokončená má být za dva roky,
zatím se děti učí ve čtyřech obecních objektech a pronajímají si i soukromou budovu.
„I ve Psárech o kontejnerech uvažovali a vyhodnotili je jako ekonomicky nejhorší variantu
ze všech,“ dodává starosta Petr Digrin.

Dočasné třídy jsou
prostorné a světlé.
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Krátké zprávy z radnice

Tělocvična je v provozu druhým rokem
Od září, kdy je v provozu nová školní tělocvična, ji využívají nejen žáci, ale i široká veřejnost.
Celá stavba stála přes 22 miliónů korun a město na ni získalo dotaci ve výši přes 12 miliónů.
ocelová oblouková konstrukce nejenže městu
uspořila peníze, ale umožnila zachovat původně navrhované velké rozměry herní plochy.

Tělocvična má rozměry 38x19 metrů a může
se zde hrát celá řada sportů a skvěle trénovat
florbal. „Rozhodnutí postavit velkou tělocvičnu s pořádným zázemím se projevilo jako
prozíravé. Tělocvična velmi brzo našla svoje
uživatele a dnes bývá velmi často plně obsazená,“ uvádí starosta Petr Digrin.
mh

Hřiště je první vlaštovka nového řešení Pivovárky
Nové chodníky vyrostly
podél Lhotecké a Dobříšské
Ve stejné době, kdy se stavěla tělocvična,
město získalo dotaci z Evropských fondů na
stavbu nových chodníků podél ulice Lhotecká
a podél krajské silnice Dobříšská. Celá jejich
stavba stála přes 5 milionů korun a bezpečně
propojily Kvíkalku se Starým sídlištěm a Vrška
s náměstím. „Chodníky měří skoro 1,5 kilometru a nejsložitější byl úsek od ulice Kytínská na
Vrška, který se musel celý zatrubnit, bylo nutné
přeložit kabel optického vedení a přebudovat
jednotlivé vjezdy k rodinným domkům,“ popisuje starosta. Na tyto chodníky podle jeho slov
postupně navážou kratší chodníky a přechody
do lokality Eden, ulice Ke Škole a pěší zóna na
Staré Kytínské.
mh

Před dvěma lety město získalo dotaci na odpočívadla a hřiště u cyklostezky na Pivovárce. To
radnici umožnilo na jaře vybudovat dopadové
plochy a následně osadit několik herních prvků z přírodních materiálů. Hřiště „U květiny“ se
tak stalo první součástí nově připravovaného
přírodně a sportovně-rekreačního území Pivovárka. „Věříme, že poté, co se městu podařilo

Krátce z jednání rady města
l Schvaluje návrh komise pro
hodnocení nabídek, přiděluje veřejnou zakázku malého
rozsahu „Nákup školních lavic
a žákovských židlí“ pro Základní
školu Mníšek pod Brdy, Komenského 420, firmě IN SPACE s.r.o.
l Souhlasí s provedením umělého osvětlení tréninkového
fotbalového hřiště pro mládež
společností Elektromontážní
závod Kahuda.
l Souhlasí s pořádáním veřejné
sbírky na obnovení vnitřní části kapliček v barokním areálu
Skalka a pověřuje vedoucího
OKS přípravou podkladů pro
její oznámení Krajskému úřadu
Středočeského kraje.
l Souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zakázku „Výstavba
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z prostředků Evropské unie revitalizovat zeleň
kolem potoka, byly vyčištěny skládky odpadů, upraveny některé trávníkové plochy na
Pivovárce a byla zahájena každoroční údržba
parku, stane se celá Pivovárka častým a navštěvovaným místem. Stejně jako se stalo oblíbeným místem hřiště „U květiny“, věří starosta
Petr Digrin.
mh

RM č. 101 z 18. 4. 2018, č. 102 z 25. 4. 2018 a č. 103 z 9. 5. 2018

školního pavilonu, ZŠ Mníšek
pod Brdy“.
l Jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek podaných do
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Provedení finančního auditu
v Mníšku pod Brdy.
l Souhlasí s navýšením kapacity Základní školy Mníšek pod
Brdy, okr. Praha západ, Komenského 420, na 920 žáků.
l Schvaluje nákup dvou kotců
pro odchycené psy a souhlasí
s jejich umístěním na pozemcích u sběrného dvora.
l Schvaluje znění a uzavření
Smlouvy o poskytování poradenských služeb. Pověřuje sta-

rostu podpisem této smlouvy
mezi BDO Advisory s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy.

ku č. parc. 2714/471, na kterém
bude umístěna skautská klubovna.

l Vybírá společnost TTP spol.
s r.o. jako dodavatele projektové dokumentace na akci:
„Zateplení objektu hasičské
zbrojnice SDH Mníšek pod Brdy,
vč. opravy střešního pláště
a výměny oken věže objektu“.

l Souhlasí se zavedením nového spoje linky 320 ve dnech
školního vyučování v čase
07:18 ze zastávky Mníšek pod
Brdy, Žel. zast. Rymaně.

l Bere na vědomí informace
z akustického průzkumu konaného dne 28. 3. 2018 v Mníšku
pod Brdy u obytné zástavby
u D4 – lokalita Eden.
l Rada města souhlasí s celkovým počtem pěti měřících
bodů.
l Souhlasí s vybudováním příjezdové komunikace k pozem-

l Schvaluje výzvu k podání nabídek na realizaci workoutového hřiště v areálu ZŠ Mníšek
pod Brdy, Komenského 420.
l Doporučuje ZM stanovit počet členů zastupitelstva města na další volební období tj.
2018-2022 na 15 členů.

(Výběr z usnesení v plném znění na
www.mnisek.cz)

Z městského úřadu / Napsali jste nám

Výhra z ohňostrojové
soutěže splnila velký sen

Den Země se slavil v Mníšku prací

Výherce soutěže v rámci Předčasného Silvestru
si převzal svoji výhru v podobě digitální zrcadlovky Canon. Město ji dalo do soutěže, kde šlo
o správné určení autora hudby, která provázela
ohňostroj při posledním Předčasném Silvestru. Tím vítězem se stal pan Jiří Tupý a zrcadlovka v jeho případě putuje do správných rukou,
pan Tupý má totiž fotografování jako koníčka
už od mládí. Říká, že první foťák měl po svém
tátovi, postupně měl i modernější, naučil se
dokonce sám vyvolávat fotky, ale popasoval
se i s elektronickou dobou. Má doma digitální
fotoaparát, od syna dostal starší počítač, fotky
se naučil do něj ukládat a umí využívat i internet. „Splnil se mi sen, vždycky jsem po takové
zrcadlovce toužil. Když mi pan starosta napsal,
že jsem v ohňostrojové soutěži zvítězil, málem
jsem to nepřežil,“ s úsměvem se svěřoval Jiří
Tupý při převzetí své snové výhry.
mh

K oslavám Dne Země se tradičně připojila také mníšecká Základní škola. Děti měly na
programu různé aktivity, od lepení vlastnoručně vyrobených samolepek na skla autobusových zastávek kvůli ochraně proti nalétávání ptactva, přes natírání zábradlí u Billy
a v ulici Tovární, až po úpravu a vyklízení městského pozemku „V Dolíkách“, kde jsme se
snažili udělat jednoduché piknikové místo, které mohou využívat všichni.
Jiřina Romová, odbor vnitřních věcí města
Dana Dalešická, učitelka ZŠ
Také nesmíme zapomenout na tradiční sběr
odpadků nejen v blízkém okolí školy, ale i na
vzdálenějších místech, například v trojúhelníku u autobusů Martina Uhra směrem k dálnici,

Z policejní služebny
Strážníci zachraňovali
ženu i jejího psa
V pátek 18. května v dopoledních
hodinách požádala republiková policie městské strážníky o spolupráci při
zásahu v domě v ulici Na Madlenkách.
Sousedé oznámili, že v domě je 75letá žena,
která už tři dny nevychází, nebere telefon a je
tam s ní zavřený pes.
Strážníci na místo přijeli s pomůckami na
odchyt psa. Dům byl zamčený klíčem zevnitř
a žena se na jejich volání slabě ozývala ze
druhého patra. Zareagovali pohotově: vysadili lehkého a vysokého kolegu na okenní
parapet.
„Viděl jsem, že paní je sice při vědomí, komunikovala se mnou, ale nedokázala vstát
z postele. Bylo jasné, že bude třeba vstupní
dveře násilně otevřít, protože jde o záchranu lidského života,“ popisuje situaci, kdy šlo
o čas, strážník Oskar Mayer.
Celý zásah nakonec proběhl i skončil bez problémů. Republiková policie kladivem rozbila
skleněnou tabulku u dveří a odemkla zasu-

v Řevnické podél garáží až k Sequensi, Dobříšské až ke Kapli, tradičně u Zadního rybníka
a na prostranství a stráni u zámku. Naplnilo
se opravdu velké množství pytlů s odpadem.
Všem dětem moc děkujeme za pomoc při
zlepšování životního prostředí kolem nás
a také za to, že jsou všímavé k potřebám prostředí, ve kterém žijeme.

nutým klíčem. Pes byl navzdory situaci klidný
a nakonec si ho převzal rodinný příslušník.
Ženu odvezla policisty přivolaná záchranka
do příbramské nemocnice.
mh

Uklízeli jehly po
narkomanech
Městská policie v rámci preventivní akce
vyhledávala a likvidovala injekční stříkačky, které občas zůstávají po drogově závislých na veřejných místech.
Strážníci se zaměřili na vytipovaná problematická místa a také na pískoviště a dětská
hřiště, parky. Vybaveni byli speciálními
ochrannými prostředky, například boxy na infekční materiál, ochrannými rukavicemi nebo
spreji s desinfekční látkou. V rámci této akce
našli a neprodleně zlikvidovali tři injekční
stříkačky.
Strážníci apelují na veřejnost, aby občané
v případě nálezu injekční stříkačky neprodleně zavolali na hotline městské policie
Mníšek pod Brdy 737 274 227. Strážníci se
do několika minut na místo dostaví a zajistí
jeho odborný sběr a následnou likvidaci tak,
aby nehrozilo šíření vážných nakažlivých onemocnění.
om

Jiří Tupý
převzal od
starosty
zrcadlovku.

Napsali jste nám
Pochvala
Pochvala patří Kateřince Vaňkové, žákyni 3. A
z Mníšku pod Brdy, která zavolala pomoc svému
tatínkovi při jeho ranních zdravotních problémech.
V tu dobu byla doma sama s tatínkem a 5letou
sestřičkou, protože maminka už byla na cestě
do práce.
rodina

Poděkování
Ráda bych poděkovala matrikářkám Městského úřadu Mníšek pod Brdy za milé blahopřání,
které mi poslaly k mému významnému životnímu jubileu.
Velmi si této pozornosti vážím,
Jaroslava Pelešková

Dobrá zpráva
Vážení spoluobčané, mám pro vás dobrou
zprávu. Nemusíte se bát navštívit Městský úřad
Mníšku pod Brdy. Já jsem zažil příjemné překvapení, když jsem s obavami šel vyřídit svůj,
(vlastním mylným výkladem zákona zaviněný)
velký prohřešek. Místo komisního přístupu
zamračených úředníků jsem se setkal s úsměvem, kultivovaností, trpělivostí, vstřícností
a celkově profesionálním přístupem. Na tomto úřadu je zřejmě soudržná parta lidí, kteří se
rozhodli odzbrojit klidem a úsměvem předem
nasupeného občana. Prosím, oplaťte jim jejich
snahu a nechte si poradit.
S úctou,

MgA. Jiří Šolc
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Téma

Jaká bude
podoba
Pivovárky?

P

ivovárka byla a je jednou
z největších přírodních
dominant Mníšku pod Brdy.
V minulých letech se ale na péči
o ni zapomnělo. Změna nastala
před třemi lety, kdy se začalo
s její obnovou a údržbou.
Vloni lidé v participativním
rozpočtu hlasovali proto, aby tady
vyrostla inline dráha.
Jiří Rom
komise pro
životní prostředí

Rok 2017 přinesl participativní rozpočet, který
dával volnou ruku občanům, co by si ve městě
přáli vybudovat. To je jistě pěkný nástroj, ale
nejde vždy neomezeně použít bez následné
diskuse s občany a předání všech důležitých
informací. Jak je jistě všem známo, u lidí bodoval nápad postavit na Pivovárce inline dráhu. Záměr se aktivně připravuje. Přeje si to ale
opravdu nejvíce lidí? Jsme toho názoru, že
tento záměr není dobré realizovat právě v této
lokalitě a máme pro to argumenty.
Realizací inline dráhy totiž dojde k trvalému
a nevratnému poškození nivy a zde rostoucích
stromů.
Pivovárka je podle zákona o ochraně přírody
a krajiny jako součást údolní nivy významným
krajinným prvkem a podle tohoto zákona podléhá ochraně před poškozováním a ničením.
K zásahům, které by mohly vést k poškození
nebo zničení významného krajinného prvku
nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, musí být závazné stanovisko
orgánu ochrany přírody (v tomto případě ORP
Černošice).

