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dva a čas“.
Snažíme se připravit něco pro každého a já vám přeji,
ať se vám Skalecká pouť opravdu líbí. Chci touto cestou
poděkovat všem, kteří se na přípravě kulturního léta
podílejí. Jste úžasní a díky vám se budeme v létě určitě
dobře bavit.
Program kulturního léta zakončíme v září a už teď se
těšte na novou akci Loučení s létem nebo na Hradišťan.
Kulturních akcí je hodně a velmi rád vás zvu i na ty, které nepořádá přímo město, ale jsou oblíbené a zdařilé.
K nim patří Slavnosti piva v Předzámčí.
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Z radnice

Co bude pro příští prvňáčky těžké
a co je pro město hospodárné?
řevážnou část téměř pětihodinového maratonu jednání zastupitelů vyplnilo téma prostor
pro 111 budoucích prvňáčků. Část rodičů totiž podepsala žádost, aby o tom zastupitelé
znovu jednali, třebaže už podobu dočasného řešení schválili v březnu.
Martina Hrdličková
Červnové jednání městského zastupitelstva
si nenechalo ujít několik desítek občanů složených zčásti i z rodičů dětí, které v září mají
nastoupit do Základní školy Komenského 420.
Jejich podpisy nechyběly na petici, kterou žádali zastupitele, aby revokovali svoje rozhodnutí
o dočasném pronájmu prostor v administrativní budově UVRu pro školní třídy. Navrhovali
hledat jiné řešení situace, kdy se děti do školy
nevejdou a nový Pavilon nemá kvůli podanému
odvolání pravomocné stavební povolení.
Místostarostka Daniela Páterová prezentovala, co město pořídilo v rámci třech fází dotace,
kterou získalo na zkapacitnění školy, i to, jaká
náhradní řešení kvůli blokování Pavilonu pro
budoucí prvňáky hledalo. Zopakovala, že zastupitelé v březnu (s výjimkou jednoho, který
se zdržel hlasování), schválili jako nejvýhodnější variantu pronájem v UVRu a rodiče s ní
seznámila při společném setkání.

Logistika je promyšlená
Části rodičů se ale tato varianta nelíbila a podepsali petici (kvalifikovanou žádost) zastupitelům. V ní vedle argumentů proti tomuto řešení, které se sbíhaly v obavách o bezpečnost
dětí, navrhli z jejich pohledu výhodnější řešení
v koupi modulárního systému na pozemcích
města poblíž školy. Místostarostka tlumočila postoj vedení města, že tato varianta je ze
všech zvažovaných finančně nejnákladnější
a nelze ji ani do začátku školního roku stihnout.

Iniciátorka petice, Jana Bezpalcová, na zastupitele apelovala, aby se na celou věc zkusili
podívat očima dětí, a upozorňovala, že pro ně
bude cestování do pronajatých tříd daleko od
školy představovat velkou zátěž. Místostarostka pak, aby zmírnila obavy rodičů, prezentovala podrobnou organizaci dne, zejména odjezdů a příjezdů dětí od kmenové školy a jejich
návrat po vyučování v doprovodu učitelek,

111 b udoucích prvňáčků
70 p odpisů na petici proti

jejich dočasnému umístění
v UVRu zahrnuje i jiná
jména než jejich rodičů

včetně návaznosti na školní družinu. Uvedla,
že kvůli zvýšení bezpečnosti dětí zejména při
jejich dopravě do areálu, který už je za cedulí
města, chce město značkou snížit rychlost na
50 a k výjezdu z areálu kvůli větší přehlednosti
osadit zrcadlo.

Objevila se varianta C
Přítomní rodiče svými diskuzními příspěvky
chtěli zastupitele přesvědčit, aby město vedle
dočasného pronájmu prostor v UVRu rozpra-

covalo a investovalo ještě do další náhradní
varianty prostor pro prvňáky. Argumentovali
tím, že pronájem prostor v UVRu představuje
pro město výdaje, které se mu nevrátí a pořízení nových prostor by později využilo například
pro volnočasové aktivity.
Opoziční zastupitelky Magdaléna Davis
a Šárka Slavíková je podpořily svým návrhem
usnesení, ve kterém uvedly jako možné řešení buď stavbu nové dřevostavby (byla jednou
z variant představených na březnovém zastupitelstvu) nebo variantu v podobě nástavby
na zdravotním středisku pro dospělé, která
v této souvislosti dosud na stole nebyla.
Starosta druhou variantu označil vzhledem
k její technické problematičnosti za předem
odsouzenou k nezdaru. Uvedl, že pokud má
město nakládat s veřejnými prostředky hospodárně, tak nemůže investovat do žádné další
záložní varianty do doby, než Středočeský
krajský úřad rozhodne o dubnovém odvolání ke stavebnímu povolení k Pavilonu. Rodiči
a opozičními zastupitelkami prosazované řešení by totiž v praxi mohlo znamenat, že město
by kvůli řešení kapacity školy muselo investovat jak do Pavilonu (který se navíc kvůli oddálení stavby výrazně prodraží), tak do pronájmu
prostor v UVRu a ještě do dalšího řešení.
Zastupitelé nakonec schválili usnesení, kterým
starostovi ukládají, aby jakmile městu přijde
z krajského úřadu rozhodnutí o stavebním
povolení k Pavilonu, neprodleně svolal mimořádné jednání zastupitelstva, které projedná
řešení kapacity základní školy.
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téma

Týdny sucha
a pak dva
lijáky. Bude
voda vzácná?

J

e sucho, horko a když prší,
tak jen někde a zprudka.
Hydrometeorologové se
shodují na tom, že prožíváme jedno
z nejsušších období za stovky let.
Voda chybí jak v přírodě, tak ve
studnách. Jaká je situace v Mníšku?
Martina Hrdličková
Sucho v Česku panuje už od roku 2014, nedostatek vody se nastřádal a ani zimy bohatší
na sníh to nedokázaly zmírnit. Odborníci se
shodnou, že neznají detaily toho, jak a proč sucho vzniká. Vědí ale, že má velkou setrvačnost
a dlouhodobou paměť, a i když se srážky třeba
vrátí k normálu, deficit přetrvává ve zdrojích
podzemních vod. Letošní jaro bylo hodně výjimečné: pršelo podprůměrně a teploty byly
nadprůměrné.

Život ve vodním
blahobytu
zkresluje nebezpečí,
které hrozí
Středočeský kraj na tom ale stále ještě není tak
zle, jako například Královéhradecký, Pardubický nebo Liberecký, kde chybí tolik vody, která
by napršela v úhrnu za více než dvě stovku
dnů. Na otázku, jak je na tom konkrétně Mníšek pod Brdy, odpověděl za Český hydrometeorologický ústav Jan Daňhelka, náměstek
ředitele pro hydrologii. „Mníšek leží přesně na
hranici mezi západem Čech, kde od počátku
roku napršelo stejně nebo více, než je normál,
a východem, kde napršelo méně. Velkou zásluhu na tom mají deště z počátku června, které
právě na Brdech byly velmi intenzivní a situaci
sucha, alespoň v půdě zde poněkud zlepšily,“
říká. Podle jeho slov je aktuální situaci obtížné
popsat, protože přímo v okolí hydrometeorologové nemají objekty, které by pozorovali
a operativně vyhodnocovali jak pro povrchové, tak i pro podzemní vody.
Díky připojení na městský vodovod většina
lidí podle odborníků tolik nepociťuje, jak naléhavá a silná je hrozba sucha i do budoucna.
Mníšek pod Brdy je už druhým rokem připo-
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Takto vypadala
půda u Mníšku
v polovině června.
jený na vodovodní přivaděč Baně, a ti, kteří
ho využívají, se nedostatku pitné vody obávat
nemusejí. „Díky napojení města na přivaděč
z vodárenské soustavy Želivka realizovanému
je k dispozici dostatečné množství kvalitní
pitné vody. Není proto třeba přijímat žádná
zvláštní úsporná či regulační opatření pro hospodaření s pitnou vodou,“ uvedla za vodárenskou společnost 1. SčV Kristina Blaszczyková.
Podle odborníků dokázala vodohospodářská
a vodárenská soustava pomoci se vypořádat
se suchem i v minulých letech. „Bohužel možná proto veřejnost nemůže dobře vnímat naléhavost a hrozbu sucha do budoucna,“ říká
Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy a předseda Svazu vodního
hospodářství.
Jan Daňhelka říká, že žijeme ve vodním blahobytu, který nedovoluje vidět v jasných rysech
nebezpečí, které dlouhotrvající sucho znamená. „Život ve vodním blahobytu nás může
vést k podceňování rizika extrémních událostí.

Naučíme se dobře čelit běžným událostem,
ale protože je dobře zvládáme, zapomínáme
se zlepšovat a stáváme se zranitelnými skutečným extrémem. Ověřili jsme si to už v případě
povodní.“

Podle předběžných údajů ČHMÚ byl už
duben o 5,4 °C teplejší, než je normální,
a přitom spadlo méně než polovina
běžných srážek. Rychlý pokles toků po
květnových srážkách ukázal, že sucho stále
pokračuje. Například na východě Čech od
roku 2014 napršelo o 623 mm vody méně,
než by bylo obvyklé, chybí tak téměř jeden
celý rok srážek. Nejmenší srážkový deficit je
naopak v Ústeckém kraji. Tam chybí „jen”
56 milimetrů, tedy zhruba 32 deštivé dny.

téma

Stejně jako neexistuje jen jeden projev sucha, neexistuje
ani jedno kouzelné opatření pro jeho zmírnění. Proto
i přijatá koncepce pro zvládání sucha a nedostatku vody
uvažuje kombinaci opatření
v krajině, zadržování vody
v nádržích, systémy distribuce vody i opatření na straně
spotřeby vody. „Sucho zkrátka není vyřešený problém,
naopak do budoucna bude
nejspíše jeho význam dále
sílit,” konstatuje Mark Rieder,
ředitel Českého hydrometeorologického ústavu.

Mapa klimatického a půdního sucha k polovině června (zdroj ČHMU).

Magdaléna Davis
zastupitelka
1. místopředsedkyně
Zelených

Jak jsou na tom
mníšecké studny?
V některých lokalitách Mníš- Mapa úrovně nasycení půdy k polovině června. Silné nasycení je zelené,
ku se liší situace u lidí, kteří intenzita růžové barvy odpovídá úrovni nasycení (zdroj ČHMU).
mají kopané studny a těch,
kteří čerpají vodu z vrtaných studní. Docela názorně
to ukazuje situace Tomáše
Turka, bydlícího na Kvíkalce. Na pozemku u svého
domu má kopanou, 8 metrů
hlubokou, vrtanou studnu
zhruba do 30 metrů a ještě je
napojený na městský vodovod. Ten mu ale slouží pouze
jako záloha pro případ, že
by v obou voda došla. Vedle toho využívá, stejně jako
řada dalších lidí, i zásobníky,
do kterých svádí dešťovou
vodu. „Prozatím se potvrzuje, že zdroj podzemní vody
pro vrtanou studnu je tak
vydatný, že můžu nechat šplíchat i několik podzemní spodní vodou může být ten, abyhodin bez problémů. Kromě studní máme chom si se sousedy, kteří mají také vrtané
i zásobník a šest velkých 300 litrových kádí studny, podzemní zdroje navzájem nestrhána dešťovou vodu. Jediný problém s tou vali,“ říká Tomáš Turek.

Anketa občanů
Máte problém s nedostatkem vody ve
studni?

Václav Balíček,
Mníšek p. Brdy
Nám se stane tak 1x za dva, tři
roky, že máme vody nedostatek. Máme studnu hlubokou
14 metrů a vodu máme do
výšky zhruba 10 metrů. Používáme ji na vše v domě, ale
nezaléváme s ní.

Josef Buchta,
Mníšek p. Brdy
Máme studnu kopanou, zhruba 7 metrů hlubokou. Naštěstí jsme připojení na městský
vodovod, vodu ze studny
používáme na zalévání, ale je
jí dost, jen když zaprší. Jinak
zalévat nemůžeme.

Jak to vidí

Marie Čermáková,
Stříbrná Lhota
Problém nemáme, máme hlubokou studnu a vody máme
dost. Zatím jsme nikdy problém neměli, až na to, že je železitá, ale to je jiná věc. Vodu
ze studny zatím můžeme používat i na zalévání a plnění
bazénu.

Antonín Smrčka,
Stříbrná Lhota
Studnu máme hlubokou
10 metrů ale nepoužíváme ji,
je to jen rezerva na případné
zalévání. V současnost je v ní
vody tak do metru a normálně bývá 4–5 metrů. Hladina
se nám snížila od doby, co
mají lidé okolo vrtané studny.
Mám navíc svod dešťové vody
do nádrže a tou zaléváme.

Ladislav Pařízek, Rymaně
Jsem na tom špatně, podobně jako sousedi. Máme kopanou studnu od roku 1938 do
hloubky 14 metrů, je v ní tak
pět metrů vody. Je to nejspíš
i tím, že sousedi mají vrtané
studny do hloubky 30 metrů
a hlavně – většina z nich čerpá
z těch vrtů vodu do bazénů.
Navíc se tady vedle mají stavět tři nové domy. Jestli nám
kvůli tomu ve studni voda
dojde, budeme si muset taky
požádat o vrtanou. Na zalévání chytám dešťovou vodu.

Voda se v blízké budoucnosti zřejmě stane na mnoha
místech v Česku velmi ceněnou komoditou. Stojíme
totiž na prahu globální éry vysušování. Tento závěr
odborníků z Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR
potvrzuje i výzkum kolektivu autorů z Masarykovy
University, který do budoucna předpovídá nárůst
delších období bez srážek (viz obrázek). To je pro
Českou republiku špatná zpráva, kromě deště k nám
totiž žádná voda nepřitéká. Pokud si tedy budeme
chtít do budoucna zachovat stejný vodní komfort,
musíme začít s vodou lépe hospodařit a efektivněji
ji využívat.
Jedním z opatření, které brzy bude potřeba
i v Mníšku, je systém efektivního zadržování srážkové
vody v krajině a městské zástavbě. Jedná se například
o vsakovací strouhy na svahu brdského hřebene, které
by zadržely vodu v lese a tím zamezily vyplavování
polí i domů při přívalových srážkách. V centru města
pak jde zejména o oddělení splaškové a dešťové
kanalizace a efektivnější využití dešťové vody.
Naše děti a vnoučata budou jednou nevěřícně
vzpomínat na to, jak jsme splachovali záchody
pitnou vodou, zatímco dešťovou a šedou vodu
(z dřezů, praček) jsme bez dalšího využití odváděli
rovnou do kanalizace. V jejich době už budou muset
zadržovat vodu v krajině formou přírodě blízkých
opatření, např. mokřadů a meandrů potoků. Pole
budou menší a důsledně rozdělená mezemi, remízky
a pásy zeleně, aby zabránili erozi zemědělské půdy
i rychlému odtoku vody. A pesticidy už snad konečně
budou používány pouze za mimořádných okolností,
takže v půdě budou opět žít organizmy, díky kterým
zemědělská půda vodu váže.
Pokud již dnes budeme dělat ta správná rozhodnutí,
můžeme takovou budoucnost svým dětem zajistit.
V opačném případě je budeme muset připravit na
velmi suchou alternativu.

