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O tom, jak i vy můžete vylepšit
a rozvíjet Mníšek svým projektem

Zpravodaj
M STE KA POD SKALKOUMM TE KS ASTE KA STE KA SK KP D S APOD SKALKOPOD SKALKO

Jak jsem psal již v minulém čísle Zpravodaje, 
jsem rád, když se do rozvoje našeho města 
zapojuje co nejvíce lidí. Nesmírně si vážím 
činnosti veškerých spolků, které ve městě, na 
dobrovolnické bázi, fungují, a proto jsem se 
zasadil o významné navýšení příspěvků města 
těmto organizacím. Aby se ale do rozvoje měs-
ta zapojilo ještě více lidí, navrhl jsem také po-
užití části letošního rozpočtu Mníšku pod Brdy 
na projekty tzv. participativního rozpočtu. 
V letošním roce je tak na tyto vaše projekty 

vyčleněno z rozpočtu prvních 300 000 Kč.

Participativní rozpočet v plném rozsahu je vět-
šinou řešený tak, že se nejprve připraví celý 
proces a prostředky se následně alokují do 
rozpočtu na další rok. Přišlo mi ale škoda ne-
podpořit nápady, které jistě mnoho z vás má, 
hned. Náš participativní rozpočet tak používá 
formu „ex post“. Nejprve jsme tedy vyčlenili 

prostředky a teď se napjatě těšíme na vaše 

nápady. :-)

A jak to vše bude probíhat? Už teď můžete po-
dávat návrhy, co by se za 300 000 korun moh-
lo v Mníšku v tomto roce vylepšit. Váš návrh, 
podaný do 14. 6. 2017, by měl obsahovat zá-
kladní popis projektu, vysvětlení jeho přínosu 
a rámcový návrh rozpočtu. Nic složitého. Stačí 
pár vět + návrh rozpočtu projektu :-) Návr-
hy můžete posílat na adresu e-podatelna@

mnisek.cz nebo předat vytištěné v obálce 

do podatelny MÚ. V předmětu mailu (nebo 

na obálce při podání na MÚ) prosím uveďte 

Participativní rozpočet + název projektu. 
Vaše projekty participativního rozpočtu mo-
hou být z jakékoliv oblasti, která vás zajímá – 
z kultury (koncerty, divadelní představení...), 
dopravy (nové přechody?, smart city?), bez-

pečnosti, ekologie (více zeleně?, ekopark?) 
nebo městské infrastruktury... Zajímavou in-
spiraci v podobě 165 (!) projektů můžete najít 
také třeba na http://damenavas.brno.cz/gale-
rie-projektu/

Z podávání návrhů jsou vyloučeni zastupitelé 
města (kteří mohou a měli by podávat návrhy 
na rozvoj a rozkvět města po celou dobu man-
dátu) a zaměstnanci městského úřadu.

Po obdržení základních návrhů se 15. 6. 2017 

v 18 hodin sejdeme na sousedském setkání. 
Na něm budeme společně diskutovat o tom, 
co a jak chcete v Mníšku vylepšit, postavit, vy-
tvořit. A autoři jednotlivých projektů je budou 
moci všem krátce vysvětlit a obhájit. Projekty 
pak také budou zveřejněny na facebookových 
stránkách města, webu města a ve vstupní 
chodbě MÚ.

Vyvrcholením pak bude hlasování vás 

všech občanů přes Facebookovou stránku 

města, webové stránky města nebo ode-

vzdáním hlasovacích lístků do podatelny 

MÚ. Nejvyšší počet hlasů (nebo „lajků“) roz-
hodne, který z vašich návrhů se bude v Mníš-
ku realizovat! Svým hlasem můžete podpořit 
jeden velký nebo i více menších projektů, po-
kud společně nepřesáhnou maximální částku 
300 000 Kč.

Hlasování proběhne od 15.6.  do 11.7. 2017 
a vítězný návrh (návrhy) bude vyhlášen na 

Skalecké pouti.

Víme, že je v Mníšku mnoho skvělých lidí se 
spoustou dobrých nápadů! Těšíme se na ně! :-)

David Řehoř, radní a zastupitel

Sv tové foto z Mníšku
str. 8

Znáte sirény?
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Zprávy z radnice

Výběr z usnesení

RM č. 75 - 19. 4. 2017
  Rada města bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy ze dne 24. 3. 2017 o nejvyšším povoleném po-
čtu 800 žáků v Základní škole Mníšek pod Brdy, okres Praha – západ, 
s účinností od 1. 9. 2017.

  Rada města souhlasila s uzavřením Darovací smlouvy na fi nanční 
dar ve výši 11 025 Kč pro Základní školu Mníšek pod Brdy, Komen-
ského 420 od společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

  Rada města bere na vědomí zvýšení cen obědů pro děti a cizí stráv-
níky ve Školní jídelně, Komenského 420, s platností od 1. 5. 2017: 
cizí strávníci - 64 Kč, MŠ - 24 Kč, ZŠ 6 až10 let - 27 Kč, ZŠ 11 až 14 let 
28 Kč a ZŠ 15 a více let 30 Kč.

  Rada města schválila uzavření náměstí F. X. Svobody z důvodu pří-
pravy a konání Skalecké pouti 2017 ve dnech 21. a 22. 7. 2017 (21. 7. 
od 15 hodin spodní část náměstí po obou stranách a 22. 7. po celý 
den konání akce). RM bere na vědomí uzavírku části silnice v úseku 
křižovatky Pražská – Čisovická po křižovatku Pražská – Skalecká.

  Rada města souhlasila se záměrem prodeje pozemku parc. č. 274/24 
v k.ú. Rymaně o výměře 943 m2 předem vybranému zájemci paní
J. K. za nabídnutou cenu 1 990 000 Kč.

  Rada města souhlasila s vybudováním nové vjezdové brány a vcho-
dové branky na starém hřbitově a vedlejší vchodové branky na no-
vém hřbitově za celkovou cenu 56 984 Kč včetně DPH. Dodavatel 
fi rma Jaroslav Zelenka – zámečnictví je vybrán v souladu se směrni-
cí města o zadávání veřejných zakázek.

  Rada města nesouhlasila s osázením zahrady u budovy městské 
knihovny – SIALIE a zařazením tohoto pozemku pro náhradní vý-
sadby.

  Rada města souhlasila s bezúplatným převodem části pozemku 
č. parc. 2714/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy, která bude zastavěna budou-
cí skautskou klubovnou a doporučuje zastupitelstvu města převod 
schválit.

  Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akci/projekt 
„Oprava 14 kaplí křížové cesty na Skalce“ z Programu 2017 pro po-
skytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu kultury a obnovy památek.

  Rada města souhlasila s podáním žádosti o účelovou dotaci na akci/
projekt „Hasičská zbrojnice JSDH Mníšek pod Brdy“ z Programu 

D TSKÉ H IŠT  NA NOVÉM SÍDLIŠTI
Tak jsme se všichni dočkali a nové hřiště je na svém místě. Je krásné 
a věřím, že si na něm vyhrají všechny děti z Mníšku.

POD KOVÁNÍ
Děkujeme všem dobrovolníkům z České spořitelny, kteří si vybrali naši 
přihlášenou aktivitu „Úklid na Skalce“ v rámci fi remního dobrovolného 
programu „Zapojím se“. V pátek 12. 5. 2017 k nám dorazilo osm zaměst-
nanců České spořitelny (Jan Chura, Michal Fürst, František Baloun, Ma-
rek Slavík, Aleš Světlík, Jan Suchý, Radek Hobza, Filip Liegert) a pustili se 
do čištění klášterních prostor od sutě. A pomohli také s nátěrem stolků 
na výstavy. Ještě jednou děkujeme a věříme, že k nám zase někdy rádi 
přijedou.

Město Mníšek pod Brdy

ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU č. 262 (vychází 3. června 2017)
Měsíčník, vydává Město Mníšek pod Brdy se sídlem Městský úřad Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, tel. 318 541 911, e-mail: mesto@mnisek.cz. 

Příspěvky jsou přijímány průběžně na adrese zpravodaj@mnisek.cz, inzerce na adrese inzerce@mnisek.cz, poštou nebo osobně na výše uvedené adrese. 
Uzávěrka dalšího vydání (č. 263) je v pondělí 19. června 2017 v 18 hodin.

Termíny dalších uzávěrek jsou zveřejněny na webu www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj, kde je též k dispozici elektronické vydání Zpravodaje. 
Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 2 200 znaků včetně mezer, které splňují Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků (k přečtení na www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj), 

a fotografi e v rozlišení minimálně 300 dpi. Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané texty se nevracejí. Za obsah textů odpovídají jejich autoři. Není-li uvedeno jinak, autory fotografi í jsou autoři textů.
Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, úplné fakturační údaje – název a sídlo firmy, IČ, DIČ). 

Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno. 
Redakční rada: Michal Strnad (předseda), Ing. Jana Digrinová, Mgr. Lukáš Nádvorník, Filip Saiver, Mgr. Michaela Škultéty

Redakční příprava: Roman Brunclík. Grafické zpracování: Kateřina Fekoňová.
Náklad 3 000 ks. Zdarma. Tisk: Tiskárna Mníšek, s. r. o., Rymaňská 210, Mníšek pod Brdy. Evidenční číslo periodického tisku MK E 12576.

2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje v rám-
ci Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.

RM č. 76 - 3. 5. 2017
  Rada města souhlasila se zněním a uzavřením dodatků smluv o zá-
vazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské 
integrované dopravy na roky 2010 až 2019: Dodatek č. 11 - linka 317 
Smíchovské nádraží – Dobříš, Dodatek č. 12 - linka 320 Smíchovské 
nádraží – Rymaně, Dodatek č. 11 - linka 321 Smíchovské nádraží – 
Stříbrná Lhota, Dodatek č. 9 - Linka 449 MpB – Jíloviště.

  Rada města souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na byt 
č. 10 v ul. Skalecká č. p. 519, Mníšek pod Brdy na dobu neurčitou za 
nájemné 140 Kč/m2.

  Rada města souhlasila se záměrem pronájmu části pozemku 
p. č. 1292/1 o výměře 697 m2 v k. ú. Mníšek pod Brdy dle situačního 
plánku v příloze č. 1 k č. j. 4855/2016 předem vybranému zájemci p. 
J. T. Zahrádka pod pořadovým číslem 17 v zahrádkářské osadě „Pod 
Hřištěm“ se pronajímá za nájemné ve výši 4 Kč/m2/rok na dobu ur-
čitou do konce roku 2018.

  Rada města souhlasila se stavbou rodinného domu včetně garáže, 
zahradního bazénu, pergoly a oplocení na pozemku č. parc. 414/34, 
k. ú. Stříbrná Lhota.

  Rada města souhlasila se stavbou rodinného domu včetně vodo-
vodní a kanalizační přípojky a s připojením pozemku č. parc. 1601/1, 
k. ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad. Napojení na 
vodovodní řad bude možné až po zajištění dostatečného tlaku ve 
vodovodní síti.

  Rada města souhlasila se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo na 
Oplocení dětského hřiště na Novém Sídlišti mezi Městem Mníšek 
pod Brdy a fi rmou České ploty, s.r.o. 
  Rada města vyhlásila Konkurzní řízení na ředitele/ku Základní školy 
Mníšek pod Brdy, Komenského 886.

  Rada města souhlasila se zadáním monitoringu situace v Mníšku 
pod Brdy, který bude zaměřen na problémy s dětmi a mládeží a so-
ciálně vyloučené rodiny. Vybraná organizace bude předložena ke 
schválení RM.

  Rada města souhlasila s likvidací invazivního druhu bolševníku vel-
kolepého nejen na pozemcích města, ale i na soukromých pozem-
cích v i k. ú. MpB, levá strana od dálnice (směrem na Prahu) viz mapa 
rozšíření.

Všechna usnesení Rady města a zápis ze Zastupitelstva si můžete 
přečíst na webu města www.mnisek.cz

ZPRÁVY Z RADY M STA

Chtěla bych vyzvat všechny budoucí uživatele, aby o nové hřiště 
pečovali, jako by bylo jejich vlastní. Pokud uvidíte, že tam něco není 
v pořádku nebo někdo dělá to, co není dovolené, nahlaste to prosím 
neprodleně na linku městské policie – 737 274 227. Jen tak si udržíme 
nové hřiště v co nejlepším stavu, aby nám sloužilo co nejdéle.
Přeji všem dětem i rodičům, aby na novém hřišti zažili krásné společné 
chvíle a užili si čas strávený spolu.

Daniela Páterová, místostarostka
Foto: Michaela Matysová
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INFORMACE PRO VOLI E
Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat ve dnech 20. a 21. říj-
na 2017. Volič, který se v té době nebude zdržovat ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanove-
ných zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České repub-
liky v platném znění, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním 
okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí.
O voličský průkaz lze požádat obecní úřad příslušný podle místa tr-
valého pobytu voliče dvěma způsoby, a to již ode dne vyhlášení voleb, 
tj. od 2. 5. 2017:

  Osobně – není vyžadována písemná žádost, úřad po ověření totož-
nosti voliče učiní úřední záznam; o vydání voličského průkazu lze po-
žádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 
2017 do 16 hodin.

   Podáním doručeným nejpozději do 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 
13. října 2017, příslušnému obecnímu úřadu. Podání může být uči-
něno buď
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 

(ověření podpisu je osvobozeno od poplatku)
b) v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, 
tj. 5. října 2017, osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, 
nebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu a to i do zahraničí.

