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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
čeká nás pravděpodobně nejteplejší léto v historii ČR. Dle 
dlouhodobých meteorologických předpovědí se budou 
denní teploty pohybovat mezi 25–38 stupni a dešťových 
srážek ubude. Čím dál častěji budeme svědky delších 
období sucha, přerušovaných krátkými přívalovými deš-
ti, které však vyprahlá půda nebude schopná vsáknout. 
Voda bude z našeho území rychle odtékat, v důsledku 
nedostatečného doplňování podzemních vod pak zřejmě 
některým z nás dojde voda ve studních a ve městě začne  
prosychat zeleň včetně vzrostlých stromů. Pitné vody bude 
prozatím dostatek díky městskému vodovodu, radost nám 
však v příštích letech zkazí stoupající cena vodného, neboť 
ani kapacita vodní nádrže Želivka není neomezená. Nabízí 
se logická otázka, zda s touto vyprahlou realitou můžeme 
vůbec něco dělat. Můžeme. Každý malý počin se počítá, 
tím spíše, pokud ho udělá několik tisíc mníšeckých obyva-
tel najednou. Kromě zachytávání dešťové vody pro zalívá-
ní nebo koupání pomůže například i sekání trávy na vyšší 
délku nebo mulčování záhonů posekanou trávou či kůrou, 
aby se voda z půdy neodpařovala příliš rychle. Omezení 
plýtvání vodou pak může spočívat například i v tom, že 
použitou vodou z vany či sprchy ještě zalijeme květiny na 
balkoně. Další inspiraci k tomu, jak vodu co nejlépe zadržet 
či využít, naleznete např. v článku na str. 10.

Vzhledem k tomu, že držíte v rukou letní dvojčíslo, bych 
vás také ráda upozornila na informace týkající se přístavby 
školního pavilonu, které najdete na straně 3.

Na závěr bych vás chtěla informovat o tom, že současné 
vedení města nebylo informováno o zrušení autobusové 
zastávky Mníšek pod Brdy, závod (hl. sil.) u nově integrova-
ných spojů 392, 393 a 395 na trase Praha–Příbram. S tímto 
zrušením nesouhlasíme a na základě podnětů od obča-
nů budeme jednat s ROPID o opětovném zařazení této  
zastávky do nových licencí.

Těším se na setkání s vámi během tradiční Skalecké pouti, 
která se uskuteční 20.–21. července na náměstí F. X. Svobo-
dy a v barokním areálu Skalka.

Přeji všem krásné letní dny. 
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Budova školního Pavilonu je prakticky hotová, 
své kolaudace se však dočká nejdříve na kon-
ci letních prázdnin. Reálná je i varianta, že ke 
kolaudaci dojde až v průběhu září 2019. Dů-
vodem je neplatné stavební povolení, které 
na přilehlé parkoviště vydal v minulém voleb-
ním období jiný stavební úřad než ten, který  
k tomu byl příslušný. Město je proto připrave-
no na několik možných scénářů, které mohou 
na začátku školního roku 2019/2020 nastat:

1. Ideální varianta
Pavilon bude na konci srpna zkolaudován 

včetně parkoviště a od 2. září do něj nastoupí 
všechny první a druhé třídy.

2. Kompromisní varianta
Parkoviště u Pavilonu nebude možné včas do-
končit, a datum kolaudace celé stavby se tím 
přesune na září 2019. Vlastní budova nicméně 
získá povolení ke zkušebnímu provozu a 2. září 
do něj nastoupí všechny první a druhé třídy.

3. Krizová varianta
Parkoviště u Pavilonu nebude možné včas 
dokončit a budova Pavilonu nezíská povolení 

ke zkušebnímu provozu. V tomto případě bu-
dou žáci prvních tříd provizorně umístěni do 
volných prostor stávající budovy školy (jedná 
se zejména o jazykové třídy, dílny atd.). Žáci 
druhých tříd, jejichž výuka probíhala ve škol-
ním roce 2018/2019 v administrativní budově 
ÚVR, nastoupí do této budovy i 2. září. Město 
za tímto účelem prodloužilo stávající smlouvu  
s ÚVR až do konce září 2019. K přesunu  
prvních a druhých tříd do Pavilonu dojde po 
kolaudaci Pavilonu v průběhu září.

Magdalena Davis

Ř ada obyvatel Mníšku 
pod Brdy zná Pavilon 
pouze zvenčí jako stavbu 

pokrytou lešením, odkud se  
ozývají dělníci vykonávající 
stavební práce. Výstavba nové 
multifunkční budovy se již chýlí  
ke konci, otevřena pro potřeby  
ZŠ Komenského 420 bude od září. 
Rozhodli jsme se proto pozvat 
čtenáře zpravodaje na prohlídku 
interiérů  této třípodlažní budovy.

Prohlídku zahájíme v přízemí objektu (tech-
nicky správně v 1. nadzemním podlaží–1. NP), 
které bude veřejnosti poskytovat pestré kul-
turně-společenské vyžití. V centru je připra-
vován multifunkční sál s mobilním pódiem 
nastavitelným do výše 90 cm a kapacitou  
137 míst k sezení. Je to ideální místo pro ko-
nání různých kulturních, sportovních i spole-
čenských akcí. Budou zde probíhat koncerty, 
besedy se známými osobnostmi, filmová pro-
mítání, ale i veřejná taneční vystoupení místní 
Základní umělecké školy (ZUŠ) apod.
Rozsáhlý prostor je také věnován provozu ka-
várny, která jistě využije i venkovní betonovou 
plochu pro letní zahrádku. V nebližší době 
bude na provozovatele kavárny vypsáno vý-
běrové řízení.
Přízemí dále obsahuje mateřské centrum, kte-
ré bude využívat spolek Oáza, a dále čtyři malé 
sály pro hudební, taneční a výtvarnou výuku  
a klubovnu, o které se podělí nájemci z řad  
škol nebo spolků.
V 1. patře (2. NP) bude umístěna školní dru-
žina. Sedm prosvětlených družinových tříd  
poskytne pohodlí dětem v době, kterou trá-
ví po vyučování psaním úkolů nebo hrami se 
spolužáky. V patře jsou umístěné také tři ka-
binety pro pedagogické pracovníky a šatny.  
V tomto patře se nachází spojovací můstek 

mezi Pavilonem s hlavní školní budovou. Můs-
tek bude prosklený, příjemnou teplotu zajistí 
radiátory, které pomohou vytopit navazující 
vestibul v hlavní budově.

Nejvyšší patro (3. NP) obsadí prvňáci a druhá-
ci, kteří se vejdou do osmi učeben. Uprostřed 
patra bude počítačová učebna s prosklenými 
příčkami a otevíracími střešními okny. Budova 
je obehnána dvěma ochozy s roštem a domi-
nantními modřínovými trámy. Budou použí-
vány pro úklid oken a zároveň poslouží jako 
pasívní stínění budovy. Ochozy mají zabudo-

vaný záchytný systém pro zajištění bezpeč-
nosti osob zajišťujících údržbu. Dětem budou 
samozřejmě nepřístupné.
Pavilon je zbudován v industriálním stylu, kte-
rý je patrný v interiéru především přiznanými 
rozvody.
Návštěvníci Pavilonu si mohou dále všimnout 
různých přelitků betonu nebo pórů. Jedná se  
o architektonický záměr ukázat rozvody, ne-
dostatky v betonu i spojovací materiál, aby 
děti viděly, že i v dnešní době není všechno 
jen o kráse, a stavba se musí postupně vyvíjet. 

Pavilon bude veřejnosti sloužit od září

Libor Kálmán

Jakými cestami se může ubírat dokončení školního Pavilonu 

Spojovací můstek

Školní učebna s přiznanými rozvodyMultifunkční sál

Ochoz  s roštem
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l  Projednala znění Dodatku č. 3 
Smlouvy o dílo mezi městem 
Mníšek pod Brdy a společnos-
tí PKS stavby, a.s., na akci: Vý-
stavba školního pavilonu ZŠ 
Komenského 420, Mníšek pod 
Brdy, a doporučila jeho uzavře-
ní. Postoupila věc k projednání 
do ZM.

l  Vzala na vědomí informaci  
o možnosti instalace kamerové-
ho systému v areálu FK Mníšek 
pod Brdy. Pověřila Ing. Radko 
Sáblíka jednáním s FK Mníšek 
pod Brdy o jeho případné rea-
lizaci.

l  Vzala na vědomí, že paní P. od-
stoupila od nájemní smlouvy na 
sociální byt v č. p. 291 Rymaně, 
a tím RM považuje požadavek 
o přidělení bytu za vypořádaný.

l  Vzala na vědomí jednání  
o bezúplatném převodu po-
zemků č. parc. 2892/2, 2890/14 
a 2890/16, VŠE V K. Ú. Mníšek 
pod Brdy, do vlastnictví Středo-
českého kraje a postoupila věc 
k projednání do zastupitelstva 
města s doporučením souhlasit 
s bezúplatným převodem.

l  Vzala na vědomí nabídku na 
koupi domu č. p. 400 v k. ú. 
Mníšku pod Brdy a postoupila 
věc k projednání do ZM.

l  Projednala návrh na bezúplat-
ný převod pozemku č. parc. 
158/2 v k. ú. Mníšek pod Brdy 
do výlučného vlastnictví města 
Mníšek pod Brdy a postoupila 
věc k projednání a odsouhlase-
ní do ZM.

l  Projednala návrh na bezúplat-
ný převod pozemku č. parc. 
2182/2 v k. ú. MpB ve vlastnictví 
Středočeského kraje do vlast-
nictví města Mníšku pod Brdy 
a postoupila věc k projednání  
a odsouhlasení do ZM.

l  Vzala na vědomí doporučení 
výběrové komise na pověření 
vedoucího strážníka městské 
policie Mníšek pod Brdy a po-
stoupila věc k projednání do 
zastupitelstva města.

l  Nedoporučila ZM ke schválení 
změnu názvu ulice na parc. č. 
2916/5 z názvu „Ve Štítku“ na 
název ulice „Pod Štítkem“.

l  Schválila změnu Organizač-
ního řádu Městského úřadu 
Mníšek pod Brdy, a to tak, že  
v organizační složce Městská 
policie Mníšek pod Brdy navýšila 
1 pracovní místo na pozici stráž-
ník MP s platností od 1. 6. 2019.

l  Projednala návrh Krajského 
hasičského záchranného sbo-
ru o sloučení jednotek požární 

rada města č. 15–18 / 2019

KRáTcE Z JEDnání RADy MĚSTA 
ochrany JPO Mníšek pod Brdy,  
JPO Mníšek pod Brdy – Stříbrná 
Lhota a JPO Mníšek pod Brdy-
-Rymaně a postoupila ho ke 
schválení ZM.

l  Souhlasila s podáním žádostí 
na MŽP prostřednictvím AOPK 
o poskytnutí finančních pro-
středků v rámci Programu péče 
o krajinu na záměry „Omezení 
výskytu invazního druhu – bol-
ševníku velkolepého“ v katastru 
Mníšek pod Brdy a na akci „Od-
bahnění a redukce vodní flory 
jezírka na Skalce“.

l  Vzala na vědomí znění kon-
cepce rozvoje kultury města 
Mníšek pod Brdy.

l  Schválila poskytnutí souhla-
su se zpracováním údajů za 
účelem propagace barokního 
areálu Skalka pro Středočes-
kou centrálu cestovního ruchu  
v zastoupení Filmovou kancelá-
ří Střední Čechy.

l  Neschválila mimořádnou do-
taci ve výši 7000 Kč panu P. Č. na 
projekt Kinematograf 100.

l  Schválila Darovací smlouvu 
společnosti řeznictví a uzenář-
ství U DOLEJŠÍCH, s. r. o., o po-
skytnutí daru formou špekáčků 
vlastní výroby pro akci „Čaro-
dějnice“ a pověřila starostku 
podpisem Darovací smlouvy.

l  Schválila darovací smlouvu na 
sochu Máří Magdalény z lipové-
ho dřeva uzavřenou mezi měs-
tem Mníšek pod Brdy a paní 
L. J. a pověřila starostku jejím 
podpisem.

l  Souhlasila se zněním a uzavře-
ním Smlouvy o uzavření budou-
cí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlou-
vy o právu provést stavbu č. 
IV-12 – 6024139/1 „Mníšek pod 
Brdy, Čisovická, k NN p. č. 88“. Po-
věřila starostku podpisem této 
smlouvy mezi městem Mníšek 
pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s., 
RM sdělila, že město Mníšek pod 
Brdy vlastní IS – veřejné osvět-
lení a vodovodní a kanalizační 
řady, jejichž provozovateli jsou 
Eltodo-Citelum, s.r.o. a 1.SčV, a.s.  
Pro případný střet těchto IS  
s plánovanou stavbou je nutné 
požádat výše uvedené provozo-
vatele o jejich vytyčení.

l  Sdělila na základě proběhlých 
jednání ohledně napojení po-
zemků č. parc. 329/12, 329/14 
a 329/22, k. ú. Stříbrná Lhota na 
kanalizaci, že z hlediska vodo-
hospodářské koncepce by bylo 
nejlepším řešením vybudování 
stoky splaškové kanalizace. Jeli-
kož toto řešení není průchodné 
pro nedosaženou shodu vlast-
níků pozemků č. parc. 329/1, 

329/12, 329/14 a 329/22, k. ú. 
Stříbrná Lhota o spolufinan-
cování této stoky, RM souhlasí 
s vybudováním kanalizačních 
přípojek pro jednotlivé po-
zemky č. parc. 329/12, 329/14 
a 329/22, k. ú. Stříbrná Lhota 
za podmínky dodržení pro-
storového uspořádání sítí dle 
ČSN 73605 a dále za podmínky 
dodržení ochranného pásma 
kanalizačních přípojek dle ČSN 
756101, tj. 0,75 m od osy potru-
bí na obě strany a dále s ohle-
dem na stávající prostor. RM 
upozornila majitele pozemků 
předmětné lokality, že dodrže-
ním výše uvedených podmínek 
může nastat situace, že nebude 
možné vyhovět všem žadate-
lům o přípojky. Majitelé jed-
notlivých pozemků si v případě 
zájmu o napojení na kanalizaci 
požádají o vyjádření k možné-
mu napojení provozovatele 
1.SčV, a.s., který vydá podmínky 
k napojení a ke zhotovení pro-
jektové dokumentace přípojky. 
Projektová dokumentace bude 
předložena 1.SčV, a.s. k odsou-
hlasení a následně RM k udělení 
souhlasu s napojením na kana-
lizaci.

l  Souhlasila se zněním a uzavře-
ním Smlouvy dle § 86 zákona 
č. 183/2006 Sb. stavební zákon  
v plat. znění, mezi paní PhDr. P. D.  
a městem Mníšek pod Brdy  
a pověřuje starostku k podpisu 
této smlouvy.

l  Nesouhlasila se stavbou vrta-
né studny na pozemku č. parc. 
2698/21, k. ú. Mníšek pod Brdy.

l  Vzala na vědomí výsledek 
porovnání cenových nabídek 
na pojištění motorových vo-
zidel města Mníšek pod Brdy  
s vítězem Českou pojišťovnou 
a pověřila starostku podpisem 
smlouvy mezi městem a Čes-
kou pojišťovnou na období 
4/2019–4/2020.

l  Souhlasila s pokácením 3 smr-
ků u školní jídelny, na pozemku 
města č. parc. 832/1 v souladu 
se stanoviskem KŽP.

l  Vzala na vědomí žádost  
o opravu venkovního schodiš-
tě a podesty před domem č. p. 
556 v ul. 5. května Mníšek pod 
Brdy. Pokud zůstanou finanční 
prostředky v rozpočtu města, 
bude realizována oprava ještě 
v tomto roce, pokud ne, bude 
oprava zařazena do rozpočtu  
v příštím roce.