Zdeněk Bareš, Rymaně
Máme starou studnu z roku
1948, je 10,5 metru hluboká,
vody je v ní málo, a navíc není
pitná. Máme i vrtanou studnu, tam je vody dostatek, ale
je tak železitá, že není ani na
pití, ani na použití. Musíme
něco odčerpat a pak ji chemicky upravit. Problém s nedostatkem vody bychom ale
neměli mít.

Počet dnů se srážkou rovno nebo menší než 0,1 mm v deseti po
sobě jdoucích dnech pro tři období 1961–2000, 2021–2050
a 2071–2100 (Brázdil el. al., 2015. Sucho v českých zemích: minulost,
současnost a budoucnost).
Obrázek prezentuje možný budoucí nárůst sucha vyjádřený počtem
dnů v suché periodě, kdy srážka nejméně v deseti dnech po sobě
nepřekročila 0,1 mm. Zejména v období vzdálené budoucnosti
(2071–2100) je velmi výrazný nárůst těchto dní zvláště v oblasti
severozápadních Čech a střední Moravy.
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V

edení města chtělo na žádost
občanů udělat finanční audit.
Do konce svého funkčního
období už to ale nestihne. Těsně před
zasedáním komise, která měla vybrat
vítěze této zakázky, totiž rezignovali
tři její členové za opozici.
Martina Hrdličková

Auditem měly projít pohledávky, závazky
a dlouhodobé smlouvy města. Už v roce 2016
se k tomu zavázali zastupitelé a poté i radní,
a to na základě žádosti několika stovek občanů. Později k tomu vedení města přidalo, že
chce zkontrolovat také tři veřejné zakázky.
4. června, jen pár desítek minut před druhým
zasedáním komise pro výběr dodavatele finančního auditu, tři za opozici nominovaní
členové komise oznámili, že rezignují. Ve svém
veřejném Prohlášení, které přinesla Lenka Jeřábková, jedna z trojice odstupujících, v půl
osmé ráno na podatelnu městského úřadu,
uvádějí, že se opírají o výsledky odborného vyhodnocování v týdnu předcházejícím jednání
komise.

Na papíře jsou důvody nebo
důkazy?
Odborným jazykem se v rezignačním Prohlášení píše o uvědomění, že nelze ovlivnit zjištěné okolnosti, a o případné odpovědnosti
za důsledky spojené s neúčelně vynaloženými náklady města. Dokument konstatuje, že
výzva k podání nabídek na zhotovení auditu
obsahem neodpovídá usnesení zastupitelstva,
že nebyla zadána s odbornou znalostí a péčí
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Výběrové řízení na audit ve finále zkrachovalo

řádného hospodáře a že starosta jako zástupce vedení města a administrátor zakázky na
audit je ve střetu zájmů a jako podjatý navrhl
zadávací dokumentaci.
„Příprava zakázky byla realizovaná podjatou neodbornou osobou, což mělo důsledky
v nekvalitním poptání firem a nedostatečné
zadávací dokumentaci. Současně se členové
zmiňují, že vzhledem ke specifickému usnesení zastupitelstva existují jiné typy auditorských
zakázek. Zastupitelé byli se vším seznámeni
a upozorněni, že Zásady pro zadávání veřejných zakázek mají systémové chyby,“ napsala

Polovina komise oznámila
rezignaci třicet minut
před jednáním.
Na výběr vítěze tak
nedošlo.
Lenka Jeřábková jako odpověď na otázku, jaký
je smysl této rezignace. A na druhou otázku,
proč k tomu došlo až pár minut před jednáním
komise, písemně odpověděla: „Po týdnu vyhodnocování podkladů a skutečností k této
zakázce, dospěli opoziční členové komise
v neděli večer, tedy 3. 6. 2018 k rozhodnutí podat rezignaci, a to ráno před 2. jednáním komise. Byla jsem delegována, abych seznámila
zbylé členy osobně s důvody rezignace a zodpověděla případné dotazy.“
Výhrady k zadávací dokumentaci byly příčinou krachu už prvního výběrového řízení. Tu
však na základě připomínek Město doplnilo
o body, které chtěl zapracovat kontrolní výbor, a začalo zakázku soutěžit podruhé. Starosta poptal zhotovení auditu u šesti společností. „V zájmu co největší otevřenosti byla

zveřejněna tak, aby se mohla přihlásit každá
společnost, která působí v oblasti auditování.
Na podání nabídky měly společnosti celý měsíc,“ řekl starosta.
„Zakázka byla předražená, město ji záměrně rozšířilo, aby auditor nešel do hloubky
problému a starosta oslovil poradenské, nikoli auditorské firmy,“ argumentovala Lenka
Jeřábková dva dny po rezignaci opozičních
členů komise, při červnovém jednání zastupitelstva. Zároveň uvedla, že podala podnět na
ministerstvo vnitra, aby prošetřilo, zda město
podalo zakázku v souladu s jeho usnesením.

Čistý stůl do voleb nebude
„Nepřekročil jsem žádné kompetence, které
starosta ze zákona má. Rada města pouze plní
úkol, který mu zastupitelstvo uložilo. To, že je
zadání auditu rozšířené nad rámec vnitřního
kontrolního systému o tři veřejné zakázky,
není nic špatného. Chtěli jsme zkontrolovat
všechno, co souvisí s hospodařením města,
abychom s koncem funkčního období měli
čistý stůl,“ vysvětluje Petr Digrin.
„Je nám vytýkáno, že jsme oslovili nekompetentní firmy, které nejsou čistě auditorské, ale
pouze poradenské. Jenže zakázka je svým zaměřením určená primárně pro poradenskou
společnost. Navíc šlo o otevřenou soutěž.
Podat nabídku mohl každý, což se také stalo,“
uvádí starosta.
Podle Lucie Burkertové, členky komise jmenované za koalici, bylo už první zasedání komise
nestandardní. „Bylo zřejmé, že účelem nebude
pouze nezávislé a odborné posouzení nabídek
uchazečů o veřejnou zakázku. Řada připomínek a argumentů, na základě kterých tři členové výběrové komise rezignovali, byla věcných,
nicméně některé existovaly již před prvním zasedáním. Tudíž bylo na zvážení každého, zda
členství v komisi přijme či nikoliv. Je mi líto,
že i obyčejné zasedání komise slouží opozici
k boji se současným vedením města.“

z radnice

Sbírka na skalecká zastavení

Protihlukový val nebo stěna?
Jasněji bude po kontrolním měření
Hluk z dálnice město nechá změřit na větším počtu kontrolních bodů. Výsledek
měření bude důležitý pro jednání radnice
z Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) o stavbě nové protihlukové stěny.
Martina Hrdličková
Kontrolní měření mělo původně probíhat
v lokalitě Eden na třech místech. Rada města
souhlasila s tím, aby se původní počet nejproblematičtějších kontrolních bodů, kde se
má měřit, zvýší ze tří na pět. „Souhlasili jsme
s doporučením společnosti, která toto měření
provedla, že to je v zájmu maximální relevantnosti výsledků. Finanční navýšení bylo malé
a v rozpočtu na to peníze jsou,“ uvádí starosta Petr Digrin rozhodnutí radních. Kontrolní
měření probíhalo u oken obytných domů na
přelomu května a června, v době uzávěrky tohoto čísla město ještě nemělo jeho výsledky
k dispozici.

Problematiku opatření proti hukotu z provozu
dálnice zejména ve směru na Strakonice řeší
město dlouhodobě. Občany toto téma trápí,
ne náhodou získalo nejvíc jejich hlasů v rámci nultého ročníku participativního rozpočtu.
Protihluková opatření jsou rozvržená do tří
etap. Tu první představuje stavba valu, který
prodlouží stávající val směrem ke hřbitovu.
V současné době je před vydáním stavebního
povolení. „Čekáme pouze na vyjádření ministerstva dopravy,“ upřesňuje Eva Mesteková,
referentka odboru správu majetku a investic
města.
Ve druhé etapě by měl vyrůst val naproti škole
a třetí etapa představuje protihlukovou stěnu
mezi oběma valy. „Na výsledcích měření závisí
varianta, jestli se podaří u ŘSD prosadit stavbu protihlukové stěny i proti škole místo valu.
Pro město by to byla lepší možnost, protože
val zabere víc místa a znehodnotil by nejen
pozemky města, ale částečně i dalších vlastníků, a to bychom chtěli minimalizovat,“ dodává
starosta.

Chystá se oprava dalších ulic
Město se chystá opravit Čisovickou
ulici. Souvisí to s tím, že zastupitelstvo
na návrh radních navýšilo rozpočet na
opravu komunikací, za které je město
odpovědné.
Pro letošní rok na opravy komunikací město
vyčlenilo 4,5 miliónů korun a tuto částku zastupitelé rozhodli navýšit o 700 tisíc. Do oprav,
se kterými město počítá v letošním roce, začlenilo i první etapu opravy Čisovická. Současně
s ní tady dojde i k výměně letitého vodovodu.
Naváže na opravu ulice Nová, která je kompletně opravená a nový asfalt je od Dobříšské až
po Komenského. Chybí ještě dodělat opravu
parkovacích míst před panelovými domy, ta je
ale plánovaná na příští rok. „To zahrnuje výměnu všech obrubníků, pořešit zeleň a chodníky,
a to představuje komplexnější rekonstrukci,“
vysvětluje starosta Petr Digrin.

V letošním roce město dokončilo i první etapu
opravy ulice Na Oboře. „Jde o opravu v délce zhruba 200 metrů v místě, kde jsou hotové inženýrské sítě a veřejné osvětlení v zemi,
a bude se pokračovat dál do části, kde je
v současnosti vodovod ve špatném stavu,“
zmiňuje starosta.
mh

Ulice Nová s asfaltovým povrchem.

Na tvorbu uměleckých kamenných reliéfů, které mají zkrášlit vnitřky čtrnácti kapliček Křížové
cesty na Skalce, má přispět mimo jiné i veřejná sbírka. Prostředky od lidí ve výši zhruba
150 tisíc korun, které se poskládaly už v první
sbírce před pěti lety, pomohly spolu s financemi od města a dotací středočeského kraje
k opravě vnějšího pláště všech kapliček.
Nyní je na řadě zkrášlení jejich vnitřních nik.
Sem by měly přijít umělecké kamenosochařské
reliéfy, na které se složí město, mníšecká farnost
a také prostředky z pořadí druhé veřejné sbírky. „První kapličky se určitě osadí reliéfy ještě
letos. Chceme se potom znovu přihlásit do
celostátní soutěže Památka roku. Vloni jsme
v ní postoupili do finále a věříme, že až budou
opravené i uvnitř, vyhrajeme,“ poznamenává
k tomu starosta Petr Digrin.
mh

Veřejná prezentace trojice
architektonických návrhů
na podobu nového městského
úřadu se koná 16. 7. 2018
od 18.00 v Městském
kulturním středisku.
Jste srdečně zváni!

Parkování na starém sídlišti
Město dokončuje projekt na rozšíření parkování na starém sídlišti podél silnice mezi Mateřskou školou 9. května, zdravotním střediskem
a domem č.p. 519. Vzniknou tady nová parkovací místa jak pro obyvatele, tak pro lékaře
i pro zdravotní záchrannou službu. Jedná se
o součást řešení parkování na celém starém
sídlišti podle studie, kterou město nechalo
zpracovat.
Nové chodníky by měly vyrůst ještě letos.
Zároveň se tím měl vyřešit stávající problém,
kdy u odbočky ze Skalecké na Lhoteckou ulici
chodník úplně chybí a před bytovkou parkují
auta.
mh

Kotce pro odchycené psy
Město pořídí dva kotce pro odchycené psy
a umístí je do prostoru za sběrným dvorem,
kde je v současnosti kynologické cvičiště. Vyřeší tak ne zcela optimální současnou situaci,
kdy zatoulané a městskými strážníky odchycené psy umísťuje na dvůr u městského úřadu,
který těsně sousedí s obytnými domy. Tam
jsou potom i několik dní do doby, než se podaří identifikovat jejich majitele nebo když se
to nepodaří, než putují do dobříšského útulku.
Někteří vystresovaní psi bývají hlučnější a proto chce město nové kotce umístit mimo obytnou zástavbu.
mh
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Školka získala potřebné prostory
V průběhu roku 2016 proběhla kompletní rekonstrukce
a přestavba bývalé školní družiny na Malém náměstí, kde
vzniklo detašované pracoviště MŠ 9. května. Získala dvě
samostatné třídy pro celkem
38 dětí, samostatnou výdejnu
i samostatnou školní zahradu.
Zahrada byla v následujících
letech vybavena novými herními prvky. Kompletní rekonstrukce budovy na mateřskou
školku stála město přibližně
4 miliony korun a město ji bylo
nuceno hradit, i přes příslib Ministerstva školství, ze svého.

Třída
„Berušky“,
v detaši.

Městské parky prokoukly
Ulice Pod Lesem

Po novém asfaltu

V roce 2017 byla dokončena kompletní
výstavba silnic a odvodnění v ulicích K Remízku, Prostřední a Pod Lesem. Všechny tyto ulice
navazují na ulici V Lipkách, kterou oprava povrchu teprve čeká. Tyto původně prašné ulice
dostaly nový asfaltový povrch, odvodňovací
strouhy a nové vjezdy. Část dešťových vod
se zde vsakuje do velkých štěrkových studen,
část se odvádí do koryta podél ulice V Lipkách.
Celou akci město hradilo z vlastních prostředků, stála přibližně 7 milionů korun a bylo
postaveno přes kilometr silnic a 1,5 kilometrů
odvodnění.

V roce 2014 a 2015 došlo
k velké revitalizaci, obnově
a výsadbě zeleně na Pivovárce,
v parku nad městským kulturním střediskem, na náměstí
a před a za domovem pro seniory. Z Pivovárky se postupně
stává velký a přístupný příměstský park. Ostatní parky
byly ošetřeny, nevhodná zeleň
vykácena a nahrazena novou.
Za domovem pro seniory, na
místě neupravené a nevzhledné travnaté plochy vznikl nový
plnohodnotný městský park,
doplněný menším odpočinkovým hřištěm. Celá revitalizace
město stála v průběhu několika
let přibližně čtyři miliony korun. Část těchto nákladů hradila Evropská unie.

Krátce z jednání rady města

Rada města č. 104 z 23. 5. 2018

l J menuje členy hodnotící
komise pro výběr dodavatele stavby Pavilonu: Členové
komise: Ing. Milan Oleriny,
Pavla Duchoňová, Mgr. Kateřina Selníková, Ing. Petr Digrin
Ph.D., Aleš Krákora.

l Doporučuje ZM projednat
založení společné společnosti, jejímiž zakladateli budou
Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod
Brdy, IČ 00242748 a KOVOHUTĚ HOLDING DT a.s.

l Schvaluje výběr tří návrhů
na Novou radnici Mníšek pod
Brdy doporučený výběrovou
komisí a pověřuje starostu
oslovením vítězných firem
k veřejné prezentaci, která
proběhne v MKS.

l Souhlasí s posílením rozpočtu v rámci pořizování nového
kamerového systému a to
prioritně navýšením počtu
kamer v okolí základní školy.

l Souhlasí s výměnou elektroinstalace výtahu na III. etapě
v Domově pro seniory Pod
Skalkou. Rada města vybírá
dodavatele prací společnost
Výtahy Jiří Bílý a synové s.r.o..

