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Zdarma

„TenTo ZPůSob léTa Zdá Se mi Poněkud nešťaSTným...“
Tuto legendární větu vložil Antonínu Důro-
vi do úst spisovatel Vladislav Vančura v letní  
romanci Rozmarné léto. V omšelých říčních 
lázních na břehu Olše se denně setkávají tři pá-
nové zralého věku: majitel lázní Antonín Důra, 
sečtělý abbé Roch a major ve výslužbě Hugo. 
Počasí je rozmarné, o déšť není nouze, zato 
o zákazníky lázní ano. Čas zde plyne jako řeka  
a pánové spolu filosofují nejen o životě, že-
nách i smyslu existence více či méně vášnivě. 
Vzrušení do jejich životů přinese potulný kou-
zelník Arnoštek a jeho půvabná schovanka, 
o kterou se všichni, každý po svém, začnou 
ucházet. I my, tady pod Brdy, můžeme rozmar-
ně filosofovat na různá témata. 

Třeba na téma Mníšecké kulturní léto a jak 
si ho užít. Můžeme také filosofovat na téma 
neschopná vláda, strašný televizní program 
nebo nudný déšť a čekat na nějaké to vzruše-
ní zvenčí. Můžeme jít na nějaký letní kulturní 
pořad zde i v okolí, nebo začít „něco dělat“  
a pak i tento způsob léta bude takový, jaký si 
ho uděláme, ať bude pršet, péci slunce nebo 
mrznout…                                                                                     

Na jaře to bylo 12 let, co jsme tři ženy s ma-
lými dětmi v Líšnici filosofovaly na téma: Mají 
si naše děti kde hrát, kam chodit do školky?  
A protože ženy s malými dětmi na filosofová-
ní moc času nemají, založily sdružení Žába na 
prameni a pod jeho hlavičkou začaly vydávat 
nezávislé noviny, organizovat v obci kulturně 
společenský život nejen pro děti. Vzpomínám 
na vášnivý večer s hercem Pavlem Landov-
ským nebo Líšnické slavíky, předvoj Brdského 
kosa, kdy v porotě seděla třeba Helena Von-
dráčková nebo Zdeněk Rytíř. Dodnes jsem ve 
spojení s mnoha ženami, kterým jsme díky růz-
ným projektům pomohly rozjet jejich vlastní 
aktivity po rodičovské. Většinu akcí jsme dělaly 
neziskově - tedy zdarma, na některé jsme po 
nocích zpracovávaly projektové žádosti a shá-
něly finance, jak se dalo. Jednou jsme vyvezly 
autobus aktivních žen pro inspiraci a odvahu 
do parlamentu ve Štrasburku. Když jsme se 
staly zastupitelkami, vymyslely jsme vzděláva-
cí projekt pro zastupitelstva ve Středočeském 
kraji. Jedna z těch tří žen je dodnes starostkou. 
Mimo jiné v té obci mají školku i hřiště, i když 
sdružení Žába odskákalo zase kousek jinam.  
A někdy před dvaceti lety jsme s pár kamarády 
filosofovali nad tehdejší nevalnou úrovní di-
vadelní scény. Skončilo to založením „našeho“ 

divadla Křoví. Bylo to naivní a drzé, ale přineslo 
nám to za ta léta hodně vzrušení a radosti. 

První představení (v létě 1999), Jiráskova Lu-
cerna v naší svérázně úpravě, se konalo na pó-
diu přímo v líšnickém rybníce, po něm jezdili  
vodníci v obří rybě, zpívali árii Měsíčku na nebi 
hlubokém. Barevné rusalky tančily za svitu 
opravdového měsíce a Dvořákova hudba z Ru-
salky se linula daleko po vsi. Pedagogický sbor, 
sousedé, známí, všichni hráli, zpívali, tančili ve 
znamení neziskového nadšení, mnoha hodin 
práce a radosti. Za dva večery na představení 
přišlo 700 lidí. A to nebyl Facebook. Křovím pro-
šlo mnoho lidí z regionu i Prahy a okolí, někteří 
pokračují v dalších spolcích, jako je třeba Fotr 
& kolektiv. Za sedmnáct let vzniklo hodně akcí, 
her, přátelství i písniček. Křováci jsou skryti za 
mnohou neziskovou kulturou v širém okolí. 

Letos v květnu to bylo sedm let, co bydlím  
v Mníšku. Filosofuji s přáteli a kamarádkami 
stále, ale další neziskovky už nezakládáme. 
Tyto dvě přinesly dost vzrušení radosti i práce 
nejen do mého života a jsem na ně hrdá. Vážím 
si práce lidí i z dalších sdružení v Mníšku a oko-
lí, kteří zdarma věnují svůj volný čas kulturním, 
vzdělávacím, sociálním i jiným aktivitám proto, 
že jim záleží na mezilidských vztazích, na mís-
tě, kde žijeme, kde a jak vyrůstají a vzdělávají 
se naše děti, nebo jak žijí naši staří rodiče, hen-
dikepovaní sousedé atd. 

Držím palce nejen mníšeckým Rorejsům, Ju-
náku, Oáze, Fabiánkovi, Hasičům, Zálesákovi, 
Rybářům, Sokolům a dalším, prostě všem, co 
něco pro druhé dělají! Anglická královna jim 
taky drží palce a cení si jich tak, že si k devade-
sátým narozeninám pozvala 600 neziskovek. 

Když slyším našeho prezidenta tvrdit, že ne-
ziskovky jsou pijavice, tak já tvrdím, že tento 
způsob filosofování prezidenta zdá se mi vel-
mi nevhodným. Ale nic netrvá věčně, ani tohle 
naše letošní „mníšecké kulturní léto“, tak si ho 
užívejme, jak jen to jde: kulturně, rodinně, sou-
sedsky i třeba trochu rozmarně. A 20. srpna Vás 
Žába, Křoví, Podbrďáček i Fotr & kolektiv s po-
mocí a podporou města Mníšek pod Brdy sr-
dečně zvou na již třetí SKALKAFEST - příjemné 
odpoledne s divadýlkem pro děti, pohodovou 
hudbou i soudničkami Iva Jahelky.                                                            

Dana Radová, principálka DS Křoví,  
Žába na prameni a mníšecká sousedka  

Zpravodaj
městečka pod skalkou
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Zprávy z radnice

