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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
evropské volby jsou za námi a vzhledem k výrazně 
vyšší volební účasti (letos v Mníšku pod Brdy 35%, 
celorepublikově 28%) v porovnání s volbami do Ev-
ropského parlamentu v roce 2014 (tehdy v Mníšku 
pod Brdy 21%, celorepublikově 18%) lze usoudit, 
že Evropská unie není lidem lhostejná a její osud 
nás všechny začíná mnohem více zajímat. To je jistě 
dobrá zpráva a nezbývá než popřát nově zvoleným 
evropským poslancům mnoho štěstí, pevné nervy  
a hlasité svědomí v hájení zájmů ČR i EU jako celku.

Méně dobré zprávy se týkají přístavby mníšeckého 
školního Pavilonu. Kolaudace stavby je plánována na 
začátek července, k té ale zcela jistě nedojde z důvo-
du nedokončeného parkoviště, které bylo v minulém 
volebním období chybně povoleno jiným stavebním 
úřadem, než tím, který k tomu byl příslušný. Stavba 
parkoviště proto v tuto chvíli stojí a čeká na uplynutí 
řádných lhůt správného stavebního povolení. Termín 
dokončení celé stavby se tak posune o několik týdnů 
a bude pravděpodobně zdrojem velkého stresu jak 
pro stavební firmu, tak pro úředníky, vedení města  
i vedení školy. Obavy z případných dopadů na začá-
tek školního roku jsou však v tuto chvíli předčasné, 
protože mnohé se ještě může změnit.  O dalším prů-
běhu Vás budeme včas informovat.

Našim školákům teď přeji hlavně pěkný závěr školní-
ho roku a vysvědčení, se kterými budou spokojeni. 
Všem učitelům základních i mateřských škol bych 
pak ráda poděkovala za jejich nasazení v průběhu 
celého školního roku a popřála jim, aby v době let-
ních prázdnin nabrali novou chuť a energii do dal-
ší práce s našimi dětmi, protože nemají v rukou nic 
menšího než jejich budoucnost.

Přeji Vám krásné červnové dny.
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 Z radnice

Jak dopadly volby do EP  
v Mníšku pod Brdy
V Mníšku pod Brdy zvítězila ve volbách do Ev-
ropského parlamentu při volební účasti 35,03 
% koalice STAN, TOP 09 se 304 hlasy (19,97%), 
na druhém místě skončila Občanská demokra-
tická strana 279 hlasů (18,33%) a třetí byla Čes-
ká pirátská strana 249 hlasů (16,36%).

Strana Platné 
hlasy V %

1  Klub angažovaných nestraníků 2 0,13 %
  2  Strana nezávislosti Čr 11 0,72 %
  3  CeSTa OdPOvĚdnÉ  

SPOLeČnOSTI
7 0,45 %

  4  národní socialisté 0 0
  5  Občanská demokratická strana 279 18,33 % 
  6  anO, vytrollíme  

europarlament 
13 0,85 %

  7  ČSSd 29 1,90 %
  8  romská demokratická strana 1 0,06 %
  9  Komunistická str. Čech  

a moravy
61 4,00 %

10  Koalice dSSS a nF 1 0,06 %
11  SPr-republ.s tr. Čsl. m. Sládka 1 0,06 %
12  Koalice rozumní, nd 12 0,78 %
13  volte Pr. Blok www.cibulka.net 4 0,26 %
14  ne-vOLIm.CZ 0 0
15  Pro Česko 1 0,06 %
16  vědci pro Českou republiku 10 0,65 %
17  Koalice ČSnS, Patrioti Čr 4 0,26 %
18  JSI PrO?  

Jist. Solid. In. pro bud.
0 0

19  PrO Zdraví a Sport 3 0,19 %
20  
21  moravské zemské hnutí 1 0,06 %
22  Česká Suverenita 1 0,06 %
23  TvŮJ KandIdÁT 1 0,06 %
24  HLaS 81 5,32 %
25  Koalice Svobodní, rČ 8 0,52 %
26  Koalice STan, TOP 09 304 19,97 %
27  Česká pirátská strana 249 16,36 %
28  Svob.a př. dem.-T. Okamura 

(SPd)
82 5,38 %

29  aLIanCe nÁrOdnÍCH SIL 0 0
30  anO 2011 237 15,57 %
31  agrární demokratická strana 2 0,13 %
32  moravané 0 0
33  PrvnÍ rePUBLIKa 0 0
34  demokratická strana zelených 2 0,13 %
35  BeZPeČnOST, OdPOvĚdnOST, 

SOLId.
1 0,06 %

36  Koalice Soukromníci, neZ 1 0,06 %
37  evropa společně 18 1,18 %

38  KOnZervaTIvnÍ aLTernaTIva 0 0
39  Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid. 86 5,65 %
40  alternativa pro Česk. rep. 2017 9 0,59 %

Praktičtí lékaři budou mít omezený režim
V průběhu července a srpna bude probíhat v ordinacích praktických lékařů rekonstrukce. Vzhle-
dem ke stavebním pracím bude čerpáno větší množství dovolené a ordinační hodiny budou 
fungovat v omezeném režimu. Proto prosíme pacienty, kteří mají chronickou medikaci, aby  
se stavili do konce června a zajistili si léky na léto. Přesné termíny dovolené a ordinační hodiny  
o prázdninách Vám sdělíme v průběhu května. Děkujeme za pochopení.

MUdr. Hana Brichová, MUdr. Michal Pirunčík

Letnění Prostředního rybníku
Kdo chodí na procházky kolem rybníků, tak si jistě všiml, že se v tom prostředním několikrát 
během roku změnila výška hladiny. Důvodem je nefunkční výpusť, která během loňského léta 
propouštěla velké množství vody. V té době hrozilo uhynutí ryb, v zimě pak vlivem kolísání hladi-
ny zase nebezpečí prolomení ledu při bruslení. Po loňském výlovu se z tohoto důvodu nedávala 
již do rybníku rybí obsádka.

Přes letošní léto zůstane rybník prázdný. Jedná se o tzv. letnění, které se dříve používalo v běžné 
rybníkářské praxi jako způsob ozdravění, jako nástroj zvyšování produkce, ozdravení dna a pre-
vence zazemňování. Používalo se zejména jako nástroj pro podporu vegetace obnažených den 
a vodního ptactva, zničili se tak paraziti nebo původci rybích nemocí. Rybník se také postupně 
vystokuje a vysuší a připraví na rekonstrukci. Dále se výpusť zabezpečí tak, aby se nekontrolo-
vatelně nezanášela. V příštích letech je naplánováno odbahnění a celková oprava hráze, výpusti  
a bezpečnostního přelivu. To vše dle projektu, který se bude v nejbližší době zpracovávat, a jsou 
na něj vyčleněny finance v letošním rozpočtu města.

dana dalešická, místostarostka

Vezměte si patronaci nad záhony či truhlíky

S chází Vám možnost mít vlastní zahrádku, záhonek? Víte ve svém 
okolí o místě, které by mohlo vypadat lépe? Jste ochotní zkrášlit 
své okolí? Pak je tu výzva pro vás. 

Z důvodu velkého zájmu o zahrádky, kterých je ale omezené množství, přichází město s následu-
jícím návrhem. Ti z vás, kteří by si rádi vzali pod svou patronaci neudržované záhony, truhlíky nebo 
jen určité místo (ve vlastnictví města), které není právě nejlépe ošetřováno, se mohou aktivně 
zapojit do zkrášlování prostředí kolem sebe. Vaše nápady mohou být realizovatelné. Je potřeba 
se ale nejdříve spojit s Ing. Jiřinou Romovou z odboru vnitřních věcí (jirina.romova@mnisek.cz), 
návrh prokonzultovat a po odsouhlasení vedením města se můžete stát „patrony“ místa, které 
máte rádi. Podmínkou ale je se o takovéto místo pak pravidelně starat tak, aby bylo opravdu pro  
vylepšení veřejného prostoru města.

Příkladem občanské iniciativy jsou záhony na náměstí, o které se dlouhodobě stará paní Stiebe-
rová. Dále jsou to skalky a okrasné záhony u bytových domů, které jsou v péči jejich obyvatel.  
Za to všem těmto lidem patří náš velký dík, jejich práce si opravdu vážíme.
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Z radnice ÚZeMnÍ PLÁnOVÁnÍ

l  Schválila znění a uzavření ná-
jemní smlouvy na byt 1+1 v č. p. 
291 Rymaně, Mníšek pod Brdy 
mezi Městem Mníšek pod Brdy 
a paní I. P., bytem Mníšek pod 
Brdy na dobu určitou od 1. 4. 
2019 do 31. 3. 2020. Pověřila sta-
rostku podpisem této smlouvy.

l  Rozhodla v souladu se zása-
dami zákona č. 134/2016 Sb., 
rozhodla o výběru dodavatele 
veřejné zakázky „Interiér nové-
ho pavilonu ZŠ v Mníšku pod 
Brdy – dodávka nábytku pro  
1. NP“ a vybrala dodavatele 
OFFICITY s.r.o., se sídlem Vác-
lavské náměstí 799/48, 110 00 
Praha 1, IČ: 02732599.

l  Vzala na vědomí výpověď 
Obce Nová Ves pod Pleší z Ve-
řejnoprávní smlouvy ze dne  
12. 5. 2008 na výkon služeb 
Městské policie Mníšek pod 
Brdy na území Obce Nová Ves 
pod Pleší.

l  Projednala návrh Memoranda 
o spolupráci se Středočeským 
Inovačním Centrem a Memo-
randa o spolupráci s Centrem 
města budoucnosti a postoupi-
la ho ke schválení ZM.

l  Jmenovala předsedou Komise 
pro bezpečnost a prevenci kri-
minality pana Václava Grusze.

l  Jmenovala členy komise: Petr 
Smorádek, Stanislav Šampalík, 
Milan Olšák, Jiří Starý, Ondřej 
Solnička, Richard Řezáč, Josef 
Dvořák, Kristýna Baumová.

l  Jmenovala pracovní skupi-
nu pro prověření stavu budov 
v majetek města v obsazení: 
JUDr. Miroslav Vilimovský, Ing. 
Zuzana Hreusová, Mgr. Michal 
Trkan, Ing. Petr Kasl, Ing. Anto-
nín Pospíšil.

l  Souhlasila s vypsáním VŘ na 
„Doplnění sanačního průzku-
mu, vyhodnocení rizik a návrh 
konceptu sanace – Mníšek pod 
Brdy – Halda, Bažantnice a oko-
lí“.

l  Vzala na vědomí rezignaci 
pana Michala Strnada na funkci 
člena Redakční rady Zpravoda-
je městečka pod Skalkou.

l  Pověřila Komisi pro bezpeč-
nost a prevenci kriminality ana-
lýzou bezpečnostních rizik v ZŠ 
Komenského 420 za provozu.