8

Úprava za „Domečkem“.

zakázku malého rozsahu „Realizace dětského hřiště v lokalitě Staré Sídliště v Mníšku
pod Brdy“.
l Bere na vědomí jmenování
pověřence BDO Advisory s.r.o.
pro ochranu osobních údajů
a uzavření smluv o spolupráci a zajištění pověřence pro
ochranu osobních údajů.

vy mezi Městem Mníšek pod
Brdy a společností PKS stavby
a.s. na akci „Výstavba školního pavilonu, ZŠ Mníšek pod
Brdy“.
l Souhlasí s provedením náhradní výsadby na vhodných
pozemcích ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy.

l Schvaluje znění a uzavření
Nájemní smlouvy o nájmu
prostor sloužících k podnikání
a částí pozemků mezi Městem
Mníšek pod Brdy a společností UVR Mníšek pod Brdy a.s.

l Souhlasí s výsadbou lípy
u MKS V Lipkách na pozemku
ve vlastnictví města č.parc.
1267/1, v k.ú. Mníšek pod
Brdy za podmínky výsadby
a následné péče spolkem
Oáza Mníšek pod Brdy, z.s..

l Souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě
o dílo ze dne 21.3.2018 mezi
Městem Mníšek pod Brdy
a společností AAA Střechy
a Stavby s.r.o. na akci: Oprava
střechy zdravotního střediska
pro dospělé.

l Souhlasí s vypsáním Výzvy
k podání nabídek na veřejnou

l Schvaluje znění a uzavření
Dohody o ukončení smlou-

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

Informace městského úřadu / Napsali jste...

Z policejní služebny

Jde opravdu o zmiji?
Tohoto hada poznáte díky výrazné klikaté čáře
na hřbetě, úzkým očím a oválovitému tvaru
hlavy. Narazit na ni můžete na vlhkých, slunečných a kamenitých stráních ve středních
a vyšších polohách po celé republice. Většinou
se tito plazi vyhřívají na kamenitých či prašných cestách nebo se ukrývají ve vlhké vysoké
trávě.

Jak se zachovat?
Nejprve ze všeho je nutné zachovat klid a zbytečně nepanikařit. Je nutné si uvědomit, že se
více bojí vás, než vy jí. Přesto je nutné dbát
obezřetnosti, například kvůli dětem nebo domácím mazlíčkům. I když je zmije jedovatá,
pro zdravého dospělého člověka není tento
jed smrtelně nebezpečný. Komplikace mohou nastat u dětí, starších lidí a lidí se slabším
srdcem. Příznakem otravy je zduření a otok
v místě uštknutí, může se také objevit nadměrné pocení, břišní kolika, průjem, zvracení,
otok obličeje, rtů i jazyka, zhoršení dýchání či
bolestí v oblasti ledvin. Proto raději své děti
a pejsky do blízkosti zmije nepouštějte.

Léto už je tady a slunit
se chtějí nejen lidé
S přibývajícími teplotami se opět začínají celorepublikově vyskytovat hadi,
a to jak hadi neškodní, tak i jedovatí.
Týká se to i našeho města.
Oskar Mayer
strážník
Může se stát, že lidé někdy narazí na zmiji
obecnou, která se zde začala každoročně vyskytovat. Je proto naší povinností poskytnout
alespoň ty nejzákladnější informace a tipy, co
v takové situaci dělat.

Rozhodně hada nechytejte
Rovněž považujeme za nutné sdělit, že zmije
je ohroženým a zároveň zákonem chráněným
druhem, proto za žádných okolností zmiji nezabíjejte, neházejte po ní kameny ani se ji nepokoušejte odchytit! Nezaútočí na vás, pokud
její útok nevyprovokujete. Manipulace s ohroženým druhem je zákonem zakázána.
V případě nálezu zmije neprodleně
kontaktujte hotline Městské policie Mníšek pod Brdy na tel. 737 274 227 a naši
strážníci zmiji profesionálně odchytí a následně předají některé z organizací ČSOP
nebo Agentuře ochrany přírody, případně
vypustí v okolních lesích, v místech, kde
zmije nebude moci nikoho ohrozit.

Kontrola dokladů
o vyvážení septiků
Letos proběhne druhá etapa kontroly nakládání s odpadními vodami. Na
řadě je obvod Mníšek.
Jiřina
Romová
Odbor vnitřních věcí

V loňském roce se dělala plošná kontrola katastrálního území Stříbrné Lhoty a Rymaně,
co se týká správného nakládání s odpadními
vodami v těch domácnostech, které nejsou
napojeny na veřejnou kanalizaci. I nadále s těmito lokalitami pracujeme. Letos se budeme
věnovat Mníšku pod Brdy. Protože se jedná
o velké množství čísel popisných i evidenčních, kam výzvy poputují, bude rozesílání
probíhat postupně během celého roku po
jednotlivých lokalitách. Informujeme vás raději i touto cestou, abyste si své doklady již předem uschovali, protože je budete ke kontrole
potřebovat. Věříme, že tuto kontrolu vnímáte
pozitivně, neboť snahou je zlepšení životního
prostředí nás všech.

Poděkování
Ráda bych jménem celého Domova Kytín poděkovala panu Stárkovi za umožnění návštěvy
muzea starých aut a zemědělských strojů. Pro
naše seniory byl tento výlet velmi přínosný
a zajímavý. Viděli jsme spoustu cenných a obdivuhodných strojů. Rádi se k Vám v budoucnu
vrátíme.
Kateřina Kordulová
aktivizační pracovnice
Středočeský krajský úřad

Opravy ve středisku se promítnou do ordinací
Po dobu uzavření ordinace bude
MUDr. M. Pirunčík zajišťovat lékařskou
službu v ordinaci u MUDr. Staňkové.
V ostatních termínech budou lékaři ordinovat
dle stálého rozpisu ordinačních hodin.

Ordinační hodiny MUDr. Brichové,
MUDr. Pirunčíka v době rekonstrukce:
V období letních prázdnin (červenec – srpen)
proběhne na Zdravotním středisku pro dospělé, Komenského 886 I. etapa výměny stoupaček vody a kanalizace.
Tyto práce si vyžádají uzavření některých ordinací, konkrétně ordinací praktických lékařů

MUDr. M. Pirunčíka a MUDr. H. Brichové
v termínu: od 2. 7. do 13. 7. 2018 a ordinace gynekologie MUDr. J. Staňkové v termínu
od 16. 7. do 27. 7. 2018.

Pondělí
Úterý		
Středa		
Čtvrtek
Pátek 		

12.00–16.00
12.00–16.00
08.00–12.00
12.00–16.00
11.00–15.00

Tyto ordinační hodiny platí i pro akutní pacienty MUDr. Brichové, která bude mít v uvedeném termínu dovolenou. Omlouváme se za
případné komplikace a děkujeme za pochopení.

Vzpomínáme
30. června 2018 uplynuly čtyři roky od úmrtí
mého manžela, tatínka, švagra, synovce a dědečka Josefa Bestahovského ze Senešnice.
Odešel tiše bez slůvka rozloučení. Nikdy nezapomeneme, stále to v srdci bolí. Vzpomíná
manželka Věra, synové Josef a Jiří s rodinami
a nejmenší vnučka Danielka, rodina Větrovských a všichni, co měli Pepíka rádi. Vzpomeňte s námi…
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Krátké zprávy z okolí z

Změny v příbramské
nemocnici
Gynekologické ambulance příbramské
nemocnice jsou od června zhruba na
rok na jiném místě. Důvodem je plánovaná rekonstrukce pavilonu D4.
Přesun se nijak nedotýká porodnice, gynekologického ani novorozeneckého oddělení. Ordinace budou v areálu na Zdaboři, v druhém
patře pavilonu H. V areálu I zůstane po dobu
celou dobu akutní gynekologická ambulance.
Gynekologických operací, provozu porodnice
i novorozeneckého oddělení se změny netýkají. Budoucí maminky mohou tedy při porodu využít příbramskou nemocnici bez obav.
Po rekonstrukci se klientky dočkají dokončení
nového gynekologicko-porodnického pavilonu s nejmodernějším přístrojovým vybavením, profesionálním týmem a také příjemným
prostředím.
mh
(Zdroj: www.dobrisskoaktualne.cz)

Vznikne spolek Turistické
oblasti Brdy a Podbrdsko
Krajští zastupitelé schválili založení
destinačního spolku Turistická oblast
Brdy a Podbrdsko, z.s. Je to výsledek
spolupráce hejtmanství s dotčenými
obcemi a subjekty a jejím cílem je
rozvoj této oblasti.
Smyslem agentury je zvýšení turistické
atraktivity lokality Brd a Podbrdska. Do
agentury, která ji má popularizovat, kraj chce
investovat 600 tisíc korun. V rámci vznikajícího
destinačního spolku oslovil Středočeský kraj
všechny partnery v regionu, tedy zejména
obce a jejich svazky a místní akční skupiny.
Ke spolupráci vyzval i organizace, které spolu
o destinační management v Brdech soupeřily

– tj. Destinační společnost Brdy, v níž jsou
členy například Příbram a Dobříš, a Destinační
agenturu Brdy, která je organizační složkou
ekologického centra Orlov.
Do spolku, který bude mít na starosti rozvoj
turistiky v Brdech, budou mít přístup díky
nízkým členským příspěvkům i malé obce.
Destinační společnosti vznikají po celé
zemi a rozvíjejí je obce spolu s podnikateli
a organizacemi zabývajícími se cestovním
ruchem. Hlavními přínosy jsou vytvoření
jednotné koncepce pro celý region, jednodušší
přístup k financování rozvoje turistiky,
vytvoření značky regionu a spojení subjektů,
které mají zájem o spolupráci.
mh
(Zdroj: www.kr-stredocesky.cz)

Obecnici po velké vodě pomůže kraj
Obecnici na Příbramsku kraj finančně
pomůže s likvidací následků květnové
povodně v důsledku přívalových dešťů.
Krajští radní rozhodli o tom, že Obecnice
dostane z Fondu hejtmana 200 tisíc korun.
Obec vyčíslila škody způsobené velkou vodou
na 220 tisíc korun. Extrémní přívalové srážky
koncem května postihly střední Čechy hned
na několika místech Hořovicka, Příbramska
a Berounska.
Nejhůře však byly přívalovou povodní
postiženy obce Zaječov na Jalovém potoce
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a Obecnice pod přehradou Obecnice na
Obecnickém potoce. V těchto obcích došlo
k zaplavení komunikací, zahrad i sklepů
obytných domů.
Středočeský kraj by chtěl pro účely obdobných
rychlých mimořádných událostí na území
regionu vyčlenit k tomu specificky zaměřený
samostatný „Fond“. Ten by měl systematicky
řešit pomoc v obdobných situacích a umožnit
poskytnutí rychlé a účinné pomoci nejen na
humanitární účely.
mh
(Zdroj: www.kr-stredocesky.cz)

Dobřichovice zachraňují
památnou lípu
Skoro tři sta let stará Svatojánskou lípu na
Křižovnickém náměstí byla ve špatném stavu
a potřebovala odborné ošetření. Ukázal to
dendrologický posudek, který si radnice nechala vypracovat jako první krok k záchraně
památného stromu, který jehož kmen byl
v poslední době z bezpečnostních důvodů
ohrazený. Z posudku vyplynulo, že nejen větve, ale i kmen stromu jsou duté a napadené
dřevokaznými houbami a je proto nutné provést odborné ošetření stromu, tak aby byla
zajištěna stabilizace. Tyto práce probíhaly koncem minulého a začátkem tohoto měsíce.
mh
(Zdroj: www.dobrichovice.cz)

ze zámku

Na zámku se pořád se něco děje
aneb Navštivte ho o prázdninách
Dobývání zámku a nové prohlídky o tehdejších
majitelích
Na stránkách Zpravodaje jste již mohli číst pozvání na velkolepou bitvu
o zámek, která se odehraje v sobotu 7. července. A tak vás vyzýváme
ještě znovu, přijďte držet palce a podpořit obránce Mníšku, aby se neopakovala smutná historie z doby třicetileté války, kdy švédská vojska
zámek kompletně zničila. Než bitva vypukne, můžete navštívit vojenské
ležení, prohlédnout si rytířské vybavení, zhlédnout vystoupení šermířů
nebo zavítat na nové prohlídky zámku.
Vratislavové z Mitrovic byli držitelé mníšeckého panství právě v době,
kdy ho vyplenila švédská vojska. Odkud pocházel jejich rod, jací jsou
jejich nejvýznamnější zástupci, které diplomatické posty zastávali?
O tom budou vyprávět právě nové prohlídky zámkem.

Hradozámecká noc a výstava o první republice
I letos se mohou návštěvníci těšit na podvečerní a noční prohlídky
zámku. V sobotu 25. srpna se koná oblíbená Hradozámecká noc. Na
programu bude hudba na nádvoří, občerstvení i slavnostní ohňostroj
v zahradě. Pro děti výtvarná dílna i pohádkové prohlídky Kouzelného
sklepení, otevřena bude zajímavá výstavka o historii módy a odívání
a v zámku budou probíhat nové, speciálně pro tuto příležitost připravené zábavné prohlídky s kostýmovanými průvodci. V podvečer se
mohou těšit rodiny s dětmi, v noci pak dospělí návštěvníci.
Během dne se navíc dočkáme také slavnostního zahájení výstavy
o první republice, době posledních pánů na Mníšku. Zaměřena bude
na československé vojsko a četnictvo a jejich činnost a úlohu v období
Mnichovské zrady.

Letní muzikálové představení Postřižiny
V pátek 10. srpna se na zámku Mníšku pod Brdy koná oblíbené muzikálové představení Postřižiny, které nás zavede do prostředí pivovaru
v časech první republiky. Potkáme pečlivého pana správce Francina,
jeho ženu Maryšku, svědomité zaměstnance i namyšlené členy správní
rady. Doba je to poklidná, i když i sem pomalu začíná doléhat pokrok
vnějšího světa. Začíná doba zkracování a modernizace, což se projeví
například tím, že si paní sládková nechá zkrátit vlasy i sukni. To druhé
místní starousedlíci kvitují s nadšením, to první už méně. Chybět rozhodně nebude ani ukřičený švagříček Pepin, bratr pana sládka, který
má ze všeho nejvíc ke snídani rád rum, pusu zavře, jenom když spí, a pro
některé kolegy je opravdu postrachem.
Text: Marie Charvátová, foto: Alena Čelouchová

Program kulturních akcí na zámku
7. července

DOBÝVÁNÍ ZÁMKU

Rekonstrukce historické bitvy, šermíři, vojenské ležení, doprovodný program

7. července

VRATISLAVOVÉ Z MITROVIC

Nové prohlídky o stavitelích renesančního zámku na Mníšku

10. srpna

POSTŘIŽINY

Letní muzikálové představení

25. srpna

HRADOZÁMECKÁ NOC

Speciální prohlídky, ohňostroj

25. srpna

OTEVŘENÍ VÝSTAVY O PRVNÍ REPUBLICE

Četnictvo a vojsko v období Mnichovské zrady

8. – 16. září

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

Prohlídka I. nebo II. trasy zdarma

15. září

HRADIŠŤAN

Koncert v zahradě
11

Foto (i na titulní straně): Michala Matysová

rozhovor

Rodačka z Trutnova
žije v Mníšku teprve
pár měsíců. Okolní
brdský hřeben jí
prý aspoň trochu
připomíná rodné
Krkonoše.