Slovo starosty
Změní se vzhled a název Zpravodaje?  
To záleží jen na Vás

Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí, 
v dnešním čísle zpravodaje najdete novou anketu, ze které chce 
redakční rada  zjistit, co si myslíte o názvu našeho zpravodaje. 
Přiznejme si, že většina z nás má zpravodaj moc ráda. Rádi si ho 
čteme, hledáme v něm články, které se nás týkají, i povedené fo-
tografie. 
Redakční rada Zpravodaje městečka pod Skalkou pracuje na nové 
koncepci poměrně intenzivně. Předseda Redakční rady je iniciativ-
ní a tvůrčí. Toho si velmi ceníme, ale zároveň to na Vás klade určité 
drobné nároky. Rádi bychom zpravodaj upravili po stránce grafické 
tak, aby se líbil většině z Vás. Fotky i písmo by se měly zvětšit a tex-
ty zpřehlednit. Není to úplně jednoduché, protože názorů je moc 
a je třeba hledat kompromis, na kterém se můžeme shodnout ve 
větší míře.
Budu opravdu velmi rád, když se do proměny zpravodaje zapojíte 
ve velkém. Pokud jde o mne, zajímá mě Váš názor na vše, co se 
zpravodaje týče. Jakou chcete grafiku, jakou velikost písma a nyní 
aktuálně, jak se podle Vás má zpravodaj jmenovat?
Máme ponechat stávající název, máme ho zkrátit nebo úplně změ-
nit - přejmenovat? Hlasujte buď přes webové stránky, nebo pomo-
cí anketních lístků, které najdete v tomto čísle.
Když se nezapojíte, změna se odehraje bez Vás, a to by byla velká 
škoda. Pokud chcete, aby zpravodaj zůstal beze změny, řekněte 
nám to také. Každý názor je důležitý. 
Pokud chcete změny zpravodaje ovlivňovat, a já si to opravdu pře-
ji, zapojte se. Na konci července anketu uzavřeme a Vaše odevzda-
né hlasy rozhodnou. 
Těším se na Mníšecké kulturní léto, těším se, že ho prožijeme spo-
lečně.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta
Pozn.: Anketu k názvu Zpravodaje najdete na str. 10

ZPRÁVY Z RADY MěStA
rada města 
l  souhlasila se zněním dodatku č. 2 SOD o prodloužení termínu  

dokončení stavby „Přístavba tělocvičny a šaten ZŠ Mníšek pod 
Brdy, Komenského 420“ a pověřila starostu jejím podpisem, a dále 
s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení urče-
ného k dodávce elektrické energie na stejnou akci a pověřila starostu 
jejím podpisem;
l  revokovala usnesení č. 32-46/2016 ze dne 20. 4. 2016 na nové znění: 

Rada města souhlasí s opravou fasády objektu sportovně rekreační-
ho areálu Rymaně, č. p. 1108; Rada města vybírá nabídku firmy IMKA 
Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo; 
l  schválila zahájení legislativního procesu k vydání stavebních uzávěr 

dle předloženého návrhu;
l  uložila OSMI poptat projekt na realizaci zastávky na Čisovické silnici;
l  souhlasila se záštitou Města Mníšek pod Brdy pro ekumenickou 

bohoslužbu konanou v den státního svátku výročí upálení Mistra 
Jana Husa 6. 7. 2016 v Barokním areále Skalka a  pověřuje OKS a OSMI 
spoluprací se spolkem Matice Skalecká na zajištění organizace bo-
hoslužby; 
l  souhlasila s hudební produkcí v rámci svatebních hostin  

v Restauraci Marjána od 18.00 do 24.00 ve dnech 3. 6., 24. 6., 15. 7., 
16. 7. a 6. 8. 2016;
l  vzala na vědomí oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeské-

ho kraje ve věci žádosti o poskytnutí dotace z Programu 2016, Fondu 
rozvoje obcí a měst, a to neschválení poskytnutí dotace na akci 
Přístavba tělocvičny a šaten základní školy č. p. 420; dále vzala na 
vědomí oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje 
ze dne 25. 4. 2016 o schválení poskytnutí dotace z Programu 2016 
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočes-
kého Fondu kultury a obnovy památek ve výši 215 000 Kč – Rada 
města přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na projekt  
„Oprava 14 kaplí křížové cesty na Skalce“; Město Mníšek pod Brdy 
uzavře se Středočeským krajem smlouvu o poskytnutí dotace;
l  vybrala firmu IKA BUILDOG, spol. s r. o. jako dodavatele stavebně  

technického průzkumu objektu ubytovny Na Oboře 880 v Mníšku 
pod Brdy a pověřila starostu podpisem smlouvy;
l  souhlasila s uzavřením Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského  

zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících na akci „Výstavba školního 
pavilonu ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy“.
l  vzala na vědomí rezignaci Ing. Dany Dalešické na funkci zastupitel-

ky a vzala na vědomí osvědčení pro Mgr. Magdalenu Davis Ph.D.  
o zvolení členem zastupitelstva města Mníšek pod Brdy;
l  doporučila ZM přijmout změnu v jednacím řádu ZM (čl. 7, bod 3) - 

časový limit pro jednotlivé řečníky zvýšit ze 3 na 5 minut;
l  schválila uzavření náměstí z důvodu přípravy a konání Skalecké 

pouti 22. 7. a 23. 7. 2016, a sice 22. 7. od 15:00 bude uzavřena 
spodní část náměstí po obou stranách a 23. 7. po celý den konání 
akce Skalecká pouť 2016; rada města souhlasila s uzavírkou silnice 
od křižovatky Pražská-Čisovická po křižovatku Pražská-Skalecká;
l  souhlasila se zněním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku 

Zkapacitnění ZŠ Komenského 420 - pořízení kontejnerů pro zřízení 
dvou tříd základní školy včetně zázemí - nákup kontejnerů / proná-
jem kontejnerů.

Všechna usnesení Rady města a zápisy z jednání zastupitelstva města 
najdete na www.mnisek.cz.

ZPravodaJ měSTečka Pod Skalkou č. 251-2 (vychází 1. července 2016)
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. 253) je v pondělí 8. srpna 2016 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 fotografie v rozlišení minimálně 300 dpi. Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané texty se nevracejí. Za obsah textů odpovídají jejich autoři. Není-li uvedeno jinak, autory fotografií 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, miloš Navrátil, Filip Saiver, mgr. michaela Škultéty 

Redakce: mgr. Zora Kasiková. Koordinace vydání: miloš Navrátil. Grafické zpracování: Kateřina Fekoňová.
Náklad 3 200 ks. Zdarma. Tisk: Tiskárna mníšek, s. r. o., Rymaňská 210, mníšek pod Brdy. Evidenční číslo periodického tisku mK E 12576.

INFORMACE KE KRAJSKÝM VOLBÁM
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se budou konat volby do zastupitelstva Stře-
dočeského kraje.  
Pokud již dnes víte, že pravděpodobně nebudete v termínu konání voleb  
v místě svého trvalého pobytu, můžete již nyní požádat o vydání voličské-
ho průkazu. S ním pak budete smět volit v jiném volebním okrsku (v rámci 
Středočeského kraje), než ve kterém máte trvalý pobyt. 
Voličský průkaz vydává obecní úřad podle místa trvalého pobytu voliče, 
a to na žádost tohoto voliče. Volič tento průkaz následně během voleb 
odevzdá ve volební místnosti okrskové volební komisi. 
Žádost o voličský průkaz lze podat osobně (na odboru vnitřních věcí 
Městského úřadu Mníšek pod Brdy) nebo písemně (s úředně ověřeným 
podpisem - úkony pro účely využití volebního práva jsou osvobozeny od 
správních poplatků), případně v elektronické podobě, a to s uznávaným 
elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Písemně 
můžete o voličský průkaz požádat nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 
30. září 2016, osobně ještě 2 dny přede dnem voleb, tj. 5. října 2016 (do 
16.00 hodin). 
Další informace k volbám do krajského zastupitelstva, včetně písemné 
žádosti o vydání voličského průkazu, najdete na www.mnisek.cz v sekci 
Volby. 