Vážných argumentů proti je řada
V roce 2012 byla lípa malolistá, která tady roste, vyhlášena památným stromem. Ochranné
pásmo památného stromu je ve tvaru kruhu
a zasahuje přibližně do poloviny nynější cesty
skrze lokalitu. Pivovárka je z poloviny v aktivní
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Pivovárka. Kus přírody prakticky v centru města.
zóně zátopového území Bojovského potoka.
Stavbou inline dráhy by zde došlo k porušení
podmínek dotace, tedy ke změně projektu,
kterou by musela schválit Agentura ochrany
přírody a krajiny, a s tím je spojeno riziko sankce či dokonce vrácení dotace.
Stavební práce přinesou lokalitě zátěž těžkou technikou a vytvoří se umělá hráz podél
Bojovského potoka. Pokud se její propustky
nebudou čistit a zabrání se stávající možnosti rozlivu vody z potoka, dostanou v případě
povodní obce pod Mníškem mnohem větší
povodňovou vlnu, která bude páchat velké
škody.

Pivovárka by
si měla zachovat
svůj přírodní
ráz
Komise životního prostředí
Jejím územím vede biokoridor územního systému ekologické stability, je to migrační cesta
pro veškeré živočichy prostupující krajinou
podél Bojovského potoka. Stavbou zde dojde k narušení tohoto biokoridoru. Zbudování
zpevněného povrchu s sebou nese zásah do
kořenového prostoru vzrostlých stromů, a to
může vést k tomu, že některé odumřou.
Vedle vlastní inline dráhy by měla souběžně vyrůst i zpevněná cesta pro pěší. Zatímco
všude se mluví o potřebě zvýšit retenci vody
v krajině a obce čerpají dotace na opatření
k zadržení vody v krajině, v Mníšku se plánuje
dělat pravý opak: stavět v tomto území nepropustné zpevněné plochy!

Jsou i jiná řešení…
Možná si teď řeknete: zase ti aktivisti bojující za životní prostředí. Město má být přece
moderní, má vzkvétat. Naším záměrem není
izolovat Pivovárku před lidmi, ale využívat ji
v maximálním možném souladu s přírodou.
Rádi bychom tuto lokalitu zachovali přírodě
blízkou a postupně z ní vytvořili „oázu“, kterou
budou moci mníšečtí aktivně využívat, aniž by
to bylo na úkor přírody. Pracuje se na tom již
minimálně 3 roky. Co tedy navrhujeme?
Zpracovat návrh využití lokality jako celku
tak, aby byla posílena rekreační funkce, ale
nedošlo k znehodnocení či poškození údolní
nivy. Provést revitalizaci Bojovského potoka
na území Pivovárky tak, aby došlo k rozvolnění a zpřístupnění toku (mimo jiné vytvořením
meandrů). Potok by následně mohl sloužit
k dětským hrám, k osvěžení, ale zároveň se tím
usnadní v případě potřeby rozliv nadměrného
množství vody do louky. (Za cenu realizace
dráhy je možné revitalizaci provést – případně i čerpat dotace, neboť tuto aktivitu stát
podporuje).
Lokalita by si měla zachovat přírodní charakter, ale zároveň být spojnicí mezi nákupní zónou a městem. Cesta je nyní rozbahněná. Stačilo by ji ale upravit tak, aby měla propustný
povrch. Na Pivovárce lze vybudovat například
piknikové místo, rozšířit stávající dětské hřiště, rozmístit disk golfové hřiště (jistě mnohé
z vás napadne řada jiných, podobně k přírodě
tolerantních aktivit). Pro stavbu inline dráhy
doporučujeme najít jiný, vhodnější pozemek,
například za hřbitovem, na silnici kolem autobusů Uher, v prostoru bývalé vlečky z Kovohutí
až do Čisovic…

V poslední době se udržuje
Na Pivovárce se v minulosti hospodařilo, probíhala tu senoseč a otavy, sloužila jako plocha
k zadržení vody při povodních (pamětníci na

Téma

ní v zimě bruslili). Pak přišlo období, kdy se na
péči o tuto lokalitu zapomnělo. Začala zarůstat, jednak nálety dřevin, jednak devětsilem
a ostřicí. Zanesly se také stoky, které odváděly
nadbytečnou vodu zpět do Bojovského potoka. Průchod přes Pivovárku nebyl příjemný,
houštím přes značná křoviska – v podstatě pro
mnohé „bojovka“.
Změnu ale přinesl rok 2015, z prostředků dotace plynoucí z Operačního programu Fondu
pro životní prostředí se začalo s obnovou Pivovárky. Nastalo kácení, prosvětlování a také
nová výsadba. Kácení bylo vnímáno dosti
nelibě, i když se týkalo zejména akátu, nepůvodní a značně agresivní dřeviny vůči naší
květeně. Cílem bylo vytvořit přírodě blízkou
lokalitu, znatelně prosvětlenou a bez zpevněných ploch.
Následné roky se nastavuje optimální údržba
území, obnovuje se kosení co největší plochy
louky, došlo k prořezu dalších keřů, vše za spolupráce orgánu ochrany přírody a krajiny ORP
Černošice. Na podzim 2017 vznikla nová tůň
a došlo k pročištění hlavní ze stok odvádějících
vodu z lokality tak, aby kleslo nadměrné podmáčení louky. Postupně se s Pivovárkou pracuje s cílem podpořit rostlinnou a živočišnou
rozmanitost.

Jak to vidí město

Jak to vidí
Jitka Vočková

Autorka návrhu na zbudování
tréninkové inline dráhy na
Pivovárce do participativního
rozpočtu.

Myslím si, že v Mníšku pod Brdy
velmi chybí bezpečný a dostupný
prostor pro ty, co se chtějí učit jezdit na kole nebo inline bruslích. Nejbližší místo, kde lze bezpečně tyto
sporty provozovat, je Praha Zbraslav za vlakovým
nádražím. Vždy však musíte mít auto a dojet si tam,
což je velmi omezující, časově náročné, a navíc děti
zpravidla nepotřebují rozsáhlé dráhy. Ze zkušenosti vím,
že postačuje rovinatý úsek do půl kilometru, s kvalitním
asfaltem o šíři zhruba dva a půl metru.
Jako ideální se mi zdála stavba takového úseku podél
louky na Pivovárce v délce 380 metrů, která by pro tyto
účely stačila, s jedním nástupním a jedním výstupním
odpočívadlem. Začínalo by se u nového dětského
hřiště U květiny a končilo před parkovištěm Billa. Šířka
asfaltového pruhu by mohla být 2,5 m a vedl by podél
stávající vychozené cestičky, kterou by ale bylo vhodné
zpevnit štěrkem nebo drtí. Součástí této in-line dráhy
by mohlo být zhotovení i naučné stezky s informacemi
o místním ekosystému.

Ještě před několika lety bývala Pivovárka nevzhledným a zarostlým místem, který připomínal spíše skládku odpadů a prostor pro divoká
prasata. V roce 2014 se městu podařilo získat
dotaci na obnovu zeleně a postupně se z nevzhledného území stával přístupný příměstský
park.
V minulém roce mezi občany velmi výrazně
uspěl projekt tréninkové, asfaltové stezky podél Pivovárky, která by mohla být určená pro
malé bruslaře nebo cyklisty. Při hlasování získal 33 % hlasů z celkového
počtu 1 708 hlasujících. Tento nápad podpořilo 571 lidí.
Naše město se snaží respektovat myšlenky, které mají tak výraznou
veřejnou podporu. Respektovat a řešit silné záměry je základ dobré

komunikace. Snažíme se hledat řešení pro rekreační asfaltovou stezku
podél Pivovárky, neboť to zcela jistě dobrý nápad je. Bylo by snadné říci,
že ho nelze uskutečnit. Možná by se našla i celá řada argumentů. Pokud
bychom ale takto postupovali, nešlo by s největší pravděpodobností,
udělat vůbec nic. Nějaká ALE má totiž každý projekt.
Pivovárka bezesporu své limity ve využiti má. Jde o nivu, a ta je zákonem chráněná. Tyto limity ale nejsou tak přísné, jak by si možná mnozí
skalní ochránci přírodních hodnot představovali. V údolních nivách, dokonce i v místech národních parků, se zcela normálně zpevňují cesty,
stavějí nové cyklotrasy, budují odpočívadla, veřejné toalety. Příkladem
může být Podyjí, Moravský kras nebo Lužická jezera. Pivovárka má svůj
nezaměnitelný charakter. Jde o nádherný kus přírody uprostřed města
a mělo by se s ním nakládat citlivě. Je ale uprostřed města, a proto nemůže zůstat pouhou přírodní rezervací a sterilním parkem. Lidé sem
budou chodit a budou chtít kvalitnější servis. Hřiště „U květiny“ je toho
příkladem. Proto je třeba hledat řešení, která zkombinují požadavky občanů, třeba i na rekreační dráhu, s požadavky na ochranu přírody. Jinde
v republice i ve světě to umí, proč by to nemohlo být stejné i v našem
městě?

Cyklostezka a inline dráha v údolní nivě Vltavy.

Cyklostezka a inline dráha poblíž Stvořidel na Sázavě.

očima starosty Petra Digrina
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Z radnice

Vítáme nové občánky Mníšku pod Brdy
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Anna

Antonín

Benjamin

Magdaléna

Mia

Nelly

Patrik

Rovena

Spytihněv Miroslav
foto: Petr Marhoul, Mníšek pod Brdy

Krátké zprávy z okolí

Příbramská nemocnice má
spokojené pacienty
Oblastní nemocnice Příbram, jako jediná ze
středočeských krajských nemocnic, získala
dva certifikáty spokojeného pacienta.
Středočeský kraj udělal ve svých nemocnicích
dotazníkové šetření Kvalita očima pacientů.
Podobné srovnání proběhlo naposled před
deseti lety. Nemocnice Příbram se jako jediná
z nemocnic dokázala oproti průzkumu před
deseti lety zlepšit. Dotazník vyplnilo celkem
více než 4 000 pacientů, 853 odpovědí
bylo z Příbrami. Dotazník vyplňovali
pacienti lůžkových jednotek při odchodu
z nemocnice. Celkem na ně čekalo přes
50 otázek. Příbramská nemocnice tak jako
jediná z pěti hodnocených získala rating
„významně
nadstandardní“,
certifikát
spokojeného pacienta hned ve dvou
kategoriích: Sestry lůžkových oddělení
a Lůžková zdravotnická zařízení.
(Zdroj: Dobříšskoaktuálně.cz)

Dobříšští žáci si vyzkoušejí roli zastupitelů
Dobříšská radnice se přibližuje dětem.
V rámci projektu Úřad otevřený
dětem žáci zdejších základních škol
besedovali s vedením města, poznávali
chod úřadu a ve školních volbách
zvolí dětské zastupitelstvo.
„Úřad otevřený dětem je nový projekt,
který jsme se rozhodli realizovat v rámci
Zdravého města Dobříš a MA 21 po domluvě
s řediteli dobříšských základních škol.
Našim cílem je dětem přiblížit samotné
město Dobříš, chod jeho úřadu, politickou
stránku vedení a zároveň jim dát možnost
se setkat s některými zástupci města
osobně a vyzkoušet si rozhodování v rámci
opravdového dětského zastupitelstva,“
přibližuje celý projekt jeho tvůrkyně,
zastupitelka Denisa Havlíčková.

Žáci si v hodinách občanské výchovy už od
začátku roku se svými učiteli povídali o městě,
úřadu, politice a dalších tématech spojených
s vedením města. Na jaře pak besedovali
se starostou a tajemníkem a v květnu přišli
zastupitelé mezi děti do tříd. Děti si přitom
mohly samy vybrat, který ze zastupitelů či
pracovníků úřadu za nimi přijde.