l  Vzala na vědomí inspekč-
ní zprávu č. j. ČŠIS-3019/18-S  
o kontrole Základní školy Mní-
šek pod Brdy, okres Praha-zá-
pad, Komenského 420.

l  Souhlasila se zřízení příprav-
né třídy při Základní škole Ko-
menského 420 pro školní rok 
2019/2020.

rada města č. 14 – 16 / 2019

KRÁTCE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
l  Schválila zpracovatelskou a li-

cenční smlouvu se společností 
Osigeno veřejné zakázky a do-
tace s.r.o. k užívání certifikova-
ného elektronického nástroje  
k administraci veřejných zaká-
zek CENT a pověřila starostku 
jejich podpisem.

l  Projednala Dodatek č. 2 ke 
zřizovací listině Mateřské školy 
Mníšek pod Brdy, ul. 9. května, 
okres Praha-západ a Dodatek č. 
2 ke zřizovací listině Mateřské 
školy Mníšek pod Brdy, Nová 
499, okres Praha-západ a dopo-
ručila je ke schválení zastupitel-
stvu města.

l  Souhlasila s poskytnutím fi-
nančního příspěvku na instalaci 
babyboxu v Benešově ve výši 
1000,- Kč ze sociálního fondu.

l  Souhlasila s pořádáním Ble-
šího trhu v lokalitě předzámčí 
na pozemcích města č. parc. 
347/3 a 347/6, k.ú. Mníšek pod 
Brdy dne 14. září 2019 od 8 do 
12 hodin.

l  Souhlasila s pořádáním 2. roč-
níku běžeckého závodu Wolfs 
Race dne 17. 8. 2019 v Mníšku 
pod Brdy.

l  Navrhla rozpočtové opatření 
ve výši 300 000 Kč na nákup 
traktoru pro sběrný dvůr.

l  Souhlasila s nákupem trakto-
ru model 8145 a návěsu model 
TN CTS 05-32-K po projednání  
a schválení rozpočtového opat-
ření č. 2/2019 zastupitelstvem 
města.

l  Revokovala usnesení RM č. 
6-4/2018 novým textem: RM 
souhlasí se stavbou rodinné-
ho domu na pozemku č. parc. 
414/24, k. ú. Stříbrná Lhota a s 
připojením pozemku č. parc. 
414/24, k.ú. Stříbrná Lhota na 
vodovodní a kanalizační řad. 
RM doporučuje, aby dešťová 
voda byla akumulována v re-
tenční nádrži.

l  Souhlasila s plánovanou stav-
bou č. IE-12-6008373 „Mníšek 
pod Brdy - výměna kNN“ v k. ú. 
Mníšek pod Brdy. RM dále upo-
zorňuje investora, že Město 
Mníšek pod Brdy bude požado-
vat uzavření Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení služebnos-
ti inženýrské sítě. RM požaduje 
při realizaci stavby dodržení 
následujících podmínek: • ne-
bude omezen provoz a přístup 
do zahradnictví na pozemku 
č.parc. 1313/2, k. ú. Mníšek pod 
Brdy; • nebude omezen pří-
stup a provoz Sběrného dvora 
na pozemku č.parc. 1310/11, 
1310/9,1310/8, k. ú. Mníšek pod 
Brdy; • nebude omezen přístup 
a provoz prodejny BILLA na po-

zemku č. parc. 1313/2, 1313/10, 
k.ú. Mníšek pod Brdy. RM dále 
upozornila investora, že stav-
bou dojde ke střetu s vedením 
kanalizačního a vodovodního 
řadu a veřejného osvětlení.  
O vytyčení a stanovení pod-
mínek pro realizaci stavby je 
nutné požádat provozovatele 
1.SčV, a.s a Eltodo Citelum, s.r.o.

l  Souhlasila s umístěním 1 ks 
satelitního přijímače na bu-
dovu DPS Skalecké nám. 500  
v Mníšku pod Brdy za podmín-
ky, že zařízení bude umístěno 
na vnitřní stranu budovy DPS 
– do dvora. Instalace a případ-
ná následná demontáž zařízení 
bude provedena na náklady ža-
datele pana M. L.. 

l  Souhlasila se stavbou domu, 
kanalizační a vodovodní pří-
pojky pro budoucí rodinný 
dům a s připojením pozemku 
č.parc. 274/27, k. ú. Rymaně na 
kanalizační a vodovodní řad 
za podmínky uzavření Smlou-
vy ve smyslu §86 zákona č. 
183/2006 Sb. stavební zákon 
v platném znění. Pověřila sta-
rostku podpisem této Smlouvy 
mezi Městem Mníšek pod Brdy 
a paní V. O.. Upozornila staveb-
níka, že napojení na vodovodní  
a kanalizační řad a napojení na 
komunikaci bude možně až po 
výstavbě řadů a komunikace 
městem Mníšek pod Brdy. 

l  Projednala žádost pana A. P. 
o udělení výjimky z opatření 
obecné povahy č.1/2016 o sta-
vební uzávěře v lokalitě Pod 
Štítkem pro stavbu jednopod-
lažního rodinného domu, gará-
že a studny a přijala Rozhodnutí 
o povolení výjimky z uvedené-
ho opatření obecné povahy pro 
stavbu jednopodlažního rodin-
ného domu, garáže a studny 
svým usnesením č. 23-15/2019 
jehož přílohou je toto přijaté 
rozhodnutí o povolení této žá-
dosti v plném rozsahu.

l  Souhlasila s předloženou pro-
jektovou dokumentací pro 
územní řízení pro stavbu „Sil-
niční meteostanice D4 Kytín“ 
a požaduje uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě. 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 provo-
zovatele o jejich vytyčení.

l  Souhlasila se stavbou oploce-
ní východní strany pozemku 
č. parc. 216, k. ú. Rymaně na 
hranici s pozemkem č. parc. 
207/4, k. ú. Rymaně. RM dále 
souhlasí se stavbou kabelové-

ho vedení – přípojky kNN pro 
pozemek č. parc. 216 a 215, k. ú. 
Rymaně. Souhlasila se zněním  
a uzavřením Smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě stavby přípojky 
kNN pro pozemek č. parc. 215, 
216, k. ú. Rymaně. Pověřila sta-
rostku podpisem této smlouvy 
mezi Městem Mníšek pod Brdy 
a panem Ing. J. Sch..

l  Souhlasila se záborem pozem-
ku parc. č. 819/1 v k. ú. Mníšek 
pod Brdy v ul. J. Šťastného  
o výměře 713 m2 v období 
18. 3–12. 7. 2019 související se 
stavebními úpravami a rozší-
řením současného parkoviště  
u školního pavilonu. Souhlasila 
s odpuštěním poplatku za zá-
bor, protože se jedná o investi-
ci, kterou financuje město.

l  Souhlasila s umístěním 4 ks 
stolků a 2 ks slunečníků na ná-
městí F. X. Svobody č. p. 6, před 
provozovnou Café s Grácií dle 
Zásad pro umístění předzahrá-
dek na pozemku parc. č. 2889 
v k. ú. Mníšek pod Brdy za cenu 
100 Kč/m2/rok za předpokladu, 
že nebude omezen průjezd vo-
zidel.

l  Souhlasila s bezpečnostním 
ořezem lip mezi ulicí Jana Šťast-
ného a Rymáňská na základě 
žádost Mgr. E.N.

l  Souhlasila s předloženou pro-
jektovou dokumentací na akci: 
„Pubtrrack v lokalitě Za Rybní-
ky“. Pověřila OSMI zajištěním 
územního souhlasu.

l  Souhlasila s výběrem dodava-
tele stavby „Pumtrack v lokalitě 
Za Rybníky“ společnosti Local 
Trail. Pověřila starostku podpi-
sem objednávky.

l  Nesouhlasila s pokácením 
jehličnanů u bytového domu 
č.p. 550, ul. 9. května, 252 10 
Mníšek pod Brdy, na pozemcích  
v majetku města č. parc. 1785/5 
a 1758/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

l  Vybrala jako dodavatele reali-
zace akce: „Oplocení dětského 
hřiště v lokalitě Staré sídliště“ 
Patrika Hoška a pověřuje sta-
rostku podpisem objednávky.

l  Souhlasila se zněním a uza-
vřením Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti  
a smlouvu o právu provést stav-
bu č. IZ-12-6001528/VB/01 Mní-
šek pod Brdy, kNN u školního 
pavilonu, mezi Městem Mníšek 
pod Brdy a společností ČEZ Dis-
tribuce, a.s.. Pověřuje starostku 
podpisem této smlouvy.

l  Souhlasila se změnou podmí-
nek pro úrazové pojištění ke 
kartám CCS.

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



5

Z radnice ÚZeMnÍ PLÁnOVÁnÍ

N ávrh nového 
územního plánu 
pro území města 

mníšek pod Brdy se posunul 
zase o něco blíže ke svému 
schválení. 

Ve středu 23. května 2019 od 17:30 hodin se 
v prostorách Městského kulturního střediska 
uskutečnilo tzv. opakované veřejné projed-
nání návrhu podle příslušných ustanovení sta-
vebního zákona. 

Za město se zúčastnily paní starostka Magda-
lena Davis a paní místostarostka Dana Dale-
šická. Za zpracovatele územního plánu se zú-
častnil a výklad provedl architekt Milan Salaba. 
Výklad k procesním otázkám provedl architekt 
Zdeněk Kindl, který je externím spolupracov-
níkem a kvalifikovanou osobou pořizovatele, 
tj. městského úřadu. Jednání se podle pre-
zenční listiny zúčastnilo 62 občanů, přítomno 
jich ale bylo ještě více. 

Někteří z nich využili možnosti po provede-
ných výkladech položit přítomným zástupcům 
města, pořizovatele a zpracovatele otázky  
k návrhu územního plánu a jeho budoucí 
aplikaci. Diskuse k nejrůznějším obecným i 
konkrétním otázkám pak trvala do pozdních 
večerních hodin. 

Účelem veřejného projednání podle zákona 
není přijímat jakékoli závěry a rozhodnutí, ale 
doplnit veřejnosti informace o zveřejněném 
návrhu tak, aby se v něm dokázala orientovat 
a podle potřeby formulovat svá přání pomocí 
písemných připomínek a námitek, podáva-
ných na adresu městského úřadu v zákonem 
stanovené lhůtě.

Projednávaná verze návrhu územního plánu 
vznikla po úpravách předchozí verze k prv-
nímu veřejnému projednání, které proběhlo  
17. října 2017. V rámci tohoto projednání se 
sešlo 35 připomínek a 138 námitek, některá 
podání s více body, celkem tedy okolo tří set 
podnětů na úpravu návrhu územního plánu, 
které bylo nutné vyhodnotit. Některé z nich 
byly i protichůdné nebo v rozporu s předpi-
sy a stanovisky dotčených orgánů, případně  
v rozporu se zájmy města. Předkládaný návrh 
k opakovanému veřejnému projednání proto 
v části odůvodnění obsahoval tabulky s identi-
fikací a zestručněným zněním podání a k tomu 
pracovní návrh vyhodnocení včetně odůvod-
nění. 