Miroslava Jeřábková, referentka OVV, tel.: 318 541 939 
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Jak to vidí zastupitelé/ Z radnice
OMLUVA OBČANŮM
Přestože jsem se zařekl, že do doby, než budou  
nastoleny férové podmínky pro příspěvky do Zpra-
vodaje, nebudu jako zastupitel přispívat, dělám vý-
jimku. A to proto, že se chci všem občanům, kteří 
byli na zasedání zastupitelů 8. 6. 2016, omluvit za 
průtahy při schvalování programu zasedání. Záro-
veň je žádám, aby posoudili, zda průtahy jsou kvůli 

mně nebo kvůli řízení zasedání.

Jako zastupitel mohu pro zasedání předložit body k projednání zaslá-
ním Radě města. Ta posoudí, zda bod do programu zařadí, či ne. Po-
kud není bod Radou zařazen, má zastupitel právo ho při schvalování 
programu znovu předložit. Radě jsem své návrhy poslal, zamítla je  
a do programu nezařadila (usnesení RM ze dne 11. 5. 2016). Proto jsem  
o jejich zařazení znovu požádal na jednání zastupitelů a zdůvodnil 
proč. A přidal ještě aktuální - plynoucí z roky neřešené nebezpečné 
dopravní situace ve Lhotě, bod o možnosti podpořit školy a školky na 
zasedáních a smutný bod - absence WC pro návštěvníky zámku před 
otevřením.

To, co nás zdržuje, jsou reakce starosty. Místo toho, aby řekl „ hlasujeme 
o navrženém bodu“, začíná návrhu oponovat, vysvětlovat, proč nemů-
že být zařazen, přidávají se radní a vzniká zbytečná a dlouhá diskuse. 
Často se diskuse o zařazení bodu stane bouřlivou. Možná je to záměr, 
protože je známo, že když cítím manipulaci nebo polopravdu, poměr-
ně rázně zvýším hlas. 

Faktem je, že ty plané diskuse k zařazení bodu přímo na zasedání jsou 
jen nezvládnutí řízení zasedání ze strany starosty - jeho nutkání prosa-
dit svou moc. Výsledkem je naštvání veřejnosti, která je zasedání pří-
tomna a časový skluz zasedání.

Chci občany upozornit, že to nebyl ojedinělý případ. Patřím mezi ně-
kolik zastupitelů, kteří často žádají o zařazení bodů, respektive bodů 
občanů. Na některé návrhy bodů jsem nedostal rok odpověď. Aktuál-
ní body starosta a spol. odmítá zařadit, že nebyly projednány Radou 
(např. možnost firemní pomoci při úklidu areálu u Zadního rybníka 
ztroskotala na neochotě projednat informaci na ZZ, přestože jsem in-
formoval, že se jedná o aktuální dopolední nabídku s potřebou večer 
odpovědět). Je to záměr koalice, aby dokázala svoji převahu nad opo-
zicí, ale rozhodně to není ve prospěch lidí.

Pavel Jeřábek, zastupitel

ZASEDÁNÍ ZAStUPItELStVA 
– SHOW NEBO SMYSLUPLNÉ 
JEDNÁNÍ
Pan Jeřábek na zastupitelstvo zařazuje dodatečné 
body velmi často a na poslední chvíli. Zpravidla jsou 
to ale záležitosti a věci, které by jako zastupitel mohl 
vyřešit v klidu přímo s pracovníky úřadu nebo se na 

nich dohodnout při některé z pracovních porad zastupitelů. To se ale 
prakticky neděje. Na poradách se zastupiteli pan Jeřábek mlčí a pak na 
zastupitelstvu nebo těsně před ním zdlouhavě doplňuje program. Je 
to velmi nesystémové, zastupitelstvo se špatně řídí a jednání se pro-
dlužuje. Velmi často se řeší malichernosti místo podstatných věcí. 

Typickou ukázkou bylo poslední zasedání. Všichni zastupitelé více než 
měsíc dopředu věděli, že se koná speciálně kvůli Pavilonu. Přesto za-
stupitel Jeřábek využil svého práva a navrhl další body do jednání, kdy 
pouze o jednom z nich zastupitelé věděli dopředu. 

A ať se na mě nikdo nezlobí, projednávat na zastupitelstvu problém, 
že si pan Jánský panu Jeřábkovi stěžoval, že mu malé děti „očurávají“ 
domek, mi přijde už poněkud mimo, obzvláště v okamžiku, kdy je po-
zornost soustředěna na Pavilon.

Proto mi přijde omluva pana Jeřábka zcela na místě. Jen by si ji mohl 
vzít k srdci a nesvalovat svoji vinu na druhé. Já osobně nemám potřebu 
z jednání zastupitelstva dělat show, která v konečném důsledku niko-
mu neprospívá. 

Petr Digrin, starosta

děkuJi Jako dÍTě Za Jablko
Když jsem v lednu 2009 nastoupil „na radnici“ jako 
vedoucí odboru kanceláře starosty, netušil jsem, jak 
moc mě tato práce pohltí. Přišel jsem do prostředí mně 
neznámého, kromě několika lidí jsem v Mníšku niko-
ho neznal. To se ale ukázalo jako velká výhoda. Mohl 
jsem s klidnou duší a svědomím oslovovat všechny. 
Za velmi povznášející a smysluplné jsem proto po-
važoval vytvářet prostor. Pro aktivity, seznámení, 
spojování lidí z různých prostředí, kdy se pak z prvních kontaktů staly 
vazby pracovní, partnerské nebo přátelské. A to velmi často i u těch, 
kteří by se běžně ani nepotkali. 
Říká se, že ten, kdo vede, má nechat také růst ty, které vede. A to se také, 
myslím, stalo. A jsem rád, že v mnohém vytvořeném bude pokračováno 
a pokud možno i rozvíjeno. A pak, na „radnici“ zůstává celá řada vynika-
jících kolegyň a kolegů. Věřte, že své práci dávají mnoho. Všem jim přeji 
mnoho dobrého.
Mezi ty, se kterými jsem v Mníšku spolupracoval nejvíce, bych zmínil 
mníšeckou farnost a otce faráře P. Jana Dlouhého. Díky Bohu, který 
nám umožnil se spolu setkat. Nesmím zapomenout na další ctihod-
né instituce: na Oázu, Sokol, nadšence Maříkology a Brdského šikulu  
s neuvěřitelnou a báječnou Aničkou Čiškovou. Spolupráce s hasiči byla 
příkladná, takže prostřednictvím Josefa Dvořáka a Mirka Rouska děkuji 
všem klukům „firemanům“. Děkuji oběma základním školám, školkám  
i Fabiánku. Je radost vidět, kolik nadšení vkládáte do své práce s dětmi.
Díky Vám všem mám spoustu pozitivních prožitků. Bylo skvělé spolu-
pracovat s tolika aktivními lidmi. Byli jste a zůstáváte inspirativní. 
V rámci Mikroregionu Mníšecko jsem potkal celou řadu osobností, a to 
nejen z řady starostek a starostů. Za mnohé si ale dovolím jmenovat 
sochaře Petra Váňu a starostu Kytína, Miloslava Holého.
Mníšecko se pro mě stalo druhým domovem, kde mám rodinu a kde 
vychovávám své děti. Proto mi stále bude ležet na srdci. Nebo v srdci?  
V každém případě mu budu i nadále rád věnovat svou energii, mimo 
jiné třeba v Matici Skalecké.
Loučím se s parafrází na Jana Skácela. Děkuji jako dítě za jablko.