Budou i dětské volby
V tomto měsíci se celý projekt uzavře dětskými
volbami. Úřad pomůže zorganizovat volby,
kterých se účastní i zástupci města a z kterých
vyjde 21 žákovských zastupitelů. Ti si pak
22. června 2018 vyzkoušejí jednání zastupitelstva

doslova na vlastní kůži. Spolužáci z vybraných
tříd jim sehrají veřejnost a rozhodovat budou
o méně či více závažných tématech.
(Zdroj: dobříšskoaktuálně.cz)

Na kotlíkovou dotaci je
ještě šance
Zájemci o výměnu starého kotle za nový
můžou požádat Středočeský kraj až do 29.
června, do14 hodin. Hejtmanství ještě nové
žádosti o kotlíkovou dotaci přijímá, i když
je objem žádostí v rámci poslední výzvy
vyčerpán. Pozdnější žadatelé mají šanci na
úspěch, pokud některý z těch, co byli rychlejší,
smlouvu neuzavře nebo jeho žádost úřad
vyřadí.
Podle náměstka hejtmanky pro oblast financí
a evropských fondů Gabriela Kovácse je totiž
velmi pravděpodobné, že všichni dosavadní
žadatelé dotaci nakonec nebudou čerpat.
Například proto, že od žádosti odstoupí,
nebo nesplní dané podmínky. Krajský úřad
nově podané žádosti zařadí do tzv. zásobníku
žádostí a může se stát, že se nakonec posune
jejich pořadí, protože podle zkušeností
z první výzvy až 15 procent žadatelů z různých
důvodů neuzavřelo smlouvu.
(Zdroj: idobnet.cz)

Černošice žádají o pomoc
Kvůli novele stavebního zákona se
obrátila černošická radnice přímo na
Ministerstvo pro místní rozvoj. Novela
totiž naprosto paralyzovala její chod.
Černošický odbor územního plánování totiž
zavalily stovky žádostí o závazné stanovisko
ke stavebním záměrům i na drobné stavby z
celého okresu Praha-západ.
Do ledna 2018 tuto agendu vykonávalo
14 stavebních úřadů v okrese. Od ledna byla
novelou zákona tato agenda přesunuta do

Černošic. I přes intenzivní snahu se ale úřadu
nepodařilo obsadit tři ze čtyř nově vytvořených
míst. Černošičtí se proto s žádostí o pomoc
obrátili na Krajský úřad Středočeského
kraje, Svaz měst a obcí i Sdružení místních
samospráv, a nakonec i na ministerstvo.
Navrhují vrátit rychlou novelou zákona
přinejmenším jednodušší část zbytečně
převedené agendy, jako jsou různé studny,
garáže, drobné přístavby zpět tam, kde ji
zpracovávali doposud – tedy na místně
příslušné stavební úřady.
(Zdroj: idobnet.cz)

Řevnice chtějí opravit
starou školu
Město by mohlo rekonstrukcí podle návrhu
architektů z ateliéru Projektil v budově staré
školy získat nové zázemí pro městskou
knihovnu, čítárnu i společenský sál, ateliéry
ZUŠ, prostor pro setkávání a řevnické spolky.
Návrh na přestavbu jedné z nejhezčích budov
na náměstí, kde se učilo několik generací
řevnických dětí, se na jaře představil řevnickým
občanům.
(Zdroj: časopis Ruch)
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rozhovor

Říká, že je dobré
jít vlastní cestou,
i za cenu rizika.

Hana Potměšilová: Už vím, že
nic se neděje náhodou

J

ejí jméno má v neziskové sféře váhu, protože je jednou z největších odbornic na zaměstnávání osob se
zdravotním postižením u nás. Usiluje o to, aby se propojil svět postižených a zdravých lidí a aby nikdo kvůli
svému handicapu nemusel marnit svůj talent. Řídí se krédem: Co nepoznáš, to nepochopíš.

Martina Hrdličková
I když v Mníšku žije trvale posledních deset let,
je s ním spojená celá polovina jejího života.
Jako malá holka sem totiž jezdila na prázdniny
k prarodičům a bydlela tu i během vysokoškolských studií. Mníšecký děda později nepřímo
ovlivnil to, že se začala věnovat zdravotně
postiženým, a geny zděděné po druhém, hradeckém, dědečkovi prý způsobily, že chtěla jít
vlastní cestou. Povídali jsme si o tom u velkého jídelního stolu v domě, kde s rodinou žije.
Automaticky si sedla, jak je prý zvyklá, do jeho
čela, a během rozhovoru vstala, aby osvobodila včelu, vytrvale narážející do okenního skla.
Prožíváte, co se kolem vás děje?
Ano, a docela silně. Vlastně právě to mě přivedlo k tomu, co dělám. Zrovna včera mi zemřel kamarád, který mě uvedl do problematiky lidí s roztroušenou sklerózou. Řada těchto
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pacientů, které jsem poznala a byli pro mě
důležití, už tady nejsou. Žiju s tím, že smrt
do života patří, a jsou to přesně ty momenty,
kdy si člověk uvědomí, že je součástí přírody
a jejího koloběhu, že není středobodem světa.
Právě takové situace dokážou zastavit, aby se
člověk nehnal pořád hlava nehlava, ramena ne
ramena.
Vystudovala jste ekonomický obor na technické vysoké škole a také daňovou a právní
problematiku Evropské unie.. Proč to pro vás
nebyl předstupeň ke kariéře, třeba v nějaké
nadnárodní korporaci, ale vydala jste se
cestou práce s lidmi s postižením?
Během vysokoškolských studií jsem měla
možnost nakouknout do fungování korporací
a zjistila jsem, že firma s pevně danou štábní
kulturou mi nevyhovuje. Mám problém s auto-

ritami, to o sobě vím už od dětství. Možná jsem
to zdědila po svém hradeckém dědovi, který
za komunizmu šel často proti proudu. Ovlivnil
mě ale i mníšecký děda, který pracoval v Kovohutích jako elektrikář a relativně mladý skončil
v invalidním důchodu. Vzpomínám, že když
jsme sem přijely se sestrou na prázdniny, chystal mně i sestře ke snídani loupáček s kakaem
a druhý den párek ze řeznictví od Nováků. Pak
nás vyšňořil a opentlil a šli jsme společně naproti babičce na bránu do Kovohutí, kde také
pracovala. Druhá, hradecká babička byla celý
život v invalidním důchodu kvůli ablaci prsu
a narodila se s vrozenou vadou kyčlí. Prarodiče
se z obou stran mě formovali. Navedli mě na
to, jak pochopit život lidí s postižením, a že je
dobré jít svojí vlastní cestou, i za cenu obrovského rizika.

rozhovor

Jaká bude ta změna?
Přišel ke mně podnět spoluzaložit střední školu zaměřenou na IT obory, kde bychom chtěli
dát prostor studentům s postižením. Druhý
podnět byl pomoci oživit zámek Hluboš
u Příbrami, a tam se shodou okolností narodila
moje mníšecká babička, protože můj praděda
tady byl posledním zámeckým správcem do
roku 1947, než zámek zabrali komunisti. Do
třetice se na mě obrátil jeden můj známý z oblasti gastronomie, že by mi poskytl špičkového
šéfkuchaře, který by naučil „moje“ lidi s postižením vyrábět delikátní paštiky pod vlastní
značkou pro vyhlášené nejen pražské restaurace. A čtvrtý podnět, který jsem dostala? Na
Roztylech vzniká největší domov pro postižené ve střední a východní Evropě, tak jestli tam
nechci uplatnit svoje aktivity, že by tam mohla
být prádelna, kde budou pracovat neslyšící,
postižení dostanou možnost starat se o zeleň
nebo provozovat kulturní zařízení.
Tak jsem se rozhodla založit novou neziskovou
organizaci, nadační fond a družstvo invalidů
Revenium. S mými kolegy spoluzakladateli
bychom chtěli spojit výrobní činnost s činností
bohulibou, takže například na Hluboši bude
manufaktura, kde budou pracovat lidé s postižením, kteří nečekají s nataženýma rukama
na pomoc od okolí. To je moje další výzva do
příštího desetiletí.
Jak se dá zvládnout tolik aktivit, a ještě je
skloubit s péčí o rodinu?
Potřebuju sedět na pěti různých židlích a zvládám to díky pečlivému plánování. Jsem magor s papírovým notesem a obyčejnou tužkou,
která má na druhém konci gumu, a vše si píšu.
Mám rozplánované, kdy nakoupím, kdy vyžehlím, kdy se budu věnovat zahradě. Kdy si budu
hrát s dětmi, mám dáno pevně každý den,
přes to vlak nejede. Nejsem žádná superžena,
to vše je možné díky tomu, že se mi podařilo
vybudovat tým, na který se můžu spolehnout.
Jsou zvyklí na to, že jim dávám na jedné straně
volnost, ale na druhé straně od nich očekávám
zodpovědnost. Díky tomu můžu v pět hodin
odpoledne vypnout zvonění u mobilu a věnovat se několik hodin jen rodině. Večer ale většinou opět zasednu k práci a jedu do noci.

Hana Potměšilová, 41

Deset let působila jako ředitelka Nadačního
fondu pro podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením (NFOZP) a byla před
šesti lety u zrodu výrazného osvětového
a fundraisingového projektu Srdcerváči.
Práci pro fond dělala jako dobrovolnice.
Od roku 2011 do roku 2014 byla členkou
výkonného výboru Fóra dárců.
Je jednou z 25 žen veřejné sféry 2015
a 2016, ankety, kterou každoročně
vyhlašují Hospodářské noviny
a Mediální dům Economia, věnuje se
systémovým změnám ve zdravotnictví
a přednáším lékařům na téma zákoník
práce, zaměstnání, pracovně-právní
problematika. Je vdaná, má 15letého syna
a 5letou dceru. Ráda zahradničí, jezdí ráda
na všem, co má kola, ale také na koni,
hraje na piano nebo skládá s dětmi puzzle.
S velikou chutí vyhledává malá česká
vinařství a pivovary. Jejími favority je pivo
Bastard z regionálního pivovaru Herold
v Březnici a z vína vlašské ryzlinky pana
Peřiny z Ořechové hory a Železné hory.

Deset let jste byla spojovaná s nadačním
fondem a projektem Srdcerváči, kde jste
pomáhala lidem s postižením k práci a do
života. Jaké poznání vám to přineslo?
Nejsem bojovník, nemám potřebu jít do všeho
a za každou cenu. Ale díky mníšeckému rodákovi Pavlu Bambouskovi, který byl kvůli svému
ochrnutí jednou z tváří Srdcerváčů (rozhovor
s ním přinesl březnový Zpravodaj-pozn.red.),
jsem poznala a pochopila, že lidé s postižením
se musí stále za něco rvát, ale přitom dokáží
mávnout rukou nad spoustou věcí, které jsou
pro zdravé lidí neřešitelné.
Panuje všeobecná představa, že postižení jsou
ti, na kterých je handicap na první pohled viditelný. Ale tak to není, jsou to i lidé po rakovině,
infarktu, s lupénkou, astmatem nebo s Crohnovou chorobou. Mnohdy jde o mladé, kteří
pracovali na plný plyn, měli skvělé kariéry, ale
zastavila je vážná nemoc. Oni přesto chtějí žít
a mít dobrou práci a nepotřebují, aby na ně
okolí pohlíželo jako na chudáky, kteří jsou na
odpis. Můžou být dál skvělými učiteli, účetními, pekaři, doktory nebo řediteli, jen potřebují
pracovat v jiných formách úvazku, než je na
našem stále poměrně nepružném pracovním
trhu běžné.
Jak dobíjíte svoje osobní baterky?
Mám ráda chvíle sama pro sebe, kdy si zalezu
do své ulity a potřebuju ticho a klid. Většinou
nezapínám ani autorádio, protože v tichu při
čekání v kolonách mi přicházejí nápady. Ráda
chodím po horách a ideálně tam, kde není
signál. Miluju zeleň, takže mě nabíjí třeba i to,
že vytrhávám na zahradě plevel, opečovávám
květiny, keře a každý den musím mít ve váze
něco zeleného, i kdyby to v zimě měla být jen
větvička z naší borovice. Příroda byla od dětství součást mého života a je tomu tak i tady,
v Mníšku. Lidi mě obvykle považují za extroverta, který má rád, když se kolem něho něco
děje. Mám to ráda, ale odsud podsud.
Je pro vás důležitější ocenění od okolí nebo
váš dobrý pocit?
Pro mě je důležité cítit, že lidé kolem mě jsou
v pohodě a vědí, že mě mají. Možná v tom je
skrytá ta potřeba uznání, v pocitu, že mě vnímají jako autoritu a zároveň ke mně mají důvěru, protože vědí, že za mnou můžou přijít
s radostí i s průšvihem. Je pro mě důležité, aby
mě moji lidé nebrali jako ředitelku zeměkoule,
ale jako partnera.