Tento návrh podle zákona zpracoval pořizo-
vatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
a zpracovatelem a též (nad rámec zákona)  

Nový územní plán se blíží do finále

ing. arch. Zdeněk Kindl

s komisí pro územní plán, která fungovala do 
konce minulého volebního období. Komplet-
ní návrh vyhodnocení připomínek a námitek, 
včetně těch, které pořizovatel ještě obdrží, 
bude nakonec schvalovat zastupitelstvo měs-
ta. Tento krok musí učinit před tím, než vydá 
(schválí) celý územní plán. 

Pokud z vyhodnocení připomínek a námitek 
vzešlých z opakovaného veřejného projedná-
ní vyplyne potřeba podstatných úprav (což 
jsou prakticky všechny úpravy v grafické části), 
pak bude nutné upravený návrh znovu pro-
jednat při opakovaném veřejném projednání 
č. 2. Principem vyplývajícím ze zákona však 
je, že každé opakované projednání (včetně 
uznatelných připomínek a námitek) se týká 
již jen úprav uskutečněných od předcho-
zího veřejného projednání, tedy jen těch,  
s kterými se ještě veřejnost dříve nemohla se-
známit a ke kterým proto nemohla uplatnit 
připomínky a námitky. 

Těmito postupnými kroky se přípravný tým 
(pořizovatel, zpracovatel, určený zastupitel) 
dopracuje k takové verzi návrhu, která bude 
odsouhlasena dotčenými orgány státní sprá-
vy a bude ve smyslu zákona představovat 
maximálně dosažitelný obecně prospěšný 
soulad veřejných a soukromých zájmů na 
rozvoji území. Verze pak bude předložena za-
stupitelstvu města s nadějí, že ji zastupitelstvo 
schválí.

Potřeba nového územního plánu v Mníš-
ku pod Brdy je neoddiskutovatelná. Do-
sud platný územní plán sídelního útvaru  
nevyhovuje současným legislativním po-
žadavkům. V některých částech, zejména 
dotčených změnami, dokonce není jed-
noznačné, jaký výklad k němu by měl být 
správný a jaké požadavky na využití území 
a prostorové parametry zástavby zde platí. 

To se velmi negativně projevuje i vůči sta-
vebním záměrům investorů a jednotlivých 
občanů, kdy pro posouzení souladu svého 
záměru s územním plánem potřebují od 
roku 2018 tzv. závazné stanovisko úřadu 
územního plánování v Černošicích (před-
tím tento soulad posuzoval místní stavební 
úřad). Zejména pro jednoznačnost závazné 
územně plánovací dokumentace a před-
vídatelnost rozhodování tohoto úřadu je 

tedy potřebné co nejrychlejší schválení  
a uvedení nového územního plánu do praxe. 

Tím automaticky přestane platit starý územní 
plán a předpokládá se, že zastupitelstvo po 
příslušném procesu ukončí i platnost starých 
regulačních plánů. Celostátně platí, že „staré“ 
územní plány (schválené před rokem 2007) 
přestanou platit na konci roku 2022.

Nový územní plán, kromě splnění formál-
ních nároků, se bude od dosud platné-
ho územního plánu sídelního útvaru lišit 
zejména větším důrazem na zastoupení  
a ochranu ploch krajinné a sídelní zeleně, 
vymezením ploch pro doplnění občanské-
ho vybavení komunálního (nekomerčního) 
typu včetně sportu a rekreace, reálným ná-
vrhem řešení dopravních problémů a na-
opak vyšší regulací a plošným omezením 
zastavitelných ploch pro bydlení a pro prů-
myslovou výrobu. 

Územní plán velmi podrobně a zodpovědně 
řeší využití a možnosti dostaveb v plochách 
individuální rekreace (chatové osady), 
včetně stanovení podmínek pro eventuální 
přestavbu (transformaci) chat na rodinné 
domy. Pro zvláště významné nebo složité 
plochy předepisuje povinnost předchozího 
pořízení podrobnějšího regulačního plánu 
nebo územní studie.

Z podstaty územního plánování vyplývá, že 
nelze dosáhnout stoprocentního souhlasu 
všech občanů s jeho podobou v každém de-
tailu. Přitom je třeba vnímat, že územní plán je  
v podstatě místním právním předpisem, kte-
rý neurčuje, co a kdy se bude stavět, ale jen co 
a za jakých podmínek se smí nebo nesmí  
(z důvodů opřených o veřejné zájmy)  
postavit. Územní plán nebrání dosavad-
nímu využívání pozemků a staveb, pouze  
v poměrně ojedinělých případech tzv. veřejně 
prospěšných staveb a opatření, vyznačených 
na zvláštním výkresu a seznamu, a za předpo-
kladu dalšího řízení v konkrétní věci je možné 
vlastnická práva k pozemkům a stavbám (včet-
ně práva na jejich využívání v souladu s vyda-
nými povoleními) omezit nebo zrušit. 

Věřme tedy, že se podle současných od-
hadů podaří nový územní plán vydat do  
konce roku 2019!
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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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Kristýna Vávrová

Onu deštivou květnovou sobotu přijelo na 
náměstí v Mníšku pod Brdy prvních šestnáct 
farmářů a farmářek z města i blízkého okolí, 
aby zde společně založili tradici farmářských 
trhů. Občané jsou zde hýčkáni pravidelnou 
konkurenční akcí v Dobřichovicích, očekávání 
pořadatelů proto byla všelijaká, napětí by se 
dalo krájet.

Najíme se a posedíme se sousedy

O bnovený 
farmářský trh 
předčil všechna 

očekávání, pro velký zájem 
se v červnu zopakuje.

Výsledek však předčil všechna očekávání. 
Na nákupy dorazilo velké množství občanů  
z Mníšku a okolí, většinu stánků vykoupili ješ-
tě před oficiálním ukončením. Ukázalo se, že 
dlouholeté nevyslyšené volání mníšeckých po 
trhu s kvalitními lokálními produkty nebylo 
plané, fronty zájemců hovoří za vše. Farmáři 
tak odjížděli nadšení a spokojení, s příslibem 
opakované účasti.

Práce se vyplatila
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří  
se podíleli na přípravě celé akce a odvedli 
obrovský kus práce, která se vyplatila. Děkuji 
dobrovolným hasičům ze Stříbrné Lhoty za 
stavbu a vybavení stanu proti dešti. Děkuji 
panu Bednářovi za brzkou ranní instalaci elek-
trických rozvodů. Děkuji všem z Neposedné-
ho tygříka za doprovodný program pro děti. 
Moc a moc děkuji celému přípravnému týmu  
– Zdence Janouškové, Jakubu Potměšilovi, 
Janě Duškové, Daně Dalešické. A v neposlední 
řadě samozřejmě děkuji vám všem, kteří jste  
i přes nepřízeň počasí dorazili.

A co bude dál? K dalším dvěma termínům  
(31. srpna a 5. října) přidáváme pro velký 
úspěch ještě jeden – 29. června. Na konci 
roku tak budeme moct říct, zda se nám povedlo 
tradici opravdu založit, zda je o trhy pravidelný 
zájem. 

Rádi bychom zachovali podobu trhu, kde si 
nejen zakoupíte kvalitní potraviny, ale též po-
sedíte s přáteli, se sousedy. Již v červnu tak 
bude například možné poobědvat přímo na 
místě. A pochopitelně se vynasnažíme, aby 
toho prodejci tentokrát přivezli více. A věřím, 
že oni to rádi udělají, když viděli ten obrovský 
zájem.

Zájemci, ozvěte se
Ráda bych vyzvala další místní farmáře, kavár-
níky, majitele foodtrucků či streetcateringů  
a další, aby se ozvali a přidali se k nám. Nebo 
sami znáte někoho, kdo by neměl v Mníšku 
chybět? Ve všech případech se nám ozvěte na 
e-mail: najimese@gmail.com nebo volejte rov-
nou Janě Duškové na MěÚ.
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T ím, že něco vyhodíme nebo vylijeme do záchodu 
nebo dřezu, problém s odpadem nezmizí, ale 
začíná. musíme si uvědomit, že odpady nejsou 

totéž co odpadní vody. neznečišťujme tedy vodu jen za cenu 
svého pohodlí. 

Záchodová mísa není odpadkový koš

jiřina 
romová
Odbor vnitřních věcí

Připomeňme si, co do kanalizace nepatří a jak 
správně jednotlivé druhy odpadu likvidovat.

DO KANALIZACE NEPATŘÍ:
1.  zbytky potravin, odpad  

z kuchyňských drtičů
Zbytky jídel, ovoce, zeleniny a produkty  
z drtičů kuchyňského odpadu patří do nádob 
pro bioodpad nebo do kontejnerů na směsný 
odpad.

Drtiče a zbytky jídel způsobují zanášení kana-
lizace usazenými pevnými látkami, na které se 
váži zejména tuky, což může mít za následek 
snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až 
do úrovně plné neprůtočnosti. Skutečností je, 
že používání drtičů domovního odpadu způ-
sobuje vážné problémy nejen s odvedením 
odpadních vod kanalizační sítí, ale také při je-
jich čištění a následném vypouštění do toků. 

Z tohoto důvodu je používání drtičů výslovně 
zakázáno. Zároveň bioodpad v kanalizaci je  
lákadlem pro potkany, kteří se pak velkou 
rychlostí množí.

2.  hygienické potřeby
Pevné látky, včetně hygienických potřeb,  
patří do kontejnerů na směsný odpad.

Například dětské pleny, vlhčené ubrousky, 
včetně vlhčených toaletních papírů a ru-
liček od toaletních papírů, dámské hygie-
nické potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící 
textilní materiály. V nich jsou kromě celuló-
zového podílu také vyztužené vrstvy tvoře-
né plastovými foliemi. Plastové části těchto 
potřeb ve vodě nepodléhají, na rozdíl od 
toaletního papíru, rozkladu a dokáží zanést, 
případně zcela zničit čerpadla v čerpacích sta-
nicích odpadních vod. Následná nefunkčnost 
čerpací stanice může vést k nebezpečí zatope-
ní kanalizace i suterénů napojených nemovi-
tostí. V případě, že přece jen takový materiál 
projde celým procesem v čistírně odpadních 
vod, skončí bez jakéhokoliv úbytku v odpadu, 
produkovaném čistírnou odpadních vod a je 
třeba jej na náklady nás všech také jako sou-
část odpadu zlikvidovat.