Miloš Navrátil

MěStEČKO POD SKALKOU
Vydal Jan Šťastný 1948
Knihu o Mníšku pod Brdy její autor, pan Šťastný, na-
zval „Městečko pod Skalkou“. Bylo vydáno 1000 vý-
tisků, ten 998 jsme s mámou dostali přímo od dcery 
pana Šťastného někdy koncem osmdesátých let mi-
nulého století. 

Nově přistěhovalí obyvatelé do Mníšku a okolí pravděpodobně tuto 
knihu neznají. A zřejmě o tomto poetickém názvu Mníšku ani neví,  
a proto jim nedochází, proč se náš Zpravodaj od svého prvního čísla 
jmenuje „Zpravodaj městečka pod Skalkou“.
Kdy přesně Zpravodaj vznikl, si nepamatuji. Ale myslím, že to bylo 
v roce 1975, kdy jsem v Mníšku moc nepobýval (škola a vojna). Je to 
smutné, že se zase malá skupina lidí snaží v rámci nějakých reforem pře-
jmenovat Zpravodaj, aniž by respektovali historii a osobnosti Mníšku, 
které se zasadily, aby Zpravodaj městečka pod Skalkou vznikl a stal se 
pravidelným zdrojem informací o našem městě a jeho okolí. 
Název „pod Skalkou“ má své opodstatnění. Pokud se v zimě podíváte na 
hřeben Brd, tak pod kostelíkem mezi stromy bude prosvítat bílá skála 
křemence ordoviku. Výchoz ordoviku zde byl dříve než my. Lidé si určitě 
skály v lesích všimli a přijali ho jako orientační bod v naší oblasti. Pro-
tože je ta skála menší, tak je to vlastně jen „skalka“. A od toho už není 
daleko k místnímu názvu vrcholku nad městečkem, názvu kostelíka.  
A kdo zná propojení našeho kostelíka s příběhem Máří Magdalény, tak 
si jistě představí, že tato bílá skála pod kostelíkem je symbolem skalní-
ho útesu nad mořem. 
Takže, milá redakční rado, nejen za sebe žádám: neměňte název našeho 
Zpravodaje. Raději zajistěte, aby pravidla pro Zpravodaj byla konkrétní, 
a ne jen plná neurčitých výrazů a vět.
Mimochodem, redakční rado, nechcete se pokusit nálety, které skalní 
výchoz zakrývají, odstranit? Byl by to dobrý počin jak pro Mníšek, tak 
pro kostelík, tak i pro přírodu. Rád se k vám přidám, stačí říci, kdy se tam 
sejdeme. 

Pavel Jeřábek, zastupitel  
přispívající do Zpravodaje od konce sedmdesátých let  
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ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ ZAStUPItELStVA
Jednání zastupitelů ve středu 8. června se zúčastnilo přibližně 60 obča-
nů, které zajímal především hlavní bod programu, a to projekt školního 
Pavilonu. 

Na úvod složila slib nová zastupitelka Mgr. Magdalena Davis, Ph.D. (Spo-
lečně pro Mníšek), která nastoupila na pozici uvolněnou po rezignaci 
zastupitelky Ing. Dany Dalešické. Přítomno bylo 13 zastupitelů - Petr 
Digrin, Vlastimil Kožíšek, Milan Kotouč, Eva Jarolímková, Markéta No-
váková, Eva Wollnerová, Roman Procházka, Pavel Grygar, Pavel Jeřábek, 
Šárka Slavíková Klímová, Magdalena Davis (po složení slibu zastupite-
le), Daniela Páterová (od 18:27), Hana Kotoučová (od 18:40). Omluveni 
byli zastupitelé Marie Šretrová a David Řehoř. 

Schválení programu se protáhlo na 45 minut – zastupitel Pavel Jeřábek 
žádal na program zařadit několik dalších bodů. Jednalo se například o 
návrh „15 minut pro budoucnost“ (prostor pro mladé lidi na jednání 
zastupitelstva), téma čištění příkopů a krajnic ve Stříbrné Lhotě a veřej-
ných záchodů v předzámčí (tyto body byly zařazeny na konec progra-
mu jednání, jeden návrh byl stažen). Zastupitelé následně odhlasovali, 
že neprojednané body z programu zastupitelstva města budou auto-
maticky přesunuty na příští jednání zastupitelstva města. 

Při veřejné schůzi, která trvala téměř 2 hodiny, zazněl mimo jiné podnět 
jedné z občanek k hluku ozývajícímu se z areálu Kovohutí během ví-
kendů (starosta odpověděl, že podobné podněty předává Město České 
inspekci životního prostředí). Jiný dotaz se týkal toho, jak se nakládá se 
směsným odpadem vyváženým z mníšeckých popelnic. Podle starosty 
je odvážen do UVRu, kde se netřídí, pouze lisuje a odváží na skládku. 

Starosta města posléze přednesl zprávu z jednání rady města (Zprávy 
z Rady města najdete na str. 2). Zastupitel Roman Procházka požádal o 
informace k financování stavby školní tělocvičny pro příští jednání za-
stupitelstva. 

Pavilon – schválení úvěru a zadávací dokumentace
Následoval nejdůležitější bod, a to Projekt Pavilon ZŠ Komenského 420. 
Starosta ve své prezentaci uvedl, že výstavba Pavilonu je třetí etapou 
tříletého plánu zkapacitnění základního školství v Mníšku pod Brdy (po 
rekonstrukci školy, která proběhla v roce 2014, a výstavbě nové tělo-
cvičny, která probíhá). Předpokládané náklady na stavbu se pohybují 
kolem 76,5 mil. Kč, schválená dotace činí 44,5 mil. Kč a 32 mil. Kč je po-
díl financí města. Předpokládané ostatní náklady (na projekty, přeložky, 
vybavení školy, parkovací plochy apod.) jsou podle něj kolem 14 mil. 
Kč, na některé z nich by mělo být možné žádat o dotace. Provozní ná-
klady se budou pohybovat v rozmezí 600-700 tisíc Kč ročně a provozní 
výnosy z rozpočtového určení daní za navýšený počet žáků se očekávají 
mezi 500 a 1 100 tisíci Kč. 

Uvedl, že město v rozpočtu 2016 investuje 22 mil. Kč a současně splácí 
půjčky v celkové výši 5,8 mil. Kč. Realizací nového Pavilonu se tato situ-
ace změní – o 3 mil. Kč se navýší splácené půjčky a současně o stejnou 
částku sníží investice. Tato situace by měla trvat 2 roky, třetí rok se bu-
dou moci investice opět navýšit o 2,5 mil. Kč a čtvrtý rok o 5,2 mil. Kč. 

Zdroj informací: Prezentace starosty města

Zastupitel Pavel Jeřábek nestandardně předal, jak uvedl, slovo své 
„mluvčí“ Lence Jeřábkové, která tedy jeho jménem představila své vý-
hrady k projektu Pavilonu a jeho financování. Uvedla například, že bylo  
starostou přislíbeno, ale nepředloženo zpracování tzv. krizového řízení 
varianty a že v přípravě je zpoždění 2 měsíce. Uvedla, že podle jejího 
názoru se výstavbou Pavilonu a přijetím úvěru město dostane do potíží. 