Miroslava Jeřábková, odbor vnitřních věcí

BOLŠEVNÍKU SE HNED TAK NEZBAVÍME
Všichni víme, jak moc jsou Mníšek a jeho okolí zamořeny bolševníkem. 
A bohužel se nedaří to zvrátit. Do nedávné doby jsme žili v naději, že 
cesta totální likvidace je možná. Naší nadějí byl Operační program Stát-
ního fondu životního prostředí 4.2 aktivita 4.2.3. „Prevence šíření a ome-
zování výskytu invazních druhů“. Po několika konzultacích podmínek 
realizace s Agenturou ochrany přírody a krajiny jsme ale dospěli k závě-
ru, že je pro nás tento dotační program značně rizikový. Jednalo by se 
o projekt asi na pět let, kdy bychom mohli bolševník každoročně likvi-
dovat a následně plochy zatravnit. Udržitelnost projektu je ale dalších 
pět let, tedy minimálně 10 let by pozemek musel zůstat nezastavěný. 
Vzhledem k tomu, že se jedná zejména o pozemky v soukromém vlast-
nictví, nepředpokládáme, že by se k tomuto jejich vlastníci zavázali. 
Přesto se je pokusíme oslovit. Likvidace bolševníku v roce 2017 tedy 
poběží stejně jako doposud, kdy vlastník pozemku nebo jiná osoba, 
která jej užívá (např. nájemce) jsou povinni omezovat výskyt a šíření 
škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným 
osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí (§3 odst. 1 zá-
kona č. 326/2004 Sb. zákon o rostlinolékařské péči). Město také zinten-
zivní zásahy a bude se snažit zabránit šíření bolševníku ve vybraných 
lokalitách města.

Jiřina Romová, odbor vnitřních věcí

POZOR NA PODOMNÍ PRODEJCE!
Jak v minulém měsíci, tak i v květnu se v Mníšku pod Brdy objevili po-
domní prodejci. Tržní řád, který byl vydán Radou města Mníšek pod 
Brdy, ale podomní prodej zakazuje:
Čl. 7
Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
1) Podomní prodej, kterým se rozumí nabídka, prodej zboží a poskyto-
vání služeb bez prodejního zařízení uživatelům v objektech určených k 
bydlení, je na celém území města Mníšek pod Brdy zakázán. 
2) Pochůzkový prodej, kterým se rozumí prodej s použitím přenosné-
ho nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsný pult, tašky, zavazadla 
apod.), nebo bez prodejního zařízení uskutečňovaný na veřejně pří-
stupných místech, je na území celého města Mníšek pod Brdy zakázán.
3) Zákaz se netýká činností spojených s charitativní sbírkou, která se řídí 
zvláštním předpisem
O pochůzkový prodej se nejedná tehdy, když si občan předem telefo-
nicky dojedná osobní schůzku. Městská policie Mníšek pod Brdy tento 
přestupek řeší udělením blokové pokuty nebo předáním na přestup-
kovou komisi. Městská policie může uložit blokovou pokutu až do výše 
5 000 Kč.

Petr Smorádek, zástupce velitele Městské policie v Mníšku pod Brdy

Slovo starosty

Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí, 
dnes mám pro vás dvě skutečně horké novinky, 

které vás určitě budou zajímat a možná i trochu 

překvapí. První je nová možnost likvidace eko-

logické zátěže za Kovohutěmi, kterou mnozí 

znáte pod názvem Haldy a druhá se týká vý-

stavby kruhového objezdu při výjezdu z Mníšku pod Brdy.

Skoro všichni víte, že když se řekne Haldy, mluvíme o hromadě 
strusky a materiálu za areálem Kovohutí. Také mnozí víte, že Město 
se dlouhé dvě desítky let marně snažilo najít způsob, jak ovlivnit, 
co se s tímto odpadem stane a jak proběhne jeho likvidace. Před 
pár dny se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo podpořit ná-
vrh současného vedení Města a nám se otevírá obrovská příleži-
tost, jak společně s majitelem s touto zátěží něco smysluplného 
udělat. Nyní Město do celého procesu vstupuje a podstatně ovlivní 
to, jak se s hromadou strusky naloží. Možností je několik a my se 
budeme snažit dohodnout ekologickou a pro přírodu i člověka 
nejvýhodnější variantu řešení. Rada města už rozhodla, že v této 
věci oslovíme majitele. Stali jsme se rovnocenným partnerem 
a máme mu co nabídnout. Věřím, že se to podaří, byť to je samo-
zřejmě ještě běh na delší trať.

Možná si někteří vzpomenete, že před čtyřmi lety jsme společně 
s tehdejším místostarostou Vlastou Kožíškem, přišli se záměrem 
vybudovat při výjezdu z Mníšku pod viaduktem dálnice kruhový 
objezd. Jedná se o křižovatku na novovesské krajské silnici č. 116.

Nyní jsme začali jednat se Středočeským krajem a chceme, aby 
tu vznikl poměrně velký kruhový objezd kde nebude váznout 
doprava. Jednání na Kraji vypadají zatím nadějně. Průběžně 
vás budu informovat, jak se to vyvíjí, protože bychom tuto stav-
bu ve spolupráci se Středočeským krajem moc rádi co nejdříve 
realizovali. 

Všem vám přeji příjemně teplé dny a hodně zdaru.

Petr Digrin, starosta města

  V dubnu se hlídka MP Mníšek pod Brdy více zaměřila na řešení někte-
rých dopravních přestupků ve městě. Hlídka MP řešila zákaz zastave-
ní v ul. Dobříšská, Lhotecká, Pražská a 9. května a prováděla kontrolu 
oprávněnosti vjezdu na Malé náměstí. Celkem zjistila 37 dopravních 
přestupků.

  Hlídka MP v minulém měsíci také odchytla dva psy a jednoho králíka.
  Hlídka pomáhala při záchraně osoby v bezvědomí, asistovala u dvou 
dopravních nehod, usměrňovala dopravu, řešila porušení tržního 
řádu podomním prodejem a asistovala při hašení požáru remízku.

  MP řešila 10 případů, kde došlo k porušení obecně závazné vyhlášky 
města Mníšek pod Brdy.

(ps)

SVOZ ŽELEZA
V sobotu dne 22. 4. 2017 v rámci provozu sběrného dvora proběhl 
tradiční svoz železa a elektrospotřebičů. Do svozu se zapojili občané 
Mníšku pod Brdy, Stříbrné Lhoty i Rymaně. Celkem jsme svezli 2,7 tuny 
železa a vybrali 30 velkých elektrospotřebičů. Chceme poděkovat obča-
nům za spolupráci. Speciální dík patří hasičům Stříbrné Lhoty za pomoc 
se svozem odpadu. S jejich pomocí se vše podařilo zvládnout během 
jediného dne.

Jaroslav Vyskočil, vedoucí technického úseku

MĚSTSKÁ
POLICIE
HLÁSÍ...
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Každý z nás, každá domácnost, produkuje odpadní vody a zároveň má 
povinnost je řádně likvidovat. Zákon o vodách č.254/2001 Sb. vyme-
zuje jasně tuto povinnost pro jímky v §38, odst. 6: „Kdo akumuluje 
odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich 
zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo 
podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České in-
spekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v soula-
du s tímto zákonem“.

Již o tom bylo hodně napsáno a do mnohých domácností se dostaly 
informační letáčky o rizicích spojených s vypouštěním splaškových 
vod do stok. Jaký je výsledek? Popravdě: zatím žádná sláva. Pár domác-
ností se připojilo na kanalizaci, mnozí pravidelně vyvážejí. A ostatní?... 
Do této doby jsme řešili problém vždy lokálně. Nyní ale přistoupíme 
ke komplexnímu průzkumu a monitoringu celého katastrálního území 
– Stříbrné Lhoty, Rymaně i Mníšku pod Brdy. Vzhledem k tomu, že se 
to týká opravdu velkého počtu domácností, bude to proces zdlouha-
vý. Ale věříme, že na konci dojde ke zlepšení životního prostředí kolem 
nás, které se projeví na vegetaci, kvalitě podzemních vod i na absenci 
zápachu.
Týká se to jednak vlastníků s trvalým pobytem v našem městě, obci, ale 
také osob, které se zde rekreují. Vlastníci nemovitostí mají dvě možnosti 
– buď být napojeni na kanalizační řad (a mnohde je to už možné), ane-
bo si nechat pravidelně vyvážet jímku. V dnešní době je opravdu ne-
pochopitelné bezohledné vypouštění odpadních vod kamkoliv jinam. 
Dochází tak ke kontaminaci vod ve studních, což je jasně prokazatelné 
z rozborů vody. Čistá voda, jako zdroj života, je přitom jedním z nejdů-
ležitějších přírodních bohatství, které máme.
Chceme proto všechny občany informovat, že v nejbližších dnech do 
každé domácnosti nenapojené na veřejnou kanalizaci poputují výzvy 
k doložení dokladů o řádném nakládání s odpadními vodami. V přípa-
dě potřeby bude probíhat kontrola jímek (použité materiály, těsnost, 
povolení) ve spolupráci se Stavebním úřadem. Městský úřad je už také 

domluven s vodoprávním úřadem Městského úřadu Černošice, kte-
rý má ve své kompetenci také provádět kontroly a přijímat podněty 
směřující k zahájení řízení z moci úřední. Dále budeme nuceni o závaž-
ných případech informovat Českou inspekci životního prostředí. Jed-
ná se o přestupek, který pak budou výše uvedené úřady řešit.
V této souvislosti je dobré vědět, co říká §118, odst. 1 písm. d) a odst. 
3 písm. b) zákona o vodách:

Porušení jiných povinností při nakládání s vodami
(1) Fyzická osoba se jako oprávněný dopustí přestupku tím, že
d) nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové 
jímce podle § 38 odst. 6.(viz výše)
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d)
V případě, kdy vlastník neplní svou povinnost při nakládání s odpad-
ními vodami, řeší tuto situaci i Zákon o vodovodech a kanalizacích 
č.274/2001 Sb. Umožňuje obecnímu úřadu rozhodnutím v přenesené 
působnosti uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kte-
rých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se 
na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Rozhodnutí podle 
ustanovení §3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích se vydá na 
základě řádně provedeného správního řízení. Povinnost připojit se na 
kanalizaci je vlastník stavebního pozemku nebo stavby povinen ve sta-
novené lhůtě splnit, a to bez ohledu na existenci řádně povolené stavby 
(např. suché jímky, čistírny odpadních vod), jejichž prostřednictvím do-
sud k likvidaci odpadních vod docházelo.
Pokud víte nebo si všimnete, že ve vašem okolí probíhá nezákonné zne-
škodňování odpadních vod, neváhejte kontaktovat městský úřad nebo 
policii. Chovejme se prosím zodpovědně a usilujme společně o čisté 
a pěkné prostředí kolem nás.

Jiřina Romová, odbor vnitřních věcí

V areálu sběrného dvora budou nově nainstalované kamery. Důvodem 
je skutečnost, že nám stále více lidí vozí odpad a různé věci a ukládají 
ho do separovaného odpadu, kam nepatří. A to i během otevírací doby, 
kdy mají možnost vyložit odpad uvnitř sběrného dvora na místo urče-
né obsluhou. Do kontejnerů na bio či větve se tak dostane stavební 
suť a materiál, latě i plasty. Situace je pro sběrný dvůr neúnosná, pro-
tože třídění odpadů se tak prodražuje. Vytřídění jednoho kontejneru, 
kde je hromada odpadu, který tam nepatří, stojí město v průměru 
1 500 Kč. Rozhodli jsme se proto zakoupit nové kamery, abychom za-
mezili nadměrnému shromažďování a ukládání odpadů, které nepatří 
do separovaného odpadu. Jednotlivé případy budeme řešit ve spolu-
práci s městskou policií.
Nepořádek a netřídění odpadů samozřejmě nezpůsobují všichni. Je 

mnoho občanů, kteří možnosti sběrného dvora a separaci využívají 
správně a odpady třídí podle pokynů obsluhy sběrného dvora a infor-
mací na kontejnerech. Všem těmto občanům děkujeme. Svou pílí a peč-
livostí přispívají k efektivní a levnější likvidaci odpadů.
Zároveň jsme ze stejného důvodu nuceni k 1. 6. 2017 omezit svoz bio-
kontejnerů. Bohužel lidé do nich kromě zeleně a určeného odpadu 
hází i odpadky a odpad všeho druhu. Časové a fi nanční náklady na 
vytřídění kontejnerů jsou pro město neúnosné. Samozřejmě jsou na 
tom biti ti, kteří odpad třídí správně, nicméně jsme se rozhodli svoz 
biokontejnerů omezit. Hlavní místo pro uložení bioodpadu je na sběr-
ném dvoře.

Pavla Duchoňová, vedoucí odboru správy majetku a investic
Jaroslav Vyskočil, vedoucí technického úseku

V minulém Zpravodaji mnozí zaznamenali výzvu RM k občanům, aby 
podali návrhy na využití 300 tisíc korun z rozpočtu města 2017 v rámci 
„participace“ při rozpočtu města.
Zjednodušeně: princip participace je, že veřejnost před schválením bu-
doucího rozpočtu se v diskuzích a vyjednáváních domluví, jak využije 
část rozpočtu obce. Někde se domlouvají o procentech, jinde téměř 
o celém rozpočtu. Proces probíhá několik měsíců na veřejných jednáních, 
setkáních a hlasováních, než se přikročí k budoucímu rozpočtu obce.
Proto pokud bychom participaci v Mníšku měli vzít vážně, tak už v těchto 
měsících by se muselo začít veřejně pracovat na přípravě pro rok 2018. 
Určit si objem fi nančních prostředků k veřejnému rozhodnutí, zajistit 
diskusní a vyjednávací schůzky tak, aby v říjnu 2017 byl proces rozpočtu 
hotov a koncem roku 2017 schválen rozpočet města pro rok 2018.
Například: město z rozpočtu mimo povinné výdaje (provoz úřadu, služ-
by…) pro veřejné rozhodování vyčlení 2 % rozpočtu na projekty, na kte-
rých se občané shodnou (oprava chodníků, kanalizace, školky, senioři, 
mládež, sportovní, kulturní akce atd.) a zbytek rozdělí město podle po-
třeb.