Hana Hindráková: Na to, co jsem v Africe
viděla, jsem připravená nebyla
íká, že za to, že je z ní spisovatelka, vděčí Africe. Z toho, co tam jako dobrovolnice viděla na vlastní oči
a zažila na vlastní kůži, se pak vypsala ve svých knihách. Únosy dětí, obchod s falešnými léky nebo
nelegální čarodějnictví jsou témata, podle kterých čtenáři Hanu Hindrákovou neomylně poznají.
Martina Hrdličková
Není náhoda, že plánuje výstup na Kilimandžáro. Kopce má prostě ráda a vlastně nejeden musela zdolat i v životě. Jako začínající
spisovatelka nabízela svou práci v nakladatelstvích a marně čekala na odpověď a psaní
už kvůli tomu chtěla pověsit na hřebík. Dnes
její „dvorní“ vydavatelství Alpress netrpělivě
čeká, až dokončí další novou knihu. Vystudované ekonomce se tak nakonec plní dětský,
spisovatelský sen.
Procestovala jste kus světa, ale píšete hlavně
o Africe, a to navíc ne zrovna cestopisný žánr,
spíš vážná témata. Proč?
Zajímá mě spojení těžkých témat s formou napínavého příběhu, který je pro čtenáře atraktivní. Jde mi o to, aby v lidech něco zůstalo hodinu poté, co knihu zaklapnou. A pomáhá mi
to, že z vlastní zkušenosti vím, jak je Afrika plná
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silných a strhujících příběhů. Vlastně se snažím
o čtenářsky přitažlivou osvětu.
V knize Smrtící byznys píšete o tématech ilegálního obchodu s falešnými léky. Jak jste se
k takovému tématu vlastně dostala a sháněla informace?
Dostala jsem se k tomu vlastně náhodou. Původně jsem chtěla psát o falšování HIV testů,
protože když chcete v Africe získat práci, musíte prokázat, že nejste HIV pozitivní, a tak se
testy falšují ve velkém. A jak jsem začala sbírat
informace, narazila jsem právě i na problém
falešných léků. Nejdřív jsem se zděsila, protože jsem o tom dosud neslyšela, a když jsem
to konzultovala s našimi lékaři nebo sestrami,
kteří létají třeba do Ugandy, i pro ně to byla
velká neznámá. Tak jsem si říkala, že by bylo
dobré o tom napsat. Dodnes jsou lidé překvapení z toho, že něco takového je vůbec možné.

Týká se to totiž jakýchkoli léků, které do rozvojových zemí dováží čínská mafie. Pokud máte
štěstí, tak tyto falešné léky obsahují místo
účinné láky třeba jen mouku nebo cukr, nebo
je v nich zlomek účinné látky, aby v přístavu
prošly základními testy. Ale když máte smůlu,
tak je v nich jed na krysy, nemrznoucí kapalina,
rtuť nebo další látky….
Setkala jste se s tím, že by vám někdo při
shánění informací k takovému tématu házel
klacky pod nohy?
To vůbec ne. Spolupracovala jsem s naším
Státním ústavem pro kontrolu léčiv i jeho
ugandskou obdobou, protože děj se odehrává
v Ugandě, a také se Světovou zdravotnickou
organizací. V Ugandě mi sice trvalo skoro půl
roku, než mi odpověděli a než jsme navázali kontakt. Pak jsem se ale přes investigativní
novináře dostala na ředitele Interpolu v Ugan-

rozhovor

Snažím se
o přitažlivou
osvětu

Afrika je plná
Strhujících
příběhů

dě a ten mi poskytl informace o akci Mamba,
což byl zátah na překupníky s falešnými léky,
a tu jsem pak v té knize Smrtící byznys popsala.

čtverečních. Přemýšlela jsem, jak Africe pomoci jinak, a napadlo mě, že to zkusím prostřednictvím obchodu. Začala jsem nakupovat ručně vyráběné šperky a klíčenky z korálků nebo
hovězích a velbloudích kostí od nezaměstnaných, HIV pozitivních žen z chudinských čtvrtí,
a prodávám je během autorských čtení, besed
a prostřednictvím internetového obchodu
www.darkysmyslenkou.cz.

Na svém webu píšete, že Keňa se k vám zachovala krutě, ale velkoryse. Co je za tím?
Po svém prvním návratu z Keni jsem se tam už
nikdy nechtěla vrátit. Vadilo mi, že když jdete
po ulici, pořád po vás někdo něco chce: mobil,
tričko, peníze na letenky, přitom jsem tam tehdy byla jako dobrovolník a za cestu jsem dala
všechny svoje úspory. A pak jsem tam onemocněla malárií. Jsem přesvědčená, že jsem
se tehdy na vlastní kůži setkala s falešnými
léky, měla jsem na mále. V nemocnici totiž léky
neměli, a tak poslali mé přátele, aby je koupili
na trhu. Pak jsem se v noci probudila šíleným
hukotem v hlavě, jako by mi vedle hlavy běžel
motor. A po chvíli jsem si uvědomila, že to, co
slyším, je bušení vlastního srdce. Takovou hrůzu, že nepřežiju, jsem neměla nikdy v životě.
Později, když jsme shromažďovala informace
o falešných lécích, jsem zjistila, že právě to
bývá jeden z jejich účinků, když obsahují látku,
která v nich být nemá.
A ta velkorysost, kterou vám Afrika dala?
Dovedla mě zpátky k psaní a dala mi zážitky,
o kterých píšu, ať už jsou moje, jako například
v knížce Karibu Keňa, nebo silné příběhy lidí,
které jsem tam poznala. To je případ Josepha,
se kterým jsem seznámila, když jsem chtěla
psát další knížku o dětech ulice, když první
knížka Děti nikoho měla u čtenářů velký ohlas.
Joseph vede centrum pro děti od 12 do 16 let,
které by jinak s pouličními gangy přepadávaly
lidi. Dozvěděla jsem se, že on sám jako šestiletý kluk utekl od matky, která ho bila a trápila
hlady a spoustu let žil na ulici. Nakonec ho po
velkých peripetiích zachránila jedna neziskovka, podařilo se mu vystudovat a získal dobře
placenou práci. Zvrat v jeho životě nastal, když
se po letech na tu ulici, kde kdysi s dětským
gangem žil, a zjistil, že všech 11 jeho členů
je po smrti. Opustil práci, založil centrum pro
děti ulice. O něm teď píšu knihu Nezlomný
a jeho osobní příběh je tak silný, že není třeba
fabulovat. Je v něm vše, co prožil: život v odpadkovém koši, fetování lepidla, znásilňování…

Hana Hindráková, 36 let
Absolvovala bakalářské studium
na VŠE, obor Mezinárodní obchod
a navazující magisterské studium
Cestovní ruch a Rozvojová studia.
Po vysokoškolských studiích v roce 2008
si založila vlastní neziskovou organizaci
Fair, z. s. V roce 2012 debutovala
románem z afrického kontinentu Děti
nikoho, následovaly knihy Karibu Keňa,
Dobrovolnice, Očarovaná, Lovci lebek,
zatím posledním vydaným románem je
Smrtící byznys, vyšel na podzim 2017.
Všechny knihy, s výjimkou Lovců lebek,
(vydala Grada) a Karibu Keňa (vydal
Ikar), vyšly v nakladatelství Alpress.
V současnosti pracuje na knize s názvem
Nezlomný. Je vdaná, má tříletého syna.
Keňa má zhruba 50 procentní nezaměstnanost, gramotnost má asi 80 procent, což je na
Afriku slušné číslo…ale před dvěma roky jsem
s touto formou pomoci skončila.
Proč?
Po 9 letech jsem se do Kibery vrátila a zjistila,
že se tam vůbec nic nezměnilo, přestože tam
působí přes 600 neziskovek na rozloze 2,5 km

V jednom rozhovoru jste řekla, že věříte černé i bílé magii a není dobré si s ní zahrávat.
Je to o tom, že víte, jak to může dopadnout?
Nezkoušela jsem to. Ale setkala jsem se s čarodějem a musím říct, že to byl velmi silný zážitek.
O čarodějnictví, které je tam nelegální, jsem se
zajímala od začátku mých cest do Keni. Zprvu
všichni tvrdili, že tam neexistuje. Teprve při
pátém pobytu, když mi víc důvěřovali a věděli, že píšu knihu Očarovaná, která se odehrává
v Zambii, kde je čarodějnictví hodně rozšířené, jsem se dozvěděla, že je i v Keni. Akorát se
o tom nemluví, nebo za zavřenými dveřmi.
Pak mi přátelé domluvili schůzku s čarodějem
ze západní Keni. Byla jsem nedůvěřivá, ale
v momentě, kdy jsem ho uviděla, mě všechny
pochybnosti přešly. Mluvil jazykem kisi, což je
jeden z kmenových jazyků, a známí to tlumočili. Dozvěděla jsem se, že za ním lidé chodí,
když chtějí uzdravit, získat zpátky někoho, kdo
odešel, když chtějí lásku, nebo se naopak někoho zbavit.
Jak se v Africe vlastně domlouváte?
Většinou anglicky a učím se svahilštinu. Zatím zvládám základy, ale chci se naučit mluvit
plynule. Jezdím hodně dělat besedy a autorská čtení do knihoven, do škol, do kulturních
středisek a lidem doporučuju před cestou do
Afriky, aby se kromě toho, že se nechají očkovat, naučili aspoň pozdrav nebo poděkování
v místním jazyce. Všude jim to otevře dveře…
Pokud by se někdo chystal do Keni, může se
podívat na webové stránky www.cestadokeni.
cz, které jsem pro tyto účely vytvořila.

Nejdřív jste jezdila do Afriky jako dobrovolník, později jste založila vlastní neziskovku
a dnes?
Začínala jsem pomáhat na ulici rozdáváním
letáčků s informací, kam se můžou pro pomoc
obrátit. Pak jsem založila vlastní neziskovku
a postavenou na mikro kreditech. Pomoc spočívala v malých finančních půjčkách. Například
půjčíte ženě 3 tisíce korun, ona si za to koupí
šicí stroj, látky, založí živnost, začne šít šaty
a jejich prodejem tu půjčku splácí. Tahle forma pomoci mi přišla jako smysluplná, protože

Foto: Archiv Hany Hindrákové

Jaký vlastní zážitek z Afriky se vám z paměti
nevymaže?
Kromě onemocnění malárií a pobytu v nemocnici v západní Keni, pak návštěva Kibery,
to je největší slam v Nairobi. Velký šok z toho,
v čem tam lidi žijí. Na tu realitu nás nepřipravilo žádné školení. Když jsme se s kamarádkou
odtamtud vrátily, celý večer jsme probrečely.

Centrum pro děti ulice v Ngongu, vede ho Joseph, o němž v současné době píše knihu Nezlomný.
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100let republiky

První sraz
mníšeckých
rodáků byl
velkolepý

Přání, aby se vydařená akce konala
i za deset let, tedy v roce 1942,
se naplnit nemohlo.

V

roce 1932 neslo hlavní
mníšecké náměstí
už rok jméno spisovatele
F. X. Svobody. Slavný mníšecký
rodák byl mezi těmi, kteří se
zúčastnili Sjezdu rodáků a přátel
Mníšku pod Brdy. Zorganizoval
ho Okrašlovací spolek na
15. a 16. srpna.
Martina Hrdličková

První den Sjezdu vyplnila oficiální část programu, která začala ranní bohoslužbou za
zemřelé rodáky a krajany a pokračovala
pietní vzpomínkou u mohyly (památníku)
k památce padlých a nezvěstných v první
světové válce. Před desátou dopolední pronesl uvítací projev čestný předseda sjezdového výboru F. X. Svoboda a následoval promenádní koncert a společný oběd

Dochovaná dobová pozvánka
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v Sokolovně, kde došlo k založení Klubu rodáků a přátel Mníšku, které podbarvovala
hudba mníšeckých skladatelů.
Odpoledne v půl čtvrté začala garden party,
zpestřená uměleckým a zábavným program,
v půl osmé oblohu nad městem ozářil velkolepý ohňostroj a sraz rodáků vyvrcholil
večírkem v Sokolovně. Program druhého
dne obstarala společná návštěva hřbitovů
a vycházka do okolí města. Vyvrcholením akce
byla večerní Jiřinková slavnost v Sokolovně.

Nechyběli známí umělci

Z dobového programu je patrné, že účast na
Sjezdu rodáků přislíbili i známí umělci jako
například operní pěvkyně Jarmila Novotná,
i mnozí tehdejší členové Národního divadla,
jako například Miloš Linka a Marie Linková
nebo Josef O. Masák. Ferenc Futurista, známý
komik, zpěvák a kabaretiér, který se v Mníš-

ku narodil v roce 1891, měl na starost režii
zábavné části programu. Sjezdu se patrně
účastnil i jeho nevlastní bratr Eman Fiala, hudební skladatel a filmový herec.
„Sjezd se vydařil, počasí bylo nádherné a nálada výtečná. Sjelo se nejvíc lidí ze středního
stavu. Sjezdovému výboru předsedal rodák Jan
Šťastný, majitel knihtiskárny v Řevnicích, jednatelkou byla paní Wágnerová, spisovatelka
(autorka Káji Maříka-pozn.red.), nápomocen
radou byl rodák Em. Zikán, úředník z Prahy
a členové Okrašlovacího spolku a dalších
spolků. Pamětní kniha mníšeckých rodáků je
první knihou v republice, kde napsána jsou
vlastnoručně všechna jména obyvatel podle
čísel domů. Bylo přáním všech, kteří se přičinili
k Sjezdu rodáků, aby se za 10 let, v roce 1942
znovu konal,“ píše se v Pamětní knize Mníšku
pod Brdy, uložené v Okresním archivu pro
Prahu západ v Dobřichovicích.

knihovna

Bazárek na zahradě si užili knihomolové i knihomilové Městská knihovna
V samém závěru května jsme uspořádali už potřetí Knižní bazar na zahradě
městské knihovny.