Opoziční zastupitelé se schválením předloženého projektu nesouhlasí. 
Zastupitelka Magdalena Davis přečetla prohlášení, pod nímž jsou spolu 
s ní podepsáni zastupitelé Pavel Grygar, Roman Procházka a Pavel Jeřá-
bek. Jako důvody odmítnutí uvádějí nedostatečné finanční krytí projek-
tu a harmonogram stavby považují za nereálný. Jak se v prohlášení uvá-
dí, město nemá dosud přislíbeny dotace na vedlejší náklady (přeložky, 
dopravu, vybavení) a pokud nezíská některou z menších dotací, bude 
jeho jedinou rezervou dočerpání úvěru, neboť nemá finanční rezervu 
(vlastní prostředky města jsou součástí finančního krytí projektu). Pro-
hlášení také zmiňuje, že starostou města bylo přislíbeno vypracování 
náhradní varianty za vlastní prostředky města, která ale nebyla předlo-
žena. (Celý text viz. webové stránky Zpravodaje). 

Zastupitelka Hana Kotoučová vznesla dotaz na Ing. Josefa Tichánka, 
který provádí technický dozor projektu, zda je reálné splnění výstavby v 
plánovaném čase. Josef Tichánek v návaznosti na to uvedl, že například 
pražská 02 Arena, jež je mnohonásobně větší stavbou, byla postavena 
za 14 měsíců. Zmínil také příklad přístavby školy v Horoměřicích, kte-
rá měla o jedno podlaží více než chystaný Pavilon. Základová deska se 
zde podle něj začala stavět počátkem února a strop byl dokončován v 
květnu téhož roku. Zdůraznil v této souvislosti potřebu dobré organi-
zace stavby. Dále uvedl, že smluvně má Město Mníšek pod Brdy dobře 
ošetřeno, aby realizátor stavby dodržel termíny tak, aby obdržené pro-
středky byly tzv. prostavěny včas. 

Starosta města poté požádal Evu Wolnerovou, předsedkyni finančního 
výboru, o vyjádření k projektu. Eva Wollnerová uvedla ze zápisu z jed-
nání FV, že bylo osloveno několik finančních ústavů, ale město obdrželo 
pouze jednu nabídku - od České spořitelny, a. s. - na úvěr pro Pavilon. 
Po prověření dotačních podmínek projektu a podmínek zákona o veřej-
ných zakázkách konstatovali, že je akceptovatelné, aby byla přijata je-
diná nabídka, a FV proto doporučil zastupitelstvu předloženou nabídku 
ke schválení. 

V následném hlasování bylo schváleno usnesení, že zastupitelstvo 
města schvaluje odůvodnění veřejné zakázky Výstavba školního 
pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy a souhlasí se zněním zadávací do-
kumentace této zakázky. Dále zastupitelé souhlasili s výběrem České 
spořitelny, a. s. jako poskytovatele úvěru a  pověřili starostu města pod-
pisem úvěrové smlouvy. Fakticky tak dali souhlas s výstavbou Pavilonu. 
Nesouhlasili (hlasovali proti) zastupitelé Roman Procházka, Pavel Gry-
gar, Magdalena Davis, Pavel Jeřábek. 

rozpočtové opatření
Následoval bod Rozpočtové opatření č. 2/2016, jehož obsahem je, jak 
redakci upřesnil starosta města, především přijetí úvěru a ošetření fi-
nancování stavby a projekce nového školního Pavilonu, dále pak opra-
va financování přípravy rekonstrukce zdravotního střediska, finanční 
ošetření dohody o narovnání s bývalým správcem městského bytového 
a nebytového fondu, vyčlenění prostředků z výnosů sběrného dvora na 
nákup nových kontejnerů, příjem dotace na opravu skaleckých kapliček 
a navýšení prostředků na rekonstrukci schodiště u MKS.  Lenka Jeřábko-
vá upozornila, že dle jejího názoru jsou v rozpočtovém opatření chyby 
a doporučila je přepracovat. Na návrh zastupitele Pavla Jeřábka o tom 
zastupitelé hlasovali, ale návrh nebyl přijat a rozpočtové opatření bylo 
přijato v podobě předložené finančním odborem. 

Po následné krátké pauze do 22.28 (zastupitelé si předtím odhlasovali 
prodloužení jednání do 23 hodin) navrhl starosta města přesun zbývají-
cích bodů (majetkové záležitosti, jako kupní smlouvy apod., a body na-
vržené zastupitelem Pavlem Jeřábkem) na další jednání zastupitelstva  
s tím, že je nutné ještě projednat bod č. 10 týkající se tzv. kontejnerové-
ho systému pro školu jako dočasného řešení k navýšení kapacity. Ten-
to bod předložila místostarostka Daniela Páterová. Uvedla, že se jedná  
o návrh poptat několik firem na cenu za dvě kontejnerové třídy s tím, 
že poptávka by zněla na prodej i na pronájem, a následně by se měs-
to rozhodlo pro nejvhodnější variantu. Šlo by o dočasné stavby s tím, 
že pokud by město tyto kontejnery koupilo, mohly by být po výstav-
bě Pavilonu využity jako další zázemí školy (dílny aj.) nebo pro potře-
by spolků (například skautů). Umístěny by byly na pozemku za školní 
jídelnou. Město jedná o dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje 
a na nákladech jsou ochotny podílet se i okolní obce. S tímto návrhem 
souhlasili všichni přítomní zastupitelé. 

Kompletní zápis a videozáznam jednání zastupitelů najdete na webu 
www.mnisek.cz. 

Zora Kasiková, redakce, OKS

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Stávající úvěrové zatížení města (v tisících Kč)
5870 5812 5777 5734 3299 638

Úvěrové zatížení města při realizaci Pavilonu (v tisících Kč)
5870 5853 9035 8972 6516 3835

Finanční možnosti města při realizaci Pavilonu (v tisících Kč)
15130 15147 11965 12028 14484 17165
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Středočeský kraj schválil Mníšku dotaci
1 MILION KČ NA KONtEJNEROVÉ tŘÍDY
Potřebu rozšíření školy řešíme samostatně jako město i v rámci spolu-
práce na úrovni Mikroregionu Mníšecko a ORP Černošice. 
Než bude postaven nový Pavilon, je nutno zajistit řešení pro nové třídy 
v příštím školním roce. Adekvátní prostor a současně následné jiné vyu-
žití nabízejí tzv. kontejnerové třídy. Jejich možné financování bylo cílem 
intenzivních, náročných a opakujících se jednání s Krajským úřadem 
Středočeského kraje. 
Výsledkem je rozhodnutí krajských zastupitelů, že Kraj poskytne Mníš-
ku pod Brdy 1 milion korun na zajištění 2 kontejnerových tříd, které by 
škola měla využívat cca rok a půl. Je to velký úspěch, díky němuž nejen 
rodičům budoucích prvňáčků, ale nám všem, komu záleží na kvalitním 
vzdělávání našich dětí, spadl obrovský kámen ze srdce. 