Jenže projekt participace je dnes v Mníšku připraven tak, že jde o roz-
dělení už schválené části rozpočtu města na rok 2017, kdy si občané 
navrhnou a vyberou občanské projekty. Prakticky se jedná o dotační 
projekt města.
Původně projektu participace předcházel návrh opozice pro rozpočet 
2017, aby město vytvořilo jen volnou položku, ze které by v průběhu 
letošního roku mohlo podpořit zajímavé veřejné projekty, aktivních 
občanů. Například na projekt si sami seženou většinu fi nancí a město 
podle daných pravidel občanům projekt fi nančně podpoří.
Osobně letos projekt tzv. „participace“ vítám, ale příště je potřeba začít 
plánovat akce na následný rok včas.
Pozor, v článku ve Zpravodaji je rozpor – píše se rozpočtu na letošní rok 
a zároveň je výzva , co za ty peníze vylepšit následující rok. Snad to RM 
ještě upřesní – je to trochu zmatečné.
A navrhuji: při hlasování podpořte raději menší, dosažitelné projekty 
(i kulturní), než jeden, který spolkne všechny peníze. Pro projekty zatím 
nejsou pravidla.

Pavel Jeřábek, zastupitel

Nakládání s odpadními vodami
z stává stále velkým problémem

Jak to vidí zastupitelé

Sb rný dv r dostane nový kamerový systém

O spoluú asti ve ejnosti na rozpo tu obce
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Vítáme nejmladší ob ánky m sta Mníšku pod Brdy

AntonínAntonín

JanJan LucieLucie

TadeášTadeáš

DianaDiana

JonášJonáš

OndřejOndřej

TomášTomáš

EmaEma

LauraLaura ŠtěpánŠtěpán

VítVít

Foto: Jana Šplíchalová
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Letošní mníšecký dětský den pokořil všechny rekordy. Přišlo neuvěřitelné množ-

ství rodičů a prarodičů se svými nejmenšími ratolestmi, kteří mezi sebou vybrali 

18 526 korun na herní prvek lanovou věž, která by měla doplnit právě zprovozněné 

dětské hřiště.

Stovky lidí navštívily Den d tí a senior
a p isp ly na lanovou v ž

Od budovy nové tělocvičny se ozvala siré-
na, která nás donutila přidat do kroku. Děti 
spěchaly, aby si na vlastní oči prohlédly ha-
sičského autoveterána i současnou techniku, 
v sanitce si vyzkoušely přilbu a na trávě opo-
dál proudem vody porážely kbelíky. Policisté 
půjčovali dětem skutečné zbraně a strážníci 
ukazovali, jak odchytávají zvířata.

Den dětí a seniorů 2017 zabodoval vlastně ješ-
tě předtím, než jsme prošli bránou na školní 
pozemky. Se záchranáři jsme strávili nejmé-
ně čtvrthodinu a starší syn dokonce v návalu 
nadšení pozapomněl, že se u hřbitova skrýval 
některý z pokémonů.
Sotva jsme se posunuli o několik metrů dále, 
narazili jsme na další povinnou zastávku ob-
klopenou hroznem lidí – kavárnu „Na lano-
vou věž“. Dobrovolníci a školní jídelna napekli 
buchty, koláče, dorty, škvarkové pečivo a ka-
várna Patina House poskytla kávovar a kávu 
a organizátoři zde nejen vydávali všem pří-
chozím startovní kartičky pro děti, ale hlavně 
velmi přesvědčivě vybízeli všechny příchozí 
k mohutné konzumaci. Zakoupením čehoko-
liv jste totiž přispěli na herní prvek lanová věž, 
kterou pořadatelé chtějí umístit na právě do-
končeném dětském hřišti na Novém sídlišti. 

A zákazníci se snažili. „Někteří lidé byli trošku za-
skočeni, když se ptali, kolik stojí káva a my jsme 
odpověděli, že je to na nich,“ popisují svou úžas-
nou zkušenost Lukáš s Marcelem, kteří společ-
ně s Hankou a Danou měli kavárnu na starost.
Další „nebezpečné“ místo se vytvořilo kousek 
od improvizovaného hlediště, kde se pod bí-
lým pártystanem měnily tváře dětí pod náno-

sem barev. Některým menším návštěvníkům 
stačily ozdobné vzory, jiní měli zcela jasnou 
představu, a tak bylo možné narazit na kočky 
a další existující i fi ktivní zvířenu. Podobný vel-
ký zájem byl o „plackování“, kde si děti nakres-
lily a následně na speciálním stroji vyrobily své 
placky. Stanoviště cvičení Biosfi t zase lákalo na 
balonky –  vzhledem k tomu, že si většina lidí 
nesla od školy suvenýr naplněný heliem, bylo 
zřejmé, že organizátoři vsadili na osvědčenou 
jistotu. Jenže kdo chtěl balonek, musel splnit 
úkoly. A tak děti s rodiči překonávali různé pře-
kážky, skákali a běhali… Asi nejobtížnější bylo 
zdolat lanový park, který opět postavili Brdští 
Zálesáci.
Kdo by si nechtěl vyrobit svůj vlastní a pořád-
ný prak? Popřípadě získat antistresové míčky 
či náramky. Desítky dětí se vystřídaly v dílnách 
Domečku – domova pro seniory Pod Skalkou.

Na hlavním pódiu probíhal program, zpíval 
sbor A.M.O.S, s divadlem vystoupili mimo jiné 
i Eva Hrušková a Jan Přeučil a kolem světa 
kouzlil Pavel Kožíšek. Před pódiem cvičily 
a tancovaly děti, hned vedle byly obležené na-
fukovací hrady pro malé i větší. Velký úspěch 
mělo i mobilní planetárium a již tradiční plyšá-
ková střelnice.
I když sobotní předpověď počasí hrozila deš-
těm, nakonec nespadla ani kapka. I díky tomu 
dorazily ke škole stovky lidí a svými nákupy 
podpořily sbírku na lanovou pyramidu. Ta by 
měla doplnit čerstvě otevřené dětské hřiště na 
Novém sídlišti.
Děkujeme všem, kteří se na dětském dni 
podíleli – dobrovolníkům i sponzorům 
a partnerům, všem, kdo přinesli něco dob-
rého na zub a hlavně všem návštěvníkům! 
Těšíme se na viděnou příští rok! Za jídlo 
a pití se nakonec podařilo vybrat neuvěři-
telných 18 526 Kč, pokud se k tomu připo-
čítají sponzorské dary za dalších 70 000 Kč, 
podařilo se při Dnu dětí a seniorů vybrat 
téměř polovinu potřebné částky. Snad se 
zbývající sumu podaří vybrat od dalších 
sponzorů a dárců a plochu mezi paneláky 
obohatí nový herní prvek.

Lukáš Nádvorník, Mníšek - město pro rodinu
foto: Vít Toman

I přes nejrůznější atrakce má největší úspěch když děti ukážou, co umějí...I přes nejrůznější atrakce má největší úspěch když děti ukážou, co umějí...

Symbióza dětí a seniorů je jedinečná a zasloužila by si více příležitostíSymbióza dětí a seniorů je jedinečná a zasloužila by si více příležitostí Jan Přeučil s Evou Hruškovou přišli pobavit děti i senioryJan Přeučil s Evou Hruškovou přišli pobavit děti i seniory

Věž z kasiček se promění v lanovou věž na  Věž z kasiček se promění v lanovou věž na  
nové dětské hřištěnové dětské hřiště
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Zasloužilý hasič. Ta dvě slova zní docela obyčejně. Skoro jako by to přicházelo automaticky 
s časem, s odslouženými léty. A přitom je to nejvyšší ocenění, které u nás může dobrovolný 
hasič získat. Čestný titul Zasloužilý hasič je udělován za opravdu mimořádné zásluhy. Důkazem je 
i to, že za 30 let, co se u nás toto vyznamenání uděluje, ho na okrese Praha - západ získalo jen 
30 mužů a jedna žena.
Jedním z nich je čerstvě i Jiří Větrovský ze 
Sboru dobrovolných hasičů Mníšek pod 
Brdy. Minulý měsíc v den svátku sv. Floriána,  
patrona hasičů, čestný titul převzal při slavnost-
ním aktu na zámku v Přibyslavi. Stejné pocty se 
dostalo i ing. Jaroslavu Novákovi z SDH Líšnice.
Za Okresní sdružení hasičů Praha - západ byli 
přítomni náměstek starosty OSH bratr Petr 
Jeřábek a asistentka starosty OSH sestra Petra 
Myslínová Cejpková.

Mníšek má nového Zasloužilého hasi e

Ohlédnutí Jiřího Větrovského
Jak jste se stal dobrovolným hasičem?
Pocházím z Malé Hraštice, kde už můj otec 
byl dobrovolným hasičem. Bohužel zemřel 
ve svých 57 letech v roce 1940, to mi bylo 
5 let. Mládí nebylo lehké, přesto jako kluci na 
vsi jsme se sdružovali hraním fotbalu, hokeje, 
cvičením v Sokole a také cvičením jako hasiči.
V roce 1951 jsem byl přijat za člena SDH v Malé 
Hraštici. Členem SDH v Kovohutích Mníšek 
jsem se stal i jako spoluzakladatel, od roku 
1973 jsem tam pracoval jako požární technik 
podniku. Po konci Kovohutí jsem byl členem 
SDH v Mníšku pod Brdy. Poté jsem pracoval 
u hasičů v Řevnicích a následně v Závodním 
požárním útvaru FN Motol.

Je nějaký požár za ty roky, který máte v hlavě 
dodnes víc, než ty ostatní?
Za ty roky jsem byl u mnoha požárů, záplav, 
nehod, ale i u planých poplachů.
Na hodně požárů nelze zapomenout, jako 
například na vznícení 800 metráků uhlí ve 
sklepních prostorách školy v Mníšku pod 
Brdy, lesní požár u Kytína, kdy se oheň ší-
řil velkou rychlostí korunami stromů nebo 
požár baličky zásypů v Kovohutích. Za 
likvidaci tohoto požáru jsem byl spolu 
s Jiřím Vlčkem, Vojtěchem Novákem a Jo-
sefem Kropáčem vyznamenán SPO ČSSR 
medailí za odvahu a statečnost. To bylo 
v roce 1990. Byl to opravdu zásah, kdy šlo o 
životy nejen nás zasahujících, ale i těch kteří 
byli v dosahu případného výbuchu.

Co za ty roky vnímáte jako největší změnu 
práce dobrovolného hasiče?
Rozhodně se změnilo mnoho v osobním vy-
bavení zásahových jednotek spojovacími pro-
středky a dostupnou technikou. Toto vše je ale 
zároveň také mnohem náročnější na údržbu. 
To co musí hasiči časově věnovat svému ko-
níčku, aby tato technika byla vždy připravena 
k použití, si žádný laik neumí představit. Nejen 
to, ale i samotný výcvik je velmi náročný. Vždyť 
hasiči jsou jedinou složkou v obci, která se na 
pouhé písknutí ihned sejde a jsou schopni 
jakéhokoliv zásahu, požár, záplavy, havárie, 
vyprošťování osob i zvířat nebo pořadatelská 
činnost. Při tom stále platí, že hasič musí jít do 
akce, ze které všichni utíkají.
Předal jste v rodině hasičskou tradici?
Následníkem v rodině je syn Jiří, který už jako 
žák byl hasičem a nakonec sloužil 20 let v Po-
žárním útvaru Praha - západ. V tradici pokra-
čuje i jeho syn a můj vnuk Matěj, který slouží 
ve stejném požárním útvaru jako jeho otec. Je 
rovněž členem SDH Mníšek pod Brdy a výjez-
dové jednotky v Mníšku. Jsem na něho hrdý.

Roman Brunclík

Zasloužilí hasiči v Mníšku pod Brdy
 Rok ocenění
František Králík *1927 - †1999  1987
František Král *1943   2009
Jiří Vlček *1947    2009
Jiří Větrovský *1935   2017

Římskokatolická farnost Mníšek 
pod Brdy uspořádala v neděli 
21. května v kostele sv. Václava 
v Mníšku pod Brdy DĚKOVNÝ 
KONCERT a v budově Oázy ve 
farní zahradě následné setká-
ní, kterými chtěla poděkovat 
pracovníkům poštovních a do-
pravních služeb. Zahrál a zazpíval 
dětský soubor Musica Podber-
densis pod vedením Veroniky 
Kopecké.
Na podrobnosti k této docela ne-
obvyklé akci jsme se ptali Jana 
Dlouhého, faráře Římskokatolic-
ké farnosti Mníšek pod Brdy.
Jak a kdy vznikla myšlenka těch-
to děkovných koncertů?
Všiml jsem si, že máme spíše 
sklony ke kritice než k pochvale. 
A že mnoho služeb ve společnosti 
považujeme za naprostou samo-
zřejmost, na niž máme právo. Nic 
není samozřejmé, ani ta nejmenší 
- mnohdy pohrdaná - službička. 
Proto chci veřejně poděkovat. K 
tomu se jistě hodí krásná hudba 
a zpěv.
Kolikátý už budete letos pořá-
dat?
Letos třetí. První patřil pracovní-
kům ve zdravotnictví, další pak 
učitelům a vychovatelům.