Foto: Archiv Hany Potměšilové

Dočetla jsem se o vás, že v různých životních
etapách jste potkala ve správnou chvíli
správného člověka, který pomohl k tomu, že
jste se pak vydala určitým směrem. Děje se
vám to pořád?
Ano, ve chvílích, kdy jsem obrazně řečeno na
nějaké křižovatce, procházím krizí nebo přelomovým momentem a mám pocit, že jsem
na dně. Přesně v takových momentech jsem
otevřená tomu, co má přijít. A ono přichází
něco, co je buď totální průšvih nebo naopak
něco, do čeho má smysl se nadchnout a napřít
energii. Když se otočím dvacet let zpátky, tak
jsem v takovém zlomovém momentu před
17 roky potkala lékařku, která se věnovala
léčbě roztroušené sklerózy a domluvily jsme
se, že spojíme síly k tomu, abychom těmto
pacientům pomohly zlepšit život. Stála jsem
u vzniku Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání lidí se zdravotním postižením,
který jsem vedla až do loňska. Přesně ve chvíli,
kdy jsem cítila, že se potřebuju posunout dál,
a vnitřně jsem se k tomu rozhodla, ke mně v
intervalu zhruba dvou měsíců přišly čtyři nové
podněty. Bylo to vloni kolem mých čtyřicátin.
Řekla jsem si, že nastal pravý čas na změnu,
protože nic se neděje jen tak.

Hana Potměšilová mezi dobrovolníky při květnovém úklidu na zámku Hluboš, kde by měla vzniknout manufaktura i bydlení pro lidi s postižením.
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100 let republiky

(Informace a fotografie k přípravě článku poskytla Alena Čelouchová ze Státního zámku Mníšek pod Brdy)

Svatební
zvony pro
zámeckou
dceru

N

a mníšeckém zámku
se 21. června konala
svatba. Jeho majitelé,
členové hornorakouského
šlechtického rodu
Kastů z Ebelsbergu,
vdávali svoji jedinou dceru.
Martina Hrdličková
Několik málo dochovaných, léty zažloutlých
černobílých fotografií nabízejí k domýšlení
střípky z příběhu, který se toho červnového
dne mohl odehrávat. Nevěsta Johanna Karolina svojí svatbou udělala čáru za dětstvím, kdy
podnikala s rodiči, tatínkem Teodorem, baronem, který v mládí sloužil u c. a k. regimentu saského krále Alberta a matkou Terezií,
pocházející z význačného rodu německých
knížat, výlety do Alp, trávila čas v přírodě
a navštěvovala památky v Rakousku, Německu i Čechách.

Johanna si brala za
muže nizozemského
aristokrata.
Ten ve chvíli, kdy cvakla spoušť fotoaparátu, netušil, že padne ve válce, o které tehdy,
pár let po skončení poslední válečné vřavy
nikoho nenapadlo, že by vůbec kdy mohla
vypuknout. Bratr Bernard, který bude

Za muže si brala nizozemského aristokrata Henryho Beelaetse van Blokland. Na svatbě nechyběli nevěstini bratři Alois, Teodorich, Karl
a Bernard. Devětadvacetiletá Johanna měla
cit pro soudobou módu, namísto princeznovských šatů si oblékla bílé šaty ve sportovně
elegantním stylu, přepásané na bocích, v délce nad kotníky, splývavý závoj s vlečkou jí držela květinová čelenka, která se skvěle hodila
k bohaté svatební kytici. Po obřadu se novomanžele vyfotili nejen na zámeckém nádvoří
se svatebními hosty, ale i před zámkem mezi
lidmi a školními dětmi s paní učitelkou.
Nevěstu doprovázeli její bratři: Alois, který v té
době nevěděl, že se o sedm let později stane
držitelem mníšeckého velkostatku. Teodorich
v uniformě fregatního důstojníka, kterou nosil
už od svých osmnácti let, kdy u námořnictva
sloužil, a Karl, živící se jako bankovní úředník.
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Kam asi zamířili
novomanželé na svoji
svatební cestu?

později namísto Aloise zámek spravovat,
nemohl mít ani ponětí o tom, že se v době té
budoucí světové války ožení s ošetřovatelkou
své matky a že mladšího bratra Karla přežije
o pouhý rok.

100let republiky

V červnu roku 1939 se městem valila velká voda
V neděli 18. června byla u nás veliká povodeň. Za Kytínem se v noci strhla průtrž
mračen, na návsi stálo půl metru vody a hnala se Kytínským potůčkem.
Tak velikou vodu ani pamětníci nepamatují.
Z potoka se převalila dál a hnala se do Zadního
rybníka, stavidla nestačila a valila se do
Prostředního rybníku, ten nestačil pojmouti
spoustu vody, přelila se přes hráz na silnici,
kde bylo přes metr vody. Zámecký rybník se
vylil z břehů a bral s sebou ploty, zahrádky
a jen stěží utekli deputátníci z domku pod
pivovarem, koupaliště zničeno. V 10 hodin
dopoledne přijel muž na motocyklu a trubkou

troubil o pomoc pro postižené při potoku.
Hned dobrovolný sbor hasičů jel na pomoc do
Líšnice a Bojova vyklízeti domky podél potoka.
Mnoho dobytka uhynulo. Škoda je veliká.
K polednímu voda opadla, ale na lukách je kal,
seno zničeno a ryby splaveny. V roce 1890 prý
byla taky taková velká voda po silných deštích
a hráz rybníka se protrhla, to bylo v době, kdy
Karlův most v Praze byl pobořen. Celý červen
hodně pršelo.

V tomto měsíci všechny kryty naším vojskem
postavené, byly německým vojskem zničeny.
Na jeden kryt bylo třeba 50 kilo ekrasitu, ale do
vzduchu vyletěl jen strop, tak pevný byl beton
zvláštním způsobem připravený. Marná práce
našich vojáků, smutný pohled na rozbité kryty
a mnoho lidí z okolí i z Prahy k nám jezdili, aby
tu spoušť spatřili. Okresní úřad pak upozornil,
že kdo má zájem o odpadový materiál z krytů,
může si ho koupit. Mnohý domek má tak
na památku kámen z krytů. Železné pruty si
odváželi i Němci.
(zdroj: pamětní kniha Mníšku pod Brdy)

Slavný rodák, spisovatel F. X. Svoboda na zahradě své mníšecké vilky.

Příběhy červnových měsíců v Mníšku
1933
Měsíc poté, co bylo otevřeno v Sokolovně
první kino v Mníšku, Bio Koruna, a promítán
byl zvukový český film Kariéra Karla Čamrdy,
je novinka občanstvem přijata velmi radostně
a návštěva bia byla vždy pěkná.

1936
Bylo chladno, ještě 13. června se topilo, pět
stupňů bylo a na horách sněžilo. Teprve
v druhé polovině června vše začalo zráti,
sena se sušila, zelenina stálým deštěm hodně
vyrostla a byla laciná. 1 korunu stál kedluben,

80 halířů stála mrkev, za korunu bylo kilo
špenátu nebo 5-6 salátů. Tělocvičná jednota
Sokol otevřela Letní hřiště při cestě do Rymaní.
Slavnost se vyvedla, protože bylo krásně a teplo.

1937
Obecní zastupitelstvo odevzdalo motorovou
stříkačku hasičům. Zajímavé bylo, že právě
v té době nalezen členy městské rady na
půdě obecního domu zápisník švabachem
psaný, kde zaznamenáno bylo založení spolku
hasičského roku 1859. Na přání Okrašlovacího
spolku založen Spolek rodák a přátel Mníšku
pod Brdy a ustavující valná hromada se konala

23. 6. Do spolku se hned přihlásilo 80 rodáků
ze všech koutů Čech.

1942
Zatčen u nás a odvezen na Pankrác univerzitní
profesor Jaromír Šámal, když šel z pošty
domů, a hned druhý den bez soudu zastřelen
pro schvalování atentátu na Heydricha. Tato
zpráva otřásla každým z nás.

1945
27. června stalo se veliké neštěstí při
odstraňování miny na poli u Staré bažantnice.
Zahynul drnomistr Josef Vlček a strážmistr
Josef Hrouda. Pozůstalí postavili kříž na místě
neštěstí.
(zdroj: pamětní kniha Mníšku pod Brdy)
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Spolky / Proč se říká...?

Paměť Okrašlovacího
spolku je pamětí
města

B

řeznové číslo tohoto
časopisu připomnělo
vznik mníšeckého
Okrašlovacího spolku v roce 1928.
O čtyři roky později proběhla
klíčová událost v jeho životě.
Robert
Izák
Okrašlovací spolek

V srpnu roku 1932 Okrašlovací spolek zorganizoval setkání mníšeckých rodáků s bohatým
doprovodným programem a za účasti významných hostů. Šlo o přelomovou událost až
do dnešních dnů. Vznikla i jedinečná pamětní
kniha se seznamem všech žijících rodáků „snad
jediná kniha v republice“, kterou pak spolek
předal do správy městskému úřadu. Ta se ovšem ztratila a my opakovaně prosíme, pokud
ji někdo má nebo o ní ví, aby nám dal vědět.
Okrašlovací spolek se zasloužil o postavení
altánku nad zadním rybníkem, kultivaci koupaliště tamtéž, zřízení hřiště, úpravu náměstí,
organizaci ledního hokeje na zámeckém rybníku, plaveckých závodů, divadelních představení v sokolovně, pořádání jiřinkových zábav
a mnoho dalšího. Na tyto akce dostal finanční
podporu od městského úřadu, ze které byly
hrazeny i mzdy jeho členů. To, co dnes zajišťu-

Po plaveckých závodech 24. srpna 1941 na koupališti zadního rybníka se stopa po historii
Okrašlovacího spolku zvolna vytrácí.
je Komwag, dělali s nadšením členové spolku
s najatými pracovníky.
„Ten okrašlovák byl vůbec mor pro celou rodinu: mohli jsme přijet třeba se čtyřmi holkami (rozuměj služkami), ale doma nebyla ani
jedna. Paní doktorová je poslala zalévat park
či je pověřila jinými významnými posláními
nesmrtelného okrašlování,“ vzpomínal jeden
z příbuzných rodiny Cebe-Šámal.
Vzhledem k jejich bydlišti nemohl být paní
doktorové vzhled náměstí lhostejný. Spolek
se dal s vervou do práce. Stejně jako dnes,
někteří „dobrodinci“ ale jeho úsilí nakloněni
nebyli. Dovedu si představit rozhořčení a křik
energické Antonie, když členové upravili náměstí, zasadili květinovou výzdobu a druhý
den jim dílo rozhrabaly slepice a husy, které
sousedi volně vypouštěli na náměstí. S touto
zlomyslností se členové potýkali několik let (!),
až konečně v roce 1938 zasáhl městský úřad
a tuto zlovůli zatrhl.

Návaznost na přetrženou spolkovou nit
Když jsme spolu s Milanem Minaříkem navázali přetrženou niť Okrašlovacího spolku na naší

malé ustavující schůzi dne 24. 7. 2014 v půl
osmé večer, mysleli jsme především na stavbu
rozhledny. Této myšlence jsme věnovali nejednu zajímavou rozmluvu a od pamětníků víme,
že i naše Tonička se touto ideou živě obírala.
Nestačili jsme nic konkrétního a už na nás byly
vypuštěny husy a slepice – tento Zpravodaj
vypustil zlou a zákeřnou pomluvu z pera tehdejšího zastupitele – č. 242, str. 3
Historii spolku sledujeme až do roku 1941, kdy
se po plaveckých závodech 24. srpna na koupališti zadního rybníka stopa zvolna vytrácí.
Poslední zmínka je ze začátku padesátých let,
kdy byl z moci úřední v okrese Praha Smíchov
rozpuštěn. Bohužel byl archivní fond tohoto
okresu v roce 1973 skartován…
Dva měsíce po obnovení jeho činnosti náhlá
smrt Milana Minaříka, 14. září 2014, přetrhla
všechny plány. Okrašlovací spolek ztratil nenahraditelného a věčně optimistického tahouna,
který nám dodnes citelně chybí. O naší činnosti pravidelně informujeme a i přesto, že jsme
limitováni časem, pracovními i soukromými
povinnostmi, jsme rádi, že se některé věci podařilo uskutečnit.