Daniela Páterová, místostarostka
Miloš Navrátil, vedoucí OKS, tajemník Mikroregionu Mníšecko  

a člen Řídícího výboru MAP pro vzdělávání ORP Černošice

NOVÉ BIOKONtEJNERY V MNÍŠKU POD BRDY
V průběhu června a července bude 
v Mníšku pod Brdy rozmístěno  
16 hnědých biokontejnerů o obje-
mu 1 100 l. 

biokontejnery poslouží vám, občanům města pro ukládání 
l  zahradního odpadu (tráva, listí, zemina, rostliny, květiny, piliny, hob-

liny, nadrcený dřevěný odpad, popel ze dřeva); 
l  kuchyňského odpadu (slupek a zbytků zeleniny a ovoce, nepotiště-

ného papíru, papírových a čajových sáčků, skořápek vajec).

do biokontejneru v žádném případě nepatří:
l  sklo, keramika, kovy, plasty, guma, kamení;
l  stavební odpad (beton, cihly, asfaltová lepenka, odpady z asbesto-

vých výrobků);

ROZŠÍŘENÉ PARKOVÁNÍ U ŠKOLY
Největší obavu v souvislosti s plánovanou výstavbou školního a spol-
kového Pavilonu mají lidé z okolních bytových domů z parkování. Bojí 
se, že rozšířená škola a spolkové a kulturní aktivity přivedou do oblasti 
více aut a oni nebudou mít kde zaparkovat. Vedení města opakovaně 
přislíbilo, že tento problém nepodceňuje a včas vyřeší.

Problém parkování by měla vyřešit dvě zásadní opatření. Zásadní Roz-
šíření počtu parkovacích míst v těsné blízkosti školy a také systém 
ochrany rezidentů, aby na jejich místech neparkovali návštěvníci školy 
a Pavilonu.

V červnu nechalo město dopracovat projekt rekonstrukce ulic Nádraž-
ní a Ke Škole, který výrazně zvyšuje počet míst kolem nové tělocvičny, 
hřbitova a u „školní“ křižovatky - celkem zde má vzniknout 35-40 no-
vých parkovacích míst charakteru tzv. K+R (Kiss and Ride = dej pusu  
a jeď) - tedy pro krátkodobé zastavení v průběhu dne a pro návštěvníky 
akcí. Tyto možnosti využijí i návštěvníci tělocvičny a u hřbitova by se 
přestalo parkovat mezi stromy.

Výstavba těchto nových parkovacích míst bude probíhat současně se 
stavbou Pavilonu. Zároveň dojde k již avizovanému rozšíření stávajícího 
parkoviště na ulici Jana Štastného o 14 míst. Předpokládané náklady na 
rozšíření parkování jsou 1,2 milionu korun.

Celkem tyto úpravy přidají přes 50 nových míst. Nabízí se možnost zří-
zení parkování na zpevněných, ale zatravněných plochách mezi hřbito-
vem a dálnicí a naproti autobusové zastávce u školy. Také uvažujeme  
o možnosti propojení parkoviště u Edenu a ulicí Nádražní, aby i ti ro-
diče, kteří zajíždějí ke školce, mohli vyjíždět přímo na ulici Nádražní  
a nemuseli se otáčet a vracet. Tyto návrhy však musejí projít věcnou  
i odbornou diskusí.

Zárověň město uvažuje o zřízení další rezidentské, tedy tzv. modré par-
kovací zóny v části ulic Nádražní a Jana Šťastného, která by zde umož-
nila parkování pouze místním obyvatelům a návštěvníky by donutila 
zaparkovat na nově vytvořených parkovacích místech.

Každopádně Pavilon rozhodně nesmí zhoršit komfort parkování pro 
zdejší obyvatele, řiká starosta Petr Digrin.

Lukáš Nádvorník, pracovní skupina PAVILON

RECYKLUJtE ZODPOVěDNě
Víte, že papír lze recyklovat 4-6x a tuna recyklovaného papíru ušetří ko-
lem 5 m3 dřeva, tedy si 14 stromů? A že stejné množství recyklovaných 
plastů uspoří 7-12 barelů ropy? Předpokladem je však nejen dostateč-
né, ale především kvalitní třídění odpadu. 

Mníšek pod Brdy byl v roce 2015 na velmi dobré 13. pozici mezi stře-
dočeskými obcemi (o velikosti 2-10 tisíc obyvatel) co do tzv. výtěžnosti 
vytříděného odpadu (papíru, plastu a skla) v soutěži My třídíme nejlé-
pe. Za každý kilogram sebraného odpadu daného druhu obec obdrží 
1 bod. Za námi (278 bodů) zůstaly obce a města jako Jesenice u Prahy, 
Český Brod nebo Sedlčany. Jak říká starosta města Ing. Petr Digrin, je 
skvělé, že občané takto hodně třídí a je velmi znatelné zlepšení: ještě  
v roce 2014 byl Mníšek až na 46. místě. 

Za dobu existence nového systému nakládání s odpady přibyla další 
sběrná místa. Mezi nejnovější patří to na Dobříšské ulici, při nedávno 
vzniklé obytné lokalitě, které by mělo odlehčit velmi využívanému 
sběrnému místu na Dobříšské u napojení Kytínské.

Negativním projevem „oblíbenosti“ kontejnerů na odpad je jejich častá 
přeplněnost, ačkoliv jsou (plasty a papír) vyváženy dvakrát týdně. Přepl-
nění kontejnerů má pak za následek přepadávání odpadu ven, ukládání 
odpadů vedle kontejnerů a nepořádek, na který si pak mnozí občané 
stěžují. 

Foto: Marcela Kretschmerová

Jak správně využívat kontejnery a předcházet vzniku nepořádku? Se-
šlapávejte plastové lahve a obaly před jejich vhozením do kontejneru. 
Objemnější papírové obaly rozřezejte. A nezapomínejte kontejner po 
vhození odpadu opět zavřít – nejen, že předejdete například rozfouká-
ní odpadů větrem, ale papír, který se deštěm rozmočí, nelze recyklovat  
a veškerá snaha o úsporu přijde vniveč.

A především: nevhazujte do kontejnerů odpad, který tam nepatří. No-
vinkou poslední doby v Mníšku je, že se v tříděném odpadu objevuje 
směsný odpad, tráva, v okolí kontejnerů odložené pneumatiky apod. 

„Rád bych požádal občany, aby pro sběr objemného odpadu a odpadu, 
který nepatří do kontejnerů na tříděný odpad, využívali sběrný dvůr. Je-
diným místem, kde lze tolerovat odložení odpadu mimo kontejnery, je 
prostor před sběrným dvorem, u tamních kontejnerů. Prosím, vytrvejte 
dále v aktivním třídění odpadů, ale myslete také na čistotu města a zod-
povědné třídění, které jediné vede k efektivní recyklaci a úspoře energií 
a přírodních zdrojů,“ říká starosta města Petr Digrin. 

Zora Kasiková, redakce, OKS 

Zdroje informací: www.mytridimenejlepe.cz, arnika.org

Parkování v ulici Nádražní: dalších 25 až 30 k dnešním 5 místům typu K+R

Plánek řešení ulice Ke Škole najdete na webu města.
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l  odpady z elektrických a elektronických výrobků; 
l  odpady živočišného původu (odřezky masa apod.), uhynulá zvířata;
l  léky, chemikálie, plesnivé potraviny, popel z uhlí, potištěný papír 

(noviny, časopisy, letáky), citrusové slupky, psí a kočičí exkrementy, 
směsný komunální odpad. 

Tyto odpady je možné uložit na sběrném dvoře města Mníšek pod 
Brdy nebo v kontejnerech tříděného odpadu.

Pozor, bioodpad znečištěný jiným druhem odpadu je znehodnocený  
a není možné jej kompostovat! Žádáme a prosíme Vás tedy o důsledné 
dodržování pravidel pro ukládání odpadů do biokontejnerů dle výše 
uvedeného třídění. Umožní nám to sběr a následně i odvoz a uložení 
odpadu na kompostárnu. 