Proč děkujete právě pošťákům 
a dopravcům?
Pošťáky jsem vždy rád viděl. Na-
vzájem nás svou službou spojují. 
Za každého počasí roznášejí nebo 
rozvážejí psaníčka, dopisy, nebo 
je od nás zase na poště přijmou 
a dodají, kam chceme. Dopravci 
nás vozí přesně a čistými autobu-
sy. Vážím si linky na Prahu i ma-
lých autobusů do vesniček.
Za co jim vlastně děkujete?
Prostě za to, že nám slouží. A o to 
více, když se jim to daří s radostí 
a úsměvem.
Co ostatní profese, není jim to líto?
Neslyšel jsem o tom. Je mnoho 
dalších služeb ve společnosti, 
kterým budeme rovněž děkovat. 
Snažím se každý rok někomu.
Míníte tím pracovníky v Mníšku 
a okolí nebo úplně všechny?
Míním tím pracovníky ve farnosti, 
do níž jsem byl ustanoven – to je 
území od Kytína až po Jíloviště.
Jaký je ohlas od lidí, kterým je 
poděkování určeno?
Většinou byli překvapeni, že jim 
někdo vůbec poděkuje. Dokonce 
jsem zaslechl, že to bylo vůbec 
poprvé, kdy jim za letitou práci 
někdo poděkoval.

(erb)

Farnost poděkovala pošťákům a řidičům
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Známý český cestovatel, polárník, fotograf, spisovatel a nakladatel Oldřich 

Bubák zaznamenal jedinečný úspěch. Ze soutěže World Photographic Cup 

v Yokohamě, jakési olympiády fotografů z celého světa, si nedávno přivezl 

bronz v kategorii reportážní fotografi e. Pozoruhodné na této zprávě je nejen to, že 

porota mezi stovkami skvělých záběrů fotografů z 26 zemí světa vybrala (ne)oby-

čejný černobílý snímek dělníků na stavbě, který pořídil Čech. Neméně zajímavé je, 

že Oldřich Bubák záběr vyfotil před několika lety v Mníšku pod Brdy.

Kde přesně oceněná fotografi e vznikla?

Udělal jsem ji na stavbě administrativních budov 
na periferii města Mníšek pod Brdy.

Kdy to bylo a při jaké příležitosti?

Ten snímek byl pořízen přesně 1. 5. 2013. V té 
době jsem téměř rok pracoval na knize, která 
měla vyjít k 20letému výročí založení stavební 
fi rmy Chládek a Tintěra.

Byla primárně černobílá nebo jste ji odbar-

vil později aby vynikla atmosféra?

Fotografi e je tak, jak jsem ji vyfotil, černobílá 
a bez úprav.

Všiml si ji už někdo někdy dřív?

To nevím, žádná reakce se ke mně nedostala. 
Jen k tomu chci podotknout, že už v okamžiku, 
kdy jsem zmačkl spoušť, jsem věděl, že to bude 
skvělá fotka. Že v ní bude vše. A tady se dostává-
me k otázce, proč to člověk dělá. Cílem je přenést 
ten skvělý pocit přes dvourozměrný obrázek na 
pozorovatele. Potom je sukces, potom cítím smy-
sluplnost.

Změnil úspěch ve World Photographic Cup 

v Yokohamě nějak váš život?

To je těžká otázka v naší zemi… Kdybych žil 
v Americe, tak možná. Tady je vše jinak. Pro mě 

SVĚTOVÝ POHÁR FOTOGRAFŮ V JAPONSKU PŘINESL JEDINEČNÝ ÚSPĚCH

Třetí nejlepší fotka

Život města

osobně je to neskutečný pocit radosti, že v celo-
světové konkurenci zvítězí černobílá fotka bez 
jakýchkoliv úprav, že fotka dělníků na běžné 
české stavbě uspěje v obří světové konkurenci 
masmediální techniky.

Souhlasíte s jejím oceněním? Neřekl byste 

třeba: mám i lepší!?

Ano, souhlasím. Už jsem to řekl: i já jsem 
z ní měl dobrý pocit. A jestli mám lepší? V mé 
kartotéce jsou desetitisíce dalších. Je obtížné 
vybrat, která je lepší. Všechny jsou spojeny 
s nějakou emocí. A emoce - jak známo - ovliv-
ňují rozhodovací proces…Takže já sám si ne-
troufám hodnotit.

Vím, že fotíte všechno možné… Co vás ale 

baví nejvíc?

No právě všechno možné! Fotím vše, co mě 
obklopuje tam, kde se zrovna nacházím. 
Samozřejmě mám rád přírodu, nedotčené kra-
je a oblasti nedestruované člověkem. Mezi ně 
patří především mé oblíbené Himálaj, Arktida 
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Život města

PRO ČESKÉHO CESTOVATELE A FOTOGRAFA OLDŘICHA BUBÁKA

na světě je z Mníšku
a Antarktida. Ale jak stárnu, dávám přednost 
prostě životu kolem sebe. Moje fi lozofi e je jed-
noduchá: nejlepší fotografi e jsou kolem vás 
a vy jste jejich součástí. Abych udělal tu nejlep-
ší možnou, o kterou mi právě jde, musím být 
uvnitř. A když chci navíc dosáhnout jisté úrovně 
pochopení a hloubky, musím se stát aktérem 
toho, co se děje. O to jde.

Jaký je váš vztah k Mníšku pod Brdy?

K Mníšku mám nádherný vztah. Před pár lety 
jsem tu měl výstavu v Galerii Skalka s názvem 
„THU DŽE ČCHE“. Volný překlad z tibetštiny: 
JSEM TI VDĚČNÝ, či DĚKUJI: Soubor fotografi í 
z buddhistických zemí kolem Himálaje. Umíte 
si představit tu neskutečnou energii, vygene-
rovanou kompozicí buddhismu a barokních 
sakrálních staveb navíc pod tlakem křížové 
cesty? To byl mazec! To bych chtěl ještě někdy 
zopakovat…

Takže byste se nebránil jakémusi „návra-

tu“ do Mníšku - uspořádat tu třeba výstavu 

nebo besedu?

Samozřejmě, velice rád.

Nepřijde vám osudově významné, že sjezdí-

te 170 zemí světa a světovou fotografi i udě-

láte v Mníšku a ještě při tak banální práci 

jako je focení dělníků na stavbě?

Ano. To je paradox. Člověk, když je mladý, to 
prostě neví. Ještě se neumí dívat, nevnímá tolik, 
neumí ovládat výstupy své fyzické stránky pod 
tlakem vzruchů vnějšího světa. Jak může mít 
vytvořen žebříček životních hodnot, když nemá 
zkušenosti? To, že v rodné zemi je krásně, to zjistí, 
až projede svět.

Proč vlastně na cestách fotografujete? Není 

silnější to, co člověk prožije a co si pamatu-

je?

Focení je pro mě doprovodná záležitost tvůrčího 
procesu. Zpočátku jsem fotil vše, jako asi každý 
začínající fotograf, snažící se vše dokumentovat. 
Později jsem bohatý fotomateriál začal využívat 
k pořádání přednášek. Při nich se na mě začali 
obracet lidé abych vydal fotografi e knižně. Na 
základě těchto podnětů od lidí jsem začal pub-
likovat. Abych urychlil zmíněný proces, založil 
jsem si svoje nakladatelství. Postupně jsem začal 
obalovat fotografi e texty, esencemi, s cílem po-
moci vytvořit mnohem těsnější „most“ mezi čte-
nářem, divákem a danou fotkou. Můj oblíbený 
guru láma Anagárika Góvinda říká: „Moudrým 
není člověk proto, že hodně zná, ale proto, že je i 
nadále schopen tyto znalosti rozšiřovat.“

Nemáte pocit, že technický pokrok, umož-

ňující fotit prakticky každému a neustále, 

vymazává z lidí určitý obřad fotografi ckého 

pohledu, hledání a „lovení“ záběrů, které 

patřilo k technologii focení na fi lm?

Technický pokrok jde tak rychle dopředu, že 
z toho jde strach. Před pár lety jsem ještě fotil na 
fi lm. Problém začal v tiskárnách, kde mi sdělili, že 
už nemají skener, že to je drahé. Byl jsem nucen, 
pokud jsem chtěl publikovat, změnit techniku. 
S tím však nic neudělám. Jak do toho člověk 
začne vnášet emoce, prohraje. Beru to spíše 
jako otužování, selekci. A o procesu „těšení se na 

vyvolání fi lmu a noční prohlížení snímků“ mohu 
vyprávět jen v hospodě u piva.

Co chcete aby vaše fotky lidem přinášely?

Už jsem o tom hovořil. Pokud se mi podaří pře-
nést můj vjem při zmačknutí spouště fotoapará-
tu na pozorovatele a vyvolat v něm smysluplný, 
pozitivní a tvůrčí pocit, potom jsem šťastný.

Roman Brunclík
foto: Oldřich Bubák

Kdo je Olan Bubák
Oldřich (Olan) Bubák procestoval 170 
zemí a jako první Čech došel na lyžích na 
severní i jižní pól. Kromě polárních oblastí 
je jeho "slabostí" Tibet, kam se stále vrací 
a mezi buddhistickými mnichy se cítí jako 
doma. Na severní pól dorazil s kamarádem 
Vilémem Rudolfem v dubnu roku 1996 a 
na jižní  přesně 31. 12. 1999 večer, takže tu 
oslavili příchod milénia. Navíc zde vztyčil 
českou vlajku, kterou dostal od prezidenta 
Václava Havla.

Procestoval Evropu, Severní i Jižní Ameri-
ku, Asii, Afriku, Austrálii, země Blízkého vý-
chodu, Arktidu, Antarktidu. Nejmilejší jsou 
mu ale už dlouho buddhistické země Hi-
málaje, kam jezdí už třicet let: Nepál, Tibet, 
Sikkim a Bhútán. I buddhismus chápe jako 
cestu. Cestu k sobě samému. Pomohl mu 
v těžkých životních situacích a v buddhis-
tických klášterech má řadu přátel.

Jeho fotografi e vznikají doma i v nejrůz-
nějších koutech světa, často v extrémních 
podmínkách. Vydal knihy o Arktidě, Ant-
arktidě, Tibetu, Nepálu, ale také několik 
sbírek poezie. Natočil fi lm Cesta o puto-
vání k jižnímu pólu v Antarktidě i o cestě 
k duchovnímu pólu - nejposvátnější hoře 
světa Mt. Kailash v západním Tibetu.

Je mužem mnoha řemesel: cestuje, foto-
grafuje, píše, překládá a sám si knížky i vy-
dává, v minulosti pracoval jako průvodce, 
hudebník, konstruktér, ředitel fi lharmonie 
i dělník v kovošrotu. Po absolvování ČVUT 
pracoval jako konstruktér a vývojář Továr-
ny mlýnských strojů v Pardubicích. Už za 
komunismu hrál na bicí na lodích v Kari-
biku. Po revoluci byl čtyři roky ředitelem 
známé cestovní kanceláře Autoturist.

Letos obdržel na udílení cen Asociace pro-
fesionálních fotografů ČR ocenění "Osob-
nost české fotografi e 2016 - Nejúspěšnější 
autor soutěží FEP" za své výsledky v soutě-
žích evropské fotografi cké federace.

V roce 1996 založil Česko-nepálskou spo-
lečnost, s cílem pomáhat nepálskému 
školství. Po ničivém zemětřesení v Nepá-
lu před dvěma lety zorganizoval několik 
velkých koncertů a výtěžek věnoval na 
opravu školy v nejvíce postižené oblasti 
Nuwakot.

Svými přednáškami z cest inspiruje lidi, 
aby šli za svým cílem a nebáli se mít od-
vážné sny.
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Život města

Slovo „siréna“ pochází z řečtiny. V antické mytologii byly Sirény kouzelné pěvkyně, 
které zpěvem vábily námořníky, aby ti pak na útesech kolem jejich ostrova ztros-
kotali. Možná proto někoho napadlo využívat sirény pro varování, jako předzvěst 

nebezpečí. Praktik by ale jistě nabídl prozaičtější vysvětlení: prostě proto, že jsou dobře 
a daleko slyšet a nejsou zaměnitelné s jiným zvukem. Ryze technicky vzato se za vynález-
ce sirény považuje John Robison, skotský fyzik a matematik, který žil ve druhé polovině 
18. století a vyučoval na Univerzitě v Edinburghu.

CO VÍME, MOŽNÁ ALE SPÍŠ NEVÍME, O JEDNOTNÉM SYSTÉMU

Když nad městem zazní

Jisté je, že dnes už automaticky chápeme si-
rény jako zařízení pro varování při nebezpečí 
- při požáru, přírodních a průmyslových kata-
strofách. V době války slouží k vyhlašování le-
teckých či chemických poplachů. A to je v naší 
mysli a psychice většinou velmi jasně zakódo-
váno. Nemusíme být pamětníky a mít osobní 
prožitky z druhé světové války, kdy sirény va-
rovaly někdy i několikrát denně před nálety. 
I z fi lmů, větších průmyslových podniků a řada 
z nás i z branné výchovy dříve vyučované ve 
školách víme, co hlas sirény znamená.
A kdo by chtěl náhodou zapomenout, připo-
menou mu to těžko přeslechnutelné pravidel-
né zkoušky sirén každou první středu v měsíci. 
Zatímco někdo obrací oči v sloup a modlí se, 
aby hlasité vyrušení už skončilo, existuje ne-
malá skupina lidí, kteří naopak na tento oka-
mžik celý měsíc čekají a náležitě si ho užívají.