3. chemikálie a další nebezpečné látky
Provoz čistírny odpadních vod může výrazně 
zkomplikovat řada chemických a nebezpeč-
ných látek, z nichž některé jsou vysoce jedo-
vaté a výbušné, a mají výrazný negativní vliv 
na biologické procesy čištění odpadních vod. 
Jedná se o ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla, 
tuky, oleje, barvy, rozpouštědla, ředidla apod. 
I relativně malé množství těchto látek může 
zcela zlikvidovat bakterie, které v čistírnách 
odstraňují biologicky odbouratelné látky. 
Rovněž nadměrné užívání čistících, pracích  
a dezinfekčních prostředků přírodě rozhodně 
neprospívá.

tuky a oleje slijte vychladlé do nádoby  
a odvezte na sběrný dvůr. chemikálie a dal-
ší nebezpečné látky je vždy nutné odvézt na 
sběrný dvůr. 

4. léky 
nepoužité léky odevzdejte v lékárnách do 
nádob k tomu určených.

Možná máte dojem, že se to Mníšku tolik ne-
týká, ale při intenzivních a přívalových deštích 
dochází k zahlcení odlehčovacích komor, které 
se nachází nad sběrným dvorem pod obcho-
dem PENNY. Dojde pak k tomu, že tyto nečisto-
ty (nepatřící do kanalizace) plavou na hladině 
a dostanou se mimo kanalizaci. Tím dojde  
k znečištění luk, do kterých se nadbytečná deš-
ťová voda rozlévá. Další bezpečnostní přeliv je 
před vtokem na ČOV, kde se tyto nečistoty za-
chycují o tzv. česle, které se mohou uvedený-
mi odpady ucpat a přívalová voda pak obtéká 
ČOV (dle dané technologie) a znečišťuje Bo-
jovský potok a přilehlé louky u Sýkorovského 
rybníka. Pohled je to opravdu nevábný, co vše 
voda nese, nehledě na to, že jsou tímto odpa-
dem ohrožena zvířata, která se tam pasou. 

Fotografie  
Bojovského potoka  

z letošního jara
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O becné podmínky 
sečení 
travnatých  

a trávobylinných ploch  
v období dlouhodobého 
sucha a horka vycházejí  
z dlouhodobých zkušeností 
při údržbě veřejné zeleně. 

Jak správně v suchu kosit travnaté plochy?

A.  Parterové, pobytové  
a parkové travnaté plochy

1.  Sečení travnatých ploch
1.1.  Travnaté plochy nikdy nesečeme když:
l  Je teplota vzduchu vyšší než +26 0C.

l  Trvá dlouhodobé sucho – horko a nemáme 
k dispozici závlahu. Dojde sice krátkodobě                 
ke snížení užitné hodnoty travnaté plochy, 
ale seč v takovýchto podmínkách může trav-
natou plochu výrazně dlouhodobě poškodit 
(zejm. odumírání jemných travních kompo-
nentů, vznik prázdných míst, rozvoj plevel-
ných rostlin v travnaté ploše, možný rozvoj 
chorob atd.).

  Příklad ideální seče travnaté plochy: Se-
čeme brzy ráno. Rosa není na závadu kromě 
pozdního podzimu (od poloviny října). Se sečí 
končíme vždy, když teplota vzduchu dosáhne 
+26 0C. V ideálním případě začne po seči pr-
šet nebo máme možnost zavlažit travnatou 
plochu, řezné rány na listech trav se pak 
rychle hojí. Závlaha pro parterový, pobytový  
a zátěžový trávník se pohybuje v dávce od  
2 do 6 litrů na 1 m2 travnaté plochy na jed-
nu závlahovou dávku. Seč za mírného deště  
a po dešti (ne vydatném a přívalovém) je 
vhodná, máme-li dobře nabroušené nože se-
kaček a výkonný ventilátor na sběr posečené 
travní hmoty.

 1.2.  Postup v případě dlouhotrvajícího 
sucha:

l  Nemáme-li k dispozici závlahu a je dlou-
hodobě sucho, neprovádíme pravidelné 
plošné sečení travnaté plochy na požado-
vanou výšku, ale necháme travnatou plochu 
růst bez seče do té doby, než sucho a ved-
ra pominou a začne se ochlazovat a pršet.  
Pak začínáme se sečí dle pravidla snížení  
o 1/3 výšky listové plochy trav. 

l  V případě rozvoje plevelnatých nebo silně 
alergenních rostlin v travnatých plochách 
je třeba situaci řešit jen lokální sečí pouze  
v místě výskytu předmětných rostlin. 

2.  Základní pravidlo seče travnatých 
ploch

Travnaté plochy sečí snižujeme vždy pouze 
o jednu třetinu celkové výšky listů trav před 
sečí.

Příklad: Travnatá plocha má výšku listů trav  
21 cm (bylo dlouhodobé horko a sucho). Tuto 
travnatou plochu za běžných podmínek seče-
me na výšku 12 cm. Jak postupovat? První sečí 
snížíme travnatou plochu na výšku 14 cm (tedy 
o 1/3 výšky). Druhou seč provedeme za cca 4-5 
dnů. Výška listů trav je před sečí cca 16 cm (na-
rostla v průběhu 4-5 dnů), sečí snížíme na 12 cm 
a dosáhneme standardní výšky travnaté plochy. 
Takto musíme postupovat vždy u parterových, 
parkových nebo pobytových travnatých ploch!

3. Čím a jak sekat travnaté porosty
Travnaté plochy je nutné sekat vhodným ty-
pem sekaček. Nože musí být nabroušené, aby 
řezná rána na listu trav byla co nejméně roz-
třepená. Zásadně je nutné omezit strunové 
sekačky (motorové kosy) na minimum, použí-
vat je jen v odůvodněných případech – např. 
výrazné terénní nerovnosti. Všechny travnaté 
plochy se zásadně sečou v přímém směru 
(rovné linie seče). 

B. Květnaté louky a luční 
porosty
Pro tyto trávobylinné porosty platí obecné 
podmínky viz. bod A 1.1.

První seč bude prováděna v období nejdéle 
do ½ června a druhá v září (tzv. „otava“). Seč 
je prováděna na výšku 10-15 cm. Pokosenou 
hmotu je třeba odstranit, případně je možné 
po dobu 2-5 dnů materiál ponechat na plo-
še, aby došlo k vydrolení dozrálých semen,  
a hmotu odstranit až poté. U přírodně bo-
hatších lučních porostů je vhodné využívat 
tzv. mozaikovou seč, kdy je cca 20-30 % plo-
chy (ideálně tam, kde je více dvouděložných 
rostlin) ponecháno nepokosené jako vhodný 
biotop pro různé druhy bezobratlých živoči-
chů. Zároveň se tím umožní dokončení vývoje  
(vykvetení, vysemenění) ponechaných rostlin.

Luční porosty a květnaté louky můžeme sekat 
bubnovou, lištovou, cepovou nebo i některý-
mi typy rotačních sekaček.

vypracoval Odbor ochrany prostředí Magistrátu 
hl. m. Prahy, oddělení péče o zeleň za odborné 

spolupráce Ing. Marka Hamaty
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Katce chybí společnost hodných lidí

P řinášíme čtenářům 
netradiční příběh. 
Poskytla nám ho 

maminka Kateřiny, která pro 
svou dceru hledá naplnění 
života. 

Katka je dívka, která žije samostatně v bytě  
v centru Mníšku pod Brdy. Lehké mentální 
postižení ji trochu ztěžuje zvládat každodenní 
povinnosti. Není pro ni vždy jednoduché stih-
nout vše včas a mít vše hotové a zařízené tak, 
jako my ostatní.

V září 2016 vyšla Katka do nového samostat-
ného života se spolubydlící Míšou, která měla 
podobné znevýhodnění. Obě mladé ženy se 
učily samy starat o domácnost, nakupovat, 
vařit, prát, hospodařit s penězi, včas chodit do 
práce a na všechny své volnočasové aktivity. 
Pomáhala jim organizace, která jim poskytova-
la asistenci přibližně 2h týdně.

Uplynulo 2,5 roku spolubydlení, Míša se od-
stěhovala a Katka zůstala v bytě zcela sama. 
Katka je v současné době velmi osamělá mla-
dá slečna. Je mnohem smutnější, než bývala 
dříve. V místě bydliště nezná mnoho lidí. Bojí 
se navazovat nové kontakty. Má obavu, že by 
jí zranilo, kdyby někomu otevřela své srdce.   
Potřebuje však společnost hodných lidí.

Proto se obracím na vás s nadějí, že se najde 
někdo, kdo by chtěl být některou z těchto 
osob:

l  Kamarádkou, která by zašla na kafíčko a jen 
tak popovídala a našla by společnou řeč.

l  Asistentkou, která by pomohla s každoden-
ními povinnostmi. Probrala s ní, co bylo  
v práci, co je potřeba a co bude následující 
den.

l  Spolubydlící, která by s ní trávila chvíle 
volného času. Společně se dívat na tele-
vizi, nebo společně posnídat a podělit se  
o péči o domácnost.  Ve dvou se žije lépe 
než sama. Spolubydlící by měla být žena 
buď s lehkým mentálním postižením, která 
by se chtěla osamostatnit, nebo žena, která 
má pochopení.

Lýdie Pavelková 
telefon: 608 226 322

CO O SOBĚ NAPSALA KATKA
Co ráda dělám a v čem jsem dobrá
l  trénuju Taekwon-do, mám modrý 

pásek

l  ráda jezdím na Vánoční pohár  
a vyhrávám medaile v Taekwon-du

l  ráda tančím

l  umím samostatně cestovat

l  ráda čtu knížky a sleduju Ulici  
a Ordinaci 

l  ráda poslouchám hudbu na 
internetu a na koncertech

l  ráda lyžuju, plavu, jezdím na koni

l  fandím fotbalu a hokeji, nosím ráda 
fotbalový dres

l  ráda létám letadlem, ale trošku se 
bojím

l  ráda bych se naučila hrát na kytaru

l  ráda hraju v divadle

l  mám ráda věci na svých místech,  
i v batohu mají věci svoje místa

l  ráda si dám skleničku vína

S čím potřebuji pomoct 
l  plánovat věci dopředu, když je něco 

na poslední chvíli, špatně to nesu

l  na všechno potřebuji hodně času, 
neumím spěchat, tak nespěchejte 
taky

l  pomozte mi zapojit se do konverzace 
a počkejte, až si rozmyslím odpověď

l  když mi někdo něco navrhne, může 
být moje první reakce „NE“, nechte 
mi pár dní na rozmyšlenou, možná se 
změní moje odpověď na „ANO"
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Dne 14. 5. 2019 se v mníšecké základní škole 
uskutečnilo setkání ředitelů více než dvaceti 
středočeských základních škol s ministrem 
školství Robertem Plagou. Východiskem pro 
toto setkání je dlouhodobá aktivita vedou-
cích pracovníků škol, kteří jsou nespokojeni 
s dlouhodobým vývojem školství v České 
republice obecně i nedostatkem kvalitních‚  
a kvalifikovaných pracovních sil v tomto obo-
ru konkrétně.