Kontejnery budou zpočátku umístěny v následujících vytipovaných  
ulicích: 
l  5. května (před domy č. p. 563, 566, 572), 
l  Skalecká (č. p. 520, 576), 
l  9. května (č. p. 533-540), 
l  V Lipkách (č. p. 524, 530) 
l  Řevnická, Lhotecká (č. p. 501, 505), 
l  Ke škole (č. p. 901), Nádražní (č. p. 603) a Jana Štastného (č. p. 587). 

Umístění se může změnit dle zájmu a potřeb občanů města. Biokon-
tejnery budou vyváženy týdně v pravidelných intervalech zaměstnanci 
sběrného dvora města Mníšek pod Brdy. Bližší informace získáte na tel. 
čísle 731 410 209. 

Pavla Duchoňová, OSMI

K PŘÍRODě ŠEtRNÉ tRÁVNÍKY
Okrasné trávníky jdou často proti přírodě kvůli širokému používání che-
mikálií. Lidé věnují příliš pozornosti zelené barvě trávníků, přestože 
světlejší barva naznačuje lepší vitalitu, lepší vývoj kořenů a vyšší odol-
nost k chorobám a škůdcům. Tmavě zelený trávník obvykle značí pou-
žívání více chemikálií. Rostliny přitom využijí jen cca polovinu dusíku 
a fosforu z hnojiv, zbytek se dostává do podzemních vod a způsobuje 
obrovský nárůst počtu bakterií, který vede ke snížení obsahu kyslíku  
v těchto vodách a tím odumírání vodních organismů. Průměrný trávník 
navíc potřebuje během vegetace kolem 400 l závlahové vody na m2. To je 
ohromné množství, když vezmeme v úvahu, že nejméně 40 % světové po-
pulace čelí vážnému nedostatku vody.
Utkvělý ideál “čistého“ trávníku vede k nadměrnému používání herbi-
cidů a pesticidů. Plevele jsou často považovány za neestetické „vetřel-
ce“. Hmyz, v přírodě normální, je tu také nechtěný. Většina domácností  
a podnikatelů v oblasti údržby trávníků aplikuje více herbicidů a pesticidů 
na ar než většina farmářů na polích.
Přestože reklamy často uvádějí, že používání hnojiv a pesticidů je bezpeč-
né, vědecké studie ukázaly, že některé chemikálie mohou být pro lidi toxic-
ké, což vedlo k zákazu jejich používání v sídlištích. Některé stále povolené 
pesticidy jsou toxickými látkami. Několik chemikálií běžně používaných na 
trávníky a na zahradách je spojováno s vadami lidského plodu, mutacemi, 
nepříznivými vlivy na reprodukci a s rakovinou laboratorních zvířat.
A jak tedy pečovat o k přírodě šetrný trávník? Nespoléhejte pouze na che-
mikálie, používejte i další pěstební metody. Nelpěte na tmavě zelené barvě 
a dokonalé monokultuře trávníků, tolerujte jetel, sedmikrásky, pampelišky. 
Heterogenní je prospěšné pro přírodu a může být také krásné. Hnojte pou-
ze, když je to potřeba, přírodními, organickými (kompost) nebo pozvolna se 
uvolňujícími hnojivy. Nejdůležitějším obdobím hnojení je podzim. Zavlažuj-
te do hloubky (8-12 cm), ale méně často (2-3x týdně), aby se vytvořily delší 
kořeny. Proti chorobám, škůdcům a plevelům používejte ruční odstraňování 
nemocných rostlin a jejich částí, pasti, lapáky, biologické přípravky aj. 
Doufám, že jste si uvědomili, že integrovaná péče o trávník je k přírodě šetr-
nější než péče konvenční a že ji budete používat.

Jaroslav Salava, člen komise pro životní prostředí
(redakčně kráceno)

KAUZA KOVOHUtě
Krajský úřad Středočeského kraje vydal rozhodnutí o 9. změně integro-
vaného povolení pro výrobu slévárenských a desoxidačních slitin hliníku 
společnosti Kovohutě Holding DT, a. s.. Po dořešení odvolání spolku Zdra-
vý Mníšek, z. s. toto rozhodnutí vstoupí v platnost, což společnosti umožní 
odprodat pozemky pod stávajícími budovami provozu novému zájemci  
o provozování výroby. Ve své podstatě to bude znamenat zahájení komplet-
ní výroby slitin hliníku se všemi souvislostmi a dopady v oblasti životního 
prostředí. V současné době probíhá v areálu provoz zpracování hliníkových 
třísek na sušičce INTAL, při kterém dochází k procesu dohořívání zbytkových 
řezných olejů obsažených v  třískách, a to má za následek tvorbu dráždivého 
a zapáchajícího dýmu.
V rámci povolení byly vyčleněny pozemky znečištěné skládkami loužen-
ce vanadu a následně odpady hliníkových stěrů, produkovaných právě 
při výrobě hliníkových slitin. Jejich vyskladněním do prostorů Kovohutí  
a Bažantnice byla rozsáhlá oblast zdejší krajiny kontaminována vysokým 
obsahem některých látek nebezpečných pro životní prostředí a lidské zdra-
ví, jako jsou chloridové a fluoridové sole, amoniak, amonné ionty, dusičnany 
a dusitany, kadmium, kobalt, měď, molybden, nikl a vanad. Podle posled-
ních průzkumů se kontaminace šíří povrchovou a podzemní vodou dále do 
oblasti podél Bojovského potoka. Takto znečistěné pozemky zůstanou ve 
vlastnictví Kovohutí Holding, oblast Bažantnice patří Lesům ČR.
Za účelem eliminace znečistění proběhlo správní řízení se spol.  Kovohutě 
Holding, ve kterém Česká inspekce životního prostředí zadala společnosti 
zpracovat projekt k zabezpečení skládek a k eliminaci dalšího šíření konta-
minace. Projekt byl se zpožděním předložen v neúplné podobě. Za účelem 
nakládání s kontaminovanými pozemky a jejich sanace byla Kovohutěmi 
zřízena firma Halda s. r. o. s vkladem 20 000 Kč.
Není zcela jasné, proč sanace neproběhla již dávno a proč Kovohutě nebyly 
Inspekcí povolány k zodpovědnosti dříve. A nabízejí se i další otázky: 
Jaké záruky provedení sanace poskytuje firma s výše citovaným vkladem? 
Co se bude dále dít s provozem pro výrobu desoxidačních slitin? 
Jaké záruky městu poskytne nový majitel ve smyslu ohleduplnosti k život-
nímu prostředí?
Jak dlouho ještě bude muset poměrně malebné městečko na úpatí Hřebe-
nů snášet zátěž, která hyzdí pohled z náměstí i pohled na město ze Skalky  
a svými dopady otravuje a ohrožuje zdraví občanů nejen v Mníšku, ale i jeho 
širším okolí?

Ing. Libuše Pechoušková, komise pro životní prostředí
(redakčně kráceno)

VIŠŇOVÝ SAD BOJANOVICE
Možná mnohé z Vás překvapí název tohoto článku. Není to omyl, ráda 
bych čtenáře touto cestou informovala o dění za hranicemi Mníšku  
v oblasti ochrany přírody. Višňový sad v Bojanovicích je registrovaným 
významným krajinným prvkem (VKP), vyhlášeným v r. 1998 a orgán 
ochrany přírody našeho městského úřadu má toto území také na sta-
rost. Sad se nachází na okraji Bojanovic, na svazích s jihozápadní expo-
zicí, kde rostou teplomilná rostlinná společenstva. Botanický průzkum 
v r. 1998 zde odhalil více než 70 druhů bylin. Lokalita je v rámci celého 
Mníšecka ojedinělá. Sad má rozlohu cca 4,2 ha a tvoří jej několik po-
zemků s různými vlastníky. Je to území posilující ekologickou stabilitu 
krajiny a též její druhovou diverzitu (rozmanitost).