Informace i výstraha
V zásadě existují jen tři druhy zvuku sirén. 
Jeden je testovací (zkouška sirén), jeden vý-
stražný (hrozící nebezpečí) a jeden znamená 
požární poplach. Modernější typy sirén, které 
jsou vlastně speciální výkonné reproduktory, 
pak přenášejí i mluvené slovo.

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku 
mimořádné události varováno signálem „Vše-
obecná výstraha“, což je kolísavý tón sirény 
po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po 
sobě v asi tříminutových intervalech. Hned 
poté následuje mluvená informace o konkrét-
ním hrozícím nebezpečí nebo mimořádné 
události a opatření k ochraně obyvatelstva. 
Tedy například Všeobecná výstraha, Nebez-
pečí zátopové vlny, Chemická nebo radiační 
havárie. A pak například následuje výzva ke 
sledování vysílání Českého rozhlasu, televize 
a regionálních rozhlasů.
První středu v měsíci probíhá na celém území 
republiky akustická zkouška provozuschop-
nosti celého systému varování. Ve 12.00 se 
sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným 
tónem po dobu 140 sekund, u elektronických 
sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.
V mimořádných případech pak můžeme slyšet 
sirény i v jiných souvislostech, například jako 
výraz piety. Tak tomu bylo například i v roce 
2005 po zemětřesení a následné ničivé mořské 
vlně v jihovýchodní Asii.

Naopak ale existují i opačné případy, kdy siré-
ny měly zaznít, ale mlčí. Pravidelnou výjimku si 
vyjednala Olomouc, kde pravidelné zkoušky si-
rén znějí s hodinovým zpožděním, aby nerušily 
zvukový doprovod tamního orloje. Mimořádně 
nezazněly sirény také v době příprav na setkání 
amerického prezidenta Baracka Obamy a jeho 
ruského protějšku Dmitrije Medveděva v Praze 
v roce 2010 kdy podepsali odzbrojovací smlou-
vu. To samozřejmě neznamená, že v případě 
nebezpečí by se o něm lidé nedozvěděli.

Jak je to v Mníšku
V Mníšku je siréna instalovaná na hasičské 
zbrojnici, ale není zařazená do jednotného 
krajského systému. Je plně funkční a v přípa-
dě potřeby by ji spouštěl velitel jednotky SDH 
v rámci svolávání. Pro hasiče dnes ale existují 

modernější systémy a Mníšek jeden takový 
vlastní. Město by v případě výstrahy, kromě si-
rény, využilo i SMS systém, který má mnohem 
více možností a dnes je do něj zapojeno přes 
440 mobilních telefonů.

Varování… a co pak?
Jak je to se sirénami a systémem varování oby-
vatelstva jsme zjišťovali u npor. Bc. Miroslava 
Českého z HZS Středočeského kraje, velitele sta-
nice HZS Řevnice, pověřeného plněním úkolů 
velitele stanice HZS Jílové u Prahy.

Kolik je v republice sirén v jednotném sys-
tému varování a informování?

V České republice je pro potřeby varování a vy-
rozumění vybudován „Jednotný systém varová-
ní a vyrozumění“ (JSVV), přičemž modernějších 
elektronických sirén je u nás 418 a těch star-
ších, elektrických  - rotačních je 4 633. Celkem 
je tedy v systému přes pět tisíc sirén a pokrývají 
85 % obydleného území ČR varovným signálem. 
V okrese Praha-západ v systému evidujeme 
49 sirén, z toho 46 v majetku HZS.

140 sekund

Stálý signál po dobu 140 sekund

Zkouška sirén

Tento signál slouží pro ověření funkčnosti zařízení 
a vytvoření návyku obyvatelstva. Zkouška sirén bývá 
prováděna zpravidla každou první středu v měsíci ve 

12:00 až 12:15 hodin.

140 sekund

Kolísavý signál po dobu 140 sekund

Výstraha, ohrožení

Tento signál jako jediný VŽDY VARUJE před nebezpečím.

60 sekund

Přerušovaný signál po dobu 60 sekund

Požární poplach 

- svolání dobrovolných hasičů

Tento signál je určen pro svolání jednotek dobrovolných 
hasičů a NEVARUJE před nebezpečím.

V Mníšku je varovná siréna na hasičské věži. Jednu můžete vidět i na střeše Městského úřadu, 
ta ale už neplní svou funkci.



11

Život města

VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ, KTERÝ JE TU PŘITOM JEN KVŮLI NÁM

pronikavý hlas sirény
Všechny centrálně obhospodařuje HZS 
ČR?

Na výstavbě a provozu koncových prvků JSVV 
se podílejí obce, právnické osoby a podnikají-
cí fyzické osoby stanovené zvláštními zákony. 
Současný systém varování je zajišťován a pro-
vozován Ministerstvem vnitra, konkrétně gene-
rálním ředitelstvím Hasičského záchranného 
sboru ČR. Je složen z vyrozumívacích center 
- celostátních, krajských a dalších provozova-
telů - z datové sítě, rádiových sítí a koncových 
prvků varování. To jsou buď sirény rotační - 
elektromechanické, sirény elektronické a místní 
informační systém, což jsou většinou obecní 
rozhlasy připojené do JSVV. Sirény ovládáme 
radiovým signálem, kterým je pokryto obydle-
né území naší republiky.

Víte, kolik sirén je v Mníšku pod Brdy 
a okolí?

Na území Mníšku p/B, dle podkladů HZS Stře-
dočeského kraje, není žádná siréna zavedená 
do systému JSVV s dálkovým ovládáním HZS. 
Siréna je vybavena pouze místním ovládáním 
a pravidelné zkoušky si musí zajistit obec vlast-
ními prostředky nebo požádat o připojení na 
dálkové ovládání HZS.

Jakým tempem měníte staré tradiční 
rotační sirény za nové?

Nové elektronické sirény se osazují v místech 
se zvýšeným rizikem – záplavová pásma, okolí 
velkých chemických podniků, jaderné elektrár-
ny… Pořízení nových sirén je závislé na fi nanč-
ních prostředcích, a tak to jde velmi pomalu. 
Finanční náklady na instalaci jedné moderní 
elektronické sirény se pohybují mezi 110 až 300 
tisíci korunami, podle místních podmínek.

Jaké jsou výhody nových zařízení?

Elektronická siréna s možností připojení de-
tekce umožňuje vyslat varovný signál a předat 
tísňovou informaci ohroženému obyvatelstvu, 
tedy umí reprodukovat mluvené slovo. Nabízí 
také možnost připojit speciální měřidla a čidla 
se zpětným přenosem dat do Operačního infor-
mačního střediska. To je důležité pro včasné va-
rování například v místech, kde hrozí únik ne-
bezpečné chemické či radioaktivní látky nebo 
kde není zabezpečeno stálé monitorování.

Nemáte pocit, že velká většina lidí by ne-
dokázala rozlišit význam zkušebního tónu 
od varovného či svolávacího hasičského?

Všeobecně je povědomí o chování při zaznění 
varovného signálu velmi nedostatečné. Bohu-
žel zrušení předmětů na základních školách, 
které vychovávaly v otázkách civilní ochrany, 
je na porevoluční generaci citelně znát . Výsled-
kem je návrat výchovy jak reagovat na krizové 
situace do školních osnov. V současné době by 
možná byly na místě krátké výchovné pořady
v hlavních médiích, například podle vzoru 
BESIPu.

A když už by ho někdo rozpoznal, bude vě-
dět, co má v případě varování dělat?

Pro varování obyvatelstva byl zaveden jeden 
varovný signál „Všeobecná výstraha“, který 
musí být doplněn tísňovou informací obyva-
telstvu. Veškeré doplňující tísňové informace 
a doporučení pak poskytují hromadné infor-
mační prostředky. Dalšími signály je „požární 
poplach“ pro svolávání místní jednotky PO 
a „zkušební signál“ pro pravidelnou zkoušku si-
rén. Tyto signály od laické veřejnosti nevyžadují 
žádnou reakci. Jinak samozřejmě čím víc lidé 
budou vědět, tím lépe. Pro rozšíření jejich pově-
domí se nabízí prostor pro působení preventistů 
SDH nebo dalších zájmových skupin.

Víte o aktivitách početné skupiny fanouš-
ků „Posluchači pravidelné zkoušky sirén“?

O zájmových skupinách, které se zabývají siré-
nami, samozřejmě vím.

Těší vás jejich zájem o sirény?

Jistěže těší! A určitě by se mi líbila i myšlenka 
nějaké expozice, která by se zabývala vývojem 
svolávacích a vyrozumívacích systémů.

Neoslovili vás, že byste jim třeba věnovali 
staré vyřazené sirény?

Budete se divit, ale zájemci už nás oslovi-
li, proběhla i nějaké komunikace, ale zatím 
jsme nedořešili fyzické předání a odvoz sirény. 
Jde samozřejmě o starší typ klasické rotační si-
rény.

Posluchači sirénové poezie
Do roku 2002 probíhala zkouška sirén vždy jen 
dvakrát do roka. Stav stárnoucích zařízení si 
ale vyžádal zkoušky častější, a tak od té doby 
probíhají každý měsíc.

A dodejme, že k nemalé radosti technických 
fandů i skupiny „Posluchači pravidelné zkouš-
ky sirén“, která je aktivní na facebooku a dnes 
čítá nějakých 3 000 členů. Někomu by se moh-
lo zdát, že jde jen o recesistickou skupinku, 
ale opak je pravdou. Posluchači vyhledávají 
sirény, obdivují jejich tvar, fotí je a největším 
svátkem pro ně je, když je první středu v měsíci 
jejich zkouška. Těch 140 vteřin si užívají nebý-
valým způsobem.
Když posloucháte, jak muži i ženy hovoří 
o jejich netradičním koníčku, nemůžete jim to 
nevěřit: „Ten zvuk je docela zajímavý“…“Minu-
lý měsíc jsem zkoušku slyšela na Václaváku - 
a to teda byl zážitek!“… “Dneska krása a bez-

větří, celkem příjemný a krystalicky čistý zvuk“…
…“Je to pro mě něco jako nedělní chvilka 
poezie…“… a někteří jdou tak daleko, že na 
sirénový koncert berou i svého psa.
Ale nejde jen o zvuk: zatímco běžný člověk 
kouká na panorama města jako na celek, po-
sluchači zuřivě hledají sirény. A jak sami říkají, 
doslova je mučí, když je někde siréna umístěna 
na nereprezentativním místě nebo je nedejbo-
že dokonce nefunkční.
Asi nejoblíbenější jsou ty historické - například 
typ Kirké - které pamatují ještě nálety II. svě-
tové války. Nejčastěji je najdeme na vesnicích 
a v malých městech.
Středoškolský profesor Milan Zachodil z Hodo-
nína právě taková místa objíždí a mapuje nej-
zajímavější objekty a typy sirén i jejich historii. 
Připravuje monografi i o sirénách.

Roman Brunclík
foto: Tereza Středová

ilustrace: Štěpán Lenk

Takto nějak by mohlo vypadat vysněné hitové CD fanouška pravidelné zkoušky sirén...
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V minulém Zpravodaji se čtenáři dočetli o chystané putovní výstavě fotografi í Poznej 

světové dědictví UNESCO, která se opět vrací do mníšeckého zámku. Dnes přinášíme 

rozhovor s autorkou projektu, publicistkou a cestovatelkou RNDr. Milenou Blažkovou.

MÓDA NAPŘÍČ STALETÍMI - Polyxena z Pernštejna

Výstava skvostů s puncem UNESCO
Ze zámku

Dnes si představíme pozoruhodnou dámu, 
která postupně patřila do tří nejvýznamněj-
ších rodů tehdejší doby. Narodila se Vratisla-
vovi z Pernštejna, nejvyššímu kancléři Čes-
kého království. Jejím prvním manželem se 
stal vznešený Vilém z Rožmberka, bratr Petra 
Voka. Ženich byl zhruba o třicet let starší, nad 
čímž se ale málokdo pozastavoval. Přestárlá 
byla tehdy spíše nevěsta, bylo jí už přes dva-
cet. Jak víme, Vilém ani jeho bratr potomky 
neměli a Rožmberkové vymřeli po meči.

Polyxena po pěti letech ovdověla a až po 
dalších jedenácti se vdala podruhé. Vzala si 
Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, hlavu 
české katolické šlechty, kterému ve svých 
více než čtyřiceti letech porodila jediného 
syna Václava Eusebia. Také ona sama byla věr-
ná katolička, vychovaná přísnou španělskou 
matkou. Je známa jako „zachránkyně“ Viléma 
Slavaty a Bořity z Martinic, které v roce 1618 
ukryla ve svém paláci poté, co přežili vyho-
zení z oken Pražského hradu. A o deset let 
později věnovala kostelu Panny Marie Vítěz-
né vzácnou sošku - dnes známé Pražské Jezu-
látko - které dostala jako svatební dar od své 
matky Marie Manrique de Lara.

Polyxena reprezentuje přísnou a upnutou 
španělskou renesanční módu. Panenka je 

oblečena téměř jako na obraze 
vlámského malíře a portrétis-
ty Rolanda de Mois z doby 
kolem roku 1585, jen na hlavě 
má klobouček. Sukně měly 
trychtýřovitý tvar podepře-
ný krinolínou, šaty zdobené 
perlami a drahokamy 
byly ušité z těžkých 
a drahých látek jako 
je damašek, brokát 
nebo samet. Živůtek 
byl upnutý až ke 
krku a zakončený 
charakteristickým 
tuhým okružím. Horní 
část šatů ale neškrtila 
jen u krku. Byla celá 
formovaná korze-
tem vyztuženým 
kosticemi nebo 
dokonce ko-
vovými des-
kami, které 
měly zajis-
tit plochý 
h r u d n í k . 
Asi není co 
závidět.