Mníšek pod Brdy

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

Tereza Bauerová
knihovnice
Milovníci knížek letos mohli vybírat především
z vyřazených dětských knih z fondu městské
knihovny, ale i přinést svoje knihy, které už
doma zabíraly místo. Návštěvníci si mohli také
vyrobit ubrousek z včelího vosku, jako ekologičtější náhradu za svačinové sáčky. A již tradičně
se naší akce zúčastnila Katka Försterová z Čajovny Dobříš se svojí úžasnou bezinkovou limonádou, moštéčkem a spoustou jiných čajů.
Pokud byste chtěli dát knihám druhou šanci, tak vyřazené dětské knihy si můžete přijít
vybrat ve výpůjčních hodinách městské
knihovny do dětského oddělení. Budeme
rádi za každou zachráněnou knihu.

VE STÍNU
KNÍŽECÍHO STOLCE
Hana Whitton
Děj tohoto
historického románu
zasazeného do
12. a 13. století
líčí osudy
pozoruhodného
a neprávem
opomíjeného rodu
Děpolticů.
ČARODĚJNICE
Camila Läckberg
Vyšetřování vraždy
malé holčičky otevírá
mnohé staré rány
a probouzí hon na
čarodějnice, který
přinese strašlivé
následky…
ŠTĚSTÍ PRO LIDI
P. Z. Reizin
Humorem nabitá
romance pro
21. století. – Jennifer
žije v Londýně, je
single a není zrovna
šťastná. Aidan by
si přál, aby byla.
Zdá se to prosté,
že? To by ovšem
Aidan nesměl být
pokročilou robotickou
inteligencí.

Možnost darovat nebo vyměnit knížku využila řada čtenářů. Došlo i na rukodělnou dílničku (foto nahoře).

OMEZENÝ PROVOZ

MĚSTSKÉ KNIHOVNY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
V termínu od 2. 7. do 31. 8. 2018 bude z důvodu udržby knihovního fondu a čarpání dovolených
městská knihovna otevřena takto:

Dospělé oddělení:
Čtvrtek 8.30–11.00, 12.00–18.00

Dětské oddělení
Středa 12.00–17.00
a zároveň bude v termínu od 20. do 24. 8. 2018 UZAVŘENO dětské oddělení z důvodu
konání příměstského tábora.
Děkujeme za pochopení a přejeme vám krásné léto :-)

JIČÍNSKÉ POLE
MRTVÝCH
Vlastimil Vondruška
Dvanáctý díl
z řady historických
detektivních případů
královského písaře
Jiřího Adama
z Dobronína.
MUŽ A ŽENA
Michal Viewegh
Nejznámější český
spisovatel se ve
dvou novelách vrací
k tomu, co na něm
jeho čtenáři oceňují
nejvíce. Svůj humorně
ironický pohled na
vztahy mezi muži
a ženami.
SLIB SVATOJÁNSKÉ
NOCI
Jana Klimečková
Tři venkovské děti
z moravského
Slovácka musí po
nešťastné události,
kterou způsobily,

uprchnout ze svých
domovů. Cesta je
zavede, až do Vídně.
Prožijí zde svůj
vysněný život, nebo
jim osud připraví
těžké zkoušky?

KNIHY PRO DĚTI
ZORA NA CESTÁCH
Šárka Parkanová
Tato kniha není
jen o cestování,
ale také o umění
zažít dobrodružství
díky své vlastní
fantazii, o umění
být spokojen s tím,
co je momentálně
možné, a také o lásce
k domovu.
ZLOUNI
Aaron Blabey
Všichni vědí, že patří
mezi Zlouny. Jsou
děsiví, nebezpeční
a… prostě zlí.
Jenomže se rozhodli,
že se z padouchů
promění v hrdiny.
Chtějí to dokázat tak,
že začnou činit dobré
skutky… ať se to
ostatním líbí, nebo ne.
RENEGÁTI
Marissa Meyer
Nova, členka
nepočetné skupiny
anarchistů a neteř
jejich vůdce, se jako
špionka ocitá na
nepřátelské půdě
renegátů, kde se
snaží odhalit jejich
tajemství a přiblížit se
svému cíli – pomstě.
Nikdyuš
Jessica Townsend
Morrigan Crowová
je prokletá. Kvůli
kletbě je odsouzena
zemřít v den
svých jedenáctých
narozenin. Pak
ale potká Jupitera
Northa, podivného
muže, který ji dostane
do tajemného světa
Nikdyuš.
Vtipy pro děti 2
Knížka nejlepších
anekdot a vtipů pro
děti.
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Spolky

Pokusy, hravé bádání i luštění záhad. Světlušky se potkaly
Brdský šikula umí řadu zajímavostí s Mladými vědci

S

tává se již tradicí, že děti z klubu Mladý vědec našeho Spolku Brdský šikula pomáhají zabezpečit program plný zábavných ukázek
a pokusů na akcích pořádaných městem nebo i jinými organizátory.

Před pár dny se poprvé sešly při
společných aktivitách děti ze dvou
mníšeckých spolků: z Brdského šikuly
zastupovaného klubem Mladý vědec
a skautského oddílu Světlušek.
Děti mohly společně nahlédnout do oddílových a klubových kuchyní a vzájemně se poznat i inspirovat. „Věnovali jsme se chemii při
pálení faraonových hadů, dále výrobě mýdla,
vázání uzlů, botanice, optice a mikroskopii, fyzice při výrobě těžišťáka, luštění šifer, které nás
dovedly ke kódu od pokladu, procvičili jsme
si motoriku i dobrou trefu při házení vodních
bomb,“ popisuje Anička Čišková za Mladé vědce Brdského šikuly.
„Věřím, že se nám tímto setkáním podařilo založit novou tradici vztahů mezi oběma spolky,“
dodává k tomu Hanka Poulová, vedoucí Světlušek.
mh

Světlušky a vědátoři

Mladí vědci
„přičichli“
k paleontologii.
Anička Čišková
Spolek Brdský šikula
Rádi jsme přiložili ruku k dobrému dílu a aktivně jsme se účastnili přípravy programu jak při
Čarodějnicích, tak při čtvrtém ročníku Dne dětí
a seniorů, kde se sešly stovky návštěvníků. Na
stánku Brdského šikuly si mohli účastníci vyrobit jednoduché fyzikální hračky, například papoušky-těžišťáky, foukací raketky nebo spektroskopy. Celkem se vyrobilo 452 těchto hraček
a bavili jsme se přitom s vámi skvěle.
Děti z klubu Mladý vědec se v uplynulém období účastnily workshopu 3D modelování
a tisku na Smíchovské střední průmyslové škole. Také se věnovaly paleontologii na workshopu v Triloparku v Praze. Tam si měly možnost
prohlédnout zkameněliny s výkladem promovaného paleontologa. Odlévaly trilobity,
odkrývaly dinosauří kostru, modelovaly lebku
dinosaura a preparovaly fosílie.
Společně se skautským oddílem Světlušek si
Mladí vědci užili zábavné odpoledne s fyzikálními a chemickými pokusy, ale i s luštěním šifer a plnění jiných disciplín, které děti dovedly
k nalezení pokladu. Spolek Brdský šikula navštívil se svým vzdělávacím programem Hravé bádání děti z mateřské školy v Čisovicích
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i Základní školu Trnka na Dobříši. Hravé bádání je pásmo zábavně vzdělávacích programů,
plné experimentů a pokusů, které si každé dítě
samo vyzkouší. Do naší klubovny naopak už
po několikáté zavítali nejmenší zájemci o pokusy z lesní školky Sedmikvítek a těšíme se na
návštěvu dětí z anglicko–francouzké mateřské
školky Happy Puppy z Řitky.
V létě se můžeme potkat na Neckyádě. Starší
kluci z našeho spolku připravují také workshop
k počítačovým hrám. Těšit se můžete i na náš
další interaktivní projekt v oblasti primární
prevence rizikového chování s názvem Spolu
a vzájemně, který navazuje a čerpá zkušenosti
z našeho úspěšně probíhajícího projektu Cesta domova. Jeho cílem je odstranit negativní
stránky mezikulturních kontaktů, jakou je
xenofobie, intolerance, rasizmus, ale i přinést
dětem a mládeži poznatky o životě v jiných
zemích. Tento projekt finančně podporuje
Středočeský kraj. Děkujeme také městu Mníšek pod Brdy a společnosti AV Box za podporu
naši činnosti.
O všech našich akcích a jejich termínech
konání se můžete dozvědět více na našich
webových stránkách https://brdsky-sikula.
webnode.cz/

Při pokusu pálení
faraonových hadů

Luštění hlavolamu
k získání kódu ke schránce
s pokladem

spolky

Jurta, ve které je Sedmikvítek jako doma.

V Sedmikvítku máme rádi sebe, tebe a svět
Denně usilujeme o naplnění kréda
naší lesní školky. Už jsme tady čtyři roky doma. V lese, v jurtě, na zahradě, na Skalce, u rybníka, zkrátka
v Mníšku.
Hanka Císařová
Sedmikvítek
Máme rádi sebe a Olina, Nikču, Martina, Peťu
a Verču. Děkujeme, že s láskou a trpělivostí pečujete o děti. Děkujeme za Vaše krásné nápady
(třeba ten s mastičkou pro odvahu), za to, co

děláte nezištně navíc i za to, že jste pro děti
vzory a inspirací.

i Vám, že jste dočetli až sem. Můžete se zapojit
do naší výzvy.

Děkujeme našim bezvadným rodičům, kteří nás podporují a pomáhají nám. Děkujeme
Aničce Čiškové za rozzářená dětská očka a semínka zvědavosti, která zasévá na Malém vědci. Děkujeme Martině a Janovi za to, že nám
svěřili zahrádku, kde jsme doma a o kterou pečujeme. Děkujeme za finanční podporu města.
Moc si toho vážíme.

Pište nám do zpráv na FB www.facebook.
com/Sedmikvitek nebo na náš e-mail essentia@7kvitek.cz, jaký jste vykonali dobrý skutek
za měsíc červenec. Dobrých skutků může být
i víc. Staňte se vzorem a inspirací pro ostatní.
Seznam dobrých skutků zveřejníme a vylosujeme šťastlivce, který může sám, s parterem,
s partnerkou, milencem, milenkou, dětmi,
kamarádem, s houslemi (prostě co kdo rád),
jeden víkend přenocovat v naší jurtě. Vítězem
naší výzvy je každý, kdo se zapojí.

Děkujeme našim manželům, partnerům a dalším kamarádům za pomoc a trvající podporu.
Děkujeme našim dětem, které jsou pro nás inspirací a nutí nás pracovat na sobě. Děkujeme

Krásné léto všem!

Drobné zvířectvo se bude už po deváté vystavovat na zahradě u Kožíšků
Srdečně Vás zveme na návštěvu tradiční
výstavy králíků, holubů, drůbeže a dalších

domácích mazlíčků, kterou pořádá ZO ČSCH
Rymáně, Mníšek pod Brdy. Výstava se bude
konat o víkendu 18. a 19. 8. 2018 (otevřeno bude v sobotu od 8,00 hod. do 18,00
a v neděli od 9,00 hod. do 13,00 hod). K vidění a pohlazení budou i dva koně na nedaleké
pastvině, kozičky, ovečky a expozice mladých
chovatelů morčátek či jiných zvířátek.
V sobotu se bude konat zvláště dětmi oblíbený králičí hop a možná budou i netopýři. Je
připravena expozice místního včelaře, sedláka
a také pěstitele kaktusů s možností nákupu
domácího medu, kaktusů a ochutnávky farmářských produktů v čase výstavy. Přijďte si
užít příjemnou atmosféru domácího prostředí na zahradě u Kožíšků čp. 644. Občerstvení a bohatá tombola zajištěna. Těšíme se na

Vás a na shledanou v Rymáni!

Luboš Kožíšek

Z minulého ročníku chovatelské výstavy.
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školyš

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
„Naše mládež miluje přepych.
Nemá správné chování. Neuznává
autority a nemá úctu před stářím.
Děti odmlouvají rodičům, srkají při
jídle a tyranizují své učitele,“ řekl
Sokrates zhruba 400 let před naším
letopočtem. Co se od těch dob
změnilo? A jak je tomu v mníšecké
škole, která má skoro stovku
učitelů a osm set žáků?
Táňa Chudáčková, Dagmar Kubová
učitelky 2. stupně ZŠ Mníšek pod Brdy
Někdy se vše může na první pohled zdát marné. Upřímně se snažíme vybavit děti vším, co
potřebují k tomu, aby byly v životě spokojené a poctivé k sobě i okolnímu světu. V rámci
etické výchovy a třídnických hodin je vedeme
k vědomí vlastní hodnoty, ke slušnosti ve vztazích, k úctě k druhým, k týmové spolupráci
a účinnému řešení problémů.
Děti učíme vyhledávat informace, vyhodnocovat situace, samostatně se rozhodovat
a hodnotit sebe i druhé. Rozvíjíme u dětí
pocit odpovědnosti a snažíme se, aby si uvědomily, že člověk se nemůže jen bavit tím, co
ho těší, ale že pro sebe i své okolí občas něco
udělat musí.
Propojujeme výuku s reálným životem, aby
učení dětem dávalo smysl, máme tematické
projekty, jako například Stromy nebo Týden

Žáci pracují také
na tematických
projektech.

Vzdělání je to, co zůstane

lyžařských a cyklistických kurzech budujeme
jejich fyzickou zdatnost a smysl pro fair play.
V rámci Dne Země a Knoflíkového trhu
posilujeme jejich sounáležitost s místem,
kde žijí.

Pěstujeme jejich vztah ke kultuře a kulturní
rozhled. Na okenních parapetech ve škole si
mohou vypůjčit kvalitní knížky, chodí společně do divadla, navštěvují kulturní památky.
Na každoročních výjezdech do zahraničí vidí,
jak se žije v jiných zemích. Prostřednictvím
třídních samospráv, školního parlamentu
a v občanské výchově se seznamují s principy
demokracie a jejím významem pro společnost,
navštěvují i Parlament ČR.
Na školní akademii a při recitační soutěži podněcujeme jejich tvořivost a schopnost sebevyjádření. Na sportovních dnech, vodáckých,

Věnujeme výchově a výuce maximum, ale
děti stále „odmlouvají… srkají...“ Spisovatel
Karel Čapek kdysi řekl: Vzdělání je to, co nám
zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme
se naučili ve škole. Věříme, že naši žáci si odnesou dobrý a poctivý základ, i když řečeno slovy
klasika „stále odmlouvají a srkají“. Mnozí si po
celý život uchováváme v srdci vzpomínku na
svého pana učitele nebo paní učitelku, kteří
jsou pro nás vzorem životní moudrosti a čestnosti. A i kdybychom zapomněli všechno, co
jsme se ve škole učili, nikdy nepřijdeme o to,
co nám předali.

národních kuchyní. Rozvíjíme jejich schopnost
exaktního logického myšlení, žáci se úspěšně
účastní řady soutěží a odborných olympiád.