Již před několika lety tato platforma oslovila 
nyní již bývalou ministryni školství paní Vala-
chovou se žádostí o spolupráci při řešení této 
problematiky. Tehdy sdružení ředitelů obdrže-
lo pouze písemnou a telefonickou odpověď  

V letošním školním roce jsme pojali zápis jako 
„Školu čar a kouzel.“ Zaměstnanci a žáci školy 
již několik týdnů před zápisem pilně připravo-
vali dárky pro děti, kulisy, program a organiza-
ci jednotlivých stanovišť.

Děti, které přišly k zápisu, se nejdříve ocitly 
v prostředí vlakového nástupiště z příběhu 

K aždoroční akcí v měsíci dubnu na naší Základní škole, 
Komenského 420 bývá zápis do 1. tříd. Tento rok byl zápis 
stanoven na 23. 4. 2019. Pro rodiny s dětmi, které se chystají  

k zápisu, je tento den často velkou událostí. Aby měly děti nač 
vzpomínat, připravila naše škola pro děti opět velmi neobvyklý zážitek.

Mníšeckou školu navštívil ministr školství

Mgr. jitka Vočková
učitelka

Zápis ukázal Školu čar a kouzel

Harryho Pottera, následovalo uvedení do spo-
lečenské místnosti, kde se seznámily se svojí 
provázející paní učitelkou a vydaly se za dob-
rodružstvím do tříd Kouzelných zvířat, Fam-
frpálu, Lektvarů a Věštírny. Ve všech těchto 
místnostech na děti čekaly pohádkové bytosti 
a lehké úkoly, které děti měly plnit.

Ve školní kavárně bylo pro rodiče a jejich děti 
připraveno občerstvení v podobě upečených 
dobrot, kávy a limonád. Na závěr si mohly děti 
v herně nechat namalovat na obličej pavouč-
ka pro štěstí a zhotovit si fotografii i s rodiči od 
firmy Canon, jako památku na tento den. Fo-
tografii se spoustou dalších dárečků v podobě 

malého Lega, záložek do knížky, pexes, kouzel-
nických hůlek a mnoha dalších drobností, ale 
hlavně vstupenky do 1. třídy, si děti odnesly 
domů.

V prostorách školního hřiště zase na děti čekali 
živé sovy a dravci. V dětských očích bylo vidět 
obrovské nadšení ze „školy“ a již teď se těší, až 
budou moci usednout poprvé do školní lavice.

Za pedagogický sbor všem dětem, které pro-
šly zápisem, přejeme krásné léto plné zážitků 
a těšíme se na shledání s nimi ve školním roce 
2019/2020.

josef Porsch
s ujištěním, že v krátké době vše vyřeší nárůst 
platů učitelů. Nejenže se nevyřešilo nic, situa-
ce se dokonce ještě zhoršila. 

Protože nikomu ze zainteresovaných vedou-
cích pracovníků škol není tento stav lhostej-
ný, došlo k dalšímu setkání ředitelů těchto 
škol. Paní ředitelka mníšecké školy Michaela 
Pažoutová byla proto na posledním setkání 
ředitelů pověřena, aby připravila aktualizova-
ný text apelu na MŠMT, pod který se pode-
psalo více než dvacet dalších kolegů z vedení 
škol. Na základě toho bylo zahájeno jednání 
s kanceláří ministra, kde projevili pro tuto 
aktivitu maximální pochopení a vstřícnost. 
Výsledkem je uskutečněné setkání ministra 
s řediteli škol. Příležitost debaty s ministrem 
dostali i zástupci tříd naší školy.

Jednání všichni účastníci včetně ministra 
Plagy vyhodnotili jako maximálně věcné, kul-
tivované, ale především odborné. Pan ministr 
projevil (ostatně je vysokoškolský pedagog) 
mimořádnou znalost situace a bez známek ja-
kéhokoli bagatelizování souhlasil s výhradami 
ředitelů k současnému systému školství.
Účastníci se shodli na tom, že jako první mi-
nistr, který se odhodlal vyrazit „do terénu“  
a skutečně se odhodlal vyslechnout si názory 
nespokojených pedagogů, dal všem učitelům 
svými výroky naději, že na ministerském křesle 
sedí někdo, kdo problematice školství rozumí, 
je ochoten naslouchat a ochoten jednat.
Jak se vše bude dařit, ukáže až čas. Všichni 
účastníci si odnesli nejenom pocit, že jejich 
hlas byl slyšet, ale i ujištění, že spolupráce 
s ministerstvem školství bude pokračovat.
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BRDSKÝ KOS 2019 
 
 

PODPOŘILI NÁS 

Prázdninová herecká škola  

 

Nebe plné emocí
Neděle 5. května patřila na Skalce dvěma 
výtvarníkům, a to Mirkovi Salcmanovi a Evě 
Fenclové. V 15 hodin začala vernisáž jejich 
společné výstavy pod názvem Mé malé 
nebe a má soukromá země.

V sobotu 18. května proběhla v tělocvičně  
ZŠ Komenského 420 pěvecká soutěž pro děti 
a mládež Brdský kos. Té se v letošním roce 

zúčastnilo bezmála 100 dětí z celé republiky.

1. kategorie (5 – 8 let): 
1. místo: Karolina Veselá 
2. místo: Anna Schenková 
3. místo: Tobias Rosenbaum 
Cena poroty: Eliška Voráčková 

2. kategorie (9 – 11 let): 
1. místo: Karolína Čížková 
2. místo: Filip Růžička 
3. místo: Anna Marie  
Höppnerová. 
Cena poroty: Barbora Škrabálková

3. kategorie (12 – 14 let): 
1. místo: Aneta Křížová 
2. místo: Karolína Anna  
Bokstefflová 
3. místo: Lucie Hančlová 
Cena poroty: Aneta Kalertová; 
Barbora Štanclová.

4. kategorie (15 – 18 let): 
1. místo: Michaela Mervartová 
2. místo: Markéta Hrubá 
3. místo: Eliška Radikovská 
Cena poroty: Filip Strejc

5. kategorie  
     (dvojice a skupiny): 
1. místo: Karolína Anna  
Bokstefflová + Anna Marie  
Höppnerová 
2. místo: Karolína Čížková  
+ Nikol Ivanská 
3. místo: Martin Jirák  
+ Filip Strejc. 
Cena poroty: Nicole Wills + Markéta 
Hrubá + Anežka Heinzová

Cena diváka: 
Michaela Mervartová  
– 4. kategorie

jana  
dušková
kulturní referentka

Stovka dětí chtěla Brdského kosa

Za porotcovský stůl letos zasedli Zora Jandová, Milan Herman, Eliška 
Rezková a Josef Fečo.
Všechny děti si za své výkony odnesly diplom a dárky, které věnova-
lo město Mníšek pod Brdy a partneři akce. Nejlepší z nich vyhrály  
hodnotnou elektroniku, hudební nástroje, poukázku na nahrávku  
v hudebním studiu zcela zdarma a slevové poukázky na prázdninovou  
hereckou školu. Ti nejlepší budou mít také příležitost zazpívat si na  
náměstí F. X. Svobody u příležitosti Skalecké pouti.
Velký dík patří všem partnerům této soutěže. Již nyní se těšíme na jubi-
lejní 20. ročník.

BRDSKÝ KOS 2019 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Samotná vernisáž byla zahájena hudebním 
vystoupením. Po pár písničkách přišli do na-
bitého sálu kláštera oba výtvarníci převlečení 
za uklízeče a s humorem a nadsázkou všem 
ukázali, jak se dá zacházet s různými emoce-
mi a myšlenkami. Poté následoval židovský 
tanec a další hudební číslo, při kterém se zú-

častnění mohli kochat krásnými výtvarnými 
díly. Nechybělo ani občerstvení, při kterém se 
podávaly dobroty a bylinkové nápoje.

Všichni si z tohoto nedělního odpoledne od-
nesli krásný a nezapomenutelný zážitek.

jana dušková, kulturní referentka

Vítězka kategorie 15–18 let Michaela Mervartová a účastník letošní  
soutěže The Voice Česko Slovensko Josef Fečo.
 Foto Petr Marhoul
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Diamantová svatba manželé  
Marta a Miroslav Seidlovi

Přijměte upřímné blahopřání k významnému 
dni Vašeho společného života – vzácnému 
výročí – diamantové svatbě – šedesáti letům 
společného života od uzavření manželství, 
šedesáti letům lásky, trpělivosti a tolerance. 
Přejeme Vám do dalších společných let mno-
ho radosti, spokojenosti, zdraví, štěstí a osobní 
pohody. Město Mníšek pod Brdy

ZPĚV A AKROBACIE 
Mníšecké kulturní léto 2019 zahájila koncertem pod širým nebem barokního areálu Skalka oblí-
bená česká zpěvačka a závodnice rallye a driftů Olga Lounová se svým Bandem. Při devadesáti-
minutové hudební show nechyběly ani akrobatické prvky, při kterých se tajil dech. Olze Lounové 
tímto patří velký dík za nádherný kulturní zážitek.

Divadélko K zahájí stálý provoz
V pátek 28. června zahájí Divadélko K stálý 
provoz. Páteční program Divadélka K bude pro 
návštěvníky zdarma. Od 15:00 se koná dětské 
představení divadelního souboru Koloběžka 
Hurá na prázdniny, v 18:45 proběhne slavnost-
ní přípitek s paní starostkou Mgr. Magdelénou 
Davis, PhD. a od 19:00 bude divadelní koncert 
Cross Country. Více informací naleznete na 
www.divadelkok.cz a facebooku Divadélka K.
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Sbírková kampaň vyvrcholí  
festivalem Cihlafest 2019
V sobotu 20. července 2019 od  
10 hodin odstartuje v zahradách 
Chráněného bydlení Fara v obci Sla-
py 74 již 9. ročník benefičního open 
air festivalu CIHLAFEST.
Již od rána na návštěvníky čeká bohatý pro-
gram. Po celý den budou v areálu hrát kape-
ly, divadla a vystoupí akrobatický cirkus. Pro 
návštěvníky budou připraveny výtvarné dílny  
a workshopy, pro děti dětský koutek, bazének 
a mnoho dalšího. Celý festival vyvrcholí večer-
ním divadelním představením divadla Studio 
Dva „Vzhůru do divočiny“, kde se divákům 
představí v hlavních rolích Karel Roden, Jana 
Krausová a Kristýna Badinková Nováková. Di-
vadelní hra je volným pokračováním manžel-
ského příběhu Alice a Jindřicha. Zvýhodněné 
vstupenky jsou k zakoupení na akcecihla.cz/
cihlafest/ .
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.