Zámek pro děti,
milovníky přírody
i fanoušky swingu
V sobotu 10. června se v zahradě zámku po-
baví děti všeho věku. Dětský den se šermem, 
hrami a soutěžemi začne v 11 hodin a každý se 
bude moci stát mladým rytířem a rytířkou jako 
za dávných časů. V zámku pak čekají speciální 
dětské prohlídky.

Ve dnech 10. a 11. června se zámek připo-
jí k Víkendu otevřených zahrad. Zájemci si 
budou moci projít zámecký park s výkladem 
průvodce a představovat si, jak tu kdysi býval 
hradní příkop, jak tu probíhaly barokní slavnos-
ti nebo jaká romantická zákoutí tu vznikla ke 
konci 19. století. Uvidí vzácné dřeviny, jako je 
tulipánovník, jinan nebo magnolie.

O státním svátku, ve středu 5. července, jsou 
zváni všichni milovníci swingu, jazzu a vůbec 
atmosféry doby první republiky. Od 19 hodin 
se můžeme těšit v zahradě zámku na koncert 

Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. 
Předprodej vstupenek už byl zahájen. Více na 
www.zamek-mnisek.cz/cs/MELODY-MAKERS.

Letos probíhá již 15. ročník této výstavy. 
Jak vůbec vznikl nápad na takový projekt? 

O přírodu, památky a jejich ochranu se zají-
mám prakticky celý život, ostatně vystudovala 
jsem přírodní vědy na Karlově univerzitě, pra-
covala v dobrovolných ochranářských orga-
nizacích, hodně cestovala a poznávala. Záhy 
jsem pochopila, jak důležité je chránit výtvory 
lidí nebo panenskou přírodu. Už v roce 1972 
jsem se zajímala o tehdy vznikající iniciativu 
celosvětové ochrany přírodních a kulturních 
památek, na konferenci OSN ve Stockholmu 
poprvé zazněla myšlenka Úmluvy o ochraně 
světového kulturního a přírodního dědictví. A 
právě poznávání, ochrana a přispění k zacho-
vání jedinečných přírodních a kulturních pa-
mátek je základní myšlenkou projektu Poznej 
světové dědictví UNESCO, který probíhá pod 
záštitou České komise pro UNESCO. Přibližuje 
veřejnosti taková mimořádná místa naší pla-
nety, která si zaslouží ochranu všech. Výstava 
fotografi í je jednou z forem, kterou myšlenku 
ochrany spolu se svými kolegy prezentujeme.

Jak se jednotlivé ročníky od sebe liší? A vy 
sama do nich ještě zasahujete nebo už běží 
„samy“?
Každý ročník sestavíme novou kolekci 100-120 
fotografi í míst z prestižního seznamu světové-
ho kulturního dědictví. Začínali jsme Českou 
republikou a postupně představujeme foto-
grafi e různých zemí ze všech světadílů. Aby 

výstava mohla běžet „sama“, jak se ptáte, mu-
síme sehnat partnery, sponzory, kteří by nám 
pomohli ji zrealizovat. Výstava je totiž všem 
přístupná zdarma nebo za dobrovolné vstup-
né, aby byla co největší návštěvnost, a ještě ji 
doplňujeme informačními brožurami, časopi-
sy, přednáškami apod. 

Před několika sezonami jsme ji mohli na-
vštívit i na našem zámku. Můžeme se tedy 
letos těšit na nové snímky a památky? 

Ano, uvidíte novou kolekci fotografi í, která na 
zámku nebyla. Letos například slaví rakouský 
Salcburk 20. výročí zápisu na Seznam UNESCO, 
proto budou součástí výstavy jeho fotografi e. 
Výběr padl i na Španělsko, které patří mezi 
země s největším počtem zápisů světového 
dědictví v Evropě, nebudou chybět ani foto-
grafi e z afrického Tuniska a z některé ze zemí 
Asie. Nechte se překvapit, rozhodně se přijďte 
podívat.

Výstava je přístupná zdarma, je vhodná i pro 
školní děti. Více o ní na www.unesco-mediain.cz.

foto: archiv mediain

Salcburk letos slaví 20. výročí zápisu na Seznam světového dědictví, proto budou součástí výstavy Salcburk letos slaví 20. výročí zápisu na Seznam světového dědictví, proto budou součástí výstavy 
i jeho fotografi ei jeho fotografi e

Stránku připravila: Marie Charvátová, Státní zámek Mníšek pod BrdyStránku připravila: Marie Charvátová, Státní zámek Mníšek pod Brdy
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Zašel jsem za několika starousedlíky a požádal je o osobní vzpomínky k historickým oka-

mžikům našeho města. Zejména mě zajímaly vzpomínky na Okrašlovací spolek, na který 

se snažíme v činnosti navazovat, a pak vzpomínky pro ně osobně zajímavé nebo důležité. 

Tentokrát přinášíme vzpomínky pana Josefa Havlíčka z nového sídliště.

Josef Havlíček (*1928)
se narodil v Mníšku za Sokolovnou č.p.173. Do 
školy sice chodil v Mníšku, ale protože zde ne-
byla škola, která by pojala všechny žáky naráz, 
vystřídal řadu míst. Do první třídy chodil na 
dnešní Lesní správu, do druhé a třetí do domu, 
kde je dnes pošta, následně do třídy ve slepé 
uličce pod Malým náměstím (zde měl pozdě-
ji zámečnictví pan Zikán). Měšťanku navště-
voval v budově dnešního Městského úřadu a 
pak jezdil rok na Dobříš do staré školy autobu-
sem pana Chýly. V Praze navštěvoval dva roky 
ekonomickou školu a následně průmyslovku 
s maturitou. Po krátkém totálním nasazení na 
severní Moravě a poválečné výpomoci v ze-
mědělství u Kácovských, pracoval jako úřed-
ník v hospodářských družstvech v Lahovicích 
a Karlíně. Na vojnu narukoval ostříhaný do 
Rimavské Soboty za ministra Čepičky. Odtud 
ho převeleli do Michalovců k ministerstvu 
vnitra, aby nakonec skončil jako spojař - radi-
sta. Vzpomínal na cvičení s radiostanicí, kde 
se díky špatnému spojení nakonec jednotka 
scházela dva dny, nebo na to, jak je četař jako 
“mladé” nechal v šeru zalehnout před domně-
lým nepřítelem, který se ukázal být kupkami 
hnoje. Nakonec byl úředníkem v Kovohutích, 
kde pracoval až do důchodu.
Co si pamatujete z činnosti Okrašlovacího 
spolku v Mníšku?

Vím, že dělali cesty kolem Zadního rybníka. 
Připravovali tam patky pro zábradlí, ale to se 
myslím nedodělalo. U Zadního rybníka byl také 
altán. Upravovali prostor koupaliště - byla tam 
taková ohrádka pro neplavce a až deset kabin 
pro převlékání. Pro mě jako pro kluka byl nej-
zásadnější starý Hamrtál. Měl placatou čepici 
s nápisem OSM, tedy Okrašlovací spolek Mní-
šek. Proto jsme mu říkali “osma”. Před ním jsme 
utíkali z fotbalu, který jsme hráli na náměstí u 
záhonů.
Jaký máte výrazný historický zážitek z měs-
ta či okolí?

Pamatuji si takové střípky z konce války. Pro mě 
bylo hodně zásadní, že mě ke konci války totálně 
nasadili na severní Moravě k regulaci Odry. Ale 
byl jsem tam jenom chvíli. Jednou, když jsme s 
kamarády šli do okolních usedlostí kvůli jídlu, 
jsme po návratu na ubytovně nikoho nenašli. 
Proto jsme šli domů. Po přechodu potoka jsme 
potkali skupinu vojáků, kteří nám řekli, že by náš 
čin mohly brát úřady jako zběhnutí, ale naštěstí 
z toho nic nebylo. V Teplicích nám dal přednosta 
lístky na vlak a dojeli jsme až do Prahy. V tu chvíli 
okolí nádraží Vršovice bombardovali.
Seděli jsme s klukama před trafi kou, naproti ško-
le, a projížděly kolem nás německé motorky s ku-
lomety na blatníkách co jely původně na Dobříš, 
ale u Kaple byly záseky, tak se vracely na Řevni-
ce. Vůbec si nás nevšímali. Přes Mníšek ke konci 
války jelo hodně techniky i tanků. Je zajímavé, 
že předválečná silnice - dlážděná do betonu - to 
všechno vydržela.

V sokolovně byli zajatí Italové, které hlídal Wehr-
macht. A ti k nám chodili pro jídlo. Hlídači je pou-
štěli. Po revoluci se u nás někteří znovu stavili. 
Dali jsme jim trochu jídla na cestu. Říkali, že musí 
okamžitě domů. Nevím jestli došli, už jsem o nich 
neslyšel.
Viděl jsem taky při revoluci uličkou od nás na 
Dobříšskou ulici, jak revoluční garda zastavila 
čtyři německé vojáky na kole. Ta kola jsem pak 
viděl opřená u sokolovny. Asi je přidali k ostat-
ním zadrženým Němcům, kteří se v sokolovně 
shromažďovali. Říká se, že prý všichni skončili ve 
Zlaťáku.

Také si pamatuji na vozatajstvo, co projíždělo 
kolem sokolovny, asi bylo maršála Koněva. Nebo 
jejich ležení v lesíčku u Lhotky - všechno tam měli 
vysypané pískem. Vypadalo to jako rekreace. Ří-
kalo se taky, že velitel zastřelil ruského vojáka 
přímo před mníšeckou ženou, která toho vojáka 
označila za “svůdce”.

Měl byste nějakou poznámku k proměnám 
místa, ve kterém žijete?

Spíš bych se věnoval okolí mého rodného dom-
ku za sokolovnou. Hodně se zde přestavovalo, 
ale i stavělo. Já jsem asi před deseti lety zboural 
stodolu, p. Šimonovský postavil patro, také Hla-
dovcovic barák byl původně přízemní, to ještě v 
době, kdy tam bydlel krejčí Procházka. I původní 
zámecká kovárna byla bez patra. Hodně změn se 
událo kolem sokolovny. Kuchyně původně nepa-
třila k sokolovně, byl tam úřad strážníka Babora, 
který vydával potravinové lístky. Myslím, že pat-
řil k četníkům, ale jako úředník - měl jinou unifor-
mu a nenosil pušku. Do sálu se původně chodilo 
ze dvora vchodem hned pod jeviště. Celý dvůr byl 
uzavřen velkými dřevěnými vraty. Přísálí s nářa-
ďovnou vzniklo až později.

A nějaké obecné vzpomínky z Mníšku 
a okolí?

Byla tu taková skupinka lidí, co si dělali vzájem-
ně žertíky. Patřili tam myslím Trnka - ten toho 
vymýšlel nejvíc, Veselý, Soběslavský, Sodoma 
a Zikán. Například, když šli společně hrát karty 

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK PŘINÁŠÍ UNIKÁTNÍ VZPOMÍNKY NA MNÍŠECKÉ STAROUSEDLÍKY

Josef Havlíček o škole, konci války, fotbale i hokeji
na Kapli, schoval si tam p. Soběslavský stromek, 
který na chvíli nehlídal a doma pak, když ho roz-
balil z něj opadaly všechny větvičky, které mu 
kolegové ořezali. Nebo vzkázali panu Zikánovi, 
že má jet do Líšnice hledat k někomu vodu, a pak 
seděli na náměstí a koukali se, jestli už jede. Sa-
mozřejmě, že ho do Líšnice nikdo nevolal. Nebo 
opět pan Zikán šel v hospodě na záchod právě 
ve chvíli kdy ho tam hledala žena a zbytek osa-
zenstva ji poslal na Skalku, že tam její muž před 
chvíli odešel.
Vím, že jste aktivně sportoval. Jak na to 
vzpomínáte?

V úvodu bych chtěl poděkovat svým rodičům, 
kteří mi nebránili hrát a podporovali mě v této 
činnosti. První vzpomínky na fotbal mám na 
hřiště na Šibenci. Kolem mého čtvrtého, páté-
ho roku jsem se přidal k slavnostnímu pochodu 
s hudbou, který šel právě na toto hřiště. Myslím, 

že se tenkrát hrálo proti SK Radlice. Za Mníšek 
tam myslím hráli například bratři Knoblochové 
Václav a František nebo bratři Šedivých. Na další 
fotbal si pamatuji na hřišti vedle Řevnické napra-
vo. To hřiště bylo trochu z kopce směrem k ba-
žantnici. Viděl jsem fotku bratří Knoblochů s voly 
na tomto hřišti, jak se snaží sklon trochu upravit.
Později se hrál docela dobrý fotbal, kde v poli 
hráli: Václav Buňát, Knobloch - centrhalf, Gustav 
Strnad, Jarda Vondrák, Václav Smělý, Papík Ha-
vránek a určitě další, na které si nevzpomínám. 
V brance Jarda Vávra, Josef Kadlec, M.Hnátnický, 
Václav Havránek - ten zaskakoval, když bylo tře-
ba. Jiný hráč byl Franta Kocourek, který původně 
hrál za Davli a pak se oženil v Mníšku a hrál za 
Mníšek. Materiálně fotbalisty podporovali pan 
Klusáček a pan Knobloch. Také myslím pan Klu-
sáček přivedl některé přespolní fotbalisty. Napří-
klad Černého a Vokurku a ještě nějaké, ale ty si 
nepamatuji. Já jsem hrál od žáků až asi do svých 
40 let. Většinou jsme začínali v Sokole nebo v DTJ 
a pokračovali jsme v mužstvu, které podporova-
ly Hrudkovny.
První hokej si pamatuji na zadním rybníku for-
mou turnaje. Hrála družstva Red River, Mníšek, 
Tanganika. Ti když nastoupili na led, měli říkan-
ku: „Tanganika ať je u nás velká klika” po zápase 
pak „Tanganika byla u nás velká klika“ a West 
End. O přestávkách někdy vystupovaly kraso-
bruslařky.