l  Souhlasila se záměrem proná-
jmu pozemku parc. č. 2698/14 
o výměře 454 m2, orná půda  
v lokalitě U Červeného kří-
že Mníšek pod Brdy na dobu  
určitou do 31. 10. 2019 s tím,  
že nájemní vztah nezakládá 
předkupní právo k pozemku, 

a pověřuje OSMI vypsáním zá-
měru.

l  Vzala na vědomí stanovisko ke 
změně místní úpravy doprav-
ního značení k akci: „Zjedno-
směrnění ulic Ke Škole a Nová, 
Mníšek pod Brdy“. RM odložila 
rozhodnutí o zjednosměrnění 
ulic s tím, že dojde k dalšímu 
jednání o řešení dopravní situ-
ace v okolí základní školy.

l  Souhlasila s převedením klad-
ného hospodářského výsled-
ku Mateřské školy Mníšek pod 
Brdy, ul. 9. května, za rok 2018 
ve výši 37 997,48 Kč do rezerv-
ního fondu školy.

l  Vzala na vědomí odborné sta-
novisko DSD METALIC Trade, 
s. r. o., k instalaci potřebných 
zařízení ve školní jídelně ZŠ 
Komenského 420 a pověřila 
místostarostku projednáním 
přípravy projektu rekonstrukce 
školní jídelny a kuchyně s ve-
dením ZŠ Mníšek pod Brdy Ko-
menského 420.

l  Pověřila Komisi pro životní 
prostředí přípravou kritérií pro 
zadání projektu rekonstrukce  
a revitalizace Zadního, Pro-
středního i Zámeckého rybníka.

l  Pověřila starostku jednáním se 
správcem toku Bojovského po-
toka ve věci vyhlášení záplavo-
vého území.

l  Schválila znění a uzavření Do-
hody o vzájemné spolupráci 
na projektu „Udržitelná města 
a obce pro rozvoj II“ a pověřu-
je starostku podpisem dohody 
mezi městem Mníšek pod Brdy 
a Charitou Česká republika.

l  Pověřila Komisi pro ŽP připra-
vit návrh koncepce zalévání 
soukromé i městské zeleně.

l  Pověřila starostku dalším jed-
náním s Lesy ČR za účelem 
sjednání dohody, přípravy  
a následné realizace projektu 
Odvodňovací strouha z Hřebenů.

l  Pověřila JUDr. Miroslava Vili-
movského jednáním s dotčený-
mi vlastníky za účelem odkou-
pení pozemků, které slouží jako 
komunikace Na Kvíkalce.

l  Souhlasila s přidělením bytu  
č. 16 předem vybranému zá-
jemci paní D. H. v ul. Skalecká  
č. p. 519 po dobu trvání pracov-
ního poměru v DD pro seniory. 
Jedná se o byt 1+1 o celko-
vé ploše 29,2 m2 za nájemné  
64 Kč/m2 a pověřila starostku 
podpisem nájemní smlouvy.

l  Pověřila JUDr. Miroslava Vi-
limovského jednáním ve 
věci nabídky pozemku parc.  
č. 1339/11v k. ú. Mníšek pod 
Brdy o výměře 239 m2.

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

Libor Kálmán
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Z aložení společnosti 
mníšecká servisní, 
s.r.o., schválení 

účetní závěrky města za rok 
2018, návrh na přejmenování 
ulice „ve Štítku“. To byla 
hlavní témata červnového 
zastupitelstva.

Předtím než zastupitelé přistoupili k projed-
návání bodů jednání, odpovídala starostka 
Magdaléna Davis na dotazy z publika. Občané 
se dozvěděli, že Komise pro životní prostředí 
pracuje na vytvoření plánu obnovy zeleně, po-
čítá se s obnovou chodníků po obou stranách 
budovy Pasáže Pražská a přilehlá křižovatka by 
měla letos projít rekonstrukcí. 

Magdaléna Davis přečetla zprávu starostky  
o činnosti rady města a městského úřadu.  
Poukázala především na získání dotace od Mini-
sterstva pro místní rozvoj na projekt parkouro-
vého hřiště před budovou ZŠ Komenského 420,  

který by se měl realizovat na přelomu let 
2019/2020. Dále informovala o aktuálním sta-
vu stavby Pavilonu s tím, že objekt by měl být 
zkolaudován do konce srpna 2019, nebo ale-
spoň uveden do zkušebního provozu. Zprávy 
finančního i kontrolního výboru vzali zastupi-
telé na vědomí.

Starostka představila plán založení společ-
nosti Mníšecká servisní, s.r.o., ve které by měli 
oba společníci, Město Mníšek pod Brdy i spo-
lečnost Kovohutě Holding DT, a.s. 50% podíl  
s vkladem 100 000 Kč. Společnost má vznik-
nout za účelem revitalizace Bažantnice, která 
by vyřešila ekologické zátěže této oblasti. Za-
stupitelé návrh na založení této společnosti 
jednohlasně schválili a na její ustavující valnou 
hromadu delegovali starostku jako zástupkyni 
města.

Zastupitelé schválili předloženou účetní zá-
věrku města za rok 2018 s tím, že doporučují  

provést hloubkový forenzní audit vnitřního 
řídícího kontrolního systému, pohledávek, 
závazků a dlouhodobých smluv města za po-
sledních 5 let. 

Závěrečným bodem jednání byl návrh na pře-
jmenování ulice „Ve Štítku“ na základě žádosti 
místního obyvatele z března tohoto roku. Ža-
datel zároveň navrhl přejmenovat ulici na „Pod 
Štítkem“, což odůvodnil duplicitou původního 
názvu s vedlejší komunikací a komplikacemi 
při vyhledávání názvu ulice pomocí naviga-
ce. Zastupitelé návrh jednomyslně zamítli  
s odůvodněním, že v této ulici bydlí také ob-
čané, kteří jsou zde hlášeni k trvalému pobytu,  
a čekaly by je tudíž změny názvu ulice ve 
všech osobních dokladech, které by muselo 
financovat město. 

Další řádné jednání zastupitelstva se uskuteční  
v září 2019 opět v sále Městského kulturního 
střediska V Lipkách.
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Amelie, z.s. 
Šaldova 15, Praha 8 – Karlín
Více na: www.facebook.com/amelie.zs  
www.amelie-zs.cz

Hledáte nové zkušenosti? Chcete smysluplně trávit volný čas?

Staňte se dobrovolníkem  
pro onkologicky nemocné
Dobrovolníci Amelie docházejí ve 
Středočeském kraji na onkologické oddělení 
do Nemocnice Na Pleši nebo připravují tvořivé 
dílny pro nemocné.

Nabízíme:
•  Úvodní školení v oblasti onkopsychologie 
•  Pravidelnou supervizi a metodické vedení  
•  Vzdělávání a neformální akce pro tým 

dobrovolníků

Školení dobrovolníků 
12.–13. září 2019

Centrum Amelie Praha, Šaldova 15, Praha 8

E-mail: dina.risianova@amelie-zs.cz • Tel.: 608 458 303

Zastupitelé rozhodli o vzniku Mníšecké servisní, s.r.o.

Libor Kálmán



N ově vzniklý prostor 
bude využívat základní 
škola pro hodiny tělesné 

výchovy. Dále bude sloužit pro 
volnočasové aktivity dětí  
a mládeže i relaxaci obyvatel města 
Mníšek pod Brdy.

Parkourové hřiště s relaxační zónou bude  
situováno do prostoru mezi hlavní budovou 
ZŠ Komenského 420 a Pavilonem. Na ploše 
cca lichoběžníkového tvaru o celkové rozloze 
1802 m2 budou umístěny nejen hrací prvky 
multifunkčního hřiště (terénní boule, zemní 
trampolíny apod.), ale i lavičky, odpadkové 
koše a zeleň ve formě trávníku a stromů.

Celý projekt lze navíc považovat za ekologic-
ky přínosný. Při budování nového hřiště dojde  
k maximálnímu zachování stávajícího přírod-

ního prostředí. Nynější betonový nepropustný 
povrch nahradí vodopropustná zatravňova-
cí dlažba. Cesty budou mlatové, tedy vodo-
propustné. Pouze v nejnutnějším místě pod 
herními prvky bude zřízena dopadová plo-
cha z lité gumy. Ve zbylých prostorech bude  
zachován travnatý povrch, který bude obno-
ven a vylepšen. Tím se nezamezí vsakování 
vody do dalších vrstev půdy. V případě vy-
budování zpevněných nepropustných ploch  
budou použity recyklované materiály (dopa-
dová plocha pod herními prvky) a přírodní 
materiály, jako je žulová kostka (podklad pro 
lavičky). 

Vzhledem k finančně náročné investici Mníšek 
zažádal o dotaci Ministerstvo pro místní roz-
voj v rámci programu Podpora rozvoje regio-
nů 2019+. Žádosti bylo vyhověno v plné výši  
(1 548 532 Kč), což pokryje zhruba 60 % nákla-
dů. Zbylých 40 % bude město hradit ze svého 
rozpočtu. 
Realizace projektu je plánována na přelom let 
2019 a 2020. 
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Skončila sbírka na obnovu kapliček
Koncem května skočila veřejná sbírka na ob-
novení čtrnácti zastavení křížové cesty v ba-
rokním areálu Skalka. Dárci mohli přispívat do 
kasiček umístěných v klášteře na Skalce, v kos-
tele sv. Václava a Esmarinu, složením finanční 
hotovosti na pokladně městského úřadu nebo 
převodem částky na transparentní účet u Čes-
ké spořitelny. Rok trvající sbírka, kterou vyhlá-
sil P. Jan Dlouhý, duchovní správce Římskoka-
tolické farnosti v Mníšku, vynesla 42 493 Kč.
Kapličky jsou průběžně osazovány kamenoso-
chařskými reliéfy, čímž se finalizuje několikale-
tá rekonstrukce, a budou tak připravené znovu 
se utkat o celorepublikový titul Památka roku.
Všem štědrým dárcům děkujeme za jejich pří-
spěvek.

(lik)

S kulturním programem v Pavilonu 
pomůže nová pracovní skupina 
Rada města Mníšek pod Brdy (RM) pověřila  
v červnu Komisi pro kulturu ve spolupráci  
s Komisí pro vzdělávání sestavením pracov-
ní skupiny „Kultura a provoz pavilonu“. Nová  
skupina se stane jejím poradním orgánem  
v záležitostech provozu prvního nadzemního 
podlaží Pavilonu, které by mělo sloužit veřej-
nosti pro pořádání kulturních, sportovních  
a dalších společenských akcí. 
Úkolem pracovní skupiny bude sestavení návr-
hu koncepce provozu Pavilonu a její předlože-
ní do 15. srpna 2019.

(kal)

Město postaví parkourové hřiště s relaxační zónou

Parkour je moderní městský sport,  
který si oblíbily především děti  
a mládež. Lze ho charakterizovat jako 
sled akrobatických kousků předváděných 
na ulicích, cestách, chodnících a mnoha 
dalších komunikacích. Člověk, jenž tento 
sport provozuje, se nazývá traceur.

Libor Kálmán
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O d soboty 29. června 2019 
bude spuštěna I. etapa 
integrace veřejné dopravy 

na Příbramsku. Ta zahrnuje veškeré 
autobusové linky na trase
 Praha – Dobříš – Příbram, linku 
Hořovice – Příbram a také dvě linky 
z Příbrami do oblasti Obecnice 
a Sádku. Velkou změnou bude 
i přesun výchozí a konečné 
zastávky v Praze z terminálu 
Na Knížecí (v budoucnu zanikne) 
na Smíchovské nádraží.

Systém PID, ve kterém lze na jednu jízdenku 
využívat vlaky, autobusy i městskou hromad-
nou dopravu, se tak rozšíří o dalších 6 autobu-
sových linek, které nahradí částečně nebo zce-
la 17 stávajících linek SID. Na nových linkách 
bude platit pásmový a časový tarif PID s mož-
ností využití přestupních jízdenek, časových 
kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické 
podobě včetně možností nákupu jednorázo-
vého jízdného platební kartou u řidiče nebo 
přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka.

Linky 392, 393 a 395 na páteřní trase 
Praha – Dobříš – Příbram
  3 nové linky nahradí v pravidelných interva-

lech a s přehledným jízdním řádem stávají-
cích 12 linek, přičemž nedochází k omezení 
provozu, ale naopak k prodloužení provozu 
až do pozdních večerních hodin (spoj od 
posledního metra)

  výstupní i nástupní zastávka všech auto-
busů přesunuta do terminálu Smíchovské 
nádraží

  zastávka na Lihovaru s přestupem na měst-
ské autobusové linky na pravý břeh Vltavy 
(Jižní Město, Lhotka, Brumlovka, Podolí 
apod.)

  páteřní linka 395 celodenně, celotýdenně 
v trase Praha – Dobříš – Příbram (všechny 
spoje přes Dobříš, Větrník; interval 15 minut 
v ranní špičce, 20 minut po zbytek pracovní-
ho dne, 30 minut o víkendech a večer)

  expresní linka 393 ve špičkách Praha – Pří-
bram bez zajíždění do Dobříše (interval 
10 až 15 minut, při prázdninovém omezení 
15–20 minut; součástí linky jsou přímé spo-
je do Rožmitálu pod Třemšínem, Březnice 
a Blatné, které jsou součástí PID prozatím 
pouze v úseku Praha – Příbram)

  nové velkokapacitní autobusy délky 15 m 
vypraveny na linky 393 a 395 od cca srpna 
2019

  v rámci města Příbram všechny spoje linek 
393 a 395 vedeny oběma směry přes auto-
busové nádraží (zastávky v ul. Čsl. armády), 
pro oblast Milínské zřízena zastávky Čsl. ar-
mády v docházkové vzdálenosti

  doplňková linka 392 v trase Praha – Voz-
nice – Dobříš – Rosovice – Buková – Pičín 
– Kotenčice – Suchodol – Občov – Příbram 
(ukončena na autobusovém nádraží), vlo-
žené spoje Praha – Dobříš, z nichž vybrané 
pokračují jako linky SID ve směru Kamýk 
n. Vlt. nebo Milevsko, vzájemný proklad se 
spoji linky 395 (ve špičkách souhrnný inter-
val 7,5–10 minut)

Prodloužení stávající linky 317 z Dob-
říše do Příbrami
  nová trasa Praha – Mníšek p. B. – Dobříš – 

Obořiště – Dlouhá Lhota – Dubenec – Háje 
– Příbram

  rozšíření dopravní obslužnosti obcí vč. ví-
kendů, interval 30–60 minut ve špičkách, 
120 minut mimo špičky

  návaznosti na rychlé spoje linek 392 a 395 v 
Dobříši z/do Prahy

Chcete práci a byt v Mníšku pod Brdy?
Přihlaste se do výběrového řízení na obsazení pracovního místa
referent odboru stavební úřad 
s místem výkonu práce Město Mníšek pod Brdy a jeho správní obvod, platové 
zařazení dle zákona (odpovídá druhu práce v 8. až 10. platové třídě dle pracovní 
náplně), pracovní poměr na dobu neurčitou.

Nabízíme ke dni nástupu ubytování, po zapracování je 
možné přidělit byt 1+1.

sjednaný druh práce: činnosti stavebního úřadu – výkon státní správy 
na úseku územního rozhodování a stavebního řádu

Požadavky: 
  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním 

programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo 
právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví 
a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní 
zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

  znalost právních předpisů – zákon č. 183/2006 Sb. o úz. plánování 
a stavební řád, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, zákon č. 128/2000 
Sb., zákon o obcích 

  samostatnost, fl exibilita, odpovědnost, komunikační a organizační 
schopnosti, velmi dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B

  praxe ve státní správě a znalost správního řádu výhodou

Více informací na www.mnisek.cz/obcan/mestsky-urad/volna-pracovni-mista
Informace poskytne také vedoucí SÚ, Bc. Lenka Hršelová, tel. č. 318 541 921. 