Pouťový víkend se ponese  
v duchu tradice a pirátství
Tradiční Skalecká pouť v letošním 
roce proběhne o víkendu 20. – 21. 
července a pozvání přijaly Jana Kir-
schner, Pavlína Filipovská a skupi-
ny Circus Problem a Dead Daniels. 
Nezapomněli jsme ani na naše nej-
menší, pro ně jsme objednali před-
stavení Divadla Za2 „Velké dobro-
družství malého brouka“. 
O tom, že je zachována původní tradice Ska-
lecké pouti, svědčí uspořádání procesí, které 
bude putovat z náměstí F. X. Svobody na Skal-
ku. Procesí vyrazí v sobotu v ranních hodinách 
za doprovodu melodií spolku Rittornello. Na 
Skalce na všechny budou čekat sborové zpě-
vy, čtení z Bible, koncert k letnímu odpoledni a 
pobožnost křížové cesty od kapliček až k pous-
tevně. Mši bude v letošním roce sloužit římsko-
katolický biskup Zdeněk Wasserbauer.
Velký důraz budeme klást na program při jubi-
lejní 10. Neckyádě. Té bude patřit neděle. Celá 
Neckyáda se ponese v duchu pirátství. Pro děti 
bude připraven bohatý doprovodný program 
ve spolupráci se spolkem Rytíři Koruny České. 
Budou si moci vyzkoušet ládování děla, pro-
hlédnout si pirátské zbraně a střelný prach. 
Nebude chybět ani ponožková bitva. Účastníci 
v pirátských maskách budou následně odmě-
něni. Na Neckyádě vystoupí kapela Wyrton.
Skaleckou pouť zakončí podvečerní nedělní 
koncert chrámové hudby v kostele sv. Václava 
na náměstí F. X. Svobody.
 jana dušková, kulturní referentka

D ivadelní spolek Křoví 
byl založen v roce 1999 
v obci Líšnice. Nápad 

vznikl ve výtvarných kursech pro 
dospělé v Praze, která vedla Dana 
Radová, žijící tehdy v Líšnici a kam 
chodil skoro celý učitelský sbor 
líšnické školy. 

Ve spolupráci s tehdejší ředitelkou Základní 
školy v Líšnici, Janou Čihákovou se tito dospělí 
kulturní nadšenci se propojili přidalo se i mno-
ho sousedů z Řitky, Kytína, Čísovic, Všenor,  
z Mníšku pod Brdy… První divadelní (po)kus či 
výtvarně hudební happening se hrál pod ná-
zvem Něco z Lucerny v červnu 1999. Premiéra 
byla přímo v líšnickém rybníce. Pódium stálo 
opravdu ve vodě. Lípy šuměly, měsíček svítil, 
vodník pěl árii z Rusalky a jezdil v rybníce na 
obří rybě, rusalky tančily, tajemné mocnosti 
vyčarovaly tehdy dokonce sochu kouzelné 
žáby a chvílemi bylo na podiu i půl vsi. 
Křoví od začátku provází hudba, především 
vlastní s vlastními texty, někdy i s kapelou  
a tuto stránku má na starosti kapelník a Křovák 
Vašek Mašek z Řitky za vydatné pomoci Jirky 
Hladovce a dalších Křováků a přátel. 

Smích Pavla Landovského
„V dalších letech jsme pak v mníšeckém kině 
díky podpoře města zkoušeli i hráli například 
Tylovu Tvrdohlavou ženu, Drdovy Dalskabáty, 
nebo dvě komedie skvělého spisovatele, klí-
neckého souseda a milovníka amatérů Ivana 
Krause: Poker bez esa a Víkend. 
Na absurdní frašku od Vlasty Buriana a Artu-
ra Longena „Hajný v lese usnul“ přišel i náš 
kytínský soused, originální osobnost a geni-
ální herec Pavel Landovský. A smál se tak, že 
jsme povzbuzeni jeho reakcí tehdy hráli asi  
o půl hodiny déle, než obvykle a on i diváci to 
statečně vydrželi. 

Mníšecká stopa
Užili jsme si také svoji autorskou hru z pera 
herce, textaře, kytaristy a Rorejse Jirky Hladov-
ce: Konec Švandy aneb: Hvězda padá z Mos-
tu a další. Werichova Královna Koloběžka I. se  

v Křoví hrála poprvé v letech 2010-2011 a za-
pojili jsme tehdy i naše malé děti. Velký úspěch 
slavilo další představení, hrané především na-
šimi (již trochu většími) dětmi a jedinou do-
spělou herečkou Věrou Haneškovou ( Líšnice) 
v letech 2012-2015: Tři prasátka a my čtyři. 
Děti rapovaly, bubnovaly, hrály na hoboj, zpí-
valy, tančily, hodně se toho naučily a také do-
sti vyrostly. Dnes jsou větší než my, s vlastním 
názorem, nástroji i touhou po dalším hraní(si). 

Hrát se bude ve vile i na Štrůdlu
Tak jsme společně udělali na podzim 2018 ob-
novenou premiéru této Werichovy pohádky. 
Užíváme si každé chvilky, kdy se toto multige-
nerační uskupení sejde a jede s námi alespoň 
chvíli po té naší divadelní cestě, která je vlast-
ně i cíl. A těšíme se na vystoupení ve Wericho-
vě vile, 16.6. v 16.00 a na vystoupení na Rorej-
sím Štrůdlu v Mníšku pod Brdy 7. září, která si 
dáme ke dvacátým narozeninám Křoví.
V současnosti hrajeme, kde se dá a zkoušíme 
v Kulturním středisku U Koruny v Radotíně. Na 
repertoáru máme dva kusy. Kromě Koloběžky 
také obnovenou premiéru hry Na útěku. Hráli 
jsme ji v letech 2011-2013 a kdyby nebyla tak 
strašně drahá autorská práva, nikdy by tato hra 
v našem repertoáru neskončila. 

Exceluje Milada Čechová
Protože nám hra v repertoáru opravdu chybě-
la, rozhodli jsme se ji obnovit. Jízda životem 
dvou žen, z nichž jedna utíká z domova dů-
chodců a druhá od rodiny a potkají se na sto-
pu je plná humoru, hořkosti i životních zkuše-
ností. Roli Claude hraje Věra Hanešková, která 
ji s láskou a radostí hraje již podruhé. Margot 
tentokrát hraje Milada Čechová, která v Křo-
ví hostuje. Dříve než Miladu znalo však Křoví 
jejího muže, skvělého herce Vladimíra Čecha, 
souseda z Klínce, který Křoví fandil a spolupra-
coval na některých akcích. Tehdy jsme vůbec 
netušili, jakou má doma Vladimír konkurenci. 
Myslíme si, že nám i své ženě Miladě Vladimír 
se shora drží palce. 
Křovím za těch dvacet let prošlo kolem pade-
sáti tvůrčích lidí, někteří si založili svoje kapely, 
divadla, jiní tu káru táhnou s námi dál, další na 
nás chodí a fandí nám. A také nám roste druhá 
generace Křováků. Myslím, že se ještě máme 
a máte na co těšit! Díky všem, co jste s námi 
nebo na nás kdy šli jdete anebo půjdete.

dana radová, principálka a režisérka DS Křoví

Divadlo Křoví vyrostlo v Líšnici a již slaví 20 let
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Zvířata kastrujeme především jako prevenci 
nechtěného množení. Dalším důvodem pro 
kastraci jsou zdravotní důvody – kastrací lze 
předcházet některým akutním a velmi váž-
ným onemocněním, jako je například zánět 
dělohy, cukrovka, nádory mléčné žlázy, u psů 
samců pak rakovina varlat nebo onemocnění 
prostaty. 

Kastrace jako preventivní zákrok není náročná 
ani těžká operace a samozřejmě čím mladší 
zvíře ji podstupuje, tím méně je zatížen orga-
nismus a rekonvalescence je kratší. Kastrace 

irena  
Luxová
veterinářka

Kastrace z pohledu veterinárního lékaře

K astrace zvířat je ještě 
stále mezi majiteli zvířat 
opředena řadou mýtů  

a otázek. Je kastrace opravdu 
nutná, má nějaké výhody nebo 
naopak nevýhody, není to zákrok 
příliš rizikový? 

probíhá ve většině případů naprosto bez kom-
plikací a psi i kočky ji snášejí velmi dobře.

Nejvhodnější období pro kastraci fen je před 
prvním anebo mezi prvním a druhým háráním. 
V této době je již fenka zcela pohlavně dospě-
lá a zároveň se významně snižuje riziko výsky-
tu nádoru mléčné žlázy ve vyšším věku. Psy 
samce kastrujeme většinou nejdříve ve věku 
jednoho roku. U koček a kocourů doporučuje-
me kastraci kolem 7. – 8. měsíce, u kocourů lze  
i dříve, pokud již projevují příznaky pohlavní-
ho dospívání (zejména značkování močí).

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

Zastánci tvrdí, že fena, která nikdy neměla ště-
ňata, trpí ve vyšším věku častěji nádory mléč-
né žlázy a jinými gynekologickými obtížemi. 
Ovšem opak je pravdou. Frekvence těchto 
onemocnění je téměř identická u fen, které  
rodily, jako u fen, které štěňata neměly.

U fen a koček se po kastraci téměř nesetká-
váme se změnou povahy, bývají například 
mazlivější, což rozhodně není na škodu. U psů  
a kocourů je možná změna povahy vzhledem 
k pohlavnímu chování; neprojevují přílišný 
zájem o opačné pohlaví v říji. Pes s problémo-
vým chováním se po kastraci může stát méně 
agresivním, v některých případech bývají psi i 
ovladatelnější. Kocouři se po kastraci mnohem 
méně toulají, neperou se a drží se u domu, pře-
stávají si totiž budovat a bránit teritorium.

Kastrace nemá absolutně žádný vliv na lovec-
ké instinkty koček nebo hlídací sklony psů.

Někteří majitelé mají strach, že jim pes nebo 
fenky po kastraci neúměrně přibere. Metabo-
lismus se po kastraci může mírně zpomalit, ale 
při dodržení zásad správného krmení – kvalitní 
strava v dostatečné, ale ne nadbytečné dávce, 
nepřekrmování pamlsky, pravidelný pohyb – 
zůstane váha i kastrovaného zvířete stejná.

Kastrace je mezi majiteli psů poměrně citlivé 
téma. Většina veterinárních lékařů se ke kast-
raci, coby preventivnímu, případně i léčebné-
mu zákroku přiklání, a i dlouholeté výzkumy 
prokazují, že pozitiva kastrace mnohonásobně 
převyšují případná rizika.
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V květnu jsme měli tradiční 
společné setkání Skauti 
a Mladí vědci. Pomocí 

tepelné výměny jsme se pustili do 
zdobení okrasných svíček, které si 
děti na památku odnesly domů. 

Z a fyzikálními pokusy na 
Smíchovskou střední 
průmyslovou školu do 

metropole se vypravil koncem 
měsíce dubna klub Mladý vědec. 

Skauti a Mladí vědci opět na společné schůzce

Prováděli jsme také pokusy se suchým ledem. 
Díky tomu, že suchý led na vzduchu sublimu-
je  a díky povrchovému napětí, jsme vytvářeli 
oxidem uhličitým plněné bubliny, které jsme 
následně chytali do rukavic. Na podobném 
principu děti vytvářely různé megabubliny  
i nespočet malých bublinek.