Proč se říká U Šibence?
V době, kdy v Čechách vládl Václav IV., se
kolem Zlaté stezky, která vedla Mníškem,
rozmohlo přepadávání kupeckých karavan,
které vezly zboží z Passau do Prahy a zpět.
Věra
Havlišová
kronikářka města

Hluboké lesy v okolí byly pro loupeživé hordy
výhodnou skrýší. Kupci se obávali tudy jezdit,
obchod se zmenšoval a s ním i královské clo.
Aby král zbavil kraj těchto živlů, pověřil tehdejšího nájemce mníšeckého panství, Jana
z Leskova, obnovením pořádku. K tomu ho
vybavil takzvaným hrdelním právem: mohl
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Autobusová zastávka u Šibence.
loupežníky honit, chytat a popravovat. To se
dělo na kopečku nad městem. Dodnes se mu

říká Šibenec, a proto autobusová zastávka
v tomto místě nese název U Šibence.

spolky

Skauti si zavzpomínali a mají spoustu nových zážitků
Skautské středisko Skalka oslavilo 50 let své obnovené činnosti a při této příležitosti připravilo slavnostní setkání dřívějších i současných členů. Jaro přineslo i spoustu nových akcí a zážitků.
Pavla Plocková
zástupce vedoucí Dráčat

Výstavka archivních materiálů, fotografií, promítání záznamů otevřela cestu společnému
vzpomínání a vyprávění. Nechyběla ani pátrací hra po Mníšku pro děti, soutěžní aktivity nebo
přátelské posezení u ohně. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se v historii podíleli na řízení
a chodu oddílů, pomáhali s vedením schůzek, organizací táborů i běžnými provozními potřebami. Vážíme si práce, kterou pro děti odvedli dřívější vedoucí a příznivci a těší nás stálý zájem
současných rodičů i přátel, kteří ochotně investují svůj volný čas a pomáhají dál.

Důležitým mezníkem ve fungování střediska Skalka je také dlouho plánovaná
výstavba nové klubovny. Pozemek postupně osidlujeme, jako první zázemí dočasně
slouží maringotka. V nejbližší době přibude oplocení, realizace kanalizace a přípojky sítí.

Tečkou za zimními akcemi byla výprava na výstavy Světlo a Archa Noemova pořádanými Národním muzeem v Praze.

Vlčata byla zastoupena dvěma družinami, které se umístily na 6. a 8. místě

Nejčerstvější akcí je víkendová účast starších dětí v závodě světlušek a vlčat v Řevnicích. Delší trasu provázela stanoviště, která prověřila fyzickou zdatnost, znalost
první pomoci, schopnost orientace a vyzkoušela i obecné vědomosti. Tři reprezentující družiny poměřily síly s oddíly Prahy Západ.

Nový prostor v blízkosti Edenu si jako první vyzkoušela Dráčata. Oddíl nejmladších
dětí ve věku 4-7 let se schází jednou týdně. Na pravidelných schůzkách se snažíme
dětem nabídnout zajímavý program, který všestranně rozvíjí sociální dovednosti,
prohlubuje znalosti o přírodě a její ochraně.

Posledním ohlédnutím za výpravou Světlušek může být i zajímavý tip na výlet i pro vás.
Žlutá turistická trasa vede ze Štěchovic údolím proti proudu Kocáby. Po 1 600 m se
na rozcestníku vydáte přes říčku a strmý výstup vás zavede až na hřeben, k mohyle
A. B. Svojsíka, náčelníka a zakladatele českého skautingu. Památeční místo bylo
odhaleno v roce 1946, po znehodnocení v šedesátých letech se dočkalo obnovy
a slavnostního odhalení 20. září 2008.
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školy

Školka oslaví
tento měsíc
šedesátiny

D

obré jméno mateřinky
je výsledkem obětavého
přístupu všech zaměstnanců
ke svému povolání, které navíc
dělají s láskou.
Marie
Šretrová
ředitelka školky

Za šest desetiletí se v ředitelně vystřídalo pouze šest ředitelek a školkou prošlo okolo čtyř
a půl tisíce dětí. Naše mateřská škola se otevřela v roce 1958 jako jednotřídní a v průběhu
let se stala trojtřídní závodní mateřskou školou národního podniku Kovohutě Mníšek pod
Brdy. V letech 1961-1991 docházely do školky
děti od 2 do 7 let a personál tvořili dlouhá léta
zaměstnanci Kovohutí. Samotná budova a její
vnitřní vybavení bylo již od počátku fungování
školy na výborné úrovni. Kovohutě investovaly
do své školky neomezené finanční prostředky. Školka měla již v této době pěkné, funkční
vybavení, hezkou zahradu i hřiště dopravní
výchovy.
Po roce 1989 školku převzalo Město Mníšek
pod Brdy a zrekonstruovalo ji a od roku 2003
má právní subjektivitu. V posledních deseti letech prošla kompletní obnovou, dostala
novou střechu, okna, zateplení a izolace. Také

školní zahrada prošla celkovou rekonstrukcí
a díky Nadaci ČEZ dostala nové herní prvky
a také hřiště dopravní výchovy získalo nový
povrch.

Motto školky
Tam, kde se děti
dobře mají, hrají si a povídají.
Sluníčko se na ně směje,
spousta lásky všechny hřeje.
V roce 2015 se škola rozrostla o detašované
pracoviště na Malém náměstí, které vzniklo
rekonstrukcí bývalé družiny. Pěti novými třídami zvýšila kapacitu na 118 dětí a zaměstnává
19 pracovnic. Hlavní budova zajišťuje pro

odloučené pracoviště nejen veškeré stravování, ale také všechny akce, které jsou pro
všechny děti společné tak, aby děti měly
možnost se setkávat. Stravování zajišťuje dětem nově vybavená výdejna. Děti na obou
pracovištích navštěvují věkově homogenní
třídy a provoz od roku 2015 vychází vstříc požadavkům rodičů tím, že je školka otevřená
od 7 do 17 hodin.
Název našeho školního vzdělávacího programu je Půjdeme spolu do přírody a vychází
z polohy školy, která je obklopeny lesy, rybníky. Preferuje praktické a prožitkové činnosti, které děti seznamují s přírodou, vedou je
ke zdravému životnímu stylu a také je učí
pomáhat slabším. Do dalších let přeji škole
mnoho obětavých, ochotných a usměvavých
zaměstnanců, hodně a ještě více spokojených,
tolerantních a chápajících rodičů a dětí a všem
dohromady zdraví, stěstí, spokojenost.

Mateřská škola 9. května Mníšek pod Brdy (staré sídliště)
Srdečně zve bývalé kolegyně, rodiče, absolventy a veřejnost na oslavu

60. výročí naší školy
Kdy: 16. června 2018 / V kolik: 10:00–16:00
Při příznivém počasí se na Vás těšíme na naší školní zahradě

PROGRAM
10:00 – Slavnostní odhalení pamětní desky paní Antonie
Cebeové
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10:30 – kouzelník
10:30–15:00 – jízda na ponících
11:30–15:30 – hudba

14:00 – d
 ivadlo pro děti
,,O Červené Karkulce“
V průběhu – malování na obličej
TĚŠÍME SE NA VÁS!

školy

Tam, kde se děti dobře mají...

Všechny tři třídy jsou komplexně vybaveny hracími koutky –
kadeřnickým, nákupním, relaxačním, výtvarným, kuchyňským,
montážním, čtenářských, počítačovým. Dvě třídy mají i relaxační
místnosti, kde děti po obědě odpočívají.

Ke školce v ulici 9. května patří také rozmanitě a bohatě vybavená
zahrada, poskytující dětem spoustu podnětů a zábavy. Mají
možnost využívat lezecké věže, vláček, altán, domeček, houpačky,
pískoviště a mnoho dalších herních prvků.

Třídy na Malém náměstí mají stejné, moderní a funkční vybavení
jako hlavní pracoviště v ulici 9. května.

Také detašovaná školka využívá nově upravenou školní zahradu
s hracími věžemi, pískovištěm a dalšími hracími prvky.
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školy

Škola byla plná záchranářů

O

nutnosti seznamovat
se se zásadami první
pomoci od nejútlejšího
věku není třeba asi nikoho příliš
přesvědčovat. Jen se to musí
dětem umět podat.

Děti si vyzkoušely
práci záchranářů
a učily se poskytnout
první pomoc.

Marek Inderka
třídní učitel druhého ročníku
ZŠ Mníšek pod Brdy

Prakticky všichni pedagogové naší školy přivítali možnost spolupráce s profesionály ze
vzdělávací společnosti Zdravotníci, se kterými jsme pro naše žáky uspořádali Dny pro
záchranu života.
Statečné děti vyzbrojené baterkami se ve
skupinkách nebojácně vydaly po potemnělé
školce, aby plnily rozmanité úkoly. Skládaly
obrázky komiksových hrdinů, hledaly důmyslné úkryty v „temných uličkách“, hloubaly
nad tím, co je Pravda a co Lež... Samozřejmě
nechyběl ježek v kleci a další hry pro lámání
hlaviček.
V cestě stála také obrovská pavučina, kterou
naštěstí všichni společnými silami překonali.
Při své tajuplné misi se děti dostaly až do sklepa, kde pátraly po deníku Jana Tleskače a také

proprietách Bratrstva Kočičí pracky. Během výpravy se jim nečekaně zjevoval tajemný Široko…ale polapit se, ani tentokrát, nenechal…
Za svoji odvahu, moudrost a hbitost byli malí
odvážlivci odměňováni špendlíky – symbolem
Rychlých šípů. Jeden z jejich příběhů pak ještě
před usnutím společně zhlédli.

Ráno čekala na děti bohatá snídaně, připravená z dobrot z „domácích zdrojů“. Přišli si
ji užít i někteří rodiče a sourozenci, kterým
se děti hned chlubily bohatými zážitky i pamětním listem a dárkem, který jim bude
připomínat jednu výjimečnou knižní noc ve
školce…

Po dramatických událostech dlouhé mystické noci se všichni zachumlali do svých spacáků, přitulili ke svým plyšáčkům a za tónů
kytary si nechali zdát nějaký krásný, pohádkový sen…

Hlavními organizátorkami akce byly paní učitelky Lada Freislebenová a Andrea Kučerová.
Děkujeme za pomoc maminkám a bráškům,
kteří se podíleli na přípravě a realizaci stanovišť s úkoly.

Neposedný tygřík nabízí spoustu aktivit
Právě se otevřela nová pohybová
školička Neposedný tygřík. Během
tohoto měsíce mimo jiné i řadu
zajímavých vzdělávacích kurzů.
Lucie Ruterlová
ředitelka mateřské
pohybové školičky

Kurzy pro veřejnost se týkají první pomoci,
zaměřené na děti, dále praktických seminářů
na téma vytváření vzájemného respektu mezi
rodičem a dítětem, správného jednání s předškolními dětmi a podobně. Všichni jste srdečně zváni!
Nevíte, kam v létě s dětmi nebo potřebujete hlídání a babičku máte daleko? Zavřeli
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vám státní školku? Neposedný tygřík bude
fungovat i v červenci a srpnu. Připravili si pro
Vás speciální letní program, kdy k nim můžete
dát své zlatíčko. Program probíhá v týdenních
cyklech a každý týden je ve znamení určitého

tématu. Letošní léto bude cestovatelské a školka se moc těší na nové kamarády…
Zájemci se mohou přihlásit přes webové
stránky www.neposednytygrik.cz

školy

Žáci z výtvarné zušky bodují
a přípravy je individuální plán, a ten uděláme
na míru podle školy, na kterou se žák hlásí. Vyučující je mu k dispozici také při konzultacích
a pomůže mu i vybrat jeho nejlepší práce k talentovým zkouškám.

Jak se dělá animovaný film,
ukáže nový obor
Ve Škole kresby a malby se u nás můžou výtvarně rozvíjet i dospělí. Tyto kurzy probíhají
v řevnických ateliérech, ale protože do nich
dojíždějí i studenti z Mníšku, otevíráme letos
kurz Příprava na SŠ a VŠ a Kurz kresby a malby
pro dospělé také v Mníšku!

Za tento reliéf
obdržela Anna
Kohoutová ze
třídy paní učitelky
Zagdoun medaili
na Mezinárodní
dětské výtvarné
výstavě v Lidicích.

V

ýtvarný obor řevnické základní umělecké školy s mníšeckou
pobočkou má velmi dobré
jméno. Žáci uspěli v mezinárodních
soutěžích a jejich práce se objevily
i v zahraničních galeriích. Téměř všichni zvládli přijímací zkoušky na střední
i vysoké výtvarné školy.