Chcete se podílet na realizaci 
veřejných zakázek?
Přihlaste se do výběrového řízení na obsazení pracovního místa
referent odboru správy majetku a investic 
s místem výkonu práce Město Mníšek pod Brdy a jeho správní obvod, platové 
zařazení v 9. až 10. platové třídě dle pracovní náplně, pracovní poměr na dobu 
neurčitou.

Sjednaný druh práce: příprava a realizace veřejných zakázek pro investiční 
záměry města zejména ve vazbě na dotační tituly, komplexní zajištění inves-
tičních záměrů od jejich přípravy, realizaci až po dokončení včetně obstarávání 
dokladů a stanovisek dotčených orgánů, průběžná kontrola čerpání fi nančních 
prostředků z rozpočtu, příprava a vedení agendy související s investičními do-
tačními tituly, kontrola dodržování smluvních podmínek při realizaci investič-
ních akcí města vč. případných reklamací  

Požadavky: 
     minimálně středoškolské vzdělání stavebního nebo technického 

směru s maturitou
  znalost platné legislativy – zákon č.  134/2006 Sb., o zadávání veřej-

ných zakázek, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

  zkušenost s administrací dotací, zadáváním veřejných zakázek 
  samostatnost, fl exibilita, odpovědnost, komunikační a organizační 

schopnosti, velmi dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B

Více informací na www.mnisek.cz/obcan/mestsky-urad/volna-pracovni-mista
Informace poskytne také vedoucí OSMI Bc. Bohumila Minaříková, 

tel. č. 318 541 914, e-mail: bohumila.minarikova@mnisek.cz

Integrace autobusů na Příbramsku od 29. června přinese změny i pro Mníšek pod Brdy
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P o dvou měsících se na mníšecké náměstí vrátily farmářské trhy, 
které se tu konaly již podruhé pod mnohoslibným názvem 
NAJÍME SE. Krásné červnové počasí i zajímavý sortiment vylákaly 

na náměstí stovky lidí, kteří si přišli nakoupit kvalitní potraviny i strávit 
příjemné dopoledne ve společnosti přátel a známých. 

Přes 20 stánkařů nabízelo zboží, které po-
cházelo většinou od českých prvovýrobců.  
Návštěvníci trhů si tak mohli doplnit svou led-
ničku nebo spíž o čerstvou zeleninu a ovoce, 
domácí marmelády a džemy, sladké i slané 
pečivo, maďarské a slovenské uzeniny, mléč-
né výrobky a řadu dalších potravin. V nabídce 

Do Mníšku se vrátili farmáři a bylo z čeho vybírat

Libor Kálmán nechyběly květiny pro zútulnění bytu i různé 
sadby na zahrádku. K posezení lákaly lavice  
a stoly pod rozloženými párty stany, které po-
skytovaly příjemný stín pro posezení s přáteli 
a známými nad lahodnou kávou nebo skle-
ničkou vychlazeného prosecca. K tomu mohli 
hosté zakousnout na litinovém tálu připrave-
ný toast s vajíčkem a slaninou, plněné palačin-
ky nebo studenou bagetku s pestem.

Milým překvapením trhu byl stánek Dobroty 
s příběhem nabízející nakládaný hermelín, 
utopence a čerstvě smažené slané palačinky. 
„Od roku 2014 fungujeme v Davli jako potravi-
nářská dílna zaměstnávající lidi se zdravotním 
postižením, kteří sem dojíždějí autobusem  
z chráněného bydlení na Slapech,“ sdělila Ilona 
Hervertová ze společnosti Portus Praha, kte-
rá Dobroty s příběhem provozuje, a dodala: 
„Smyslem našeho projektu je, aby zdravotně 
postižený člověk v běžném provozu obtížně 
zaměstnatelný neseděl jen nečinně doma, ale 
měl možnost chodit do práce, jejíž podmínky, 
nároky i tempo se mu přizpůsobí. Koupí naše-
ho nakládaného sýru nebo utopenců tak pod-
poříte zaměstnávání lidí s handicapem.“ 

Příští trhy se budou konat v sobotu 31. srpna 
od 8 do 13 hodin na travnaté ploše před mní-
šeckým zámkem.

Překvapením srpnového trhu bude příjezd 
několika desítek historických vozidel z Letů  
u Dobřichovic, kde se bude konat 4. Česká  
veterán rallye, na mníšecké náměstí. Auto  
a moto veteráni by měly do Mníšku dorazit  
kolem 11. hodiny.
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Pavel Jeřábek
za Komisi pro životní prostředí

Libor Kálmán

V pátek 21. června ožil Domov seniorů Pod 
Skalkou mladými lidmi ze společnosti Voda-
fone. Ti v rámci programu Nadace Vodafone 
„Zaměstnanecký program“ přijeli pomoct na-
šemu domovu.
Více jak 10 mladých lidí z této společnosti 
pomohlo novými nátěry ošetřit dřevěné kon-
strukce budovy a připravili jámy pro výsadbu 
nových keřů. Zároveň před objektem domova 
obnovili zarostlé „zálivy“ pro zahradní lavičky, 
které se sem opět vrátí, aby klienti měli blíž  
k životu v Mníšku.
Domov seniorů pomoc mladých lidí velmi uví-
tal, protože se svými pracovníky nestačí zajistit 

veškerou údržbu. Firemním dobrovolníkům 
poděkoval, v rámci svých možností, dobrým 
obědem, a jeho klienti věnovali Nadaci jeden 
ze svých plyšových výrobků. 

Přestože bylo v pátek nepříjemné horko, všich-
ni dobrovolníci odvedli dobrou práci. Na tvá-
řích  seniorů byla vidět radost z toho, že mladší 
generace na ně nezapomínají. 

Mníšek Nadaci doporučila prostřednictví Oázy 
organizace pro podporu v oblasti firemního 
dobrovolnictví Hestia.

Pavel Jeřábek 
za Komisi pro životní prostředí

P okud se trochu 
rozhlédneme po 
našem kraji, je 

patrné, že dlouhodobý pokles 
srážek se projevuje také  
u nás. Usychají borovice, 
smrky i modříny. 

Jak nakládat s usychajícími stromy?

Proč schnou jehličnany v lesích  
a zahradách?
Lidé usychání svádějí na podkorní hmyz  
(kůrovce, lýkožrouty, lýkohuby atd.), který pře-
rušuje svým žírem vodivá pletiva stromu.
Prvotní příčinou je ale spíše mnohaleté sucho, 
a tím snížená obranyschopnost stromů proti 
různým škůdcům a nemocem. Pokud je pře-
množení podkorního hmyzu kalamitní, neo-
dolají mu později ani vitální stromy. A pokud 
nebudou takto napadené stromy odstraněny, 
hmyz se může vesele šířit dál. Proto by naší 
snahou mělo být zpomalení množení tohoto 
škodlivého hmyzu i na našich zahradách.

Jak napadený strom poznáme?
Pokud strom stojí, laici těžko poznají, zda je 
strom suchý nedostatkem vody, nebo díky  
invazi hmyzu. Jestliže je strom ještě zelený, 
ale už pozorujeme na kmeni stromu drobné 
piliny a silné ronění pryskyřice v koruně (např.  
u smrku) a také velké množství dírek v kůře (zá-
vrtové otvory) v kmeni či větvích, je prakticky 
jisté, že strom je napaden.
Kdo má dobré oko, včas pozná podle změny 
odstínu barvy jehličí usychání stromu ještě 
dříve, než zreznou jehlice. Musíme si ale uvě-
domit, že mrtvý jehličnan má jehlice zelené 
ještě několik týdnů po odumření stromu, jak 
je to patrné např. u vánočních stromků. Náhlé 

rezivění jehlic je tedy indikátorem, že se něco 
se stromem děje.

Kdy a jaká je vhodná asanace 
napadeného stromu?
Doba vývoje kůrovce ve stromu je podle jeho 
druhu a počasí 4–6 týdnů, potom mladý brouk 
dospívá několik týdnů mimo kmen. Účinný 
zásah proti kůrovci je možný pouze v obdo-
bí mezi kladením vajíček a zakuklením larev.  
V tomto období je třeba strom porazit a odkor-
nit, je třeba jej ošetřit  vhodným insekticidem 
či překrýt insekticidní sítí.  
Pokud již kůra z kmene stromu odpadává, je 
téměř pozdě. V okolních zahradách a parcích 
je potom třeba bedlivě pozorovat stromy, zda 
se do nich nenastěhovaly nové generace hmy-
zu. A odstranění suchého stromu odložit (po-
kud to kvůli bezpečnosti  lze) na pozdější dobu 
a soustředit se na likvidaci nově napadených 
stromů.

Má vlastník pozemku nějaké 
povinnosti?
Majitel pozemku je povinen pokácet či zajistit 
pokácení a asanaci stromu, aby tak omezil ší-
ření kalamitního hmyzu.  Pokud stromy rostou 
mimo lesní pozemek, kácení probíhá dle záko-
na o ochraně přírody, v lesích zase dle zákona 
o lesích. Kácení dle zákona o ochraně přírody 
je možné provádět dvěma způsoby. Jednak na 
oznámení do 15 dnů po provedení kácení (rizi-
ková dřevina, kde pokácením zabráníme výletu 
brouků), anebo na základě povolení (již suché 

stromy – u stromů o obvodu kmene většího než 
80 cm, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí).
Stanovme si u nás v Mníšku pravidlo, že jak-
mile zjistíme, že nám jehličnatý strom (smrk, 
borovice, modřín, douglaska atd.) začíná 
schnout, nebo na kmeni najdeme piliny, po-
žádáme Městský úřad Mníšek pod Brdy o kon-
zultaci. Následně, podle stavu vývoje brouka, 
může být doporučen způsob (na oznámení 
nebo na povolení) a rychlost pokácení stromu.

Musím pospíchat, když je strom 
suchý a má opadanou kůru? 
Kácení suchého nebo prosychajícího stromu 
v zastavěném území není jednoduchá a čas-
to ani levná záležitost. Čím déle suchý strom 
necháme stát, tím horší jsou pro kácení pod-
mínky a zároveň rostou i finanční náklady. Pro-
to i odborníci na kácení stromů ve ztížených 
podmínkách, jakmile předpokládají nebezpe-
čí v pevnosti kmene a stability souše, odmítají 
kácení lezeckou technikou, ale realizují ho za 
pomoci plošin, jeřábů a další techniky, čímž se 
náklady zvyšují o tisíce korun. Z toho vyplývá 
jediné doporučení, pokácet co nejdříve.

My musíme kácet, ale co v lesích?
Povinnosti vlastníků lesů jsou stejné, a to včas 
asanovat. Jenže situace je již tak katastrofální, 
že Ministerstvo zemědělství vydalo výjimku 
z kácení všech kůrovcových stromů. Asanace 
je nutná u stromů, ve kterých ještě lýkožrout 
žije. Souše, ve kterých již kůrovec není, mohou 
vlastníci porazit později. Holiny by měly být 
zalesněny do dvou let. 

Les nad Všenory  
napadený kůrovcem

Zaměstnanci Vodafonu pomohli Domovu seniorů



Jednotlivci, dvojice, ale i celé rodiny vyrazili  
s černými a žlutými pytli do okolí Kovohutí. 
Zaměřili se především na okolí podchodu 
pod dálnicí a příkopy vedle silnice vedoucí na 
Řevnice.
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Dobrovolníci sesbírali přes tunu odpadu

Mníšek získal Osvědčení o úspoře emisí

Průměrná doba rozkladu odpadků v přírodě:
nedopalek od cigarety s filtrem 15 let 
igelitový sáček 25 let
žvýkačka 50 let
plastový kelímek 70 let
hliníková plechovka od nápojů 400 let
PeT láhev 450 let
pneumatika stovky let
sklo tisíc let a více
polystyren desetitisíce let a více

Přehled množství odpadu (v tunách),  
který město vytřídilo a poslalo k použití:

rok 2018 celkem 457,781
I. čtvrtletí 2018 117,366
II. čtvrtletí 2018 109,728
III. čtvrtletí 2018 106,838
Iv. čtvrtletí 2018 123,849

Během necelých dvou hodin se dobrovolní-
kům podařilo sesbírat přes 1200 kg odpadu! 
K nejčastějším „úlovkům“ patřily PET láhve, 
plastové obaly, skleněné lahve, hliníkové ple-
chovky a pneumatiky. Nezodpovědní lidé, 
kteří své odpadky odhazují volně kolem sebe, 
by si měli uvědomit, že tím své okolí nejen 

hyzdí, ale také tím zatěžují přírodu na dlouhé 
stovky let, během nichž se jejich odpad bude 
rozkládat. V případě plastových odpadků se 
do přírody navíc uvolňují toxické látky.

Příští úklid Mníšku by se měl konat  
v polovině září 2019.

O byvatelé Mníšku pod 
Brdy přispívají tříděním 
odpadu k čistějšímu 

životnímu prostředí a snížení 
uhlíkové stopy. V loňském roce 
vytřídili více než 457 tun odpadu.

Od společnosti EKO-KOM a.s., která zajišťuje 
třídění a recyklaci obalového odpadu, obdržel 
Mníšek Osvědčení o úspoře emisí. „Tříděním 
odpadů šetříme nejen místo na skládkách, ale 
přispíváme tím také ke snížení množství emi-

Libor Kálmán

sí v ovzduší a snižujeme i spotřebu elektrické 
energie na výrobu nových věcí. V loňském roce 
jsme díky třídění odpadu vypustili do ovzduší  
o 502,249 tuny méně škodlivého oxidu uhliči-
tého a přispěli jsme k úspoře energií o 13 644 
303 MJ,“ řekla starostka Magdalena Davis.

V celé České republice bylo v roce 2018 díky 
recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, 
nápojových kartonů a dalších komodit v rámci 
tříděného sběru a využití odpadů v systému 
EKO-KOM uspořeno 20,6 mil. GJ energie, tedy 
zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za 
rok více než 316 tisíc domácností. V případě 

globálního oteplování došlo 
v tomto systému ke snížení 
emisí o 879 010 tun CO2 ekvi-
valentu.

Ze statistik dále vyplývá, že tří-
dění odpadů je samozřejmostí 
pro 73 % obyvatel České re-
publiky. Každý Čech v loňském 
roce vytřídil průměrně 49 kg 
odpadů (papír, plasty, sklo  
a nápojové kartony). V rámci 
Evropy se v recyklaci obalo-
vých odpadů držíme na špici.

„Do budoucna bychom měli jít 
hlavně cestou prevence vzniku 
odpadů, tedy usilovat o to, aby 
část odpadu vůbec nevznikla. 

Možnosti města toto ovlivnit jsou ale překva-
pivě omezené. Dokud se tedy nezmění legis-
lativa, zejména pak obalový zákon a zákon  
o odpadech, bude produkce odpadů záležet 
na individuálním přístupu obyvatel. Pokud ale 
jako jednotlivci budeme schopni přizpůsobit 
své návyky tak, abychom tvořili minimum od-
padu (např. kupovat potraviny v co nejméně 
obalech) a ten vzniklý dokázali maximálně 
recyklovat, zásadně tím pomůžeme nejen ži-
votnímu prostředí, ale i své vlastní peněžence,“ 
uzavřela starostka.

I přes deštivé počasí  
se v neděli 16. června 
uskutečnil další 

dobrovolnický úklid  
mníšku.