Navštívili jsme Pražský hrad, farmu i sklárnu
Konec školního roku zpravidla
doprovázejí různé výlety a exkurze.
Ani naše škola nezůstala pozadu.
Marcela Krákorová
ředitelka Základní školy
Komenského 886

V květnu se nám podařilo zajistit účast zdarma na mimořádné prohlídce nepřístupných
reprezentačních prostor Pražského hradu.
A že bylo co k vidění! Například prostory, kde
prezident republiky jmenuje vládu, soudce,
přijímá velvyslance a podobně.
Další týden jsme se zapojili do projektu Škola
na farmě, který organizoval Výzkumný ústav
živočišné výroby v Uhříněvsi. Žáci se učili pe-
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čovat o hospodářská zvířata, viděli mláďata
i dospělá zvířata, ochutnali také čerstvé kravské mléko. Koncem května jsme na pozvání
pana ředitele Sáblíka navštívili Smíchovskou
střední průmyslovou školu v Praze, kde pro
naše žáky bylo připraveno stanoviště robotiky,
virtuální reality a řada chemických a fyzikálních pokusů. Žáci byli nadšeni, mohli si osobně vyzkoušet řadu činností a také jsme velmi
ocenili přípravu a empatický přístup studentů.
Začátkem června jsme podnikli výlet do
sklárny v Nižboru. Tady měli žáci možnost podívat se, co všechno obnáší práce sklářů. Cestou zpátky jsme udělali zastávku v Berouně
a podívali jsme se na medvědy z Večerníčku,
kteří od té doby samozřejmě notně vyrostli.
A co nás ještě čeká? Společná akce s mníšeckými hasiči – nácvik evakuace osob z budovy
školy v případě požáru spojená s prvky první
pomoci a prohlídkou hasičské techniky. A na
samotný závěr roku Zahradní slavnost s ne-

Ve smíchovské průmyslovce
si žáci prošli i stanoviště
s robotikou.

formálním setkáním žáků, rodičů pedagogů
a přátel školy.
Děkujeme všem rodičům, sponzorům a příznivcům školy za celoroční spolupráci a přejeme všem hezké prázdniny.

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.
„Naším hlavním cílem je zbavit veřejnost strachu z poskytování první pomoci. Při záchraně
lidského života často rozhodují sekundy. Proto
je nezbytné, aby si základní znalosti první pomoci osvojili již žáci základních škol. Kde jinde
se naučit první pomoc, než právě ve škole?
Jsme moc rádi, že vedení školy si uvědomuje
důležitost těchto znalostí a dává žákům skvělý
základ do dalšího života. Za to jim patří velké
poděkování“, říká Josef Odehnal, lektor kurzů
a profesionální záchranář.

Interaktivní program první pomoci měl teoretickou a praktickou část. Jednotlivé třídy
postupně absolvovaly teoretickou část v učebně a praktickou část v areálu školy. Program
zahrnoval i prohlídku sanitního vozu přímo ve
škole, kde si žáci mohli prohlédnout a vyzkoušet záchranářské vybavení, nosítka a mnoho
dalších pomůcek, které záchranáři používají
ke své každodenní práci.
Během programu ošetřovali naši žáci různá
poranění, krvácení, zlomeniny, prováděli nácvik neodkladné resuscitace a komunikovali
se simulovaným dispečinkem záchranné služby. Závěrem programu prošli netradiční závěrečnou zkouškou, formou reálně namaskovaných poranění, která museli sami ošetřit.

Mám-li hodnotit celou akci za všechny zúčastněné, použiji několik slov z charakteristik, které mi ústně a písemně sdělovali pedagogové
v průběhu i po akci – profesionalita, vstřícnost
a empatie lektorů, vhodnost, jednoduchost
a názornost programu. Děkuji i touto cestou
za celou školu a těším se na další podobná
setkání (snad jen u tréninku…).
REDAKČNÍ OMLUVA
V červnovém čísle se při výrobě Zpravodaje
tento text zčásti promíchal s tím, který na
stránce zůstal z předchozího čísla. Autorovi
textu se za toto nedopatření omlouváme.

Mateřinka oslavila své šedesátiny
Mateřská školka 9. května na sobotu 16. června uspořádala
oslavu svých šedesátin. Sešli se tu její zaměstnanci s desítkami
rodičů a dětí, které ji navštěvují nebo v minulosti navštěvovali.

Ředitelka Marie Šretrová na přivítanou poděkovala všem zaměstnancům za obětavost a nasazení, které práci s dětmi věnují, a městu
i sponzorům za podporu, díky které dostalo vybavení mateřinky i školní
zahrada moderní, barevnou podobu. A pak spolu společně s Jaroslavem Brabcem z Okrašlovacího spolku u vchodu školky odhalila pamětní
desku věnovanou jeho spoluzakladatelce Antonii Cebeové, která v roce
1936 založila poradnu pro matku a děti do šesti let a dala by se považovat za průkopnici dnešní mateřinky. Odhalení desky byli přítomni kromě Jaroslava Brabce i Helena Tauerová a Jan Tauer, kteří paní Toničku
ještě pamatují.
A pak už následovala neoficiální část narozeninového programu, došlo
i na vystoupení kouzelníka a živé poníky. Vše se odehrálo na zahradě
školky, kde na hřišti vyrostlo po rekonstrukci spoustu zábavných herních prvků, prolézaček, kolotočů, skluzavek, šplhadel, domečků a kde
nechybí ani dřevěná lokomotiva.
Nadšení z toho byli nejen děti školkou povinné, ale i její absolventi. Jako
například dnešní třeťáci ze základní školy Martin Klikorka, Daniel Gruntorád a Ondra Oláh. „Třeba tyhle prolézačky a klouzačky jsme tu neměli,
stejný je kolotoč, ale my jsme ho měli na jiném místě. Ve školce se nám
líbilo už tehdy, ale teď je to tady taky super,“ zhodnotili, když vyzkoušeli
atrakce na nedávno zrekonstruovaném školním hřišti.
O úspěch narozeninové oslavy se zasloužili i její sponzoři: MIVA,
De Barons Management, Logopark, Vematex, Al Capone, Pekárna Jarolímek, MUDr. Nováková a pan Červený
mh
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Neposední tygříci
si velký den užili
První červen už tradičně patří dětem.
Je tak trochu symbolické, že otevření
nové školky Neposedný tygřík proběhlo právě tento den. Pro mě jako
ředitelku školky, i pro celý náš tým, to
byla možnost užít si dopoledne společně s dětmi i rodiči.
Lucie Ruterlová
ředitelka školky
Školička sídlí v rodinném domě
na Malém náměstí.

Jak nám roste travička aneb První půlrok V trávě
V lednu tohoto roku jsme otevřeli novou školičku, dětskou skupinu v útulném
rodinném prostředí domku na Malém náměstí. Od úplného začátku byl o ni
velký zájem, a tak funguje v plné kapacitě deseti dětí.
Katka Brabencová
provozovatelka školičky
Máme skvělý tým učitelek: Karolínu Hluší,
Hanku Šurkovskou a Kristýnu Horkou, které
spolupráce s dětmi nesmírně baví a naplňuje.
Veškerý personál je pedagogicky kvalifikovaný, nebo na své kvalifikaci pracuje a dále se
inspiruje, kde se dá… nejčastěji věcmi, které
vychází z přírody a podporují přímý prožitek.
Radost a nadšení učitelky přenášejí i na děti,
které zvídavě objevují okolní svět. Během půl
roku se skupina krásně sehrála a funguje jako
jeden celek. Děti společně tvoří, zpívají, hýbou
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se, chodí na procházky do přírody, jezdí na výlety za kulturou (divadlo, program miniškoličky MC Oáza) či poznávají zajímavá místa, díky
kterým si doplňují poznatky a informace k programu, který pro ně nadšeně připravujeme.
Komunikují spolu, učí se jeden od druhého
a rozvíjí tak důležité sociální vazby.
Přes léto pořádáme dětské tábory ve Vodňanech a budeme na zahradě dotvářet dětskou
plochu s herními prvky pod košatým ořechem. Od nového školního roku máme opět
plno, vytvořili jsme proto i pořadník uchazečů.
Od září máme v plánu obohatit dopolední program o pravidelný kroužek keramiky a zařadit
více kulturních akcí, neb nám dětičky rostou
jako „z trávy“ a zvládají stále více dovedností.

Otevření školky se zúčastnili starosta města,
Petr Digrin a místostarostka Daniela Páterová.
Začalo zdoláním plachty, kterou děti musely protrhnout, aby se mohly podívat na nové
hračky, které na ně čekaly. Následoval slavnostní přípitek i samotný dort.
Byli jsme moc rádi, že se do celého dne zapojili
rodiče, protože každý přinesl něco dobrého na
ochutnání. Symbolicky jsme zasadili květiny,
které nám nyní zdobí školku a děti se budou
učit o ně pečovat. Program vyvrcholil vystoupením kouzelníka, který udělal zvířátka z balónků a plno dětských očí zářilo štěstím, když
se učily kouzlit. A dobře se bavili i rodiče.
Neposedný tygřík je pohybová školka, a proto se snažíme děti vést k přirozeném vztahu
k pohybu, k tomu, aby se naučily být jako jeden team, měly podporu a povzbuzení ve
všech aktivitách a učily se formou hry a zážitků. Proto jsme na závěr rozhýbali boky, krásně
si zatančili a vyzkoušeli si pár aktivit s motorickým padákem.
Celý den jsme si moc užili a věříme, že u nás
budou malí tygříci šťastní a spokojení. Dveře
máme otevřené i pro všechny z našeho okolí,
protože školka pořádá plno vzdělávacích akcí
pro rodiče. V červenci a srpnu máme ještě pár
volných míst na letní školku a od září budou
v prostorách probíhat kroužky pro děti, podrobnější informace naleznete na www.neposednytygrik.cz.

MAZLÍČCI

Podle čeho poznáme přehřátí psa?
Když zrychleně dýchá, sliní a kolem tlamy se může objevit
pěna. Také reaguje neobvykle, je nervózní, dezorientovaný,
odmítá hru, nereaguje na povely. V závažných případech
je malátný nebo dokonce neschopný pohybu, silně se
zadýchává a kašle, až ztrácí vědomí. Důležité je psa zchladit
– ale pozor, ne šokově, ale pozvolna. Vlažnou vodou ochladit
zejména třísla, břicho, hlavu, zkusit psa napájet a zajistit
dostatek čerstvého vzduchu. Co nejdříve pak vyhledat
veterinárního lékaře.
Psa nikdy nenechávejte samotného v zavřeném autě, i když jde jen
o „minutku“. I taková chvilka může vyústit v boj o život vašeho zvířecího
kamaráda. Pokud chcete pejska ochladit, vhodné je namočit mu tlapky,
břicho, třísla a hlavu vlažnou vodou.

Než vyjedete za hranice všedních dnů

Jak si užít léto se psem?
Dovolená se dá trávit i se psím parťákem. Aby společné chvíle nepokazily jeho zdravotní problémy, stačí
nezapomenout na několik zásad.

Pokud cestujete se psem nebo kočkou do zahraničí (a to i v rámci EU),
musí být zvířata čipovaná, vybavená cestovním pasem a musí mít platné očkování proti vzteklině. Čipování i vystavení pasu provádí veterinární lékař, obojí lze provést relativně „na počkání“ během jedné návštěvy.
Je však dobré zajistit si vše dostatečně v předstihu, minimálně měsíc
před odjezdem.
Pokud cestujete mimo Evropskou unii, mohou se požadavky pro přesun
zvířat u jednotlivých států lišit (některé státy vyžadují vyšetření protilátek proti vzteklině, případně odčervení v určité době před cestou…).
Při cestování do oblastí jižní Evropy doporučujeme ošetřit zvířata přípravkem, který odpuzuje bodavý hmyz a zároveň působí proti srdečním
červům.

Irena Luxová
veterinářka

Termoregulace psů funguje na jiných principech než ta lidská. U psů
se potní žlázy vyskytují pouze na tlapkách, a tak u nich potní žlázy více
než k odvádění tepla z těla slouží ke zvlhčování polštářků. Pes odvádí teplo hlavně změnami ve svém oběhovém systému (roztažením
drobných cév a zvýšením tepové frekvence) a pak také vypařováním
(to, když zrychleně dýchá s otevřenou tlamou). Větší pozornost si
v horkém počasí zaslouží zejména psí junioři i senioři, obézní pejsci a psi
s kratším čumákem (buldoček, boxer, mops…). Ti to mají s ochlazováním výrazně složitější.
V letním teplém počasí je pro všechny psy bez rozdílu klíčový pitný režim, pes by měl mít po celý den přístup k čerstvé vodě v dostatečném
množství. Samostatnou kapitolu tvoří sportující psi, ať už ve sportovní
kynologii, agility nebo v canicrossu. Psím sportovcům je potřeba dopřát
vodu 2-3 hodiny před výkonem a v množství, které odpovídá zhruba
15 % jeho tělesné hmotnosti (třiceti kilovému psovi zhruba půl litr,
10 kilovému klidně dvě deci). Aby potřebné množství vypili, pomůže,
když jim do misky s vodou dáte trošinku rozmočených granulí, piškotů
nebo třeba rozpuštěného sádla (jinak na internetu je pro psí sportovce
i bohatá nabídka speciálních sušených směsí rozpustných ve vodě).
Důležité je také udržovat v létě srst psa čistou a vyhnout se zplstnatění a tvorbě „dredů“ u hodně chlupatých pejsků. Udržovaná srst s minimem podsadových chlupů významně přispívá k lepšímu odvodu tepla
z celého povrchu těla a zároveň zabraňuje nepříjemnému zapařování
kůže pod zacuchanou srstí.

V rozpáleném autě ani na „minutku“
Přirozené mechanismy ochlazování také nefungují ve vlhkém prostředí, kde neproudí vzduch. Při cestování autem je pro psa příjemnější
mírně otevřené okénko než klimatizace. Cirkulující vzduch jej ochladí
účinněji než samotný pobyt v chladném prostředí.
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zajímavostz

Z historie ofsetového tisku
Okolo roku 1905 Kaspar
Herrmann přišel s myšlenkou
soustavy dvou válců
v poměru 2:1. Větší z válců
měl plnit funkci z poloviny
formového válce a z té druhé
poté funkci tlakového válce.
Druhý válec byl přenosný.
Podle jeho výkresů byl
v roce 1907 postaven první
ofsetový stroj, který sloužil
i k potisku bankovek.

Kdo a jak tiskne mníšecký Zpravodaj?

P

rojela vám někdy hlavou
otázka, co předchází tomu,
než vytáhnete ze schránky
tento časopis?

Martina Hrdličková
Proces jeho tisku je pro laika docela tajemný.
Na začátku je stroj s mnoha různými válci, hliníkové desky a barvy a na konci vyjde časopis
na vonících stránkách křídového papíru. „To,
co vypadá na první pohled složitě, je vlastně
docela jednoduché. Ofsetová tiskárna pracuje na základě matric, které se digitálně pře-
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fotí na tenké hliníkové desky. Ty se vyvolají
a následně založí do tiskového stroje. Z nich
se zachycená barva na osvícených místech
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tiskových desek
je třeba
na jeden Zpravodaj

přenáší na papír,“ vysvětluje majitel mníšecké
tiskárny Jan Havlík princip práce na ofsetovém stroji.