Rovněž jsme mohli sledovat, jak hoří oheň za 
přítomnosti kyslíku a naopak, jak oheň zhasí-
ná, při přítomnosti většího množství CO2.

Následoval odpal raket, které si připravili Skau-
ti a které fungovali na principu bouřlivé reakci 
(neutralizace) uhličitanu sodného s octem, při 
které vznikl oxid uhličitý a přetlak, což udělilo 
raketě mechanickou energii a vystřelilo ji do 
vzduchu.

Na závěr padl každému vhod balíček se slad-
kým překvapením.

robert aurel čiško 
Spolek Brdský šikula
a ted richter 
Skautské středisko Skalka Mníšek pod Brdy

anna čišková
Spolek Brdský šikula

Brdský šikula vyrazil za pokusy do Prahy

Čekaly na nás zde pokusy se statickou elektři-
nou, magnetismem, mechanikou, termovizí 
i nanotechnologií. Mohli jsme si vyzkoušet 
například Van Der Graafův generátor, demon-
strační sadu s Wimshurstovou indukční elek-
třinou i odsávání vzduchu vývěvou a mnoho 
dalšího. 

Děti byly rozděleny do skupinek, kterým se 
věnovali studenti SSPŠ. Moc se jim to líbilo, 
pro děti to byl velký zážitek. Velké poděkování 
patří všem studentům a paní profesorce Věrce 
Krajčové z SSPŠ, že nám tuto návštěvu umož-
nili a zorganizovali.
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NOVé KNIHY V MĚSTSKé KNIHOVNĚ
KniHy PrO dOsPěLé
OstrOV KaMéLiÍ 
tabea Bach
Romantický příběh odehrávající se 
na malém francouzském ostrůvku 
poblíž Bretaně.

syn VraŽedKyně 
joy ellis 
Vypadá to, že do mokřadů  
v anglickém Lincolnshireu se vrátil 
krvavý zabiják. Dvacet let poté,  
co byli brutálně zavražděni  
farmář a jeho manželka, došlo  
k další chladnokrevné vraždě: ve 
svém domě je nalezena ubodaná 
žena. 

teXt 
dmitrij Gluchovskij
Kniha na pomezí krimithrilleru 
a realistického psychologického 
románu o bývalém vězni, který po 
dokonané pomstě žije cizí život  
– a svůj pomalu, ale jistě prohrává.

POd KŘÍdLeM anděLa 
Zdeněk Grmolec
Čtivý historický román zachycuje 
zajímavé období českých dějin 
18. století prostřednictvím 

komplikovaného osudu mladíka 
Daniela, jehož životní cesty se 
propletou i s cestami osvíceného 
hraběte Šporka a sochařů M. B. 
Brauna a Ferdinanda M. Brokoffa.

Maestra 
Hilton, L. s.
Kriminální thriller zasazený mezi 
uměleckou a finanční smetánku, 
včetně korupce a podvodů, které  
k nim mnohdy neodmyslitelně 
patří.

na VLastnÍ KŮŽi 
javier Moro
Poutavé dobrodružství, jehož 
autorem je zkušený novinář 
a osvědčený autor, popisuje 
skutečnou událost, kterou bychom 
dnes mohli nazvat humanitární 
misí.

MOrGenLand 
richard sklář
Napínavý příběh z konce II. světové 
války s prvky tajemna a s přesahem 
až do současných dní. 

Hranice 
dalibor Vácha
Román z 2. světové války, v němž 

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

autor na osudu řadového vojáka 
Mareše popisuje klíčové boje  
1. čs. armádního sboru na 
východní frontě.

dny POsLednÍHO sněHU 
jan costin Wagner
Kimmo Joentaa se krátce po sobě 
dostává ke dvěma případům. 
V tom prvním se ocitá na místě 
nehody, jejíž obětí je jedenáctiletá 
dívka. Ve druhém případu jsou v 
parku v Helsinkách nalezena dvě 
neidentifikovatelná mrtvá těla: 
devatenáctiletá dívka a muž po 
čtyřicítce.  

KniHy PrO děti
nedOčKaVÝ MOtÝLeK 
Zdeňka nováková
Sbírka říkanek převážně  
o zvířátkách s veselými ilustracemi 
je určena předškolním dětem.

VeLKÝ ÚKLid 
Markéta Pilátová
Příběh tak trochu nepořádné 
Marušky, které se podaří díky 
hodné paní sousedce, bývalé paní 

učitelce Krátké, naučit být pořádná 
a uklízet.

sUPernULy 
Greg james
Když Murph Cooper nastoupí 
uprostřed pololetí do nové školy, 
má velký problém. A nejenom  
s tím, kde bude sedět a jestli  
si udělá kamarády.  
Jeho maminka ho totiž  
omylem zapsala do školy  
pro superhrdiny. 

Záhady 
Victor escandell
25 detektivních záhad  
z různých historických období 
od pravěku po současnost,  
které prověří váš důvtip  
a představivost.

MULan 
Michaela Morgan
Obrázková knížka s pohádkou  
o tom, jak se mladá dívka  
stala bojovníkem. V dvojjazyčné  
úpravě. Určeno pro předškoláky 
a začínající čtenáře,  
úroveň angličtiny pro mírně 
pokročilé.

V polovině února jsme 
pro čtenáře instalovali 
do autobusové 

zastávky Mníšek pod Brdy 
náměstí bibliobox na vracení 
knih. Máme radost, že se 
tato nová služba osvědčila 
a čtenáři ji využívají. Za tři 
měsíce se prostřednictvím 
boxu vrátilo 286 knih. 

Bibliobox čtenáři využívají. Kam s dalšími knihami?

tereza 
Bauerová
knihovnice

Chtěli bychom čtenáře, ale i ostatní obyvatele 
Mníšku požádat, aby nám do boxu nedávali 
knihy, které nejsou z fondu městské knihovny. 
Chápeme, že knihy nechcete vyhazovat, ale 
městská knihovna nemá na tyto dary prosto-
rové kapacity.

Pokud máte pár knížek, které jste přečetli  
a chcete je poslat dál, můžete je dát do malé 
knihovničky, která je umístěna v zastávce Mní-
šek pod Brdy sídliště, směr Praha. 

I my v knihovně máme takovou knihovničku 
„Čtenáři, čtenářům“, kam můžete ve výpůjč-
ních hodinách knihu dát. Můžete sledovat 
knižní bazary jiných knihoven, ten náš, jak jste 
si mohli všimnout v minulém Zpravodaji, se 
uskutečnil 28. května.

Knihy můžete zkusit nabídnout antikvariá-
tům, zdravotnickým zařízením, domovům pro 
seniory. Dětské knihy školám, školkám. Na 
řadě vlakových stanic funguje projekt Kniha 

do vlaku, kde jsou ve stanicích umístěny také  
knihovničky s knihami.

Pokud ani tam neuspějete a budete nuceni 
knihy opravdu vyhodit, nevyhazujte je do tří-
děného odpadu vcelku. Knižní blok se musí 
vytrhnout z knižní vazby, která je pevná.  
A i když vám u toho nebude dobře, uvědomte 
si, že knize dáváte šanci na nový život, může  
z ní být krásná obrázková kniha pro děti, napí-
navý thriller, nebo encyklopedie.
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Vlčáci zažili historický milník 

Počasí bylo krásně slunečné a všichni byli  
v očekávání, jak si letos naše duo N+N v prv-
ním závodě, kam každý rok jezdí i závodníci 
ze Slovenska, povede. Holky to měly letos  
o to horší, že závodily ve svých kategoriích jako 
nejmladší. Popasovaly se s tím velice výborně, 
když ve vyprodaných dětských kategoriích 
Natálie Pixová v kategorii 2011 – 2010 brala  
4. místo na kilometrové trati a Natálie Vlčková 
na stejné trati v kategorii 2007 – 2008 brala stří-
brnou medaili. Předvedly tak velké zviditelnění 
mníšeckého klubu na druhé straně republiky. 

Prckové nezklamali
Historickým milníkem pro atletiku z Mníšku 
byla první účast v závodě družstev krajského 
poháru přípravek ve Slaném. Mezi 26 kluby ze 
Středočeského kraje, které se závodů účastní 
pravidelně, si náš nejmladší klub nevedl vůbec 
špatně a skončil na krásném 16. místě. Do fi-
nále je ještě spousta času abychom to vyladili 
do TOP 10. 

Nezaháleli ani trenéři. V Turnově se na no-
vém stadionu Ludvíka Daňka s dalšími kouči  

Č lenové sportovního klubu 
vlčáci ani v posledních 
týdnech nezaháleli.  

na konci dubna se zúčastnili závodu 
Běhej lesy – Lednice. 

Petr Vlček
SK Vlčáci

Fotbalistům TJ Sokol Lipence, 
kteří letos slaví 100 let od zalo-
žení klubu, přijdou k jejich vel-
kému výročí popřát slavné osob-
nosti. Na oslavě, která se koná  
v sobotu 15. června od 13:30 na 
hřišti v Lipencích, si zahrají hvězdy 
ze Sigi Teamu proti lipeneckému 
áčku a po nich Team Celebrit proti 
družstvu žen Sparty, které získalo 

mistrovský titul. Kopačky tak nazují nejlepší střelec ligy Horst Siegl, bý-
valý reprezentant a trenér Ivan Hašek st., všeuměl Jakub Kohák, exre-
prezentační brankář Jaromír Blažek, rekordman v počtu ligových titulů 
se Spartou Jiří Novotný, bratři Ličkové, hokejista Jaroslav Bednář, Petr 
Nedvěd a další. 
 Ve vložené exhibici při střelbě penalt se představí i bývalý reprezentač-
ní kapitán a hráč Arsenalu, Dortmundu a Sparty Tomáš Rosický, Horst 
Siegl, kapitánka Sparty Adéla Odehnalová a samozřejmě Jakub Kohák. 
Na vítěze soutěže si bude možné vsadit a vyhrát večeři v restauraci 
Yoshihashi Sushi, kterou provozuje Ivan Hašek mladší.
Na zábavném odpoledni pro celou rodinu se předvedou i žáci místní 
školy, cvičenky aerobiku i zasloužilé „holky Sokolky“, zmenšené modely 
letadel budou nad hlavami diváků ovládat lipenečtí modeláři. Pro nej-
menší bude zdarma k dispozici skákací hrad, obří nafukovací skluzavka 
a fotbalové rodeo.  (jkl)

ZVÍtěZiLy VyLité trOsKy. Členové občanského spolku FC Žízeň 
Rymaně pořádali třetí dubnovou neděli již 33. turnaj v malé kopané ve 
sportovním areálu v Rymani nazvaný Velikonoční vejce.
Sešlo se několik týmů, vítězem turnaje se stal nejmladší tým s názvem 
“Vylité trosky”. Všichni si to krásně užili. Děkujeme všem zúčastněným 
a těšíme se na příští rok.
 Milan Vyskočil, FC Žízeň Rymaně

žactva školili naši dva noví trenéři - Roman 
Pixa a Petr Vlček. Pod velice zkušeným in-
struktorem a vedoucím trenérem AC Turnov 
Tomášem Krištofem bylo zvládnutí šestnácti 
atletických disciplín během jednoho víkendu 
velice fyzicky náročné, ale o to více poučné. 
Dozvěděli se nové a velice účelové cviky pro 
naše atlety, které by tím měli posunout zase 
o kus dopředu.