Martina Pochmanová
zastupitelka 
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Dešťovka je ideální řešení
Dešťová voda je nejenom praktickým zdro-
jem vláhy, ale je to také nejpřirozenější, a tu-
díž ideální prostředek pro zavlažování zahra-
dy. Na rozdíl od té kohoutkové neobsahuje 
chlor, je měkká a má ideální teplotu. Ostatně 
to už dávno vědí tisíce zahrádkářů, kteří mají 
u okapů sudy nebo barely, do nichž dešťovku 

Dešťová voda je pro zahradu spása

Libor Kálmán

S tále větší sucha trápí 
nejenom zemědělce, ale 
také zahrádkáře. Pokud 

městský úřad vydá v létě zákaz 
používání pitné vody  
k zavlažování zahrad, nezbývá 
zahrádkářům mnohdy nic jiného, 
než jen tiše sledovat, jak jim hyne 
úroda, a doufat v brzký déšť. To je 
důvod, proč je potřeba se naučit co 
nejefektivněji zacházet s dešťovou 
vodou.

zachytávají. Nevýhodou klasických sudů pod 
okapem je ovšem to, že do nich mohou padat 
nečistoty, a voda tak může zahnívat. Častokrát 
se také stává, že při přívalovém dešti se sběr-
ná nádoba brzy zaplní a zbytek přeteče. Okolí 
sudu se tak zbytečně podmáčí a užitek z takto 
promrhané dešťové vody není pak žádný.

Pořiďte si z dotace podzemní 
nádrž 
Nově je ale možné schovat dešťovku do pod-
zemních nádrží, odkud se pomocí čerpadla 
vhání do hadice na zalévání. Takový zahradní 
systém stojí 50 až 100 tisíc Kč, což není levná 
záležitost. Polovinu sumy však může uhradit 
Státní fond životního prostředí ČR, který za 
tímto účelem uvolnil desítky milionů korun  

v dotačním programu Dešťovka. Kromě 
rodinných domů si podzemní nádrž,  
a to bez kolaudace, mohou nově vy-
budovat také lidé na svých chatách  
a chalupách. Podmínkou ovšem je do-
kázat, že v objektu opravdu bydlíte. Více  
informací o dotaci najdete na www.do-
tacedestovka.cz.

načasujte seč i zálivku
Nesekejte trávu tak často. Zalévejte  
v době, kdy slunce nesvítí přímo a voda 
se tolik neodpařuje. Zalévejte přímo ke 
kořenům, ne na listy. 

Nezanedbávejte mulčování záhonů, ať už ků-
rou, slámou nebo posekanou trávou. Voda se  
z půdy bude méně odpařovat.

Vysázejte suchomilné rostliny, mezi něž patří 
některé trvalky, letničky, cibuloviny i dřeviny. 
V zahradě mají uplatnění na mnoha místech, 
především tam, kde je málo substrátu nebo 
narušené vzlínání spodní vody. 

INZERCE

S vodou na zahrádce nezapomínejte 
ani na zvířata. V misce na zemi na 
stinném místě ji ocení nejen ptáci, 
veverky a ježci, ale i hmyz.
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V e čtvrtek 30. května 
se v sále Club Kina 
v Černošicích sešlo 

netradiční publikum. Žáci 
základních škol z Mníšecka a Dolní 
Berounky svým kamarádům, 
příbuzným, učitelům i veřejnosti 
představili příběhy devíti místních 
pamětníků důležitých událostí  
20. století.

Projektu Příběhy našich sousedů se zúčast-
nila také mníšecká ZŠ Komenského 420 se  
14 žáky (z toho 10 bylo z osmé a 4 ze sedmé 
třídy) a 2 pedagogy. Samotným prezentacím 
předcházela půlroční práce žáků, mladých do-
kumentaristů, kteří se vypravili za pamětníky 
ze svého okolí a nahráli jejich životní příběh. 
Poté dali průchod své kreativitě a zpracovali 
pamětnický příběh formou krátké rozhlasové 
reportáže. V dalších výstupech jako komiks, 
kronika projektu nebo báseň potom hlouběji 
reflektovali, jak na ně příběh jejich pamětníka 
zapůsobil.

Mníšečtí školáci si vybrali tři osobnosti žijící  
v okolí, jejichž vzpomínky se vážou k důleži-
tým okamžikům jejich života. Zdeněk Rychlý  

z Klínce (na snímku s žáky, kteří zpracovali jeho 
příběh) vzpomínal na své dětství prožité za  
2. světové války, kdy jejich dům dvakrát marně 
prohledávalo gestapo. Antonín Vašíček z mní-
šeckého mlýna vyprávěl o pomoci svého otce 
sovětským partyzánům, za kterou hrozila celé 
rodině smrt. Nejmladší ze zpovídaných mužů 
Miroslav Zeman vzpomínal na Letní olympij-
ské hry v Mexiku v roce 1968, na nichž vybojo-
val bronz v řecko-římském zápase.
„Děti se díky projektu budou lépe orientovat 
v dějinách 20. století, dozvěděly se, jak velké 
dějiny ovlivňují malou historii, jak zasahují do 
života jednotlivých osob, dějepis se jim díky 
projektu zkonkretizoval,“ řekla učitelka Gita 
Otavová, která vedla dva týmy.
Všechny zúčastněné týmy odvedly velký kus 
práce. Díky nim budou příběhy pamětníků 
uchovány v online archivu Paměť národa, kte-
rý vytváří a spravuje organizace Post Bellum. 
Rozhlasové reportáže i všechny ostatní výstu-
py žákovských týmů si můžete prohlédnout na 
webu www.pribehynasichsousedu.cz.

Projektu se zúčastnili:
Jáchym Amdouni, Veronika Bílková, Anna Bu-
rianová, Ondřej Hladovec, Dominik James, 
Jáchym Koukal, Markéta Knoblochová, Tere-
za Pikousová, Ondřej Pokorný, Matyáš Rubeš, 
František Schich, Šimon Strnad, Filip Tomko  
a Veronika Volfová. Týmy vedly pedagožky 
Gita Otavová a Zora Kasíková.

 Libor Kálmán

ZŠ Komenského 420  
má analýzu  
bezpečnostních hrozeb
Současná doba přináší řadu nových 
bezpečnostních hrozeb, kterým je 
nejlépe předcházet. Zkušenosti z po-
sledních let hovoří o tom, že se takové 
hrozby nevyhýbají ani České republice. 
K nejrizikovějším místům, kde může  
k agresi nebo jinému konfliktu dojít, 
patří školská zařízení.

Na základě podnětu rodičů žáků pověřily  
členky Rady města Mníšek pod Brdy bezpeč-
nostního konzultanta a člena Komise pro 
bezpečnost a prevenci kriminality Richarda 
Řezáče zpracováním podrobné analýzy. Jejím 
účelem bylo zhodnocení připravenosti školy 
čelit a eliminovat definované hrozby a z nich 
plynoucí rizika. Za klíčové hrozby lze přede-
vším považovat ozbrojeného útočníka ve 
škole z důvodu plánované nebo emoční ag-
rese. Dále také možný útok, únos nebo braní  
rukojmí ze strany psychicky narušeného jedin-
ce či výskyt nástražného (výbušného) systému.

Na základě prozkoumání dodané dokumen-
tace, pohovorů s klíčovými zaměstnanci školy  
i prohlídky objektu byla navržena řada opatře-
ní, která by měla vést ke snížení bezpečnost-
ních hrozeb a rizik.

Zpracovaný materiál bude posouzen RM Mní-
šek pod Brdy, která rozhodne o případném 
provedení celkového bezpečnostního auditu.

Cílem následného bezpečnostního auditu by 
pak měl být návrh a zavedení opatření, která ri-
zika eliminují na nejmenší možnou a únosnou 
míru. Na prvním místě by měl vždy být lidský 
život a zdraví. Cílem školy by pak mělo být při-
jmout rozumná a funkční opatření, která učiní 
školu bezpečnější.

Dana Dalešická

Je to už rok, co školka Neposedný tygřík ote-
vřela své království pro předškolní děti. Bě-
hem toho se nám podařilo vykouzlit úsměv 
na rtech několika tygříkům, kteří každé ráno 
chodí s nadšením do naší školky. Uspořádali 
jsme plno akcí, rozjeli odpolední kroužky, zažili 
školku v přírodě a pokračujeme v našich plá-
nech. Naším cílem je další rozšíření v Mníšku, 
protože zájem o naši školku je veliký, a do bu-

Lucie 
Ruterlová 
ředitelka školky

Mníšečtí školáci objevili příběhy svých sousedů

neposedný tygřík slavil 1. narozeniny doucna plánujeme otevřít třídy pro první stu-
peň základní školy. Před rokem jsme symbolic-
ky otevírali právě na Den dětí a ten jsme letos 
oslavili v neděli 2. června na Zadním rybníku. 
Přišlo zhruba 40 dětí se svými rodiči. Čekal na 
nás skákací hrad, několik stanovišť, večer se 
opékaly buřtíky a samozřejmě nechyběly ani 
odměny pro děti. Kdo přišel, vzal s sebou ně-
jakou dobrotu, a o zábavu na celé odpoledne  
s příjemnou přátelskou atmosférou bylo po-
staráno.
V naší školce fungujeme celé léto, kdy spolu 
s projektem Průzkumníček cestujeme po pla-
netách, které jsou různě tematicky zaměřené. 
K dispozici máme poslední volná místa, takže 
kdo by k nám chtěl svěřit neposedného tygří-
ka, tak ho rádi mezi sebou uvítáme. Více infor-
mací naleznete na www.neposednytygrik.cz.
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D o mníšku  
se těším, 
ráda 

poznávám nová místa.

Libor Kálmán

V sobotu 20. července vás čeká koncert  
v Mníšeku pod Brdy v rámci Skalecké 
pouti. Navštívila jste někdy naše město?
Mníšek neznám, nikdy jsem u vás nebyla, ale 
o to více se k vám těším. Miluji poznávání, to 
je na práci muzikanta to nejkrásnější. Podle 
mého názoru muzikant nechce jezdit na do-
volenou. Největší dovolená je pro něj, když 
někam jede a večer tam má koncertovat. Dou-
fám tedy, že při mém koncertu v Mníšku vyjde 
počasí a bude pěkně.

Na co se mohou při vašem koncertu 
diváci těšit? Připravíte si pro obyvatele 
Mníšku něco speciálního?
Pro letošní rok jsme v podstatě překopali  
celý náš koncertní program. Sestavili jsme 
trochu jinou kapelu a celé je to kytarovější  
a více o písničkách. Zařadili jsme tam také 
moje starší věci jako jsou V cudzom meste 
nebo Modrá. Musím říct, že celý koncert na mě 
i na publikum působí pozitivně. Není to totiž 
jen pro intelektuály, ale spíš to oslovuje širší 
veřejnost.

Přijedete do Mníšku sama, nebo vás 
bude doprovázet partner s dcerami?
Přijedu určitě bez rodiny. Můj muž je také mu-
zikant, který jezdí po koncertech, takže máme 
velmi omezený čas, kdy se můžeme vidět. My 
se v péči o děti střídáme, takže až budu v Mníš-
ku, tak se bude o dcery starat můj muž, a až se 
vrátím zpátky do Londýna, tak on zase odjede 
koncertovat. Takže k vám dorazím jen s dopro-
vodnou kapelou.

hovoříte se svými dcerami také  
slovensky? Ovládají vaši rodnou řeč?
Starší Matilda ovládá slovenštinu více, proto-
že jsme s ní nějakou dobu na Slovensku žili.  
Mladší Jolana s ní zatím bojuje, není úplně 
jednoduché zapojovat ji během dne do kon-
verzace, protože jsme obklopeni Angličany. 
Snažím se s ní ale slovensky mluvit, kdykoli  
je to možné.

Dlouhodobě žijete se svou rodinou  
v Londýně. Plánujete někdy trvalý  
návrat na kontinent? 
Musím říct, že o tom někdy uvažuji. Zejména 
v poslední době, kdy řeším školy pro své dce-
ry. Je to vlastně spojené i s určitou nejistotou 
ohledně brexitu, takže uvidíme, jak to nako-
nec dopadne. Atmosféra se ale v Británii jed-
noznačně změnila, a pokud se to bude ještě 
zhoršovat, tak je možné, že se vrátíme.

Mnohými jste označována za první 
dámu slovenského popu a jste také 
považována za nástupkyni Mariky 
gombitové. Cítíte se tak?
Jako první dáma slovenského popu se roz-
hodně necítím. Jsou tu jiné zpěvačky, kterým 
by toto označení sedělo více. Samozřejmě mě 
velmi potěšilo, že mě lidé vnímali jako nástup-
kyni Mariky. Myslím, že to bylo v době, kdy 
jsem na slovenské hudební scéně zaujímala 
pevné místo. Ale pro mě je jednoznačně Mari-
ka tou popovou královnou. Já se spíš považuji 
za muzikantku.

Nejen koncertujete, ale máte také  
zkušenost porotkyně z talentové soutě-
že typu The Voice. Jak byste  
tuto zkušenost zhodnotila?
Angličani pro to mají výstižný výraz „bumpy 
road“ (česky: hrbolatá cesta – pozn. red.). Za 
těch 23 let, co se pohybuju v showbyznysu, 
jsem si myslela, že už jsem prošla vším, ale 
tohle pro mě byla naprosto nová zkušenost. 
První díly jsme předtočili a až po dvou měsí-
cích je začala vysílat televize. Takže po natoče-
ní prvních dílů jsme z toho všichni měli dobrý 
pocit, ale pak začaly chodit reakce od diváků, 
z nichž řada byla vyloženě negativních. Velmi 
mě potěšila zpráva od Lucky Bílé, která mi po 
jednom článku, který vyšel v bulváru, poslala 
krásnou smsku, v níž napsala, že mě bude brá-
nit, protože mě má hrozně ráda, ráda se mě  
v televizi dívá a drží mi palce. 

Média v průběhu soutěže informovala  
o vašem napjatém vztahu s dalším 
porotcem Vojtou Dykem. Jak na toto 
zmiňované napětí nahlížíte vy sama?
Napjatém?  Vojta je můj velmi dobrý kamarád, 
známe se ještě z dob, kdy jsem spolupracovala 
s Michalem Horáčkem a Petrem Hapkou. Navíc 
Vojta byl jeden z důvodů, proč jsem do soutě-
že The Voice vůbec šla, on to byl, kdo mě na-
konec k účasti přemluvil. Víte, my mezi sebou 
máme specifický druh humoru a dokážeme se 
zasmát i sami sobě. Stále si dokážeme spolu 
sednout, pracovat společně na hudbě a být 
přáteli. Takže ty zmínky o napětí jsou výmys-
ly médií, která potřebují zásobovat veřejnost  
různými smyšlenkami.

Byla jste letos v show The Voice poprvé. 
Přijmete případnou nabídku na účast  
v příštím ročníku?
Já jsem do toho šla s tím, že pokud si tzv. sednu 
s lidmi, se kterými budu v porotě, tak do toho 
půjdu. A musím se přiznat, že ačkoli každý  
z nás porotců (Vojta Dyk, Pepa Vojtek a Kali – 
pozn. red.) pocházel z jiného hudebního svě-
ta, tak se nám podařilo najít harmonii, najít si  
k sobě cestu a jeden od druhého jsme se hod-
ně naučili. Takže jestli do toho půjdu znovu, 
netuším. Bude hodně záležet na životní situa-
ci, ve které budu v době natáčení. Ale zatím si 
dávám chvíli pauzu a věnuji se své hudbě.