Než ale dojde k samotnému tisku, musí proběhnout takzvaná předtisková příprava, kdy
grafička po vytvoření finálního náhledu čísla
Zpravodaje pošle do tiskárny tisková data.
Tato data vygeneruje počítačový program,
který zkomprimuje obrázky a sesumíruje
vše důležité k tomu, aby časopis vypadal
tak, jak má.
Jedna z nejdůležitějších věcí je pro tiskárnu
„spadávka“, to je to, co přesahuje tiskový rámec, protože žádná mašina nedokáže tisknout až do kraje. Proto se po krajích nechává
zhruba centimetr. Mníšecká tiskárna nemá
svůj vyvolávací stroj, a tak si přefocení stránek na tiskové desky objednává u externího
dodavatele.

zajímavost

Každá stránka
vzniká ze čtyř
tiskových desek

Tisk je založený
na odpuzování
vody a mastnoty

Zpravodaj se tiskne jako čtyřbarvotisk, kde
základními barvami jsou modrá (C), purpurová (M), žlutá (Y) a černá (K) a ostatní odstíny
vznikají jejich kombinacemi. Barevné rozložení určí počítačový program, který stanoví, kolik procent té které barvy se použije. Každá ze
základních čtyř barev má svoji tiskovou desku
s počítačově stanovenými daty a každá stránka Zpravodaje tedy vzniká ze čtyř tiskových
desek. K jednomu vydání městského časopisu
je zapotřebí přibližně čtyřicet tiskových desek.

mastnota s vodou. Body, které tisknou, přijímají barvu a odpuzují vodu, a to, co netiskne,
přijímá vodu a odpuzuje barvu. A díky tomu
nakonec z tiskového stroje vyjde výsledný
Zpravodaj,“ popisuje Michal Anger.

Samotný tisk Zpravodaje má na starost tiskař
Michal Anger. Nejprve si musí nařezat papír
na potřebný formát. Založí do stroje tiskové desky, nahoru na věž natře jednu za čtyř
základních barev, seřídí zásobník, aby došlo
k přenosu jejího správného množství v soustavě válečků.
„Správné množství barev seřizuji podle speciálního zařízení, které se nazývá denzitometr.
Každá barva má jiné hodnoty. Samotný princip tisku je založený na tom, že se odpuzuje

Jan Havlík,

majitel mníšecké tiskárny
„Byly doby, kdy předtisková příprava
byla složitější než samotný tisk, texty
se sázely po jednotlivých písmenech.
Pro mě osobně je v současnosti obtížně
představitelný princip, na kterém pracují
digitální tiskárny. Deska, která je do nich
založená, funguje na bázi elektrických
výbojů, kterými se, zjednodušeně
řečeno, vytvoří z jakéhosi prášku
nestabilní obraz, zapeče se a orazítkuje.“

Michal Anger barvu dává do vrchního zásobníku, kastlíku a podle hodnot,
které si předtím naměřil, pak barvu přidává, nebo ubírá a pak už jen podle
potřeby jemně koriguje.

Tiskař jako správný alchymista musí ohlídat,
aby voda měla to správné pH, a barvu na
věži stroje musí neustále doplňovat. Pak už je
vše na souhře soustavy jeho válců o různých
průměrech. Některé jsou silnější a jiné slabší
proto, aby se barvy stačily správně rozválet
a rozetřít. „Nejprve se přenesou na hliníkovou
desku, z té na ofsetový válec a z něho teprve
na papír,“ vysvětluje tiskař.
Vytištěné stránky jdou ke zpracování do „knihárny“, kde se stránky zkompletují a poskládají, jak jdou za sebou. Pak se strojově ohnou,
nebo-li „nafalcují“ a nakonec sešijí dvěma
svorkami. A pak už čerstvě vytištěný Zpravodaj rozdělí distributoři a roznesou je lidem do
schránek.

Tiskař zakládá tiskové desky, nastaví „lízač“, který cirkuluje mezi soustavou
barevných válců a slouží k přenesení jím nastaveného množství barvy. Ta
se pak nejdříve rozválí a pak teprve přenese na papír.
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Kultura v okolí

Kultura v Dobřichovicích

výstavy
Café galerie Bím
12. července – 6. září

společnosti Nerušit, prosím
aneb Dvouplošník v hotelu
Westminster

Elžbieta Gerosseová – trojrozměrné obrazy
Sochařka a keramička, která
v poslední době tvoří také obrazy.

pá 20. – ne 22. července,
st 25. – pá 27. července,
so 28. července

zámek
Foto 4+4
Fotografie absolventů FAMU
(výstava je prodloužena do
konce července)

úterý 10. července ve
20:00, zámek nádvoří
DDS: komedie Plejtvák, hraje
DS Svatopluk, Hodonín

pátek 13. července ve
20:00, zámek nádvoří
DDS: komedie Za scénou, hraje
Divadlo Akorát Praha

čtvrtek 19. července ve
20:00, zámek nádvoří
DDS:
PREMIÉRA
Dobřichovické

komedie
divadelní

DDS: komedie Nerušit, prosím
aneb Dvouplošník v hotelu
Westminster

připravujeme:
sobota 25. srpna
Šermířská Alotria

sobota 1. září
Vinařské slavnosti s pestrým
hudebním programem. Vystoupí například: Soul Sisters,
Mário Bihári Bachtale Apsa,
Luboš Pospíšil 5P, Trio Jesse
Ballard/USA/, Jan Hrubý/CZ/,
Joe Kučera.

18. září v 19:30
Dobřichovice /zámek/ akustický koncert Ireny Budweiserové
s kytarovým doprovodem

Kino Řevnice
pá 20. července
st 4. července
20:00 Dámský klub 21:30 Letní kino:
Tohle je náš svět
čt 5. července
20:00 Antman
so 21. července
16:00 Pat a Mat
pá 6. července
znovu v akci
20:00 Manžel na
zkoušku
20:00 Mamma Mia:
Here We Go Again!
so 7. července
16:00 Antman
st 25. července
20:00 Než přišla
20:00 Mamma Mia:
bouře
Here We Go Again!
st 11. července
20:00 Muž, který
zabil Dona Quijota
pá 13. července
20:00 Antman

pá 27. července
21:30 Letní kino:
Dokud nás svatba
nerozdělí
so 28. července
16:00 Hotel
Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená

so 14. července
16:00 Hotel
Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená 20:00 Mamma Mia:
20:00 Jsem božská Here We Go Again!
st 18. července
20:00 úsměvy
smutných mužů
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st 1. srpna
20:00 Mamma Mia:
Here We Go Again!

so 18. srpna
pá 3. srpna
21:30 Letní kino: 16:00 Úžasňákovi 2
Borg / McEnroe
20:00 Mamma Mia:
Here We Go Again!
so 4. srpna
16:00 Úžasňákovi 2 st 22. srpna
20:00 Jan Palach
20:00 Mission:
Impossible - Fallout
pá 24. srpna
20:30 Letní kino:
st 8. srpna
20:00 Mamma Mia: Tátova volha
Here We Go Again! so 25. srpna
16:00 Kryštůfek
pá 10. srpna
Robin
21:30 Letní kino:
20:30 Letní kino:
Paterson
Největší showman
so 11. srpna
16:00 Úžasňákovi 2 st 29. srpna
20:00 Úsměvy
20:00 úsměvy
smutných mužů
smutných mužů
pá 31. srpna
st 15. srpna
20:00 Jan Palach
20:00 Mission: Imso 1. září
possible – Fallout
16:00 Kryštůfek
Robin a Medvídek
pá 17. srpna
21:30 Letní kino: Pú
A Plastic Ocean
20:00 Mamma Mia:
(Greenpeace)
Here We Go Again!

Kultura

Město Mníšek pod Brdy
a Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy
Vás zvou na tradicní akci

Skalecká pouť 2018
sobota

21. července – neděle 22. července

Nejvýznamnější kulturní a společenská akce města Mníšek pod Brdy a celého regionu.
Je vyjímečná svou desítky let trvající tradicí, nabídkou kulturních akcí a společenským významem.

Sobota 21. července 2018

Neděle 22. 7. 2018

NÁMĚSTÍ F. X. SVOBODY – KOSTEL SV. VÁCLAVA

FARNÍ ZAHRADA

7:30 K účasti v poutním procesí svou hrou zve soubor :II:RITORNELLO:II:
8:00 Odchod procesí na Skalku

BAROKNÍ AREÁL SKALKA

10:00 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ s doprovodem farní rodinné kapely Familion,
mši celebruje Arciopat Prokop Siostrzonek O. S. D.,
představený břevnovského kláštera
12:45 Koncert k letnímu odpoledni OD LIDOVEK K EVEGREENŮM
Ladislav Vrchota – klavír, Dana Krausová – mezzosoprán
13:45 Čtení z Bible
15:00 Pobožnost Křížové cesty u skaleckých kapliček směrem k poustevně
9:00 – 16:00 Mimořádná možnost prohlídky:
Poustevna se sousoším Pieta od Jana Brokoffa

FARNÍ ZAHRADA

16:00 Koncert Yvetta Simonová

NÁMĚSTÍ F. X. SVOBODY

12:30 Vystoupení finalistů Brdského kosa
14:00 Koncert zpěvačky EWY FARNE se skupinou
17:30 Koncert skupiny YO YO BAND
19:00 Koncert skupiny MARIAN&333
Mezi jednotlivými koncerty proběhne vždy zvuková zkouška
Programem Vás provede:
JIŘÍ HLADOVEC

Informace k organizaci

DOPRAVA PRO ÚČASTNÍKY POUTĚ NA SKALKU
Pro osoby se sníženou pohyblivostí:
V sobotu 21. 7. 2018 bude odjezd autobusu v 9:00 od přesunuté zastávky
Mníšek – náměstí (pošta).
Odjezd ze Skalky 13:45 a 15:00

Děkujeme obchodním partnerům a sponzorům

10:00 Pohádka – Divadlo Za2 „O statečném kováři Mikešovi“

ZADNÍ RYBNÍK

14:00 9. MNÍŠECKÁ POUŤOVÁ NECKYÁDA
Hraje kapela Třehusk
(při nepřízni počasí se akce nekoná)

KOSTEL SV. VÁCLAVA

18:30 SLAVNOSTNÍ KONCERT
Martin Strouhal – baryton
Jaroslav Šaroun – klavinova

Další doprovodné akce

ZÁMEK MNÍŠEK POD BRDY
Sobota 21. 7. 2018 od 10:30 do 16:30
Pohádková dobrodružství s královnou Elzou.
Při prohlídce velkých sálů se děti dozvědí o životě na zámku a společně
s Elzou se zúčastní dobrodružného pátrání.
Expozice o historii odívání, která představuje na 78 malých panenkách
různé trendy i výstřelky módy.
Kouzelné sklepení seznamuje návštěvníky s velkými pohádkovými bytostmi
ze zámku i podzámčí.
Ve výtvarné dílně si mohou děti samy nebo s pomocí rodičů vlastnoručně
vytvořit památku z výletu. Více na www.zamek-mnisek.cz
Neděle 22. 7. 2018 od 10:30 do 16:30
Pohádkové prohlídky pro děti
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
ZO ČSCH Mníšek pod Brdy, louka u penzionu Obora
Sobota 21. července 8:00 – 17:00
Neděle 22. července 8:00 – 13:00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V HASIČSKÉ ZBROJNICI
SDH MNÍŠEK POD BRDY
Sobota 21. července 9:00 – 17:00

kultura

Koho uvidíte a uslyšíte
Slavnostní mše svatá
Slavnostní mši
svatou před kostelíkem sv. Máří
Magdalény bude
celebrovat představený Břevnovského
kláštera
Petr Prokop Siostrzonek.
Narodil se v r. 1957
v Českém Těšíně.
Základní školu a gymnázium absolvoval
v rodném městě. V letech 1976–1983 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké
fakultě v Litoměřicích. V průběhu bohosloveckého studia tajně složil první sliby
v Řádu sv. Benedikta – opatství Břevnov
a přijal řeholní jméno Prokop.
Po kněžském svěcení postupně působil jako
kaplan na těchto místech: Ostrava-Poruba,
Třinec, Valašské Meziříčí, Olomouc u sv.
Mořice. K 1. 4. 1987 byl zbaven státního
souhlasu k výkonu duchovenské služby pro
svoje spojení s řádem sv. Benedikta a s opatem Anastázem Opaskem, který v té době
žil v exilu. Pracoval proto jako dělník v Tesle
Rožnov pod Radhoštěm.

Farní kapela
Kapela Familion vznikla v roce 2011 jako skupina
hudbymilovných nadšenců, jejichž hlavním cílem
bylo, a stále je, doprovázet mše svaté. Příležitostně však pořádáme i koncerty, hrajeme na svatbách
a křtech a již tradičně doprovázíme poutní mši
svatou při Skalecké pouti.
Od doby vzniku se složení skupiny trochu změnilo,
stále však platí, že jsme kapela rodinná – nejen příbuzenskými či manželskými pouty a zastoupením
několika generací, ale i tím, že jako rodina Božích
dětí chceme hrát ke slávě našeho nebeského Otce
a zároveň k radosti naší i všech, kdo nás poslouchají.

Martin Strouhal
Barytonista Martin Strouhal se věnuje samostatné
koncertní činnosti i sólistické spolupráci s pražskými komorními ansámbly. Operní zpěv studoval
u profesora Miloslava Pospíšila na Hudební škole
hl. města Prahy. Základ jeho repertoáru tvoří operní a duchovní hudba barokních autorů, německá
Lied a árie klasické operní literatury. Věnuje se též
interpretaci chrámové hudby, působí jako sólista
souboru Notre Dame, v chrámu Matky Boží před
Týnem na Starém Městě pražském. Je absolventem
oborů filosofie a pedagogika na Filosofické fakultě
Univerzity Karlovy a doktorského studia tamtéž.
V současné době je vedoucím katedry pedagogiky FF UK, přednáší a publikuje v oborech filosofie
a teorie výchovy.

Od listopadu 1988 nastoupil zpět do duchovní správy ve Strážnici a pak v Ratajích
u Kroměříže.
Po 17. listopadu 1989 byl opatem Anastázem Opaskem jmenován převorem břevnovského kláštera a byl pověřen jednáním
o jeho návratu zpět do vlastnictví řádu.
Organizoval přípravu a realizaci rekonstrukce celého areálu břevnovského kláštera do
jeho současné podoby. Po smrti arciopata
Anastáze Opaska byl 4. 9. 1999 zvolen převorem-administrátorem Benediktinského
arciopatství v Břevnově. 21. 1. 2018 byl
zvolen arciopatem.
Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem a přispívá do několika našich periodik.
Byl často zván také jako moderátor různých
společenských setkání, např. Dní lidí dobré
vůle na Velehradě, Svatojánských navalis na
Vltavě aj. V Karmelitánském nakladatelství
mu vyšla mj. knížečka „Řehole Benediktova“ a „Ranní zamyšlení“. V letošním roce
vyšla jeho kniha „Osudy“ v nakladatelství
Radioservis.
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Nedělní pohádka
Na farní zahradě se odehraje pohádka „O statečném
kováři Mikešovi“. Pohádky nám od pradávna vyprávějí poutavé příběhy o lásce, o lidské statečnosti
a slabosti, o věčném boji dobra se zlem. A přesně
takové je i naše vyprávění. Autor, Libor Jeník, vás
tentokrát zavede do pohádky podle klasického
příběhu paní Boženy Němcové Neohrožený Mikeš.
Mikeš je kovářský synek, který se vydá do světa
na zkušenou. Cestou se k němu připojí silák Matěj
a společně se rozhodnou najít dvě královské dcery,
které už měsíce nikdo nespatřil. Pokud se jim to má
podařit, budou muset překonat množství nástrah
a pokušení. Přijďte jim v jejich putování držet palce,
nudit se určitě nebudete! Mikeš s Matějem, vousatá babice, pan král, princezny, Dračí pán a spousta
dalších postav spolu s krásnými písničkami vám
k tomu nedají čas!