Za vzpomínky děkuje David Bílek

Z historie

Josef Havlíček losuje Sportku...
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(Pokračování z minulého čísla)

Již uvedená Skupina R 37 Brdy měla 10. března 
a 17. března 1945 podniknout útoky na silnici 
Praha – Písek proti obrněnému vozu (zničen a 
posádka zlikvidována) a proti nákladnímu au-
tomobilu s moukou. Miny pro zničení vozidel 
donesl J. Drábek, prvního útoku se účastnil 
i K.Tůma. Podle velitele skupiny por. Františ-
ka Fice z Mníšku J. Drábek zprostředkovával 
kontakt se sovětskými partyzány z okolí Kytí-
na, vzhledem k tomu, že je Fic mylně považo-
val za zběhy od Gestapa a za zajaté příslušní-
ky Rudé armády, kteří Němcům utekli, snažil 
se od nich pod dojmem zpráv, že právě tito 
v květnu 1945 prováděli rabování v Mníšku 
a okolí, důrazně distancovat.

Je třeba si rovněž položit otázku, kde v břez-
nu 1945 skupina získávala trhaviny (podle 
neurčitých náznaků v okolních lomech) 
a kdo miny vlastně sestavoval (chybí jakékoliv 
zmínky), když výcvik k tomu měli právě sovět-
ští partyzáni. Další akce, na níž se Drábek po-
dílel, se stala v noci z 29. na 30. dubna 1945, 
kdy se ve 2.45 podařilo vyhodit do povětří že-
lezniční most přes Vltavu u Dolních Mokropes 
(podle tamní kroniky jedno mostní pole po-
kleslo o 70 cm a stranou, ke znovu zprovozně-
ní tratě došlo 14. května 1945). Nejprve most 
fotografoval a později pomáhal s nesením 
celkem 120 kg výbušnin. Z různých popisů 
a svědectví vyplývá, že hlavní slovo měli So-
věti, ale vzhledem k tomu, že se jí zúčastnili 
členové a pomocníci z obou skupin (R 37 
a Hnutí za svobodu, z nichž ti hlavní shodou 
okolností padli za povstání), připisovali si 
později zásluhy na zničení mostu všichni.

Po osvobození se Sověti hlásili v Praze 
u svých představených a záhy se vrátili do 
SSSR. V. Kunc a několik z jeho podřízených 
se poté jako příslušníci RG (revoluční gardy) 
starali o zdravotní komisi České národní rady 
(viz níže) a J. Drábek taktéž vstoupil do RG v 
Mníšku. Podle výpovědi jeho kamaráda Vla-
dimíra Faekla se oba jako spojky sovětských 
partyzánských skupin dostali na konci dub-
na 1945 v Letech na Dobříšsku do kontaktu 
s mjr. Augustinem Schrammem (německý 
komunista ze Sudet, za války v SSSR, údajně 
agent NKVD, podílel se na výcviku čs. občanů 
před vysazením do vlasti, po osvobození mj. 
vedoucí partyzánského oddělení ÚV KSČ, tvr-
dí se, že měl údajně podíl na smrti Jana Ma-
saryka, 27. května 1948 zastřelen Miloslavem 
Chocem). Ten oba zaúkoloval, aby aktivně 
vyhledávali členy Vlajky a po osvobození je 
vybavil potřebnými pravomocemi k prová-
dění výslechů podezřelých. Konkrétně to byli 
hostinský Mestek z Kytína a baronka Char-
lotta Kastová (podle potvrzení MNV v Mníšku 

z 16. května jel Drábek do Prahy, aby po ní vy-
hlásil pátrání) a jiní lidé z okolí. Podle Faekla 
se již tehdy u Drábka objevily příznaky dušev-
ní choroby, když se choval nadřazeně a chtěl 
oba předvedené bít – Mestek šel z Kytína do 
Mníšku podle něj příliš pomalu (měl kýlu a byl 
starší), takže si na něj v lese vzal klacek, který 
mu Faekl vyrval z ruky. Baronku Kastovou při 
výslechu na MNV v Mníšku udeřil několikrát 
rákoskou přes hlavu, než mu v tom Faekl za-
bránil, protože na dotazy odpovídala, že neví 
nebo si nepamatuje.

Svou roli možná sehrálo, že Charlotta Kastová 
předtím Schmiedová a rozená Juglová pra-
covala jako sekretářka na zámku v Mníšku, 
kde do své smrti v r. 1937 jako správce pů-
sobil Drábkův otec. Během války se provdala 
za jeho majitele barona Bernarda Kasta. Za 
mobilizace v září 1938 si podle E. Drábkové 
stěžovala na přítomnost čs. vojáků v zámku 
a obvinila je z krádeže ložního prádla. Proti 
tomu se měl postavit jak J. Drábek, tak jeho 
matka. Ch. Smiedová poté za okupace údaj-
ně intervenovala u fi rem Ing. Antonín Bala-
ta, Praha, Hospodářské družstvo, Lahovice 
a u sedláře Františka Žiliny v Mníšku a vždy 
dosáhla propuštění J. Drábka z práce. Ten 
byl následně totálně nasazen ve slévárně fy. 
Svojtka ve Staré Huti u Dobříše jako pomocný 
dělník.

Výsledky z výslechů – ve skutečnosti nulo-
vé – potom Drábek vozil do Prahy a předá-
val mjr. Schrammovi. S ohledem na to, že se 
nepodařilo zjistit nic podstatného, J. Drábek 
po Mníšku prohlašoval, že toto – a ukazoval 
na svou koženou brašnu – bude mluvit, což 
samozřejmě znervózňovalo zainteresované 
osoby z exekuce.

Několik dnů před svým budoucím zatče-
ním, zhruba od 25. května, si Drábek začal 
na kartičky psát strojem údaje ke své účasti 
na rekvírování, případně k činnosti v Kura-
toriu a podepisoval je jako Lev Valsorajevič 
nebo Valsoraj. Což bylo Jaroslav pozpátku, 
u jména Lev mohlo jít buď o inspiraci jmé-
nem jednoho z partyzánů, čemuž by odpoví-
dalo i otčestvo Valsorajevič, nebo o odkaz na 
čs. státní symbol. Zásadní je v tomto směru 
vlastnoručně psaná kartička datovaná 29. III. 
1945 v 5.45, kde stojí „Pane učiteli! (míněn 
J. Polášek) Postupujte co nejpřísněji v případě 
udavače Lva Valsorjeviče, který udal partyzá-
ny ze spoluviny na krádeži, která byla spá-
chána v trafi ce p. Krutského. Řečeného mohu 
usvědčit z nečestného jednání.

Mníšek 29. III. 1945. 5.45 J. Drábek“

Dá se důvodně předpokládat, že správné da-
tum bude 29. května, možná i 30. května ráno 
po zatčení. Text také naznačuje konfl ikt mezi 

osobností J. Drábka a jeho alter ego Lvem Val-
sorjevičem. Důraz na Krutského trafi ku tkví 
pak v tom, že z ní pocházely cigarety, které 
Drábek dostal za pomoc při rekvizici a bral to 
jako svůj největší prohřešek.

Důvodem bylo, že 17. května 1945 Zemské 
četnické velitelství na základě sdělení Velitel-
ství Alex (vojenské velitelství, které řídilo po-
vstání v Praze a existovalo ještě nějakou dobu 
po osvobození) požádalo Okresní četnické 
velitelství Praha-venkov-jih, aby prověřilo 
sdělení od Velitelství Alex, že v okolí Mníšku 
řádí pětičlenná tlupa pod vedením jistého 
Kunce. Druhý den k tomu Velitelství četnické-
ho oddělení Praha, jež fonogram obdrželo v 
opise, oznámilo, že dotyční po odchodu so-
větských partyzánů zůstali ozbrojeni v lese 
(Čs. rozhlas mezitím vysílal výzvu k odevzdání 
zbraní), odkud podnikají různé výpady, zne-
klidňují obyvatelstvo a že po vypuknutí Praž-
ského povstání v něm na žádost MNV Mníšek 
odmítli bojovat a místo toho vyloupili míst-
ní restauraci i obchody. Navíc se na několik 
dnů usadili ve vile Adalberta Jellineka (toho 
již dříve spolu se ženou zlikvidovali sovětští 
partyzáni) a ukradli zde všechny cennější věci 
(přitom právě B. Kocourek byl viděn, že odtud 
odnáší nějaké předměty). Později se spekulo-
valo, že tady J. Drábek našel seznam místních 
vlajkařů, přitom odtud s Vladimírem Faeklem 
pouze odváželi miny do minometu.

Vrchní strážmistr Jaroslav Pícha z Velitelství 
četnického oddělení Praha přitom vycházel z 
informací od předsedy MNV Mníšek Karla Va-
šíčka, člena MNV plk. Ing. Antonína Šlejmara 
a velitele četnické stanice v Mníšku vstržm. 
Chotěbořského. Jeho návrh na zásah počet-
nější vojenské jednotky (s ohledem na údajný 
pobyt skupiny v lesích) však tehdy zůstal bez 
výsledku.

Teprve, když si B. Kocourek 28. května na Ve-
litelství znovu stěžoval na to, že Kunc většinu 
ukradených věcí (až 6 kufrů) odvezl k sobě do 
Prahy, a že hrozí ztráta i ostatních předmětů, 
dostal radu, aby se obrátil na mníšecký MNV 
a četnickou stanici, které si mohou vyžádat 
asistenci Rudé armády. K tomu také skuteč-
ně došlo, když nejdříve byly s poškozenými 
sepsány protokoly. V průběhu 29. května se 
tak doma a ne v lese (!) uskutečnilo zatčení J. 
Drábka, V. Hübnera a K.Tůmy i domovní pro-
hlídky jmenovaných.

PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.
plk. PhDr. Eva Michálková v. r., ředitelka úřadu

ÚŘAD DOKUMENTACE A VYŠETŘOVÁNÍ 
ZLOČINŮ KOMUNISMU

SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

(Pokračování příště)

Osud mníšeckého občana Jaroslava Drábka - II

Sledujte ON-LINE zpravodajství z vašeho m sta - www.zpravyzmnisku.cz
Aktuální zprávy z radnice, praktické informace, zajímavosti, videa, fotografie a diskuzi – to vše nabízí on-line Zpravodaj. 

Můžete jej svými zprávami, fotografi emi a videi také spoluvytvářet. Zprávy z Mníšku budou o všem, co se v našem městě a jeho okolí děje. 
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Škola

VÍTĚZSTVÍ DĚTÍ ZŠ MNÍŠEK V PŘEBORU ŠKOL STŘEDOČESKÉHO KRAJE V OB

Jak to viděla orientační běžkyně Julie

Dne 9. května 2017 jsme se zúčastnili přebo-
ru škol v orientačním běhu (OB), který se ko-
nal v lesoparku Řepy. Naše škola jela spolu 
s dobříšskými školami společným autobusem. 
Na zájezd nás doprovázel trenér OK Dobříš 
Martin Bambousek, který postavil tým v tomto 
složení:
Kategorie D3 (dívky 1.-3. tříd) – Veronika Ble-
hová a Markéta Hrdličková
H3 (hoši 1.-3. tříd) – Matěj Vojkůvka, Teodor 
Kučera, Ondřej Matys, Jiras František, Kryštof 
Peckl

D5 (dívky 4.-5. tříd) – Julie Bambousková, 
Annabelle Magazu, Anička Neuerová
H5 (hoši 4.-5. tříd) – Jenda a Antonín Jirasovi
S tratěmi jsme si vzhledem k našim závodním 
zkušenostem poradili, a podařilo se nám bez 
větších chyb absolvovat závod až do cíle.
Do celkového výsledku se započítával čas 
nejlepšího z každé kategorie za každou stře-
dočeskou školu. Díky 1. místu Teodora Kučery 
a Julie Bambouskové, a 2. místu Jendy Jirase 
nebylo na konci závodu pochyb o celkovém 
vítězi Středočeského kraje. Pěkné umístění 
na bedně se povedlo také Aničce Neuerové 
(3. místo) a Tondovi Jirasovi (3. místo).
Ano, byli jsme to my - hurá!
Odvezli jsme si zlatý pohár a medaile za umís-
tění v jednotlivých kategoriích.

Za děti sepsala Julie Bambousková - s tátou :-)
foto: Martin Bambousek

Školní tajemství
Každá škola má svá 
tajemství. I ta naše! 
A jedno z nich se 
skrývá hned nad 
jejími vstupními 
dveřmi! Já jsem si 
ho přitom všimla až 
nedávno…

Každé ráno, když 
jsem přicházela ke škole, všimla jsem si čtyř 
malých obrázků, které zdobí omítku čelní stra-
ny budovy hned nade dveřmi. Koukla jsem 
na ně ale jen letmo. Teprve před několika dny 
jsem si uvědomila, co vlastně znázorňují, a že 
jsou všechny čtyři vzájemně provázané!