Jana Kirschner  (* 1978 v martině). 
Slovenská zpěvačka, která své první album 
vydala již v sedmnácti letech. Popularitu 
domácího i českého publika si získala až 
druhým albem v cudzom meste (1999). Žije 
dlouhodobě v Londýně s britským muzikantem 
a producentem eddiem Stevensem, se kterým 
má dvě dcery, osmiletou matildu a čtyřletou 
Jolanu. Letos byla porotkyní v talentové soutěži 
The voice. v roce 1996 se účastnila finále miss 
Slovakia a skončila pátá.
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Jana  
Kirschner



13

ROZhOVOR KuLTuRA



14

SKALECKá POuŤ 2019 KuLTuRA

Koho uvidíte na Skalecké pouti 2019

circus Problem
Kapela Circus Problem vznikla v roce 2012. Její 
bouřlivé působení na české scéně zahrnuje jak 
pouliční busking, klubovou scénu, tak i velká 
pódia na předních českých i zahraničních festiva-
lech. Prezentuje se svojí originální a nezaměnitel-
nou tvorbou autorských písní i některých coverů. 
Za dobu působení této svérázné hudební for-
mace se v jejich řadách vystřídalo několik členů. 
Momentální sestava kolem zakládajícího člena  
a autora většiny repertoáru Jiřího Čevely existuje 
od ledna 2017.

Dead Daniels
Kapela Dead Daniels je hardrokenrolová formace 
z Prahy, hrající v aktuálním složení Tommy Whe-
eler, J. C. Smith a Stanley Šmeral. Na kontě mají 
zatím tři videoklipy a jedno debutové album, 
které vyšlo u společnosti Supraphon a produkce 
se ujal Miloš Dodo Doležal, se kterým připravu-
jí i nadcházející desku. Pravidelně koncertují po 
celé ČR a Německu, zahráli si také ve Švýcarsku, 
Rakousku, Polsku a na Slovensku. 

Velká dobrodružství malého brouka
Nedělní pohádka se střevlíkem Pepou, který si 
vás získá svým vtipem, chytrostí, odvahou a smy-
slem pro čest. Pepa žije na louce u Černého lesa  
a se svým nejlepším přítelem zlatohlávkem Jardou 
se jednoho dne vydají hledat to pravé štěstí. Od 
té chvíle se stanete svědky vzrušujícího putová-
ní. Budete se smát popletenému brouku Jimovi, 
který na louku zabloudil z daleké ciziny. Se zata-
jeným dechem budete čekat, jestli Pepa unikne 
zlému sršni Karlovi, a jak dopadne setkání s dat-
lem Herbertem, kterému ale všichni říkají Růžena.

Pro Arte Trio
Vzniklo přirozeným výsledkem setkání a spolu-
práce tří hudebníků, kteří již měli velké zkušenos-
ti jako sólisté a komorní hráči, a uvědomili si, jaké 
tvůrčí možnosti nabízí repertoár pro tři nástroje 
(housle, viola a violoncello). Spojuje je společné 

RITORnELLO
Soubor Ritornello se zabývá hudbou 16. a 17. 
století. Jeho jádro tvoří vždy 2–3 hudebníci, kteří 
často ovládají i více nástrojů. Soubor užívá histo-
rických nástrojů nebo jejich věrných replik (lout-
na, theorba, barokní kytara, niněra, renesanční 
dudy, barokní moldánky, varhanní pozitiv, cinky  
a dulcián, renesanční trombony, šalmaje, cha-
lumeaux, flétny a fistuly, violy da braccio i da 
gamba, barokní housle, bubny atd.). Dále pou-
žívají stará ladění a temperatury, původní herní 
a pěvecké techniky. Jednotlivé typy programů 
zasahují do různých historických hudebních  
žánrů. Od hudby chrámové, domácí a taneční  
až po hudbu pouliční, věžní (fanfáry) nebo ho-
dovní. Kromě koncertních vystoupení účinkuje 
Ritornello při liturgiích, vernisážích, recepcích, 
literárních pořadech, konferencích apod.

Od lidovek po české a světové hity
Koncert klavíristy Ladislava Vrchoty a mezzoso-
pranistky Dany Krausové bude mít široký rozsah. 
Vedle nejznámnějších lidových písní z Čech, Mo-
ravy a Slovenska zazní také melodie z našich i svě-
tových muzikálů. 
Ladislav Vrchota absolvoval hru na varhany na 
pražské konzervatoři. Kromě koncertů také kom-
ponuje. V roce 2015 složil hudbu a instrumentaci 
k dětskému muzikálu Alenka v říši divů.
Dana Krausová vystudovala na pražské konzer-
vatoři sólový zpěv. Má bohatý repertoár, od li-
dových českých, moravských, slovenských a také 
židovských (tradičních i sefardských) po křes-
ťanské spirituály. Dále koncertuje s duchovními  
i světskými áriemi od renesance po 21. století za 
doprovodu klavíru, varhan nebo cembala a růz-
ných doprovodných nástrojů.

Slavnostní mše svatá
Slavnostní mši svatou před kostelíkem sv. Maří 
Magdalény bude celebrovat kněz Pražské 
diecéze Zdeněk Wasserbauer.
Narodil se v roce 1966 v Novém Městě na Mo-
ravě, dětství prožil v malé vesnici Sázava. Po 
gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou absolvoval 
Vysokou školu zemědělskou. V roce 1990 za-
hájil studia bohosloví na Katolické teologické 
fakultě v Praze. Po roce byl kardinálem Tomáš-
kem vyslán na Papežskou lateránskou univer-
zitu do Říma.
Po návratu z římských studií byl roku 1996  
kardinálem Vlkem vysvěcen na kněze a začal 
působit jako farní vikář na Praze 4 v michel-
ské a lhotecké farnosti. Od roku 1998 pobýval 
opět v Římě na Papežském institutu Teresia-
num na postgraduálním studiu v oboru spiri-
tuální teologie. 
V letech 2000–2010 působil jako spirituál 
pražského kněžského semináře. V této funkci 
se spolu se sobě svěřenými bohoslovci podílel 
na organizování víkendových duchovních ob-
nov pro ty, kdo uvažovali o kněžství. 
Po svém uvolnění z funkce spirituála byl jme-
nován farářem farnosti u kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně na pražských Vinohradech. Roku 
2014 se stal navíc okrskovým vikářem III. praž-
ského vikariátu. Roku 2015 se stal ředitelem 
kurie pražského arcibiskupství a v témže roce 
byl jmenován sídelním kanovníkem metropo-
litní kapituly u sv. Víta v Praze. O rok později 
byl jmenován generálním vikářem pražské 
arcidiecéze. V roce 2018 ho papež František 
jmenoval pomocným biskupem pražské arci-
diecéze.
Jako titulární biskupský stolec přidělil papež 
Mons. Wasserbauerovi Butrintskou diecézi, 
která se nachází na jihu Albánie při hranici  
s Řeckem.

hudební cítění a představivost. Jejich repertoár 
nabízí pestrý program koncertů zahrnující hudbu 
od baroka po současnost. Trio hraje ve složení: 
Marie Fuxová (housle), Zbyněk Paďourek (viola)  
a Jitka Vlašánková (violoncello).
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Upozorňujeme, že na akci se pořizuje foto a video dokumentace využitá k propagaci města, na které můžete být zachyceni.

Tradiční akce se koná v neděli 21. července 
od 14 hodin u Zadního rybníka. Zvány jsou 
posádky plavidel všech typů, čím originálnější 
bude jejich provedení, tím lépe. Neckyáda se 
letos ponese v duchu pirátství a fantazii jejich 
tvůrců se meze nekladou. Hlavním kritériem 
pro porotu bude především funkčnost pla-
videl, ale rozhodovat bude i jejich umělecké 
ztvárnění.

O pestrý doprovodný program se postará sku-
pina historického šermu „Rytíři Koruny České“. 
Děti se mohou také těšit na ponožkovou bitvu, 
pirátské soutěže a pokusy, které si připravily 
spolky Bios Fit a Brdský šikula. Zároveň bude 
probíhat soutěž o nejhezčí pirátskou masku. 
Na odměněné piráty i plavící se posádky čekají 
poukazy do milovického Parku Mirakulum, do 
restaurace Lískovka a spousta dalších cen. K 
poslechu a tanci zahraje bluegrassová kapela 
Wyrton.

Nezbývá než si přát, aby nám letos přálo poča-
sí a jubilejní Neckyáda se povedla.

Mníšek má nový kulturní 
a komunitní prostor
Poslední den školního roku zahájilo 
provoz Divadélko K, které sídlí v příze-
mí bývalého pivovaru pod mníšeckým 
zámkem. 

Svou obnovenou existenci zahájilo symbolic-
ky pohádkou HURÁ NA PRÁZDNINY v podání 
Divadélka Koloběžka. Premiérový den zakon-
čil živý koncert kapely CROSS COUNTRY, který 
přilákal k poslechu do interiéru divadla řadu 
kolemjdoucích i hostů přilehlé restaurace.
„Chtěli bychom tu vytvořit místo, kde bude 
lidem příjemně. Nebudeme se vyhraňovat 
na určitý žánr, ale chceme v rámci programu 
uvádět všechno možné, dětská představení, 
hry pro dospělé, koncerty živé hudby i besedy 
se zajímavými osobnostmi,“ řekl za čtyřčlenný 
tým divadélka k programové skladbě Honza 
Vyleťal a dodal: „Máme přislíbenou besedu  
s cestovatelkou, která přešla Transpacifickou 
stezku, chystáme one man show Kolega Mela 
Gibsona v podání herce Martina Trnavského,  
a jednáme o vernisáži výstavy jednoho přední-
ho uměleckého fotografa.“
Při slavnostním přípitku popřála starostka 
Magdalena Davis novým provozovatelům 
Divadélka K mnoho zdaru a spoustu spokoje-
ných diváků i divaček.

(kal)

Mníšecká neckyáda letos podesáté

Jana  
Dušková
kulturní referentka

K e Skalecké pouti již neodmyslitelně patří Neckyáda, která letos 
oslaví kulatiny. Během její několikaleté historie byly k vidění 
desítky roztodivných plavidel, jejichž podoba a funkčnost 

překvapily nejen diváky na břehu, ale i samotné posádky. 

DIVADÉLKO K 
program červenec 2019

pátek 12. července od 20:00
HOSTIXrevival

Pop/rock, živá hudba
vstupné: dobrovolné

sobota 13. července od 19:00
nA SKLEnIČKU S PAVLEM nOVOTnÝM

moderátor, starosta mČ Praha-Řeporyje, syn baviče.
vstupné: 200 Kč

pátek 19. července od 15:00
JAnA RycHTEROVá A HAnKA STRnADOVá – cESTA 

ZA POHáDKOU
vstupné: 110 Kč

sobota 20. července od 20:00
VĚTRnÝ MLynáŘ A JEHO DcERA

Krátké, ale hrůzyplné libomravné truchlohry  
od Jaroslava Haška a spol. v podání divadla v davli

vstupné: 120 Kč

divadélko K, Skalecká 124, mníšek pod Brdy, www.divadelkok.cz
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na Skalecké pouti  
budou tradičně  
vystavovat chovatelé

Z ákladní organizace 
českého svazu chovatelů 
Mníšek pod Brdy vás 

srdečně zve na svou v pořadí již 59. 
výstavu, která se koná v termínu 
19.–21. července 2019 na paloučku 
před penzionem Obora. 

Výstava mníšeckých chovatelů se tak koná 
již tradičně během Skalecké pouti, a je tak 
jejím příjemným a milým doplněním. Kromě 
přehlídky králíků, drůbeže, holubů a dalšího 
zvířectva, z něhož bude některé i prodejné, 
máme připraven doplňkový program zací-
lený především na děti. V pátek a sobotu od  
14 do 19 hodin se mohou děti seznámit  
a svézt na ponících z Ranče pod dubem. V so-
botu od 8 do 12 hodin předvedou „Hopíci ze 
Suchomast“ (hosté ze ZO Suchomasty) králi-
čí dovednosti, jako je králičí hop. Týž den od  
9 do 13 hodin bude přítomen koník. Dozví-
te se množství zajímavostí o chovu i soužití  
s koňmi a budete se moci také svézt pod do-
zorem jeho majitelky.

V neděli kolem 14. hodiny proběhne předání 
cen úspěšným chovatelům vystavených zví-
řat. Po celou dobu výstavy se o vaši pohodu 
postará stánek s občerstvením a budete moci 
vyzkoušet štěstí v naší tombole.

Krásné dny a chovu zdar!

Martin Cihla 
ZO ČSCH Rymaně

otevírací doba výstavy:
pátek 19. 7.    | 14:00–19:00

sobota 20. 7.  |   8:00–19:00
neděle 21. 7.  |    8:00–14:00
Vstupné na výstavu bude pouhých 
40 Kč za dospělého, děti mají vstup 
zdarma.

Co se vám vybaví, když se řekne  
Mníšek pod Brdy?
Mníšek znám, byla jsem u vás několikrát. Vy-
stupovala jsem na pozvání Jana Rosáka v jeho 
komorním divadélku v podzámčí.  Například 
jsme tam s Josefem Dvořákem hráli Lucernu. 
Především to byla ale klubová představení, 
kde si s lidmi povídám a k tomu přidám pár 
písniček. Ráda na to vzpomínám, panovala 
tam příjemná a útulná atmosféra.

Na co se mohou diváci při vašem koncertu 
těšit? Máte pro ně připraveno něco  
speciálního?
Zazpívám písničky, které jsou mému srdci 
milé a nadělil mi je život. Určitě zazní Včera 
neděle byla nebo Kam letí ten čáp. Vystou-
pení bych chtěla pojmout jako vzpomínku na 
úžasných 60 let divadla Semafor, takže uvedu 
především písničky z mé semaforské éry. 

Jak vzpomínáte na léta strávená 
na prknech Semaforu?
Na Semafor vzpomínám samozřejmě jen  
v tom nejlepším, protože to byly moje začát-
ky. Byly plné nadšení, nadechování se, ale také 
perného studia, protože my tam všichni přišli, 
jak se říká, „každý pes jiná ves“. Nikdo z nás 
nebyl školený herec nebo zpěvák, takže všem 

nám dělala potíže i třeba chůze po jevišti. 
Měli jsme se ale naštěstí od koho učit, protože  
s námi spolupracovaly dvě hvězdy, Miroslav 
Horníček a Miloš Kopecký. Oba se objevili  
v hudební komedii Člověk z půdy, která měla 
premiéru v říjnu 1959 a já tam hrála Martinu. 
Oba byli na nás strašně laskaví, strašně trpě-
liví a nesobecky nám předávali zkušenosti  
a my jsme se od nich pokorně učili. 

Co následovalo po vašem semaforském 
angažmá?
Ze Semaforu jsem šla do divadla Apollo, kte-
ré vedl úžasný textař Jiří Štajdl. Potkala jsem 
se tam se skutečnými zpěváky, jako byli Karel 
Gott, Karel Hála nebo Yvona Přenosilová. 
Potom jsem šla do Rokoka, čímž jsem se vrá-
tila k divadlu, a to mi bylo příjemné. Tam byli 
výborní a školení herci Darek Vostřel nebo 
Zdeněk Najman. Navíc jsem měla to štěstí, že 
jsem stihla éru, kdy se tam dělaly krásné mu-
zikály jako Pan Pickwick. Ale nepobyla jsem 
dlouho, protože přišel nešťastný rok 1968  
a pak se to celé rozházelo, byla reorganizace  
a my pak byli součástí Městských divadel 
pražských a už to nebylo to komorní sdružení, 
jak jsem byla zvyklá. 