Do výtvarného oboru přijímáme děti od 5 let
a dva roky pak navštěvují přípravné studium.
Ve skupině je maximálně 15 dětí. Pro starší
žáky, kteří se chtějí intenzivněji připravovat
na studium středních uměleckých škol, pořádá škola kurzy kresby. Součástí vzdělávání

Jako další velkou novinku od nového školního roku otevřeme obor Filmová tvorba, kde
se děti seznámí se základy filmového řemesla, budeme animovat, stříhat, pracovat se
zvukem, režírovat a psát scénáře. Počet dětí
ve skupině je omezený počtem počítačů,
prostor máme pro 6 žáčků. Studium je vhodné pro děti od 10 let, kdo nestihl talentovky,
může přijít k dodatečnému zápisu.
Novinky ale nabízíme i v hudebním oboru, kde
otevíráme hned tři nová studijní zaměření:
hru na příčnou flétnu, popový a jazzový klavír
a popový a jazzový zpěv. Ten povede vynikající
jazzová zpěvačka Miriam Bayle. Doufáme tedy,
že nové oborové rozšíření osloví mníšecké děti
a rodiče a využijí tuto jedinečnou možnost,
kterou jim nabízíme.

Ivana
Junková
ředitelka ZUŠ

V prostorové tvorbě se seznamují se sochařskými postupy, keramikou a objektem. Multimediální tvorbu zahrnujeme do výuky od
vyšších ročníků a je zaměřená na počítačovou grafiku, animaci a fotografii. V případě,
že se chce někdo věnovat uvedeným oborům
samostatně, nejde na klasickou výtvarku,
ale může volit jednotlivá studijní zaměření
z multimédií.
Nedílnou součástí objevování souvislostí od
počátku historie po současnou uměleckou
tvorbu jsou dějiny výtvarné kultury. Na všech
stupních studia jde o hledání inspirace, asociací a souvislostí s dnešní dobou.
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zámek / knihovna

Zámek Mníšek pod Brdy

Městská knihovna

Mníšek pod Brdy

Komenského 413 l tel: 318 592 552 l knihovna@mnisek.cz l www.knihovna.mnisek.cz

KNIHY PRO DOSPĚLÉ KNIHY PRO DĚTI

Prvorepublikové prohlídky
9. 6.

Rytířský
den
Plnění rytířských ctností

7. 7.

DÉŠŤ
Sára Saudková
Sára Saudková se
tentokrát vydala na pole
temných sexuálních
zločinů a ještě
temnějších pudů.
RAKVIČKY
Irena Dousková
Novela o krátké
prázdninové cestě není
jen příběhem čtveřice
hlavních protagonistů.
Je také originálním
zrcadlem doby, zdánlivě
ještě stejně nehybné, jako
hladina českých rybníků.
SNY UMÍRAJÍ S KRÁLI
Jaromír Jindra
Historický román
z období počátku
14. století, kdy vraždou
Václava III. končí
v českých zemích
vláda Přemyslovců.
ZTRACENÝ ŘÁD
Steve Berry
Obrovské jmění
shromážděné tajným
Řádem by stačilo k
financování plánu
na zásadní změnu
společenského
uspořádání Spojených
států. Zbývá ho jen
najít…

PO STOPÁCH
ZTRACENÉHO SYNA
Petr Hugo Šlik
Vojta, Jindra a Tereza
mají pro strach uděláno.
Společně odhalili
tajemství jeskyně
pokladů i staré cihelny,
jejich přátelství ale
poslední dobou není
jako dřív.
DÍVKA, KTERÁ CHTĚLA
ZACHRÁNIT KNÍŽKY
Klaus Hagerup
Okouzlující, poetický
a magický příběh
o zvláštní lásce ke všem,
kteří žijí uvnitř knih,
napsaný jedním
z nejznámějších
a nejoceňovanějších
norských spisovatelů.
PŘÍHODY JEŽEČKA
JEHLIČKY A ZAJÍČKA
HOPSÁLKA
Kneblová Hana
Mít skvělého kamaráda
je k nezaplacení, což
Jehlička s Hopsálkem
poznali už dávno. Každý
je šikovný na něco
jiného, takže když si
jeden neví rady, druhý
hned přispěchá na
pomoc. Společnými
silami zvládnou téměř
cokoli

Průlet fantastickými světy

Dobývání
zámku

Na začátku května jsme pro žáky devátých
tříd uspořádali besedy se spisovatelem Jiřím Walkrem Procházkou s názvem Průlet
fantastickými světy.
Tereza Bauerová
knihovnice

Rekonstrukce bitvy

10. 8.
Postřižiny

Studenti se dozvěděli spoustu zajímavostí
o literatuře žánru sci-fi a fantasy. Čím je charakteristická, co je kyberpunk, steampunk, utopická a dystopická literatura. Nebo například,
kdo byla Mary Wollstonecraft Shelleyová. Spisovatel vzpomínal na svoje autorské začátky,
vyprávěl, jak vznikaly první knihy tohoto žánru
u nás za totalitního režimu a jak se píšou dnes.
Už jsme věděly z jiných knihoven, že pan spisovatel dokáže studenty zaujmout, ale i tak nás
velmi mile překvapilo, jak byly obě besedy zábavné a jak nám celé dopoledne rychle uteklo.

Letní muzikálové
představení
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www.zamek-mnisek.cz

Žáci besedovali se spisovatelem o sci-fi.

společnost

Čarodějnice měly reje
v předzámčí
Od půl páté odpoledne až do večera posledního dubnového dne patřilo předzámčí
čarodějnicím. Akce, kterou připravily spolky Bios Fit a Brdský šikula ve spolupráci
s městem si užili děti i dospělí.
Stavěla se májka, pro děti tady byla výtvarná
dílnička, dovádělo se s čarodějnicí Elvírou, dělaly se malé ohně na opékání buřtíků, soutěžilo se o NEJ čarodějnici. Brdští šikulové zkoušeli
čarodějnické vědecké pokusy a děti z Bios Fit
předvedly svá pohybová vystoupení. V půl
sedmé skončil dětský program, rozhořela se
vatra a podvečerní program zpestřilo živé hudební vystoupení.
„Velký dík patří všem, kteří se na čarodějnickém odpoledni podíleli, od poustevníka Jiřího
Strejce, který pokácel strom na májku, přes
dobrovolné hasiče, kteří ji postavili. Mníšeckým spolkům, průvodkyni mníšeckého zámku,
brigádníkům, technickým složkám města i Pekařství a cukrářství Jarolímek za vynikající dort
pro NEJ čarodějnici,“ shrnuje Jana Dušková,
kulturní referentka města.
mh

Komunita Magdaléna: 20 let na Včelníku
Terapeutická komunita Magdaléna tento měsíc oslaví své dvacetileté výročí. Oslavám
předcházely jarní akce jako Den Země, do které se včelnický tým zapojil už po sedmé,
a Ukliďme Česko, na které se podílel podruhé. Komunita nezkrášluje jen své sídlo, areál
bývalé vojenské základny, ale také přilehlé lesy.
Martina Malinová
tisková mluvčí

„Spolu s klienty jsme uklidili mimo včelnického areálu i blízké okolí až k benzinové pumpě
u odbočky na Prahu. Vzhledem k událostem,
které nás čekají, byl pro nás letošní Den Země
o to větší výzvou,” říká Pavel Hanzal, vedoucí
terapeutické komunity. Den Země mimo komunity oslavilo i Nízkoprahové centrum pro
děti a mládež MeziČas v Benešově, kde se rovněž klienti spolu se zaměstnanci zhostili úklidu přilehlého okolí.
Život v Magdaléně je v plném proudu. Klienti
terapeutické komunity vystoupili o Velikonocích v Mníšku pod Brdy s divadelním představením. V komunitě proběhla rodičovská
sobota, pravidelná akce pro rodinné přísluš-

Den Země byl plný
zábavy a nápadů

níky klientů. Ve spolupráci se Středočeským
krajem uspořádala Magdaléna koncem dubna
v Nesuchyni 10. adiktologickou konferenci na
téma Nové a nelátkové závislosti.
Letošní úpravy včelnického areálu jdou ruku
v ruce s přípravami na oslavu 20 let Magdalény, která je spojena s Výroční komunitou
a proběhne v neděli 10. června. Terapeutická
komunita na Včelníku je historicky prvním místem příchodu klientů a byla tak jasnou volbou
pro konání oslavy jubilejního výročí. Celodenní program začne v 10 hodin a je vymyšlen tak,
aby zaujal co nejširší spektrum návštěvníků
z řad bývalých klientů, ale i dárců a podporovatelů naší činnosti.
„Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět více o činnosti Magdalény, zavzpomínat, nebo poznat život na včelnickém kopci,
aby další dekádu naší organizace odstartovali
společně s námi na červnové oslavě,“ zve Pavel
Hanzal.

K vidění byly mimo jiné i
výrobky z 3D tiskárny.

O první ročník akce DEN ZEMĚ 2018 byl
mezi lidmi velký zájem. Program, který
proběhl v neděli 22. 4. 2018 v prostorách
areálu UVR Mníšek pod Brdy a. s., si nenechalo ujít téměř 900 lidí a bylo mezi nimi
i více než 360 dětí.
Libuše Beránková
UVR Mníšek pod Brdy a.s.
„Celodenní program jsme sestavovali tak, aby
se bez ohledu na věk rozhodně nikdo nenudil,“ avizoval před začátkem akce ředitel společnosti Zdeněk Hlinský. Svému slovu dostál,
jak se pak ukázalo v jejím průběhu. Všechny
soutěže byly tak zajímavé, že byly neustále
v obležení dětí. Hudební skupiny MIRAI

a BARTET předvedly ukázkové výstupy, a to
samé platí o taneční show dětí ze ZŠ Liteň.
Workshopy nabídly vystoupení profesionálních mluvčích ze světa ekologie. Mluvili o
věcech, které si málokdo uvědomí. Mimo jiné
o tom, že fleecová mikina je sice neuvěřitelný

vynález dnešní doby, ovšem malé částečky,
které z ní neustále vypadávají při praní, nám
zamořují vody „Věříme, že program roku 2018
osvěžil znalosti a dodal nové ekologické nápady. Budeme se snažit, aby příští ročník byl
ještě inspirativnější,“ dodal ředitel Zdeněk
Hlinský.
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Kultura

INFLAGRANTI a Josef Vojtek
otevřou Mníšecké kulturní léto
Barokní areál Skalka se otevře všem příznivcům dobré hudby. Dojde zde k unikátní show smyčcového tria a frontmana kapely Kabát.
Jana Dušková
kulturní referentka

Elektrické smyčcové trio INFLAGRANTI vzniklo roku 2004. Markéta
Muzikářová, Hana Vyšínská a Iris Morisáková začaly experimentovat
s jazzem i swingem, později našly svůj vlastní „inflagranti music styl“
a nyní dohromady tvoří velmi atraktivní uskupení.
Hraje slavné melodie z klasiky, rocku i popu v instrumentálních úpravách pro smyčcové nástroje. V jejich repertoáru jsou moderní aranže
slavných klasických skladeb J.S.Bacha nebo A.Vivaldiho i hity od kapel
Metallica, Europe nebo Queen. Použití klasických smyčcových nástrojů
v elektrické podobě a kombinace klasické a moderní hudby tak tvoří
originální crossoverové hudební počiny a unikátní show.
Fakt, že svými neotřelými aranžemi bourají předsudky a bariéry v hudbě, dokazuje trio INFLAGRANTI tisíci prodanými hudebními nosiči
i odehranými koncerty. Dívky působí nejen v Čechách, ale jsou známé
i v zahraničí. Vystupovaly např. v Japonsku, Mexiku, Německu, Norsku,
Holandsku, Polsku, Řecku či Itálii.

Josef Vojtek z Kabátů i muzikálů
Je vyučený opravář telefonů, který v roce 1988 s kamarády založil teplickou rockovou kapelu Kabát. O tom, že to byl výborný počin, svědčí
vyprodané haly a stadiony, několikanásobné vítězství v anketě Český
slavík a držitelství bezpočtu platinových desek. V kapele je hlavním
zpěvákem, pro kterého je typický jeho mírně chraplavý hlas.
Několik let také září jako muzikálová hvězda. V jeho muzikálovém repertoáru jsou role jako Krysař (Štěpán), Hamlet, Galileo (otec Inchofer),
Tři mušketýři (Athose), Kleopatra (Marcus Antonius), Golem (Vojtěch)
a Angelika (de Peyrac). Účinkoval i v muzikálech Dracula, Mona Lisa,
Baron Prášil a Kat Mydlář. Dalším významným počinem je titulní filmová
role, kdy se v roce 2006 objevil před kamerou jako herec ve filmu Jak
se krotí krokodýli.
O tom, jak spolu budou IFLAGRANTI a Josef Vojtek ladit, se můžete
přesvědčit v sobotu 23. června 2018 od 15 hodin.