Bylo to překvapivé zjištění. V té chvíli jsem si 
říkala, jak je skvělé, že před šedesáti lety byly 
pro školu zvoleny zrovna tyto čtyři motivy. Co 
všechno vlastně mohou symbolizovat?

Pokud vás baví odhalovat tajemství, zkuste to 
také! Postavte se před školu, zadívejte se na 
obrázky a zkuste rozluštit, co vlastně předsta-
vují a co je všechny propojuje. 

Na všechny úspěšné detektivy čeká v 5.D vzác-
ný Glejt.

Užijte si pátrání! :-)

text a foto: Jana Porschová, ZŠ Kmenského 420

TEL.: 603 301 310

ZÁPIS 
NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

WWW.MINISLUNCE.CZ

1. 6. – 30. 6.
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Katedra architektury FSv ČVUT v Praze a Město Mníšek pod Brdy si Vás 
dovolují pozvat na výstavu posluchačů studijního programu Architek-
tura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze z ateliéru Jana Kašpara 
a Jiřího Pošmourného s názvem:

LETNÍ SCÉNA NA SKALCE V MNÍŠKU POD BRDY.
Výstava bude zahájena v neděli 9. 7. 2017 ve 14,30 hodin.

Projekty budou v klášteře barokního areálu Skalka k vidění 
do 27. 8. 2017.
Letní kulturní dění na Skalce se stalo podnětem pro témata letošních 
prací studentů architektury. Ti ve svých projektech analyzovali prostor 
barokního areálu a následně vytvořili konkrétní návrhy dočasných in-
stalací a drobných či rozsáhlejších stavebních zásahů, které by vytvořily 

BUDDHOVY 
POHÁDKY 
NA DOBROU NOC

POHÁDKY PRO MALÉ 
BUDDHY 
NA DOBROU NOC

Dharmachari Nagaraja
Dvě knihy obsahují 38 klasických buddhistických příběhů, převyprá-
věných zábavným způsobem, tak aby je rodiče mohli předčítat svým 
dětem. Podmanivé vyprávění podnítí představivost vašich dětí, které 
zažijí řadu neobvyklých dobrodružství. Krásné barevné ilustrace na po-
čátku každé pohádky vaše děti přímo uchvátí. Na konci každé pohád-
ky je zdůrazněno buddhistické poselství. Pro rodiče je kniha doplněna 
úvodem, který přibližuje počátky buddhismu a závěrečnou kapitolou 
s podrobnými návody k meditacím, vhodnými pro děti. Tato půvab-
ná kniha pomáhá děti uvolnit, připravit je na klidný spánek a vytvářet 
silnější pouta v rodině. Naučí děti empatii. Probouzí a rozvíjí dětskou 
představivost a kreativitu. Posiluje sebevědomí a dodává dětem sebe-
důvěru, aby se vydaly na správnou cestu životem.

text a foto: Tereza Bauerová, knihovnice

Výstava studentských projektů na Skalce
Kultura

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Mníšek pod BrdyMníšek pod Brdy

NOVÉ KNIHY PRO DOSPĚLÉ
ŽÍT JAKO MUŽ
Philip Roth
První české vydání románu vzniklého 
v polovině 70. let 20. století, 
které uvádí do literatury hrdinu 
nejslavnějších autorových románů - 
Nathana Zuckermana.

MANŽELE ODVEDLE
Shari Lapena
Vaše dcerka spala, když jste ji viděli 
naposledy. Teď stoupáte po schodech 
do svého mrtvolně tichého domu a 
vaše nejhorší noční můry se naplnily. 
Dcerka je pryč.

PREDÁTOR
Wilbur Smith
Bývalý elitní voják nastupuje na 

cestu pomsty proti psychopatickému 
teroristovi a vrahovi jeho ženy. 

DIVKA V MODRÉM PLÁŠTI
Minica Hesse
Píše se rok 1943 a v nacisty 
okupovaném Amsterdamu vládne 
přídělový systém. Mladičká Hanneke 
se ale vyzná. Na černém trhu se 
pohybuje jako ryba ve vodě a dokáže 
obstarat většinu věcí, které lidé 
potřebují.

HLADOVÝ DUCH
Louise Penny
Chaos se blíží, starej brachu. Stačilo 
těchto pár slov a poklid ve Three 
Pines vzal zasvé. Hosté se právě 
chystali na návrat do měst, když byla 
v místním oblíbeném bistru nalezena 
mrtvola neznámého muže.

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

CESTA SNĚŽNÝCH PTÁKŮ
Robert Lyndon
Poutavý historicko-dobrodružný 
román odehrávající se 
v jedenáctém století přináší silný 
příběh putování několika 
svérázných lidí středověkým světem 
za sněžnými ptáky, svobodou 
a naplněním vlastního osudu.

DÉŠŤ SMÝVÁ STOPY
Mikaela Bley
Jednoho chladného, deštivého 
květnového dne zmizí z tenisové 
haly v centru Stockholmu osmiletá 
holčička Lycke. Pro zpravodajskou 
redakci TV4 je případ událostí číslo 
jedna a jeho sledováním je pověřena 
zkušená reportérka Ellen 
Tammová.

HOŘÍCÍ POKOJ
Michael Connelly
Nestává se často, aby oběť vraždy 
zemřela devět let po spáchání činu. 
Tentokrát ale takováto situace 
nastala: muž, kterého tenkrát 
zasáhla zbloudilá kulka, podlehl 
následkům těžkého zranění.

KNIHY PRO DĚTI
LVÍ KOUZLO
Martina Drijverová
Emil Holub byl český cestovatel 
a lékař, od jehož narození letos 
uplyne 170 let. Jeho životní příběh 
převyprávěla pro děti spisovatelka 
Martina Drijverová.
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK 
OČIMA SLEČNY ALICE A MISTRA 
VIKTORA
Tomáš Němeček
Třetí díl zábavné série populárně-
naučných knih, popisující naše 
slavné osobnosti tak, jak je 
neznáte. 
DŮM DOKTORA FIŠERA
Petra Braunová
Podivín doktor Fišer do svého domu 
obehnaného plotem s ostnatým 
drátem nikoho nepouští. Když se 
Petrův otec zmíní, že pro doktora 
pracuje, probudí v synovi zvědavost
LIŠÁK FERINA
Simona Petrová
V Černém lese v doupěti ve skále 
Kamenné srdce žije lišák Ferina, 
slavný detektiv, na kterého se 
obracejí všechna zvířátka.

podmínky pro konání nejrůznějších kulturních akcí – koncertů, divadel 
či projekcí fi lmů.
Věříme, že i tato výstava bude občanům města inspirací a podnětem 
k diskuzi během letních dní.

Jan Kašpar
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Spolky / Oznámení

Vypravili jsme se tentokrát s klubem Mladý 
vědec za fyzikálními pokusy na smíchovskou 
Střední průmyslovou školu. Čekaly tam na nás 
pokusy s povrchovým napětím, statickou elek-
třinou, magnetismem, mechanikou, termovizí 
i nanotechnologiemi.
Mohli jsme si vyzkoušet například elektroskop, 
Van Der Graafův generátor, Machův vlnostroj, 
demonstrační sadu s Wimshurstovou indukční 
elektřinou i odsávání vzduchu vývěvou a mno-
ho dalšího. Velké poděkování patří především 
paní Věrce Krajčové za pozvání a její čas, který 
nám věnovala.

text a foto: Anna Čišková

OPAKOVANÉ NEVYŽÁDANÉ PŘÍSPĚVKY
Upozorňujeme, že opakované nevyžádané příspěvky týkající se jednoho tématu ve Zpravodaji 
městečka pod Skalkou podle pravidel pro zveřejňování neotiskujeme.

(red)

VZPOMÍNKA
Vzpomínku tichou chceme Ti dát, aby si každý vzpomněl, kdo Tě měl rád.
Dne 30. 6. 2017 uplynou tři roky od úmrtí mého manžela, tatínka a dědečka Josefa Bestahovského 
ze Senešnice.
Odešel tiše bez slůvka rozloučení. Stále vzpomíná manželka Věra, synové Josef a Jiří s rodinami 
a nejmenší vnučka Danielka. Všichni, co měli Pepíka rádi, vzpomeňte s námi.
Nikdy nezapomeneme, stále to v srdci bolí. Chybíš nám taťko moc.

Věra Bestahovská

Další - v pořadí už osmý - ročník Nočního pře-
chodu Brd je za námi. Co se vlastně událo na 
startu, trase a v jeho cíli? Letos nás všechny, 
co už jsme šli poněkolikáté, Chossé velmi pře-
kvapil. Některé věci byly zapeklitější než ob-
vykle. Sraz probíhal standardně v Městském 
kulturním středisku v horním patře. Dostali 
jsme mapy, pokyny, a pak už jsme jen čekali 
do určitého času, abychom mohli splnit první 
úkol, a to dojít na autobus, který letos odjížděl 
přímo z náměstí. Na náměstí jsme všichni če-
kali na zastávce a pořád nevěděli do kterého 
autobusu nastoupit (projelo jich hned něko-
lik), plni očekávání jsme pak zjistili, že jedeme 
klasickým linkovým autobusem, ve kterém na 
nás čekala naše už známá průvodkyně Pamela.

V autobuse plném spících lidí nám řekla pár 
slov, rozdala lístky a pak už jsme jen netrpělivě 
čekali, kam nás odvezou. A světe div se, letos 
to nebyl tak úplně přechod v pravém slova 
smyslu, přes celé Brdy, protože startovním 
místem byla Kodetka u Dobříše. Týmy starto-
valy po třech minutách a vrhaly se po hlavě 
do tmy v brdských lesích. Po cestě měl každý 
najít tři kontrolky, které byly celkem daleko od 
sebe. První na rozcestí na Voznici u potoka po 
levé straně mostu proti proudu potoka, hned 
u dvou srostlých smrků, no hledejte, když je 
tam těch srostlých smrků asi dvacet… Dal-

ší byla až na rozcestí u Červeného kříže, nad 
Kytínem, no štreka jak blázen, ale všichni byli 
stateční a šlápli pořádně do pedálů. Na Červe-
ném kříži jsme čekali nějaký hrobeček, ale kde 
se vzal, tu se vzal Chossé s úkolem. Maximálně 
na tři sirky rozdělat oheň a přepálit dřevěnou  
laťku ve výšce asi 50 cm nad zemí. Některým 
úkol šel lépe, některým hůře, ale výsledku 
jsme se dobrali všichni. No a pak už jen na 
Skalku k triangulační tyči, uhodnout tajenku a 
hurá do klubovny. Po cestě ze Skalky nám ještě 

vrtalo hlavou, proč jsme měli v lese nasbírat 20 
smrkových šišek. No nebyl by to Chossé, kdyby 
je k něčemu nepoužil, nakonec jsme se museli 
ještě co největším počtem šišek strefi t ze scho-
dů dolů do připraveného koše. Gratulujeme 
vítězům a příští rok se zase uvidíme. :-)

Lukáši, Báro, Honzo z Příbrami - jste fakt dobří!

Kristýna Járková
Foto: www.brdskyzalesak.cz

AUTENTICKÁ ZPRÁVA O TOM, JAKÝ BYL 8. ROČNÍK ZÁVODU, KDE NENÍ VIDĚT NA KROK

S rozsvícenou čelovkou po nočních Brdech

Mladí vědci na exkurzi v Průmyslovce
Základní článek Hnutí Brontosaurus Kandík a Komise 

pro životního prostředí Města Mníšek pod Brdy

Vás zvou na přednášku pro veřejnost:

Tajemství 
podbrdských luk 

2017
neznámé dřeviny Podbrdska

která proběhne 15. června 2017  od 19. hod., 
v Lesní školce 7kvítek

(jurta u zastávky autobusové linky 321; Mníšek 
p. Brdy, Na Kvíkalce)
Přednáška bude nejen o dřevinách (zejména 
keřích), které potkáváme v naší přírodě, ale 
jejich názvy jsou pro většinu z nás tajemstvím.
Lektor: Mgr. Petr Karlík (Fakulta lesnická a dře-
vařská ČZU Praha, spolupracovník AOPK ČR 
a SCHKO Brdy)
Akce je bezplatná, podpořena Městem Mníšek 
pod Brdy z programu podpory spolků.

text a foto: Pavel Jeřábek

Oznámení
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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

KOUPÍM MALOTRAKTOR VARI-TERRA I V HORŠÍM STAVU.
TEL.: 722 422 223

Hledáme dva nové zaměstnance na HPP, nebo částečný úvazek, do výrobny 
čerstvých těstovin PASTA FIDLI v Mníšku pod Brdy, na pozici obsluha stroje/

balička, nástup možný ihned, ohodnocení 80-100,- /hod. Dvousměnný 
provoz. Požadujeme osoby  dlouhodobě nezaměstnané, nebo s nějakým 

stupněm invalidity. Kontaktujte prosím paní Cyrnerovou 722 633 078

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

Inzerce

OZNÁMENÍ K INZERCI 
Objednávky plošné a řádkové inzerce přijímáme na adrese 

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

Při opakované inzerci poskytujeme slevy. Těšíme se na spolupráci!
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Inzerce

 Zastupování u soudů,
úřadů

  Vymáhání pohledávek
 Smlouvy
 Rozvody

 Ověřování podpisů
 Advokátní úschovy
a veškeré právní služby
ve všech oblastech práva
 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).

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

Hledáme obchodníky.

www.maqfort.cz  |  info@maqfort.cz  |  +420 721 313 016

Zajímá Vás strojírenství a rádi pracujete s lidmi?
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Inzerce

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
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Inzerce

Přímý kontakt Mníšek: 

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

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

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

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

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

Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd   2 22.1.2013   14:55:41
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