V rámci programu na Skalecké pouti  
vystoupíte vedle Jany Kirschner nebo kapely  
Dead Daniels. Jak se díváte na současnou 
hudební produkci?
Paní Kirschner je mi velice sympatická, ráda ji 
poslouchám. Je to paní zpěvačka, která přes-
ně intonuje. Líbí se mi, že umí dotyčnou pís-
ničku žít a prožít. Nezpívá to jen tak, jakože 
tam má něco v notách. Ale jinak mám se sou-
časnou populární hudbou docela potíže, moc 
se s ní nepotkávám. Spíš to ale bude mým vě-
kem nebo vkusem. Navíc já lpím na tom, aby 
písnička měla text a měla ten text o něčem. 
Aby něco vyprávěla, to se tak dříve dělalo.

celý rozhovor najdete na www.zpravyzmnisku.cz

Pavlína Filipovská: Ráda zpívám písničky,  
které jsou mému srdci milé a nadělil mi je život

P avlína Filipovská 
přijede na 
Skaleckou 

pouť, kde ji čeká koncert 
v komorním prostředí 
farní zahrady. Pro své 
posluchače má připraveny 
hity, které připomenou 
Semafor.

Libor Kálmán

Libor Kálmán

Pavlína Filipovská 
(* 1941 v Praze) 
l  Česká zpěvačka, herečka, televizní  

a rozhlasová moderátorka. 
l  vystupovala v divadlech Semafor, apollo 

a rokoko. 
l  Zahrála si několik drobných rolí v hudebních 

filmech jako Kdyby tisíc klarinetů nebo  
Ta naše písnička česká. 
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Libor Kálmán

MNÍŠEK POD BRDY    - Barokní
areál
Skalka

9. 8.  OPEN AIR

A ničce Hlavicové je  
19 let, bydlí v Mníšku pod 
Brdy a je odkázaná na 

pomoc rodičů. Ještě jí nebyl ani 
rok, když jí lékaři diagnostikovali 
spinální svalovou atrofii. Jedná se 
o onemocnění s velmi špatnou 
prognózou, které vyžaduje 
celodenní péči. Není schopna 
samostatně dýchat, odkašlávat, 
sama se pohybovat anebo 
přesunovat.

Navzdory osudu se Anička snaží vést aktivní ži-
vot, úspěšně odmaturovala a chystá se na stu-
dium vysoké školy. Kromě školy ráda sportuje. 
Hraje boccia, což je míčový sport vycházející  
z pétanque. Oblíbenou, ale náročnou akti-
vitou je cestování, kdy si musí s sebou vézt 
veškeré nezbytné vybavení pro svou léčbu, 
jako jsou plicní ventilátor, odsávačka nebo 
náhradní zdroj. Celodenní péči zajišťuje hlav-

ně maminka. Stará se o ni trpělivě a s láskou. 
Výjimkou je škola a některé aktivity, kde péči 
zajišťují asistentky.

Benefiční koncert na Skalce pomohl Aničce z Mníšku
Její léčba je velmi finančně náročná, a tak se 
parta dobrých lidí v čele s Josefem Seltne-
rem rozhodla, že pro ni uspořádají benefiční 
koncert na Skalce. Účast přislíbilo šest spřá-
telených kapel, s organizací pomohli dobro-
volníci a sponzoři. I přes tropické vedro, kdy 
se teplota přibližovala k hranici 40 °C, přišlo 
na Skalku poslední červnovou sobotu několik 
stovek lidí. Bez nároku na honorář bavily di-
váky svou hudbou kapely Sedmý smysl, Pure 
Olcoholic Punk, Covers for Lovers, 008, Brün-
feld a Johnny Rose.

Hrálo se až do 22. hodiny, nikomu se nechtě-
lo domů. Panovala tu báječná atmosféra, 
kterou si užívala i po celou dobu přítomná 
Anička.

Charitativní akce se po všech stránkách  
vydařila. Částku 18 400 Kč, která se vybrala 
na vstupném i od sponzorů a je finální po 
odečtení nákladů, věnují organizátoři na 
Aniččinu podporu a budou použity k hrazení  
nákladů spojených s její léčbou. Město Mní-
šek pod Brdy akci podpořilo bezplatným po-
skytnutím záboru, zajištěním pódia a energií.

Pro všechny dobré lidi, kteří chtějí na léčbu 
Aničky také přispět, je k dispozici účet nadace 

ATROFKA: 2301653063/2010
Jménem Aničky Hlavicové děkujeme všem za 
příspěvky.

18 400 Kč 
vynesl benefiční koncert.
Částka bude věnována  
na podporu aničky.
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SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY

POnDĚLí
úTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PáTEK
SOBOTA

ZAVŘEnO
8.00–12.00    a    14.00–17.00
8.00–12.00    a    14.00–17.00
8.00–12.00    a    14.00–17.00
8.00–12.00    a    14.00–17.00
8.00–12.00

cELOROČní PROVOZní DOBA SBĚRnÉHO DVORA

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

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

Posouzení stavu dutiny ústní je součástí kaž-
dého klinického vyšetření a mělo by proběh-
nout minimálně jednou ročně při preventivní 
prohlídce. V ordinaci většinou problém zjis-
tíme náhodně při očkování. Pouze v malém 
zlomku případů přijde majitel s tím, že si sám 
všiml, že by jeho mazlíček mohl mít problém 
se zuby. Nebo majitelé o problému vědí, ale 
nepřikládají mu velkou důležitost.

I „obyčejný“ zánět dásní však může vaše chlu-
páče pěkně potrápit. Je to totiž onemocnění 
bolestivé. Kočka i pes mohou bolest v dutině 
ústní skrývat nebo se jí různě přizpůsobovat. 

Irena  
Luxová
veterinářka

Pes a kočka u zubaře
O nemocněním dutiny 

ústní a zubů trpí 
v různém rozsahu 

mnoho zvířecích pacientů. Věděli 
jste, že zánět v okolí zubů je 
dokonce nejčastějším infekčním 
onemocněním?

Kočky například více pospávají a odpočívají, 
nebo mění své chování, jsou agresivní a močí 
mimo záchod. Psi mohou „jen“ odmítat hru 
s hračkou, do které se zakusují, začnou být 
vybíraví v jídle, nebo se přizpůsobují bolesti 
tak, že koušou pouze na jedné straně tlamy.

Asi nejčastěji se setkáváme se zubním 
kamenem a s ním souvisejícím zánětem 
dásní. Jak ale takový stav vlastně vzniká?
Jako u člověka i v tlamě psa nebo kočky se 
vyskytují různé bakterie. Ty se tam dostanou 
s potravou, z vody a ze všeho, co zvíře vezme 

do tlamy. Vrstva bakterií, která ulpívá na po-
vrchu zubu, pak tvoří zubní plak. Působením 
slin se zubní plak mineralizuje a stává se z něj 
zubní kámen. Ten vidíme na povrchu zubu, 
přitom ale dochází i k narušením spojení dás-
ně se zubem. Zubní plak se hromadí i pod 
dásní a následně se i zde tvoří zubní kámen. 
Často je zubním kamenem pokryta velká část 
kořene zubu.

Pokud vidíte na povrchu zubu zubní ká-
men, je dobré navštívit veterináře, který stav  
posoudí a navrhne vám vhodné ošetření. 
Profesionální ošetření dutiny ústní u zvířat se  
neobejde bez anestezie. Když zvíře spí, mů-
žeme důkladně prohlédnout a posoudit 
stav dásní a všech zubů. Odstranění zubního  
kamene se pak provádí pomocí ultrazvuku, 
následně se zuby vyleští gumovým kotouč-
kem a pastou. Je to úplně stejné jako dentální 
hygiena u člověka. Zvířata však takové ošetře-
ní bez anestezie prostě netolerují.

Některé salony na úpravu srsti nabízejí od-
stranění zubního kamene (samozřejmě bez 
anestezie) pomocí různých srpků. Jde však 
pouze o „kosmetický zákrok“, takové ošetření 
rozhodně nemůže nahradit odborné ošetření 
u veterináře. Docílíme tím možná pěkného 
vzhledu zubů, ale problémy se schovávají 
pod dásněmi.

Neberte onemocnění zubů a dásní u svých 
zvířat na lehkou váhu, i lidé přece absolvují 
dentální hygienu 1–2x ročně. Vaše zvířata 
vám za to budou vděčná. 



19

MAZLÍČCI SPORT

V Rymani budou vystavovat chovatelé drobného zvířectva

na mníšeckém blešáku můžete najít hotový poklad

B ohatý doprovodný 
program, ukázky 
policejního výcviku 

služebních koní, a především 
domácí zvířata a mazlíčky,  
to všechno uvidíte na výstavě  
v Rymani.

P rostranství před 
mníšeckým zámkem ožije 
v sobotu 14. září Bleším 

trhem, který se bude konat již 
popáté.

Rok se s rokem sešel a rymanští chovatelé 
vás opět srdečně zvou na jubilejní 10. ročník 
výstavy drobného zvířectva, která se usku-
teční v sobotu 17. srpna na zahradě u Kožíšků  
č. p. 644. Letos se můžete těšit na velké překva-
pení, připravujeme pro vás společně s místní-
mi fotbalisty bohatý doprovodný program. 

Luboš Kožíšek 
ZOČSCH Rymaně

Josef Porsch a Zuzana Škodová 
organizátoři

Doprovodné aktivity pro děti proběhnou 
na nedalekém hřišti. Cestu vedoucí na hřiš-
tě označíme přehledně šipkami. K dispozici 
bude, mimo jiných atrakcí, také oblíbený ská-
kací hrad. Vrcholem doprovodného programu 
bude ukázka policejního výcviku služebních 
koní, kterou na hřišti od 11 a 14 hodin předve-
dou strážníci městské policie hlavního města 
Prahy. 

Výstavu drobných zvířat na zahradě u Kožíš-
ků obohatí ovečky, kozičky, morčátka a další 
zvířátka od mladých chovatelů. Zájemce z řad 
dětí povozí kůň, chybět nebude ani již tradiční 

ukázka králičího hopu. Zajímavé budou pre-
zentace poznatků zkušeného místního včela-
ře, pěstitele kaktusů a sedláka. Jako každý rok 
bude i letos možné během výstavy zakoupit 
chovná zvířata, domácí med či kaktusy. Připra-
víme pro vás také chutné občerstvení a boha-
tou tombolu pro děti. 

Přijďte se rozloučit s létem, máme toho pro vás 
letos opravdu hodně.

Akce se koná za finančního přispění města 
Mníšku pod Brdy a pod záštitou starostky 
Magdaleny Davis.

Akce potrvá od 8 do 12 hodin a můžete na ní 
najít věci, které už jejich majitel nepotřebuje, 
ale pro vás můžou mít ještě užitnou hodnotu. 

Na blešáku a blešáčku se mohou objevit pou-
ze věci, kterých se potřebujete zbavit, tedy  
z vyklizených domů, bytů, sklepů, garáží apod. 

Mají pocházet z osobního vlastnictví a mohou 
být nové i použité. Můžete je nabízet buď za-
darmo, nebo za symbolickou cenu, která musí 
být vždy uvedena. Věci, které se neudají, mu-
síte zase odvézt. Přebytečné knihy, o které 
nebude na blešáku zájem, můžete zavézt do 
knihobudky nebo do místní knihovny.

Pokud máte doma přebytek domácích výrob-
ků, jako jsou zavařeniny, okurky apod., tak je 

můžete také nabídnout. Stačí na místo zajet 
autem a vyložit své věci na zem či na stoleček. 
Neplatíte žádný účastnický poplatek ani se ne-
musíte registrovat. Tradicí našeho blešáku se 
stalo i to, že prodávající něco napečou nebo 
přinesou něco se svých domácích zásob na 
ochutnání ostatním. Předměty, které nepotře-
bujete a válí se nevyužité někde na půdě, mo-
hou být pokladem pro někoho jiného.

Hrají si vaše děti rády na obchod a nakupo-
vání? Přijďte si s nimi vyzkoušet „skutečný“ 
obchod. Nechte je vytřídit hračky a jiné věci, 
se kterými si již nehrají, pomozte jim věci 
ohodnotit a přijďte je s nimi prodat. Připrave-
ny budou stolečky a stany. Cílem blešáčku je 
nejenom vyklidit přeplněné dětské pokoje, ale 
také to, aby si děti zkusily samy prodávat, nau-
čily se přitom počítat, poznaly hodnotu peněz 
a rozvíjely sociální dovednosti.

Tento rok bychom chtěli propojit blešák  
s charitou. Předem kontaktujeme okolní so-
ciální zařízení (domovy důchodců, dětské 
domovy, azylové domy atd.) a zjistíme jejich 
aktuální potřeby. Prodávající na blešáku pak 
dostanou k dispozici seznam věcí, které oslo-
vená sociální zařízení potřebují. Pokud někte-
ré věci ze seznamu budete chtít darovat na 
charitu, přinesete je k nám organizátorům,  
a my se již postaráme o to, aby se dostaly na 
správné místo.
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Dozvuky festivalu Mníšek do ulic
V sobotu 18. května 2019 se na mníšeckém náměstí  
F. X. Svobody konal festival Mníšek do ulic a 5. Tvořivý trh. 

Ráno se vedle kostela postavilo pódium, dále stany pro backstage,  
divadlo, tombolu, busking a zvířecí útulky. Mníšečtí skauti vztyčili týpí  
a připravili hry pro děti v předzámčí. A pak už začali přijíždět „tvořivci“ 
se svými stánky. U prodejců byla cítit směsice napětí a vzrušení z očeká-
vání. Za chvíli se pěší zóna zaplnila jejich nádhernými výrobky. 
Odpoledne byl už trh v plném proudu a začala první divadelní a hudeb-
ní vystoupení, probíhaly workshopy všeho druhu, od práce se zvířaty 
přes výuku bubnování, tance až po vaření s malými dětmi. 
Celá původní idea trhu byla a je podpořit lidi a drobné podnikatele  
z Mníšku a blízkého okolí v tom, co dělají nejraději, dát jim prostor uká-
zat se, dostat se mezi lidi, dát o sobě vědět. To se podařilo i tentokrát. 
Pro nás jako organizátory bylo hlavním uspokojením, že se povedlo na-
ladit rodinnou, přátelskou atmosféru. Návštěvníci si dokázali v bohatém 
programu najít to své a zdrželi se u nás dlouho.
Velké díky všem, kdo jste v tom byli s námi a pomáhali nám. Velké díky 
všem, kdo jste přišli a bavili se u nás, bez vás by to totiž nefungovalo. 

Ivana, Anna a Martin – Mezi lidmi, z. s.

Zámek Řitka přivítá  
vícegenerační setkání
Zveme vás na vícegenerační  
setkání ve společném kruhu, 
který je otevřený vzájem-
nému sdílení životních 
zkušeností při společné 
rukodělné tvorbě.

Setkání se uskuteční v sobotu 
27. července od 17 hodin na 
zámku Řitka. V případě hezkého 
počasí budeme v zámecké zahradě. 
Parkování na nádvoří je zajištěno.

Přijďte si spolu s námi načerpat vzájemnou energii, naladit se na vlnu 
sdílení ženské moudrosti a nadhledu, a podpořit tak mezigenerační 
zdravé a silné vazby ve společnosti. Bude na nás čekat výroba víceba-
revných voňavých mýdel dle vlastního návrhu. Vyrobené mýdlo si jako 
milou vzpomínku odnesete domů.
Součástí akce bude i povídání o historii zdejšího zámku. Zámecká paní 
nás  provede částí zdejší expozice a prozradí nám i plánované novinky.
Vstupenkou na akci jsou dobrá nálada, ochota sdílet své vzpomínky, 
rady a zkušenosti, 100 Kč (za mamku a dceru) při účasti na tvořivém 
workshopu. Pokud přinesete něco dobrého z vlastní kuchyně na ochut-
návku, určitě to každý ocení.
Kapacita na tvořivý workshop je omezena, rezervace je proto nutná. 
Pro závaznou rezervaci místa pište na brdskysikula@seznam.cz. Zájem-
ci, kteří by chtěli tento den přijít pouze na prohlídku zámku bez účasti 
na tvořivém workshopu, volejte pro informace Lenku Holou na telefon: 
603 318 531. 