Výročí republiky se ponese ve swingovém rytmu
Srdečně Vás zveme na koncert k výročí založení samostatného Československého
státu. V sobotu 30. 6. 2018 od 15:00 v prostorách Státního zámku Mníšek pod Brdy
naše uši a oči potěší Shadde Yadda Quartet
se zpěvačkou Dájou Šimíčkovou.
Shadde Yadda Quartet stylově interpretuje ranou
i pozdější americkou i českou swingovou a jazzovou hudbu 20. až 40. let; jeho členové prošli velkým
množstvím špičkových pražských ansámblů, přičemž v řadě z nich se také společně setkali (Originální pražský synkopický orchestr, Melody Makers
Ondřeje Havelky, Sestry Havelkovy a Orchestr nebo
Jazzový orchestr Českého rozhlasu…). Hudební zaměření jednotlivých členů je různorodé – od moderního jazzu až k jeho počátkům.
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Kromě mnoha stylových koncertů, řady festivalových vystoupení či pětiměsíčního angažmá
v Dalmácii, má kapela na kontě filmové i TV
natáčení (mj. ústřední píseň k filmu Protektor či
dobovou hudbu k seriálu První republika).
Dája Šimíčková se věnuje interpretaci raného
swingu od dob působení v Originálním pražském synkopickém orchestru (1992–1993), s vokálním tělesem Sestry Havelkovy interpretovala
hot-dance music let 20. a swing 1. poloviny let
30. Poté přešla do nově vznikajícího orchestru
Melody Makers Ondřeje Havelky, kde v letech
2002–2003 vystupovala též sólově. Od roku 2013
pokračuje v dobové interpretaci se svou swingovou formací Shadde Yadda (založenou již roku
2006) a občasně s Melody Makers Five, komorní
formací Melody Makers.

Kultura

Skalka byla svědkem pozitivních emocí
V neděli 13. května, na svátek všech
matek, proběhly na Skalce 2 nádherné
vernisáže výstav. A o krásné pozitivní
emoce nebyla nouze.
Jana Dušková
kulturní referentka
První vernisáž patřila povoláním lodnímu
„servisákovi“ Luboši Dejdarovi z České Třebové a proběhla v klášteře. Naplánována byla na
14. hodinu. Už během instalace krásných
obrázků došlo k prodeji 4 z nich. Co víc si může
výtvarník přát? Těsně před zahájením verni-

sáže náhodně navštívilo sál asi 70 lidí. Jak se
později ukázalo, šlo o členy dvou pěveckých
sborů, a to z jihočeského Hrusince a z nedalekých Černošic. Po úvodních slovech se s ochotou ujaly pěveckého vystoupení, při kterém
zůstalo málokteré oko suché. Za svůj výkon si
zasloužily bouřlivý potlesk. Na samotný závěr
sám pan Dejdar obdaroval každou přítomnou
ženu růžičkou.
Druhá vernisáž se odehrávala od 15 hodin
v kostelíku sv. Maří Magdalény a patřila amatérskému malíři Františku Plzákovi z Rymaní.
Sám o sobě tvrdí, že „se snaží malovat olejovýma barvama na plátno“. Jak ta snaha vypadá,
jsme se sami přesvědčili při pohledu na obrazy, při kterém se tajil dech.

Celá vernisáž byla vedena ve velmi přátelském
duchu s vynikajícím pohoštěním v podobě
fantastické domácí sekané.
Pro velký úspěch jsou obě výstavy prodlouženy do 10. června.
Na závěr mi dovolte poděkování – a to panu
Petru Kuntovi, našemu úžasnému průvodci,
který se po celou dobu staral o návštěvníky
Skalky a poutavě vyprávěl o historii Skalky
a Mníšku pod Brdy. Poděkování patří také paní
Daniela Preissové, která se nám stará o květinovou výzdobu.
O dalších připravovaných výstavách budete
informováni prostřednictvím webových stránek, na FB profilu a na výlepových plochách.

Častými motivy obrazů Luboše Dejdara jsou lodě.

Ukázky výtvarných prací Luboše Dejdara.

Jeden z olejů na plátně Františka Plzáka.

Vernisáž v kostelíku.

Vernisáž v klášteře.
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Společnostk

Brdský kos zazpíval srdcem

Děti a senioři si užili pohodové odpoledne

Osmnáctý Brdský kos je minulostí. Svůj pěvecký um do letošního
ročníku talentové soutěže přijelo ukázat publiku a porotě na padesát dětí od 5 do 18 let z různých koutů naší republiky. Mníšek mezi
dětmi od 9 do 11 let reprezentovala Bětka Romová. Hlavní cenou
pro vítěze všech kategorií pak byla možnost nahrávky v profesionálním nahrávacím studiu.

Letošní, již čtvrtý, Den dětí seniorů se vydařil. Skoro letní počasí
a téměř tisícovka návštěvníků zaplnila školní hřiště. Děti plnily
úkoly na jednotlivých stanovištích, za které dostávaly razítka do
svých karet a následně získaly sladkou odměnu v cíli. Před pódiem
běželo jedno taneční a sportovní vystoupení za druhým. Vyvrcholením byl křest nového speciálního automobilu pro Domeček, na
který probíhala dva roky sbírka.

Před porotou: (zleva sedí)
Petr Digrin, starosta města, Milan Herman, majitel
nahrávacího studia, který
porotcoval v první řadě Super Star, Zora Jandová, herečka a zpěvačka, (a stojící)
Ester Mertová, studentka
pražské konzervatoře, stál
těžký úkol. Soutěžící totiž
byli velmi vyrovnaní, a navíc dali do svého vystoupení
srdce.

Před novou tělocvičnou ukazovali
svou techniku a vybavení hasiči, strážníci a policisté. Největší úspěch měli
u nejmenších kluků, kteří se navlékali
do neprůstřelných vest nebo zkoušeli
zapínat hasičskou sirénu. Vyzkoušet
si mohli návštěvníci i poskytnutí první
pomoci.

Mezi nejmladšími soutěžícími od 5 do 8 let se porotě
nejvíc líbila Julie Lišková.
Byla první v řadě vítězů,
kteří si odnesli mimo jiné
i sošku zlatého kosa, kterou
vyrobili pro tento účel žáci
řevnické základní umělecké
školy.

Anetě Kalertové, vítězce třetí
kategorie (12-15 let) blahopřáli mezi prvními její konkurenti a ukázali, že kromě
talentu na zpěv mají i sportovního ducha.

Zlaté Brdské kosy dostali
nejlepší zpěváci ve čtvrté
a páté kategorii v závěru
soutěže. Porotci přišli poblahopřát nejen Marku Poštovi,
vítězi nejstarší kategorie
(15-18 let), ale i duetu ve
složení Martin Jirák a Filip
Strejc. Cenu diváků si v tuto
chvíli převzala i Klára Koppová, která předtím zpívala
ve 3. kategorii.

V druhé věkové kategorii od 9 do 11 let
skvěle zazpívala i jediná reprezentantka Mníšku pod Brdy Bětka Romová.
Porota nakonec vybrala jako vítěze
Martina Jiráka. Ten porotu oslnil i v kategorii skupin, kde zazpíval duet Mám
malý stan se svým starším kolegou,
a tuto kategorii vyhráli.
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Nejmenší děti opanovaly plyšákovou
střelnici, kde si tenisákem vyházely přes
stovku nejrůznějších plyšáků. „Moc se
nám tady líbí, je to podařená akce pro
celou rodinu,“ nešetřila chválou návštěvnice Šárka, která tu byla poprvé. To paní
Petra už byla počtvrté a měla tak srovnání. „Řekla bych, že letos se to obzvlášť
povedlo, je tady pro děti spousta atrakcí
a zábavy.“
Největší pozornost vzbudila bublinová
show, která nadchla jak malé, tak velké
diváky. Ve druhé části programu se do
vytváření bublin pustily samotné děti
včetně těch nejmenších, a hřiště proměnily v bublinárium.

Velkou pozornost přitáhlo malování
na obličej. Tereza namalovala stovky
obličejů, velmi oblíbeným byl tygr.
„Kdyby se chtěl někdo z rodičů sám
chopit štětce, je to možné,“ poznamenala Tereza.

Brdští zalesáci už tradičně přichystali
malé lanové centrum, kde návštěvníci
museli nejprve překonat stezku mezi
stromy a potom rychlý sjezd lanovkou.
Zájem byl obrovský, děti nadšené.

Plochu před pódiem roztančili členové
BDS Academy ukázkami street dance,
děti z Esmarinu pod vedením Magdy
Boudníkové a děvčata z BiosFitu pod
taktovkou Lindy Sevaldové. Děti byly
nadšené, podobně jako Natálka. „Nejvíc se mi líbilo to taneční vystoupení,
taky jsem dříve tancovala,“ řekla.

Program vyvrcholil slavnostním křtem
nového automobilu pro zdejší domov
seniorů - Domeček, na který se z obrovské části vydělalo několikaletou veřejnou sbírkou. Jejími tvářemi byli Marek
Inderka a Vlaďka Pirichová, kmotrem se
stal herec Jan Přeučil. Nejšťastnějším byl
pochopitelně ředitel Domečku Jan Daniel. Místostarostka Daniela Páterová
reprezentovala město, které doplatilo
zbytek potřebné částky. Automobil je
určený pro převoz klientů domova včetně hůře pohyblivých, pro které využívá
plošinu.

kultura v okolí

Den plný dobrého jídla, hudby Kulturní přehled
a zážitků na Berounce
Dobřichovic
6. ročník food festivalu Všechny chutě světa se už tradičně uskuteční
16. června od 10 do 20 hodin na zámku v Dobřichovicích. Atmosféra
festivalu je vždy velice příjemná, a to nejen díky lokalitě ale i návštěvníkům, kteří nikam nespěchají a tráví zde často i celý den.

výstavy
galerie Bím: Michal Cihlář
výstava z dovozu (do 27. 6.)
Michal Cihlář se věnuje linorytu, knižním
ilustracím, návrhům bookletů CD (Nerez,
Jaromír Nohavica), plakátové a známkové
tvorbě. Vytvořil tapety pro československou
restauraci na EXPO 92 v Seville. V roce 2006
ukončil dlouholetou spolupráci se ZOO Praha, pro kterou vytvořil kompletní grafickou
prezentaci.

zámek: FOTO 4+4
fotografická výstava (do 30. 6.)
Hanáková, Feldeková, Zusková, Kracíková/
Havlena, Mlčoch, Rasl a Pávíček absolventi
FAMU fotografie.

sobota 16. června
po celý den pod zámkem
Food Festival – všechny chutě světa
I letos bude z čeho vybírat, můžete ochutnat
šťavnatý gruzinský šašlik, vietnamskou bun
cha, bretaňské palačinky, mexické quesadilla,
španělskou paellu, japonské sushi, ruské pirohy, americké hamburgery, africkou samosu,
malajskou laksu a další dobroty.
Aby se vám lépe trávilo, je pro vás a vaše děti
připraven adrenalinový park, kde si budete
moci vyzkoušet obří trampolíny, lezeckou stěnu, houpačku z mostu, nebo se můžete pokusit zkrotit divokého býka.