Ritornello
Komorní soubor, zabývající se především hudbou
16. a 17. století. Jádro souboru tvoří vždy 2–3 hudebníci, kteří často ovládají i více nástrojů. Soubor
se snaží vrátit hudbu z kategorie „vážné hudby“
mezi základní potřeby člověka, jako je universální řeč dorozumění pomocí malých a nejmenších
hudebních forem (píseň, tanec) v jejich eleganci i
syrovosti zároveň: barokně-romantický „Návrat“.
Soubor užívá historických nástrojů nebo jejich věrných replik, starých ladění a temperatur, původních
herních a pěveckých technik. Jednotlivé typy programů zasahují do různých historických hudebních žánrů: do hudby chrámové, domácí, taneční,
pouliční, věžní (fanfáry), hodovní… Dramaturgií
svých nahrávek se snaží zaplnit prázdné místo po
kdysi „každodenní sváteční“ hudbě.

kultura

na letošní Skalecké pouti
Yvetta Simonová
Yvetta Simonová, rozená Roubalová, je žijící legendou naší populární hudby, která začala nejprve zpívat jakožto operetní a muzikálová zpěvačka,
zpívala v bratislavské operetě a posléze i v Hudebním divadle v Karlíně. Po vystudování obchodní
školy studovala soukromě hudbu a zpěv. Teprve
později se z ní stala zpěvačka populárních písní.
Svoji uměleckou dráhu zahájila jako operetní
a muzikálová zpěvačka. Později začala spolupracovat s tanečními orchestry Zdeňka Bartáka
a J. Procházky. Od roku 1960 spolupracuje s Orchestrem Karla Vlacha coby jeho hlavní pěvecká
hvězda.
Za svůj život nazpívala přes 500 písní, celou řadu
z nich pak se svým dlouholetým kolegou zpěvákem Milanem Chladilem. V 60. letech 20. století
byla poměrně populární a umísťovala se na
předních příčkách čtenářské ankety Zlatý slavík,
v té době také natočila velké množství dodnes
známých písní, vystupovala velmi často v rozhlase
i v televizi. Nazpívala i dvě písně do vynikajícího
českého filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera. Je dodnes stále umělecky aktivní a doposud
veřejně vystupuje.

Ewa Farna
Vydala osm řadových alb, jako historicky nejmladší
zpěvačka vyrazila se svojí kapelou na samostatné
koncertní turné po České republice a zastavila se
v 18 městech. Na podzim roku 2009 Ewa vyjela na
své již druhé turné k desce Virtuální, a na podzim
roku 2011 Ewa i se svými fanoušky oslavila své
18 narozeniny MEGAKONCERTEM v Brně. Ten považuje za svůj dosud největší a nejnáročnější projekt.
V roce 2015 vyšel záznam z Ewina akustického
koncertu G2 ACOUSTIC STAGE. Ewa natočila již přes
30 klipů, spolupracovala s významnými polskými
i českými hudebníky. Byla historicky nejmladší českou (Československá Superstar) i polskou porotkyní
(X Factor).

Od lidovek k evergreenům
Koncert klavíristy Ladislava Vrchoty a mezzosopranistky Dany Krausové k letnímu odpoledni představí
české a světové evergreeny a muzikálové melodie.
Ladislav Vrchota spolupracoval s Pragokoncertem
a jinými hudebními agenturami. Hudebně působil
i v zahraničí – ve Švýcarsku a v Nizozemsku.
Natočil CD s názvem Klavírní meditace. V současnosti působí na různých místech jako salónní klavírista, spolupracuje s různými sólovými zpěváky
jako korepetitor. Vystupuje s vlastními skladbami,
písněmi s vlastními texty a klavírními meditacemi.
Dana Krausová studovala klasický zpěv na pražské
konzervatoři a pedagogickou fakultu UJEP obor
zpěv a hudební výchova. Působila jako sólistka
u Sv. Mikuláše na Starém Městě pražském. Účinkovala v muzikálových představeních. Věnuje se
pedagogické činnosti.

Marian&333

Yo Yo Band
Yo Yo Band v listopadu 1975 založili Richard
Tesařík, Vladimír Tesařík, Ondřej Hejma a Julius
Novotný Kuzma. Mezi nejúspěšnější hity skupiny
patří především ty z 90. let. Jsou to známé písně
jako například Karviná, Jedem do Afriky, Rybitví
či Kladno. Richard Tesařík, Jiří Šíma a Mirek Linhart
se těší, až to u nás v Mníšku pořádně rozbalí.

Marian & 333 je česká kapela, která v posledních
měsících získává stále více ohlasů u fanoušků nejen
v moravskoslezském regionu, ale i na celorepublikové úrovni. Marian & 333 je kapela, která je více
známá v nekomerčních mediích, kde má svoje příznivce. Tato kapela má za sebou velké zkušenosti: má
odehráno zhruba na 400 koncertů – jak malých tak
velkých – a své hudební řemeslo zvládá na jedničku. Na svém kontě má čtyři videoklipy, vydání desky Kalendář, píseň Hádej v edici CD rádia Fajn Rock
Music. Její píseň Tarot bodovala v českých hitparádách a písně Ovečky lásky, Vážky a Anděl v rotacích
regionálních rádií. Singl Láska na splátky byl nasazen do rotace rádia Petrov. Kapela také účinkovala
v různých televizních pořadech. Odehrála mnoho
koncertů po celé České republice a také v Belgii,
Polsku a na Slovensku.

9. MNÍŠECKÁ POUŤOVÁ
NECKYÁDA S KAPELOU TŘEHUSK
Poberounská hudební skupina, v jejímž repertoáru
jsou kuplety ze staré Prahy, písničky lidové i zlidovatělé a kabaret, zahraje do tempa všem soutěžícím již tradiční Mníšecké Neckyády. Letos bude
vyhlášen 9. ročník této zábavy na hladině Zadního
rybníka. Zvány jsou posádky plavidel všech typů.
Čím originálnější, tím lepší.
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Tenisový turnaj čtyřher
pořádal mníšecký klub

Děti šly do závodu s nadšením.

Olympijská myšlenka se slavila běháním
Běžci, kteří se 20. června postavili na
start T-Mobile olympijského běhu
v Mníšku pod Brdy, byli mezi
71 594 účastníky přihlášenými do toho
závodu po celé republice.
Olympijský běh pořadatelsky zajistil Bios Fit
a Základní škola Komenského 420 ve spolupráci s městem. Hlavní běh odstartoval
v 18 hodin závodem na 5 kilometrů, ale
závodilo se ostošest už předtím. Dopoledne
se neslo ve znamení soutěží žáků Komenského 420. Nejmladší běželi jeden okruh tartanové dráhy školního hřiště v délce 250 metrů
a pro starší děti se počet kol zvyšoval. Trasa
hlavního odpoledního závodu pak měřila 5 kilometrů a vedla od školy k Marjáně přes pole
a zpět. Odpoledne patřilo i ostatním dětským
závodníkům. Běželi podle věku různě dlouhé
trasy. „Kromě trojice medailistů dostali vždy
i ostatní účastnický diplom a cenu útěchy,“ řekla
Linda Sevaldová z pořadatelského Bios Fitu.

Sportovce přišla podpořit i olympionička,
dálková plavkyně Jana Pechanová, která žije
u Dobříše. „Bylo vidět, že děti ze sportování
měly opravdovou radost, a mnohé, které jsem
na staru viděla vloni, tady byly i letos,“ řekla.
Vítězství ve školních závodech si v jednotlivých kategoriích vyběhali: Jan Pešík, Karolína
Hrdinová, Vojta Herda, Babeta Slukovská, Lukáš Sedlák, Lucka Pivokonská, Lukas Magazu,
Mariana Mandáková, Tobias Kvasnička, Natálka Vlčková, Jirka Mikoláš, Nela Jelínková, Jakub Kreperát, Šárka Doležalová, Hynek Faktor,
Julie Holá, Tonda Jiras, Kristýna Pešíková, Jan
Pšenička, Josefína Kašparová, Tomáš Souček,
Adéla Jandová, Jan Gašpar a Adéla Hartlová.
Konečnou výsledkovou listinu celkového pořadí hlavního závodu dospělých vede Milan
Janoušek, který pěti kilometrovou trasu zdolal
v čase 18:01, Radka Ficová, vítězka v kategorii
žen, byla celkově 5. s časem 21:54.
mh

Pohár vítězů meziokresního přeboru je doma
Konečně jsme se dočkali! Po náročné
sezóně si hokejisté klubu Mníšek HT
převzali pohár pro vítěze Meziokresního
přeboru.
Roman Procházka
hrající člen klubu a zastupitel
Výkonný výbor hokeje Mníšku po dlouhé
debatě s hráči rozhodl, že vzhledem ke kvalitě
a odhodlání našeho týmu v loňské sezóně, přihlásí mužstvo pro další ročník do krajské soutěže. To se oficiálně stalo ve čtvrtek 14. června.
Díky dobrým vztahům s HC Sparta Praha se
naším domácím stadionem stane sportovní hala v Holešovicích, kde se zrodil nejeden
hokejový úspěch. Jak celý realizační tým, tak
i hráči se těší na vaši podporu v hledišti.

Jak se krajská soutěž hraje?

Sezóna krajské soutěže 2018/19 se rozděluje
na dvě skupiny – sever a jih. Mníšku připadá
skupina sever, ve které bude bojovat s týmy:
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Klub SK Vlčáci pořádal v pořadí čtvrtý tenisový turnaj čtyřher v obci Železná. Sešlo se
8 týmů, rozlosovaných do dvou skupin, z každé
skupiny postupoval vítěz přímo do semifinále
a 2. a 3. týmy ze skupin si zahrály čtvrtfinále.
Mníšecký tým za SK Vlčáci obsadil celkově
4. místo.
„Na turnaji jsme mohli vidět nádherné a vyrovnané zápasy plné krásných výměn,“ hodnotí
pořadatel Petr Vlček. O bronz za mníšecký klub
bojovala dvojice Roman Pixa a Martin Tryner.
„Roman s Martinem se rychle dostali do vedení 3:1, ale dobrý začátek a tempo zápasu
nezvládli udržet a nakonec v dramatické bitvě
prohráli 3:6,“ hodnotí Petr Vlček.
Celým turnajem prošla bez jediné porážky
a zlato tak vybojovala dvojice Milan Hes
a Tomáš Jankásek. „Svým famózním výkonem
turnaj po třetí vyhráli a získali zlatý hattrick,“
gratuluje pořadatel a děkuje za podporu partnerům akce SDH Malé Přílepy (Pavlu Nejedlému) a také Jiřímu Wernerovi.
mh

Zlonic, Černošic B, Benátek, SC Kolína B, Velkých
Popovic, Rakovníka B a jedním týmem z jihu.
Konečná podoba soupeřů bude podle toho,
jestli se přihlásí týmy HC Lány a HC Obecnice.
Hrát se bude dvoukolově, doma/venku a první
4 mužstva si zahrají play off, a to 2 utkání, kde
při rovnosti bodů bude prodloužení a poté
nájezdy.
Krajská soutěž odstartuje 22. září 2018.
O termínech, ve kterých se domácí a venkovní
zápasy budou hrát, vás budeme včas informovat. Sportu zdar a mníšeckému hokeji obzvlášť!

Vítězové vybojovali zlatý hattrick.

Vlčáci běželi Brdy
Členky sportovního klubu SK Vlčáci, Natálie
Pixová a Natálie Vlčková se 2. června postavily
ve svých kategoriích na start jednoho ze seriálu běžeckých závodů Běhej lesy, tentokrát po
Brdech. Musely se popasovat nejen s velkou
konkurencí, ale i s horkem, které běžcům moc
nepřeje.
Obě mníšecké borkyně to ale zvládly excelentně: Natálka Pixová skončila druhá a Natálka
Vlčková těsně pod „bednou“ – čtvrtá. „U Natálky Vlčkové se trošku projevilo tréninkové manko z poslední doby, ale už ho doháníme a její
forma určitě poroste,“ říká její otec a trenér
v jedné osobě, Petr Vlček.
mh

Natálka Pixová si vyběhala po Brdech stříbro.

inzerce

25. SRPNA 2018 15:00

Michal Prokop & Luboš Andršt
& Jan Hrubý trio
bLAŽENKA
jULL dAJEN
Grande Tete

Sabina Ludányiová

Skladové vozy Srba Servis
› auto.srba.cz

- nové i zánovní vozy
- jasný původ s jasnou zárukou
- výhodné ceny
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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.

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
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Odpady
svoz
likvidace
odpadkové koše
zanáška popelnic
kontejnery

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

Zeleň
zahradnické práce
sekání trávy
údržba mobiliáře
ostatní komunální
služby

HLEDÁTE PRÁCI, KTERÁ MÁ OPRAVDU SMYSL?

Do našeho kolektivu pobočky v Mníšku pod Brdy přijmeme:

Řidiče skupiny C

Závozníky

Konta
k
telefo tní
737 2 n
42 20
0

Zahradníky

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
Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2018_TISK.indd 1
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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

CWP-2018028-Charvatova-inzerce.indd 1

14.05.18 13:50

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

32

inzerce

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

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

33

inzerce

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ
MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

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).

Petra Zedníčková

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

asaze_inzerce_92x60.indd 1

dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf

1

16.08.16
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PŘEDSEDA SVJ Řešení na míru pro Vaše společenství včetně účetnictví
727 866 605 | petrmenzel@menzel.io | www.svj.menzel.io

Hledám k pronájmu byt 50-60 m2 v Mníšku pod Brdy, dlouhodobě.
Děkuji za nabídky. Nejsem RK. tel.770 131330

KADEŘNICE Zuzana Bartáková, Nová 824 Tel.: 739 733 104 KADEŘNICE

Koupím byt v Mníšku pod Brdy, cca 50 m 2
Rychlé jednání. Tel., SMS: 774922134

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

Kompletní finanční poradenství zdarma
Tomanová Zdena tel. 774055992
tomanovadena@seznam.cz
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Kvalitní servis
perfektní
předprodejní
příprava kol

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

do 20:00

po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12

L
O
K
Y
SLEV

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

„CYKLISTŮM PRO RADOST ...“

CYKLO OBLEČENÍ
A DOPLŇKY

DĚTSKÁ
CYKLISTIKA

SERVIS

JÍZDNÍ KOLA
ELEKTROKOLA