Těšíme se na Vás!
Zámek Řitka a Spolek Brdský šikula
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V ČERVENCI A V SRPNU
PERMANENTKY JEN ZA 890,- Kč
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SPOLKY KNIhOVNA

Vážení spoluobčané,
s novým vedením města přišel i nový vítr a já 
vás mohu konečně informovat o kauze Kája 
Mařík.

Od roku 2010, kdy jsem se … vrátil do rodného 
města, jsem nabízel městu památečné vydání 
Káji Maříka (1. vydání) s podpisem autorky  
a mnoho dalších historických knih F. X. Svobo-
dy, z nichž většina skončila v odpadu. Vedení 
města a posléze i zámku nemělo dodnes zá-
jem cokoli udělat. Národní památkový ústav 
mi sdělil, že na zámku není místo, čemuž se 
známí smějí.

Smutná rodinná záležitost v roce 2016 mě 
donutila za pomoci paní Buchtové předat 
tyto unikáty do Archivu Dobřichovice, včetně  
dalších hodnotných knih, neboť jsem 40 let 
pracoval v oboru knih.

Část knih jsem za pomoci paní Landové a Mgr. 
Pešiceho předal do zdejší městské knihovny. 
Rád bych všem výše uvedeným poděkoval za 
pomoc, kterou ocení až historie.

V nejbližších číslech zpravodaje zřejmě vyjde 
podnět ke vzniku muzea a jiných historických 
věcí. Budu velmi rád, když se kdokoli připojí  
s náměty nebo pomocí.

Jiří Krása, obyvatel Mníšku

Rád bych touto cestou a symbolickým květem 
jedné vzácnější rostliny našich luk poděkoval 
hodné paní, která našla mou platební kartu na 
parkovišti u Penny. 

Zároveň bych rád poděkoval pracovníkům  
Penny za upozornění, že moji kartu mají 
uschovanou. 

Pavel Jeřábek

nOVÉ KnIHy V MĚSTSKÉ KnIHOVnĚ

KNIhY PRO DOSPěLé
MRTVá Z NEVADY 
harlan Coben
Kriminální thriller je příběhem 
muže, jehož očekávanou 
skvělou budoucnost zničilo 
v mládí neúmyslné zabití 
člověka. Po návratu z vězení  
se oženil s bývalou láskou  
a začínal věřit ve štěstí,  
když mu život připravil další 
těžkou ránu.

DNY OPuŠTěNÍ 
Elena ferrante
Román současné italské 
autorky, skrývající se pod 
pseudonymem, zachycuje 
příběh ženy středního věku, 
která se vyrovnává s krizovou 
životní situací.

ZEMřEŠ V DALŠÍ KAPITOLE 
J. D. Robb
Při vyšetřování vraždy obdrží 
policistka Eva Dallasová  
tip z nečekaného zdroje  
– od autorky thrillerů, která 
zločin poznává ze stránek 
vlastní knihy. Eva čte, jenže  
čas ubíhá rychle, a pokud  
se zločinec opravdu inspiroval 
v knize...

OuTSIDER 
Stephen King
Stephen King opět předvádí své 
mistrovství a graduje příběh 
do téměř nesnesitelného 
napětí. Když je v městském 
parku zavražděn jedenáctiletý 
chlapec, spolehliví očití svědci 
bez váhání označí za viníka 
oblíbeného trenéra Terryho 
Maitlanda.

POuTNÍK Z MOhAMEDA 
františek Kotleta
Přepracovaná verze prvních 
dvou románů výrazného 
představitele současné 
české fantastiky. Vesmír, 
ve kterém se lidé uchýlili 
k fanatickému vyznávání 
největších náboženství, nabízí 
spoustu skvělých obchodních 
příležitostí. Zvlášť když se 
živíte pašováním zakázaného 
alkoholu a pornografie. 

VENKOVSKé SÍDLO:  
ZLATé ČASY 
Anne Jacobs

Rodinná sága, jejíž děj začíná 
na počátku 2. světové války. 
Dramatické osudy bohaté 
statkářské rodiny na pozadí 
dějinných událostí 20. století.

MÝCh 25 LET V PROVENCI 
Peter Mayle
Autobiografické vyprávění 
oblíbeného anglického autora, 
který našel nový domov  
ve francouzské Provence.

TIChé ROKY 
Alena Mornštajnová
Nejedná se o velké historické 
téma, nýbrž o intimní rodinné 
drama, kde hlavní roli nehrají 
velké dějiny, ale náhody  
a lidské charaktery. 

MuŽ BEZ MINuLOSTI 
Tim Weaver
Další kniha ze série 
detektivních thrillerů  
s vyšetřovatelem Davidem 
Rakerem, specialistou na 
pátrání po pohřešovaných 
osobách.

KNIhY PRO DěTI
I PřÍŠERY SI ČISTÍ ZuBY 
Jessica Martinello
Bohatě ilustrovaný  
příběh o holčičce,  
která si nechtěla čistit  
zuby, a roztodivných  
příšerách, které o čištění  
chrupu vědí své.

PAN PODPOSTEL 
Chris Riddell
Malý Jeník má ve svém 
pokojíku tolik příšerek,  
že když jim jednou v noci  
dovolí spát v jeho pohodlné 
posteli, musí si sám lehnout  
na tvrdou podlahu.

MAXÍK TOuLAVÝ  
A POuLIČNÍ SMEČKA 
Steve Vokae
Dobrodružný příběh  
malého psíka Maxíka  
a jeho kamarádů  
z pouliční smečky.

JEŽIBABIN VYSAVAČ 
Terry Pratchett
Další sbírka raných  
autorových povídek 
překypujících humorem  
a fantazií.

MOJE MáMA TRACY  
BEAKEROVá 
Jacqueline Wilson
Hlavní hrdinkou vyprávění  
je Jessica, dcera Tracy 
Beakerové, kterou čtenáři  
znají z předchozích knih 
autorky jako svéraznou  
dívku z dětského  
domova.

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

PODĚKOVání...

ČTEnáŘI PíŠí... Provoz městské knihovny o letních prázdninách

ČERVEnEc
Dětské oddělení:   

středa: 12:00–17:00

Dospělé oddělení:   
čtvrtek: 8:30–11:00, 12:00–18:00

SRPEn
1. 8. 

Dospělé oddělení: 
8:00–11:00, 12:00–18:00

5. 8.–16. 8.   
Dětské i dospělé oddělení: 

UZAVŘENO (revize knihovního fondu) 

19. 8.–23. 8.
Dětské oddělení: 

UZAVŘENO (příměstský tábor)

Dospělé oddělení: 
čtvrtek: 8:30–11:00, 12:00–18:00

26. 8.–30. 8. 
Dětské oddělení: 

středa: 12:00–17:00

Dospělé oddělení: 
čtvrtek: 8:30–11:00, 12:00–18:00

Po dobu revize bude uzamčen i bibliobox,  
který je umístěn na autobusové zastávce  
„Mníšek pod Brdy, náměstí“ ve směru Praha.
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Mohutný finiš Mníšeckých lvů
Slunečné počasí provázelo 7. ročních regio-
nálních Her bez hranic, které první červnovou 
sobotu pořádaly Čisovice. Na místní fotbalové 
hřiště se sjelo 12 týmů, které si to mezi sebou 
rozdaly ve čtyřech disciplínách s názvy: Cihel-
na, Třídíme odpad, Povodně a Fotbálek.

V první soutěži, která byla založená na princi-
pu puzzlí, se Mníšeckým lvům příliš nedařilo 
a skončili v ní předposlední. Chuť si spravili 
až v následující disciplíně, a dokázali tak, že  
v Mníšku třídit odpad opravdu umíme. Lvi ex-
celovali ve třetím klání, kdy stavěli protipovod-
ňovou hráz. Díky své rychlosti a pohyblivosti 
na kluzkém terénu zvládli postavit ochrannou 
bariéru ve druhém nejlepším čase. V závěreč-
ném lidském fotbálku nedali svým soupeřům  
z Bojanovic šanci a zvítězili přesvědčivě 4:1. 

Přes nepovedený úvod se Mníšečtí lvi probo-
jovali díky zlepšenému výkonu na konečné 
5. místo. Nejlepším týmem letošních Her bez 
hranic byla Voznice.

O sportovní výsledky a umístění na přísloveč-
né „bedně“ ale nakonec ani tak nešlo. Všichni 
účastníci sem přijeli především za zábavou, za 
což patří velké poděkování skvělým pořada-
telům z Čisovic, kteří nejen pečlivě a nápaditě 
připravili všechny soutěže, ale především se 
celý den starali o pohodu soutěžících i něko-
lika stovek diváků. 

Mníšeckým lvům děkujeme za reprezentaci 
města a už se těšíme na 8. ročník, který bude 
příští rok hostit Klínec.

 (lik)

Poprvé se běželo kolem Pleše
Poslední květnovou sobotu se uskutečnil  
závod „Zahořanská 10 – Běh okolo Pleše“,  
jehož premiérového ročníku se zúčastnilo  
124 sportovců a sportovkyň, z toho 25 dětí. 

Pořadatelé z SK Zahořany pro běžce nachystali 
okruh přes Zahořany, řepková pole a lesy na 
Pleši. Start a cíl byl u místního hostince u Pe-
píčka. Hlavní trať na 10,2 km tvořily dva okruhy 
a závěrečné nekonečné stoupání obcí Zahořa-
ny až do cíle. Nejrychleji tratí mezi muži prolétl 
zkušený Pavel Jindra za 40 minut a 30 vteřin,  
v ženské kategorii pak v absolutním pořadí 
zvítězila Ivona Rejsková za 46 minut a 10 vte-
řin. Pro děti byly k dispozici kratší tratě o délce  
200 m, 400 m, 800 m a 1200 m. Nejvíce obsa-
zený byl nakonec závod na nejkratší trati pro 
děti do 8 let, kterého se zúčastnilo 15 mladých 
talentů.

Přijďte i příští rok, a to všichni, už se na vás  
těšíme.

David Horyna – Sk Zahořany

Ve středu 19. června se na 80 různých místech 
České republiky konal T-Mobile Olympijský 
běh. Jedním z těchto míst byl také Mníšek, kde 
se startovalo i dobíhalo na tartanovém oválu 
hřiště ZŠ Komenského 420. Celkem běželo 468 
lidí, z toho 392 dětí. Na nejmladší účastníky če-
kaly tratě v délce 250 m, 500 m a 1 km, dospělí 
museli zvládnout 5 km.

Jakousi ambasadorkou mníšeckého běhu byla 
nejlepší česká dálková plavkyně Jana Pecha-
nová, účastnice tří olympiád, která svou roli 
vysvětlila: „Jsem tu proto, abych podpořila 

dobrou věc, kterou sportování bezesporu je. 
Děti je potřeba ke sportování vést a ukázat 
jim, že to není jen o té vrcholové kariéře, ale 
že sportovat lze i jen tak pro radost např. v pří-
rodě. Myslím, že je to více než aktuální téma, 
protože např. kolik dětí v dnešní době potkáte 
během odpoledne dovádět venku?“ 

V kategorii mužů zvítězil Jan Procházka v čase 
16 minut 26 vteřin, nejrychlejší ženou byla 
Radka Ficová v čase 20 minut a 35 vteřin.  

Hana Burgerová – Bios Fit, z.s.

Fotbaloví žáci skončili čtvrtí
Letošní ročník okresního přeboru v kopané 
se týmu starších žáků FK Mníšek pod Brdy vy-
dařil a z dvanácti týmů se umístili na pěkném 
čtvrtém místě. Pro většinu hráčů to byl velký 
výkonnostní skok, neboť ještě v předchozí  
sezoně nastupovali v kategorii mladší žáci, 
kde platí jiné parametry. Zatímco mladší žáci 
hrají jen na polovině hřiště, základní sestavu 
tvoří sedm hráčů v poli a jeden brankář a je-
jich utkání trvá 2x 25 minut, starší žáci už hrají 
na celém hřišti, základní sestavu tvoří 11 hráčů 
včetně brankáře a zápas trvá 2x 35 minut. Tato 
změna na ně kladla fyzické i herní nároky, které 
chlapci zvládli skvěle. 

Všem hráčům patří obdiv za předvedené  
výkony a skvělou reprezentaci města. Velké 
poděkování patří i jejich rodičům a příbuzným, 
kteří zajišťovali jejich přepravu na tréninky i na 
zápasy. V neposlední řadě patří velké poděko-
vání oběma trenérům Milošovi Hnátnickému  
a Lubošovi Tomiskovi.

Miloš Gruntorád, vedoucí mužstva

Olympijského běhu se v Mníšku zúčastnilo 468 lidí

foto: Silvila fotila
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Vlčáci uspěli v Praze
Dne 4. června se SK Vlčáci zúčastnili veřejných 
závodů přípravek na Děkance, v areálu pořá-
dajícího Spartaku Praha 4. V silné konkurenci 
naši mladí atleti vybojovali pěkných šest me-
dailí, z toho tři stříbrné a tři bronzové. Stříbrné 
medaile získali Jakub Hrdlička a Natálie Pixová 
(oba běh na 150 m) a Natálie Vlčková (skok da-
leký). Bronzové medaile si odvezli Adrian Rus-
nák (běh na 60 m překážek, skok daleký) a Jan 
Gašpar (běh na 150 m).

Na Děkanku jsme jeli s pokorou a vidinou 
dvou možných medailí, jelikož jsme věděli, že 
budeme soupeřit s velkými pražskými oddíly 
Spartakem, Olympem a Slavií. Nakonec jsme 
si odvezli snad nejvíce kovů ze všech oddílů, 
které závodily. 

Petr Vlček

Mníšecká rodačka  
vyhrála na Zadově
První červnovou sobotu hostil šumavský  
Zadov Český pohár horských kol, na který  
se sjíždí absolutní domácí špička. Mníšecká  
rodačka Klotylda Sluková, hájící barvy klu-
bu SK Velo Praha, zvítězila v kategorii dívek  
9–10 let. Po nepříliš vydařeném startu útočila  
z pátého místa a ve druhém kole dokázala 
předjet i svoji největší soupeřku Babetu Kolá-
řovou. Svým vítězstvím se Klotylda posunula 
na průběžné 2. místo závodů letošního roční-
ku Českého poháru. 

Závodům horských kol se věnuje i její mladší 
sestra Babeta, která dojela na Zadově šestá  
a v kategorii dívek 7–8 let je na průběžném  
5. místě.

Eda Sluka

V mníšecké Bažantnici můžete běžet i vy

Petr Vlček 
SK Vlčáci

Denisa Štásková

J iž podruhé se v Mníšku 
uskuteční závody, které 
jsou součástí seriálu Brdský 

běžecký pohár. 

V sobotu 17. srpna se bude konat 2. ročník bě-
žeckého závodu MNÍŠECKÝ WOLFS RACE. Akce 
se uskuteční v oblasti tzv. Bažantnice, první 
závod startuje v 11 hodin. Zúčastnit se mohou 
děti i dospělí, kromě jednotlivců poběží také 
štafety, zpestřením pro diváky bude caniscross 
(běh se psem). Máte tak jedinečnou možnost 
zapojit se do závodu a porovnat svou výkon-
nost s nejlepšími běžci regionu. 

Nejdelší trať pro dospělé měří 6 km, se psy se 
poběží o kilometr méně. Děti vyrazí na trasy 
od 750 m do 2,5 km dle jejich věkové katego-
rie.