Kroupy náladu nezkazily
Druhou květnovou sobotu Vlčáci uspořádali 
běžecký závod v Železné u Berouna okoře-
něný dětskou štafetou a Canicrossem (běh 

se psem). Medailové umístění a počasí nám 
tentokrát moc nevyšlo. Závod nám zachránili 
1. místem Jiří Vlček v Canicrossu, 2. místo Te-
rezka Vršecká (běh 450 m do 7 let) a 3. místem 
Eda Mašek (běh 450m 8–9 let) spolu s naší 
štafetou 4x450 m ve složení Mašek, Pixová, 
Vršecký a Vlčková. Ve třetině hlavního závo-
du dospělých bohužel začala obrovská bouře  
s kroupami jako hrachy a závod se dokončoval 
ve velice extrémních podmínkách.

Všem účastníkům bychom chtěli poděkovat 
za účast i dokončení závodů a věříme, že jsme 
si takové počasí vybrali minimálně na pět let 
dopředu.

Rosický, Siegl a Kohák se v Lipencích 
utkají ve střelbě pokutových kopů
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Linda sevaldová

Titul z mistrovství republiky putuje do Mníšku

P řes tisíc závodníků, 
nádherné sportovní výkony, 
dva dny plné nadšení 

a emocí, takové bylo květnové 
Mistrovství České republiky II. VT 
České gymnastické federace a 
velké finále soutěže Mistry s Mistry. 

Náš mníšecký sportovní spolek byl spolupořa-
datelem a organizátorem akce, která se konala 
v nové sportovní hale v nedalekých Černoši-
cích. Reportáž z víkendových závodů připra-
vuje Česká televize, která v sobotu natáčela 
přímo na místě. Slavnostní atmosféru podtrhl 
zpěv operní pěvkyně Gabriely Chocholoušové 
Petirové, která zahájila vyhlášení výsledků Čes-
kou státní hymnou.

V letošním roce se soutěže zúčastnilo 38 klu-
bů a účast závodníků byla podmíněná před-
chozí nominací na postupových kolech, které 
probíhaly po celé republice. Je třeba zmínit, 
že náš oddíl nemá v porovnání s ostatními 
oddíly dlouholetou tradici, letos slavíme tepr-
ve pět let od založení a naši soupeři pochází 
většinou z velkých měst např. Liberce, Ostravy, 
Plzně nebo Prahy. V celkovém žebříčku získal 
mníšecký BIOS fit nádherné osmé místo. Tento 
výsledek byl pro všechny nečekaný a o to ra-
dostnější byly oslavy takového úspěchu.

Všechny naše závodnice, které do víkendových 
soubojů postoupily, podaly skvělé výkony  
a bylo vidět, jak tvrdě celý rok trénovaly a zlep-
šovaly se. Jejich výsledky najdete na webových 
stránkách www.biosfit.cz. Titul vícemistryň re-
publiky získala mníšecká děvčata v kategorii 
SHOW 9 – 11 let s pohybovou skladbou Od 
podzimu do léta. Holky zacvičily krásně, sesta-
vu procítily a nechaly příběh ožít, díky tomu 
si odváží nejen krásný zážitek ale i ocenění za 
druhé místo. Stříbrné medaile ze sportovního 
aerobiku také získal tým ve složení Hrdinová, 
Okénková a Čermáková ve věkové kategorii  
6 – 8 let a Mandová, Jelínková, Ficová, Meli-
chová a Žáková (Maxi týmy D). Skupinu ženy  
6 – 8 let ovládla naše Natálie Malkusová,  

která svým výkonem oslovila nejen rozhod-
čí, ale i všechny diváky, kteří jí během cvičení 
doprovázeli bouřlivým potleskem. Těsně pod 
bednou, a to o necelý bod, skončila Eliška 
Eppingerová v kategorii ženy B a společně  
s parťačkou Klárou Kočovou obhájila brambo-
rovou příčku i v kategorii dvojic. 

Za úspěchem celého oddílu stojí zejména svě-
domitá příprava a poctivý trénink všech dětí, 
obětavá práce trenérek a velká podpora ze 
strany rodičů a přátel našeho spolku, všem vel-
mi děkuji. Speciální poděkování pak patří rodi-
čům dětí, kteří se celý víkend ve svém volném 
čase podíleli na přípravách a organizaci této 
akce. Bez jejich práce bychom nikdy nemohli 
takovou soutěž spolupořádat. 

Natálie Malkusová  
svým výkonem oslovila 

nejen rozhodčí,  
ale i všechny diváky.
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Dne 
12. července 2019

od 20,00 hodin

do
Mníšku pod Brdy

Hostince u Káji Maříka

Více info
na telefonu
727 818 398

Vstupenky na
www.ticketportal.cz

OPEN MIC
Nela Berg

Richard
Nedvěd

Petr
“Nasty“
Cerha

Dominik
Heřman

Lev
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Skladové vozy Srba Servis

- nové i zánovní vozy

- jasný původ s jasnou zárukou

- výhodné ceny

› auto.srba.cz

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
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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

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

Koupím moto československé výroby:  
Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr – Jawa – CZ …atd,  

v původním nálezovém stavu: koroze, nekompletní,  
popřípadě pouze díly k těmto motocyklům.  

děkuji za nabídku. Tel: 722491746

Základní škola, Mníšek pod Brdy,  
Komenského 886  

zřízená podle §16, odst. 9 pro žáky s SvP 

přijme od září 2019  
kvalifikovaného vychovatele/vychovatelku  

do školní družiny na úvazek 0,5. 
Bližší informace na tel. 732 458 092,  

e-mail: zskomenskeho886@seznam.cz.www.prettyvisagestudio.cz |     prettyvisagestudio
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28

Sháním spolehlivého pracovníka na jednoduché stavební 
práce na stavbě rd v mníšku pod Brdy. Tel.: 777 289 255.



23

inZerce 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



24

inZerce inZerce

Zapůjčení přívěsu Zdarma
k nákupu u nás

stavebniny
www.rokal.cz

Nabízíme 
pro vaše psí miláčky

Výcvik poslušnosti

Socializační lekce

Nápravu problémového chování

Sportovní kynologie

Psí hotel

Tel. 777 688 683
www.psiskolabuck.com

Kontakt

PSÍ ŠKOLA 
HOTEL PRO PSY

P R E S E N T S

PSÍ ŠKOLA

M Á T E  P R O B L É M  S  P O S L U Š N O S T Í  S V É H O   P S A ?

Pro malá i velká plemena 

Pro štěňata i dospě lé psy

Kde: Mníšek pod Brdy 25210, ul. Řevnická

Kdy: Každou středu a sobotu 

*Recommended for 5-11 y/o
Payments should be settled a week before the workshop

B u c k
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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

Unikátní koncept 
péče o klienty 
s Alzheimerovou chorobou

Respekt a úcta
Individuální přístup pro 
maximální kvalitu života 
našich klientů.

Odborná péče
Unikátní koncept péče 
přizpůsobený diagnóze a  
specifickým potřebám klienta.

Zkušenosti
Máme již 22 let zkušeností s odbornou péčí  
o nemocné Alzheimerovou chorobou ve  
13 centrech po celé České republice.

Otevíráme již v červenci a přijímáme nové klienty.
Volejte sociální pracovnici: +420 775 893 803.
Ostružinová 728, Černošice

Více na www.alzheimercentrum.cz

Nabízíme

pracovní příležitosti

+420 774 774 088

Nově i v Černošicích
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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).

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

PŘIJmeme ŘIdIČe skup. C s profes.  
PrOvOZOvna SLUŽeB ZBraSLav, tel.: 602 746 031

Vážení klienti, 
dne 28. ledna 2019 jsme pro Vás otevřeli novou 
veterinární kliniku v Mníšku pod Brdy na adrese 
Na Vrškách 1599, Mníšek pod Brdy.

KDO JSME: 
Jsme tým veterinárních lékařů, který je součástí 
veterinární kliniky Well-vet s.r.o. (www.well-vet.cz), 
kliniky s dlouholetou praxí a nespočtem spokojených 
pacientů nejen v Praze a v okolí Mníšku pod Brdy.

CO NABÍZÍME: 
•  preventivní ošetření Vašich domácích mazlíčků (očkování, 

ošetření proti vnitřním a vnějším parazitům, čipování, 
vystavování pasů, atesty, stříhání drápků atd.)

•  interní vyšetření (včetně dermatologie, endokrinologie, 
gynekologie, urologie, oftalmologie, dietologie atd.)

•  chirurgii měkkých a tvrdých tkání
•  komplexní stomatologické ošetření 
•  zobrazovací metody (RTG, sonografi e)
•  laboratorní diagnostiku (biochemický a hematologický 

analyzátor – vyšetření krve na počkání, cytologické 
vyšetření, kultivace, histologie)

•  hospitalizace – nezbytná součást každé veterinární 
kliniky (boxy s vyhřívanou podložkou, kyslíkový box pro 
dušné pacienty, kamerový systém pro monitorování 
hospitalizovaných pacientů)

•  operační sál s monitorovanou inhalační anestezií

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY 
I BEZ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ! 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Tým Veterinární kliniky Mníšek pod Brdy 

Dobříšská ulice nad náměstím – pod Špejcharem
Na Vrškách 1599 • 252 10  Mníšek pod Brdy
telefon: 325 533 743 • mail: info@veterinarmnisek.cz

www.veterinarmnisek.cz
ORDINAČNÍ DOBA: 
Po 9–12 16–19 • Út 9–12 16–19 • St 9–14 • Čt 8–12 16–19 • Pá 8–12 16–19

I BEZ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ! 

Dobříšská ulice nad náměstím – pod Špejcharem
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info@kola-sport.cz | tel.257 721 313 | Komenského 92, Řevnice

CHCEŠ JET JAKO MOTORKA,

KUP SI (ELETRO)KOLO OD ŠTORKA

• 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

Zdeňka Benešová
specialistka pro Mníšek pod Brdy a okolí

Uvažujete o prodeji Vaší nemovitosti?

Ověřte si ZDARMA současnou tržní cenu 
u specialistky na místní trh.

Již 9 let v lokalitě. 

        728 961 519
        zdenka.benesova@general-reality.cz

Pražská 13, Mníšek pod Brdy 
www.general-reality.cz

Zpravodaj zaří.indd   1 18.08.2018   20:46:40



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