O hudební program se postará skupina Romba hrající balkánskou dechovku a v podobně
temperamentním duchu budou následovat
kubánské rytmy. Uvidíte tradiční indické tance, skvěle sehrané vystoupení mažoretek, pro
nejmenší jsou připravena dvě divadelní vystoupení.
Vstupné 100 Kč, invalidé a děti do 10 let zdarma. Více na informací naleznete na webu
www.foodevent.cz, www.vsechnychute.cz
nebo na facebooku Všechny chutě světa
www.facebook.com/vsechnychutesveta

so 2. června
16:00 Solo
20:00 Gauguin
st 6. června
20:00 Scream for me
Sarajevo
pá 8. června
17:30 Solo
20:00 Debbie a její
parťačky

so 9. června
16:00 Pat a Mat znovu
v akci
20:00 Psí ostrov

pá 22. června
17:30 Jurský svět: Zánik
říše
20:00 Jsem božská

so 30. června
16:00 Jim Knoflík, Lukáš
a lokomotiva Ema
20:00 Láska bez bariér

st 13. června
20:00 Hastrman

so 23. června
16:00 Pat a Mat znovu
v akci
20:00 Jurský svět: Zánik
říše

st 4. července
20:00 Jurský svět: Zánik
říše

pá 15. června
17:30 Pat a Mat znovu
v akci
20:00 Ghost Stories
so 16. června
16:00 Příšerky z vesmíru
20:00 Máš ji!
st 20. června
20:00 Teheránská Tabu

Farmářské trhy

sobota 23. června
ve 20:00 na zámku
Dobřichovické divadelní slavnosti DDS:
Vančurovo Rozmarné léto /divadelní spolek
Rádobydivadlo Klapý/.

neděle 24. června
v 17:00 a ve 20:00 na zámku

Kino Řevnice
pá 1. června
17:30 Neuvěřitelný
příběh o obrovské
hrušce
20:00 Solo

sobota 23. června
8:00-12:00 u zámku pod lípou

st 27. června
20:00 Escobar
pá 29. června
17:30 Jurský svět: Zánik
říše
20:00 Sicario 2

čt 5. července
20:00 Psí ostrov
pá 6. července
20:00 Manžel na zkoušku

so 7. července

16:00 Antman
20:00 Než přišla bouře

DDS v 17:00 „Tančírna“ Dobřichovické
komorní filharmonie ZUŠ Dobřichovice
a dámské vokální skupina Cabinet spolu
s Tango Jazz Band.
DDS: ve 20:00 Sex na vlnách /soubor Tyl
z Bakova nad Jizerou/.

úterý 26. června
ve 20:00 na zámku
DDS: country kapela Countrio z Hodonína.

středa 27. června a čtvrtek 28. června
ve 20:00 na zámku
DDS: Peklo v hotelu Westminster v režii
Petra Říhy.

27

sport

Fotbalisti hráli
několik turnajů
Jarní fotbalová sezóna je v plném proudu. Mníšecký dorost
prozatím získal 3 vítězství,
1 remízu a 4 prohry. Do konce
sezóny je ještě čeká 6 utkání.

V Mníšku se poběží
Olympijský běh
Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka. Takové je motto T-Mobile Olympijského běhu, do kterého se zapojí
i Mníšek pod Brdy. Jde o největší běžeckou akci k oslavě Mezinárodního
Olympijského dne. Registrace je možná už jen do 11. června.
Závod se poběží 20. června poblíž základní
školy a díky tomu bude zajištěno dostatečné
zázemí pro všechny běžce (sprchy, šatny, toalety). Registrace bude v hlavním stanu hned
u vstupu na školní hřiště. Dospělí poběží trasu
5 km, součástí programu jsou i dětské závody
na 250 m, 500 m nebo 1 kilometr.
V rámci T-Mobile Olympijského běhu neběháte pouze pro sebe, část startovného jde na
podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem,

Propozice
MÍSTO A ČAS
Místo srazu je na školním
hřišti ZŠ Mníšek pod Brdy.

kterým v tom brání nedostatek finančních
prostředků. Loni se tak podařilo vybrat téměř
300 tisíc korun.
Historie Olympijského dne sahá až do roku
1894, kdy vznikl Mezinárodní olympijský výbor. Na počest této události se po celém světě
každoročně pořádá Olympijský den. U nás se
k té příležitosti pořádají pod záštitou Českého olympijského výboru běžecké závody pro
všechny věkové kategorie už od roku 1987.
První ročník nazvaného původně Běhu Olympijského dne startoval v přímém přenosu Českého rozhlasu Emil Zátopek. Po roce 1990 startovali i další sportovní osobnosti jako Ludvík
Daněk, Tomáš Dvořák, Dana Zátopková nebo
předsedové Českého olympijského výboru.
Postupně se zvýšil počet pořádajících měst
a také samotná účast závodníků. Z původních 13 tisíc běžců se jich nyní zapojuje kolem
80 tisíc, a to ve více než 80 místech po celé České republice.
(Zdroj: www.olympijskybeh.cz)

15:30

18:00

Start dětí na 250 m (3–5 let),

Start dospělých závodů,

16:00

20:00

Start dětí na 500 m (6–9 let),

17:00

PROGRAM

Vyhlášení vítězů dětských
závodů,

14:00-15:30

15:00-17:30
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Mladší žáci vybojovali dvě vítězství bohužel
i 3 prohry, ale neztrácejí naději na hezké
umístění v tabulce, čekají je ještě dvě utkání.
Starší přípravka také vybojovala dvě vítězství,
1 remízu a utržila 2 prohry, do konce sezóny
je čekají ještě dva zápasy. Naši nejmladší se
úspěšně zúčastnili několika turnajů.
8. května na fotbalovém hřišti vystřídala děti
stará garda fotbalových fanklubů Sparta x Slavie. Výsledek utkání nebyl rozhodující. Hráči
si zápas užili a zaplněná tribuna je ocenila
potleskem „standing ovation“.
Rádi bychom poděkovali všem sponzorům
a dobrovolníkům, díky kterým jsme mohli
uspořádat II. Ročník fotbalových čarodějnic.
Zároveň chceme poděkovat starostovi města Mníšek pod Brdy, panu Digrinovi, za jeho
návštěvu a podporu naší akce. Návštěvnost
byla jako loni velmi vysoká a doufáme, že si to
všechny děti a jejich rodiče pořádně užili, stejně jako my.

Vyhlášení vítězů dospělých

16:15

Přesně v 18 hodin bude závod
odstartován z éteru Českého Start dětí na 1 km (10-–15 let),
rozhlasu.

Výdej startovních balíčků na
dětské závody,

Josef Petráň
předseda klubu

Výdej startovních balíčků na
dospělý závod,

Registrace do závodů
je možná pouze online
a to nejpozději
11. června 2018 na
https://www.olympijskybeh.
cz/zavody/mnisek-pod-brdy-2018/

Fotbalisti dorostu v zápase s AFK Tuchlovice
vyhráli 4:1.

inzerce

Pizzeria Al Capone Mníšek pod Brdy
přijme na HPP číšníka/servírku, barmana.
Práce na krátký/dlouhý týden v mladém a přátelském kolektivu. Dále
hledáme nové kolegy na pozice, šéfkuchař,
kuchař/kuchařka a také pomocný kuchař,
nadstandartní finanční ohodnocení které
s Vámi rádi projednáme při osobním setkání.
Nabízíme možnost zaučení na všech pozicích. Nástup možný ihned.

Pro více informací volejte provozního restaurace 775 563 231.
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SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY
Nabízí tyto služby:
l objednávky kontejneru v celém
mikroregionu Mníšecko
l sběr různých druhů odpadů
l odvoz odpadu po úpravách zeleně
l vyštěpkování větví a jejich svoz
l k vyzvednutí černé pytle na uložení
komunálního odpadu

Celoroční provozní doba sběrného dvora
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

zavřeno
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

a
a
a
a

14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

Více informací získáte na tel.: 775 432 790, e-mailu: sbernydvur@mnisek.cz,nebo www.mnisek.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

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
30 Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd
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Připravte se na skutečný gastronomický zážitek!
Klínec 11 ♥ Telefon 730 806 284 ♥ www.PodFarmou.cz
Otevřeno čtvrtek – neděle.

Výživové poradenství
NOVĚ OTEVŘENO
Změňte svůj životní styl pomocí komplexního
programu Cambridge Weight Plan.
Naučíme vás dosáhnout optimální váhy
a udržet si ji.
Objednávejte se na telefonu:

+420 721 767 398
Poradenské centrum Cambridge Weight Plan
Malé náměstí 136, Mníšek pod Brdy
Při předložení tohoto inzerátu získáte úvodní konzultaci
ZDARMA
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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

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:








Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz
32
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MASÁŽE A REFLEXOLOGIE

Společnost

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ
MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

PRAGOMETAL MORAVIA s.r.o.
hledá zaměstnance na úklid kancelářských prostor,
Pražská 600, areál UVR, Mníšek pod Brdy.
Práce cca 2 hodiny/den, dobré platební podmínky,
možnost VPP nebo DPP.

Petra Zedníčková

www.masaze-pod-skalkou.webnode.cz
telefon: 317 070 054
mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

Další informace na tel. 602135700.

asaze_inzerce_92x60.indd 1

13.10.2015 12:32:33

l Zastupování u soudů, l Ověřování podpisů
úřadů
lA
 dvokátní úschovy
l Vymáhání pohledávek
a veškeré právní služby
l Smlouvy
ve všech oblastech práva
l Rozvody
l Realitní služby
tel.: +420 606 476 169 l e-mail: tvrdek@aktvrdek.cz l www.aktvrdek.cz
Adresa kanceláře: Komenského 1533, Mníšek pod Brdy (vedle školní jídelny).

Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, keřů, živých plotů, apod.
Tel.: 603 924 921

PŘEDSEDA SVJ Řešení na míru pro Vaše společenství včetně účetnictví
727 866 605 | petrmenzel@menzel.io | www.svj.menzel.io

KADEŘNICE Zuzana Bartáková, Nová 824 Tel.: 739 733 104 KADEŘNICE
dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf

1

16.08.16

11:28

Autoservis v Mníšku pod Brdy hledá šikovného automechanika.
Tel. 604 589 351.

Zemina za nakládku a odvoz – Stříbrná Lhota, cca 50 m3.
Skrývka ze zahrady před stavbou RD bez výrazných příměsí.
Tel.: 606 160 535
Kompletní finanční poradenství zdarma
Tomanová Zdena tel. 774055992
tomanovadena@seznam.cz
33
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TVOŘIVÝ
TRH
tý
již čtvr

sobota

v Mníšku pod Brdy

nám. F. X. Svobody pod kostelem sv. Václava
při nepřízni počasí v MKS

16. června 2018, 8:00–15:00

ivý trh
Navštivte Tvoř tní tvůrce!
a podpořte mís
Šité dekorace,
háčkované výrobky,
šperky, tašky, polštáře,
sukně, rychlozavinovačky,
hnízdečka pro miminka...

...čajovna na dece, tetování hennou,
med, šité panenky, ručně malovaný
textil, autorské kresby, zrcátka,
domácí mýdla, domácí léčivé sirupy
a kosmetika, šamanské léčivé předměty,
Tvořivý trh IV
pánská/dámská móda,
korálkové šperky,
Chcete-li se trhu zúčastnit jako prodejce
a mnoho dalšího...
(z Mníšku pod Brdy a blízkého okolí),
prosím, pište na bartunkova@ibart.cz.

Přijměte pozvání
do KAVÁRNY A CUKRÁRNY CAFÉ S GRÁCIÍ,
kde Vám nabízíme denně čerstvé
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ŠIROKÝ VÝBĚR CHLEBÍČKŮ
KOLÁČE A ZÁVINY
FRESH SALÁTY
TORTILY
BAGETY
MLÉČNÉ KOKTEJLY
DOMÁCÍ OVOCNÉ LIMONÁDY
OVOCNÉ A ZELENINOVÉ SMOOTHIE
KOPEČKOVÁ ZMRZLINA, ZMRZLINOVÉ POHÁRY
DORTOVÉ ZÁKUSKY (přijímáme objednávky celých dortů)
a spoustu dalších dobrot

Na své si také přijdou milovníci dobré kávy.
Vše Vám rádi připravíme s sebou.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Adresa: Náměstí F. X. Svobody 6, Mníšek pod Brdy (pěší zóna)
Telefon: 777 925 887 l Email: cafesgracii@gmail.com l www.cafesgracii.cz
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•kola horská
•trekingová
•silniční
•dětská
•elektrokola
•koloběžky

po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12

ČTVRTKY

do 20:00

Kvalitní
servis
perfektní
předprodejní
příprava kol

KA,
R
O
T
O
M
O
T JAK
CHCEŠ JE
TORKA
Š
D
O
O
L
O
KUP SI K

www.kola-sport.cz

info@kola-sport.cz • tel.: 257 721 313 • Komenského 92, Řevnice
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E: info@bikepuzzle.cz
T: +420 776 176 173
www.facebook.com/bikepuzzle.cz
Po, Út, St, Pá 10:00–18:30, Čt 10:00–19:30 a So 9:00–13:00

PARKOVÁNÍ PŘÍMO U OBJEKTU

MNÍŠEK POD BRDY • Pražská 1594 • nový komerční objekt u Benziny

SERVIS

DĚTSKÁ
CYKLISTIKA

CYKLO
OBLEČENÍ
A DOPLŇKY

JÍZDNÍ KOLA
ELEKTROKOLA

„CYKLISTŮM PRO RADOST ...“