Na vítěze čekají zajímavé ceny. Všechny děti 
dostanou v cíli účastnickou medaili. První tři 
výherci dětských i dospělých závodů obdrží 
tašku s věcnými cenami, diplom, medaili za 
umístění a pohár. Pro nejlepší tři štafety jsou 
připraveny diplom a medaile. První tři závod-
níci v caniscross získají diplom, medaili a gra-
nule pro psy.

Registrovat k účasti do závodu se můžete na 
www.skvlcaci.cz. 

Dále přijmeme brigádníky, kteří se chtějí po-
dílet na organizaci závodu. Zájemci o brigádu 
mohou psát na email: info@skvlcaci.cz.

Karatisté 
hodnotí sezonu

Pro mníšecké karatisty z klubu SK Kamiwaza 
Karate skončila letošní sezona v červnu. Tak 
úplný klid je ovšem o letních prázdninách ne-
čeká, neboť klub pro děti organizuje zajímavé 
akce, jako jsou např. soustředění v Krkonoších, 
příměstské tábory a také speciální campy  
a tréninky pro členy závodních skupin. Někteří 
závodníci dokonce odjíždějí na turnaj do Bra-
zílie. 

„Letošní sezona byla po všech stránkách mi-
mořádně vydařená. Členům klubu se podařilo 
vybojovat mnoho sportovních úspěchů, a to  
i v té nejnáročnější světové konkurenci v olym-
pijském karate. Zorganizovali jsme několik vý-
znamných sportovních akcí, které měly značný 
dopad na děti na všech úrovních. Daří se nám 
zlepšovat jejich pohybové schopnosti a od je-
jich rodičů máme velmi pozitivní reakce,“ hod-
notí sezonu předseda klubu Filip Miler.

Pokud máte zájem podpořit své dítě v pohy-
bové aktivitě, tak sledujte www.kamiwaza.cz, 
kde bude zveřejněn rozpis tréninků na září.

největší úspěchy klubu  
ve školní roce 2018/2019
l  Mistrovství ČR (olympijské karate):  

2x 1. místo, 1x 2. místo, 5x 3. místo

l  Mistrovství Evropy IKU: 
3x 1. místo, 5x 3. místo

l  Národní poháry 2019  
(olympijské karate):  
4x 1. místo, 4x 2. místo, 10x 3. místo

l  Bohemia Open:  
4x 1. místo, 7x 3. místo
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Z OKOLNÍCh OBCÍ ZáBAVA

V Tušovicích vznikla nová lesní stez-
ka, která svůj název dostala podle 
pohádkového lesního skřítka Tušíl-
ka zrozeného z borovice douglasky. 
Na ilustrovaných interaktivních 
panelech v sobě spojuje působivý 
pohádkový příběh s poznáváním 
přírody. 
Na každém z 11 zastavení 2,5 km dlouhé stez-
ky čeká na návštěvníky interaktivní úkol. Další 
úkoly jsou  na kartičkách, které si zájemci vy-
zvedávají u informační tabule v obci, kde stez-
ka začíná. Úkoly se přitom budou v průběhu 

času měnit, aby stezka dokázala své návštěv-
níky opakovaně překvapit.

Jednotlivá interaktivní zastavení jsou založena 
na rozmanitých činnostech a zahrnují pozná-
vací, výtvarné nebo sportovní úkoly. Děti se 
tu seznámí s mysliveckou mluvou, poskládají 
správně přírodniny na obřím pexesu nebo  
jim skřítek Tušílek ukazuje, jak dlouho se roz-
kládají odpadky v lese. Manuální zručnost  
a trpělivost si vyzkoušejí u kuličkolamu a na 
doskočišti mohou svůj skok poměřit se skoka-
ny ze zvířecí říše. 

Stezka cílí především na rodiny s dětmi, školky 
a školy. Více informací najdete na www.tuso-
vice.cz.

na letošním cihlafestu vystoupí 
Karel Roden s Janou Krausovou
V sobotu 20. července začíná od 10 ho-
din v zahradách Chráněného bydlení 
Fara v obci Slapy v pořadí již 9. ročník 
benefičního open air festivalu CIHLA-
FEST 2019, kterým vyvrcholí sbírková 
kampaň.
Po celý den budou v areálu hrát kapely, di-
vadla a vystoupí také akrobatický cirkus. Pro 
návštěvníky budou připraveny výtvarné dílny 
a workshopy, pro děti dětský koutek, bazének 
a mnoho dalšího. Festival vyvrcholí večerním 
divadelním představením Vzhůru do divočiny 
v podání Studia Dva. V hlavních rolích se před-
staví Karel Roden, Jana Krausová a Kristýna 
Badinková Nováková. Divadelní hra je volným 
pokračováním manželského příběhu Alice  
a Jindřicha, kteří se výletem do přírody pokusí 
oživit svůj šestadvacetiletý vztah. Zvýhodněné 
vstupenky jsou k dispozici na akcecihla.cz/cih-
lafest/.
CIHLAFEST je organizován společností Por-
tus Praha a patří k doprovodnému programu 
benefiční sbírkové kampaně AKCE CIHLA po-
máhající lidem s mentálním postižením na je-
jich cestě k důstojnějšímu a smysluplnějšímu 
životu.

V Řevnicích zapálili  
rekordně vysokou hranici
Poslední dubnový den, kdy se o filipojakub-
ské noci pálí čarodějnice, pokořili nadšenci  
v Řevnicích rekord za nejvyšší zapálenou 
hranici. Tentokrát dřevo naskládali do výšky  
19,35 metru, i s čarodějnicí na vrcholu pak hra-
nice dosáhla výšku 22 metrů. Na stavbu hrani-
ce byly určeny zejména uschlé stromy. Dalším 
využitým materiálem byly dále jinak poško-
zené dřeviny rovněž určené k těžbě. Výplň  
hranice tvořil biologický odpad dovezený ze 
soukromých zahrad jako spadlé větve, suché 
túje apod. Řevničtí tak překonali 12 let starý 
rekord klubu Rampušáků z Mnichovic, kteří 
postavili vatru do výšky 16,999 metru.
 lik

(zdroj: novinky.cz) 

nejstarší česká poštovna se 
přestěhovala na Monínec
Na vrchol sjezdovky skiareálu Monínec se  
v červnu přestěhovala historická poštovna  
z 19. století, která dříve stála 150 let na Sněž-
ce. Před zničením zachránila dřevěnou stavbu 
parta nadšenců pod vedením Tomáše Trnky, 
kteří ji v roce 2009 rozebrali a provizorně  
převezli do místního kempu pod Javorovou 
skálou, kde sloužila dalších 10 let. Skiareál 
loni stavbu od majitele odkoupil, a tak ji ře-
meslníci trám po trámu, hřebík po hřebíku  
znovu rozebrali a postavili na vrcholu Monínce.  
V poštovně turisté najdou informační  
centrum turistické oblasti Toulava a muzeum 
připomínající její historii. 

lik
(zdroj: www.ceskyrozhlas.cz)

Dopravní omezení  
na dálnici D4 mezi  
Klíncem a Řitkou
Od soboty poloviny června probíhají opravy 
povrchu dálnice D4 v úseku Klínec – Řitka. Jde 
zhruba o tři kilometry na levém pásu dálnice, 
což je směr na Prahu. V průběhu stavby bude 
provoz veden v režimu 2+1+1. V každém smě-
ru by tak měly být zachovány dva pruhy, jeden 
bude sveden do protisměrného pásu. Práce 
by měly trvat až do 26. srpna a vyjdou na 65 
milionů korun. „Řidičům se za způsobené do-
pravní komplikace omlouváme,“ uvedl mluvčí 
Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Studecký.

lik

U Příbrami vznikla unikátní lesní stezka

ilustrační foto

Uzavírka Tyršovy ulice  
v Dobřichovicích omezí řidiče
V termínu od 8. do 31. července 
2019 bude uzavřena Tyršova ulice  
v Dobřichovicích. 
Uzavírka je z důvodu rekonstrukce povrchu 
ulice Tyršova od parkoviště u vlakového ná-
draží Dobřichovice k železničnímu přejezdu 
(včetně železničního přejezdu na most).
Objízdná trasa ze Všenor do Dobřichovic je  
vedena přes Černolice, Řitku, Řevnice a Lety.
Autobusy linky 448 z Mníšku do Karlíka, které 
Tyršovou ulicí projíždějí, budou v době uzavír-
ky končit v zastávce „Dobřichovice, nádraží“, 
kde se otočí. 
V úseku Dobřichovice – Karlík bude zajištěna 
náhradní doprava linkou 665.

(kal)
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Z OKOLNÍCh OBCÍ ZáBAVA

„Kdyby na zemi vládla láska, …“  
(dokončení v tajence)

Aristotelés (384–322 př. n. l.), řecký filozof, vychovatel 
krále Alexandra Makedonského.

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpoz-
ději do 12. srpna 2019 na emailovou adresu zpravodaj@
mnisek.cz, nebo doručte osobně (v pracovní době měst-
ského úřadu).

vylosovaný výherce získá:

2 vstupenky  
na koncert  
Pavla ŠPORcLA  
na Skalce (14. září 2019) 
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MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

telefon: 317 070 054
www.masaze-pod-skalkou.webnode.cz

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33

ODKUP
DOMŮ
A BYTŮ

VÝPLATA ZÁLOHY!

TELEFON:
736 762 563
MNÍŠEK POD BRDY

Mouky, těstoviny, pečivo, sušenky, 
luštěniny, rýže, cukr, sůl, ořechy, 

sušené ovoce, nemléka, stáčené octy, 
stáčený olivový olej a Tamari omáčka, 

kokosový olej, džemy, mošty, limonády, 
sirupy, Bujónky, 37 druhů koření, stáčená drogerie, BIO 

kosmetika, potřeby pro bezobalovou domácnost 
a mnoho dalšího. Najdete nás na adrese:

Antonína Dvořáka 98 (vchod z Lidické ulice), Dobříš
TĚSÍME SE NA VÁS

U NÁS NEPLATÍTE OBAL, 
ALE POUZE OBSAH
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Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů,  
keřů, živých plotů, apod. Tel.: 603 924 921

Hledám kolegyni na projížďky na kole, možno i delší trasy. 
Jmenuji se Helena a jsem z mníšku. Telefon: 702 469 859

www.zpravyzmnisku.cz

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28

Kontaktní telefon 737 242 200

HLEDÁTE PRÁCI, KTERÁ MÁ OPRAVDU SMYSL?
Do našeho kolektivu pobočky v Mníšku pod Brdy přijmeme:

Řidiče skupiny C ZahradníkyZávozníky

Volejte zdarma: 800 566 924 • E-mail: prace@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 • Tel.: +420 236 040 000
komwag@komwag.cz • www.komwag.cz

Odpady

svoz

likvidace

odpadkové koše

zanáška popelnic

kontejnery

chodníků a ulic

strojní čištění

ruční metení

odstraňování 
graffiti

zimní údržba

posypový materiál

ZeleňČištění

zahradnické práce

sekání trávy

údržba mobiliáře

ostatní komunální 
služby

 

nABíDKA ZAMĚSTnání:
velkoobchod potraviny, drogerie ve velkotržnici Lipence, 

Praha 5, přijme na pozice:

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
l jednosměnný provoz pondělí-pátek
l plný nebo zkrácený úvazek

SKLADNÍK
l jednosměnný provoz pondělí-pátek

pracovník EXPEDICE
l vyřizování objednávek zákazníků

pracovník VÝKUPU OBALŮ
- možné na plný i zkrácený úvazek

všechny pozice mají 1x za 3 týdny  
sobotní směnu 6:30–13:00

Tel. 777 66 1111, 608 777 977 po 14. hodině
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l  Zastupování u soudů, 
úřadů

l  Vymáhání pohledávek
l  Smlouvy
l  Rozvody

l  Ověřování podpisů
l  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

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).

PPRROODDEEJJ CCHHOOVVNNÉÉ DDRRŮŮBBEEŽŽEE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

 
    • 12h Mníšek pod Brdy /u zámku/
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex, kohoutci ,
kačeny pekingské, moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé, Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/, Brojlerová kuřata, Perličky
Termíny závozu: 20.2., 29.3., 10.4., 15.5., 4.6., 18.7., 13.9. a 10.10.2019

Objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov, www,prodej-drubeze.cz
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833 158,  po-pá 7-15h! info@prodej-drubeze.cz

PPRROODDEEJJ CCHHOOVVNNÉÉ DDRRŮŮBBEEŽŽEE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

 
    • 12h Mníšek pod Brdy /u zámku/
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex, kohoutci ,
kačeny pekingské, moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé, Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/, Brojlerová kuřata, Perličky
Termíny závozu: 20.2., 29.3., 10.4., 15.5., 4.6., 18.7., 13.9. a 10.10.2019

Objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov, www,prodej-drubeze.cz
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833 158,  po-pá 7-15h! info@prodej-drubeze.cz

PPRROODDEEJJ CCHHOOVVNNÉÉ DDRRŮŮBBEEŽŽEE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

 
    • 12h Mníšek pod Brdy /u zámku/
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex, kohoutci ,
kačeny pekingské, moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé, Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/, Brojlerová kuřata, Perličky
Termíny závozu: 20.2., 29.3., 10.4., 15.5., 4.6., 18.7., 13.9. a 10.10.2019

Objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov, www,prodej-drubeze.cz
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833 158,  po-pá 7-15h! info@prodej-drubeze.cz

PRODEJ cHOVnÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

• 12h Mníšek pod Brdy (u zámku)

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), sussex, kohoutci,  
kačeny pekingské, moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny) 

Husy bílé, Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové), Brojlerová kuřata, Perličky

Termíny závozu: 20. 2., 29. 3., 10. 4., 15. 5., 4. 6., 18. 7., 13. 9. a 10. 10. 2019

Objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov, www,prodej-drubeze.cz  
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833 158, po-pá 7-15h!  

info@prodej-drubeze.cz

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

PRÁZDNINOVÉ

SLEVY KOL

• ELEKTROKOLA
• kola horská
• trekingová
•	silniční
•	dětská
•	koloběžky

po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12
www.kola-sport.cz

Kvalitní	servis
perfektní	předprodejní
příprava	kol

 mnisekpodbrdy
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www.SpoluKilaDolu.cz

LAST MINUTE DO PLAVEK

Shoďte s námi kila, abyste se v létě cítili lépe! 
Ještě není pozdě. S námi stihnete do dovolené zhubnout aspoň pár kilo – a po ní v tom můžete pokračovat! 

Cambridge Weight Plan je výživový program s vaším osobním certifi kovaným poradcem.
Spolu kila dolů!

Ludmila Charvátová, tel.: +420 721 767 398, 
Poradenské centrum Cambridge Weight Plan, 

Malé náměstí 136, Mníšek pod Brdy

Při předložení tohoto 
inzerátu získáte úvodní 
konzultaci ZDARMA.

WP-2019073-Charvatova-inz.indd   1 02.07.19   8:42

Nabídka volné pracovní
pozice - Černošice
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Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

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

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

Skladové vozy Srba Servis

- nové i zánovní vozy

- jasný původ s jasnou zárukou

- výhodné ceny

› auto.srba.cz
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Zapůjčení přívěsu Zdarma
k nákupu u nás

stavebniny
www.rokal.cz



Za letními zážitky 
na kole

PARKOVÁNÍ PŘÍMO U OBJEKTUPo, Út, St, Pá 10:00–18:30, Čt 10:00–19:30 a So 9:00–13:00

info@bikepuzzle.cz 
+420 776 176 173 

/bikepuzzle.cz  

BIKE 
PUZZLE

• MNÍŠEK POD BRDY •
• Pražská 1594 •

komerční objekt  
u Benziny

JÍZDNÍ KOLA
ELEKTROKOLA

DĚTSKÁ  
CYKLISTIKA

SERVIS KOL

CYKLO OBLEČENÍ
DOPLŇKY