Sad byl dlouhé roky bez péče a plocha postupně zarůstala náletem 
a křovinami, agresivní druhy trav (např. ovsík vyvýšený) potlačovaly 
ostatní květenu. Docházelo k celkové degradaci území. Podařilo se nám 
přesvědčit vlastníka jedné části (obec Bojanovice), aby dala souhlas  
k žádosti o grant na management VKP u Agentury ochrany přírody  
a krajiny, který jsme získali, a v r. 2015 začala obnova části sadu. Pro-
běhly 3 seče a při každé z nich byla ponechána nepokosená místa pro 
zdárný vývoj bezobratlých. 

Původní stav a lokalita při seči

Na podzim pak proběhla redukce křovin. Staré višně jsou zde ponechá-
ny přesto, že z některých zůstala jen torza, protože jsou cenným bioto-
pem pro mnohé druhy hmyzu. I v letošním roce byl projekt podpořen 
grantem z AOPK a tudíž můžeme pokračovat v obnově zmíněné části 
sadu.

Do dalších let bychom rádi přesvědčili alespoň některé další vlastníky 
ke spolupráci a rozšířili management na další pozemky významného 
krajinného prvku, ideálně také dosadili nové stromky višní. Je to krásné 
a zajímavé místo, které se může stát cílem Vašich výletů do okolí.

Ing. Jiřina Romová, odbor vnitřních věcí
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BEZPEČNOSt O PRÁZDNINÁCH

BEZ PRVNÍ POMOCI JE I NEJVYBAVENěJŠÍ 
SANItKA ZBYtEČNÁ
Hana Vobořilová (*1990) z Asociace dobrovolných záchranářů ČR pra-
cuje na dispečinku záchranné služby a současně jako záchranářka na 
výjezdech. Denně se tak setkává s případy přímého ohrožení života  
a poskytuje přímo na místě či po telefonu první pomoc. Jak říká, s lé-
tem, tedy časem, který má většina z nás spojen s odpočinkem a úlevou, 
záchranářům nastává velmi náročné období. Co doporučuje? Hlavně 
dbát na prevenci, mít u sebe vybavenou lékárničku a nabitý telefon  
(a umět jej přepnout na hlasitý odposlech), a když se něco stane, zavo-
lat na linku 155 a poslouchat, co záchranáři říkají.

Poznají záchranáři, že začaly prázdniny?
Rozhodně ano, množství práce nám exponenciálně narůstá, pro nás je 
to nejhorší období roku. V červnu, o prázdninách a v září máme největší 
výjezdovost. Veškeré dny, které pro ostatní lidi znamenají volno, jsou 
pro nás ve znamení více práce. 

A projeví se to i na počtu dětských úrazů?
Přes léto je zde zřetelný nárůst. Největším strašákem pro nás jsou uto-
pené děti. První případ se nám stal před čtrnácti dny. Nejde jen o kou-
pání na koupalištích nebo v přírodě, ale neuhlídání dětí u zahradních 
bazénů. Pro malé děti je nebezpečných i pouhých 10 centimetrů vody! 

Jaká je v takovou chvíli práce záchranáře na dispečinku? Co rozho-
duje při první pomoci u podobného úrazu?
Dnes je velká výhoda v takzvaném systému TAPP a TANR, telefonicky 
asistované první pomoci a telefonicky asistované neodkladné resusci-
taci. Většina lidí si myslí, že po dobu, co mluví s operátorem, sanitka 
na výjezd čeká a neví, že někam pojede. Není to pravda. V naprosté 
většině případů ještě během hovoru posílám případ dále k řešení dis-
pečerovi, který má na starosti všechny sanitky v celém kraji a posílá  
k danému pacientovi tu nejvhodnější. Proto se volajícího ze všeho 
nejdříve ptám na adresu a teprve poté detailně zjišťuji, co přesně se 
děje. A zatímco sanitka vyjíždí (ze zákona na to má 2 minuty), zůstávám  
s volajícím, říkám, co má dělat, soustředím se na pomoc. 

Mít adresu je zásadní. Zasahovali jsme u paní, která k nám zavolala, 
krátce po sdělení místa, ulice a čísla popisného zkolabovala, aniž by-
chom se dozvěděli, co se jí děje. Ale dorazili jsme na uvedenou adresu, 
vyrazili dveře, paní byla v bezvědomí a měla náhlou zástavu oběhu. 
Zresuscitovali jsme ji a ona po několika dnech strávených v nemocnici 
odešla v pořádku domů. 

Jak se má zachovat člověk, který volá o pomoc záchranáře?
S nadsázkou řečeno, lidé nemusí  z první pomoci v podstatě nic vědět 
a umět. Musí znát přesnou adresu, na kterou má sanitka dorazit, a dál 
stačí, když poslouchají a dělají, co jim říkáme. Jsme schopni tak život 
zachránit. Pomoc nedorazí okamžitě, a přitom u tak vážných stavů, jako 
je např. tonutí a následná zástava oběhu, rozhodují vteřiny. Zpravidla, 
pokud není poskytnuta okamžitě laická první pomoc přímo svědky na 
místě události, bývá sanitka i s nejmodernějším vybavením v mnoha 
případech již zbytečná, protože mozkové buňky odumírají už za 3-5 mi-
nut. S lidmi zůstáváme ve spojení až do chvíle, kdy je posádka fyzicky  
u pacienta. A i v tu dobu volajícím ještě říkáme, aby pokračovali v ma-
sáži srdce, dokud je záchranáři přímo nevystřídají. Tento systém zvyšuje 
šance na záchranu i na kvalitu následného života. 

Začíná také období alergií na bodnutí nejrůznějším hmyzem. Těžcí aler-
gici u sebe mívají tzv. EpiPen - injekční pero s adrenalinem - a po tele-
fonu jsme schopni navigovat i někoho jiného, jak ho aplikovat. Někteří  
o alergiích třeba ještě nevědí a v případě, že se u nich projeví, bych vel-
mi doporučila mít domácí lékárničku vybavenou i některými volně pro-
dejnými antihistaminiky, které příznaky alergie alespoň trochu zmírní 
do příjezdu záchranné služby. 

Jak jsme na tom s poskytováním první pomoci? 
Není důležitá jen první pomoc, ale právě hlavně prevence. U dětí za 
zranění často mohou rodiče, když je neuhlídají. Spousta lidí si myslí, že 
vědí, co mají dělat. Na preventivních akcích pro veřejnost, které jako 
Asociace pořádáme a kde si lidé mohou vyzkoušet základy první po-
moci, se setkáváme třeba se snahou člověku v bezvědomí vytahovat 
zapadlý jazyk a špendlit jej ke rtu. Což je samozřejmě dávno passé. Lidé 
někdy mají zažité podobné staré postupy, které ale v důsledku mohou 

první pomoc komplikovat i zmařit a postiženému člověku spíše uškodit. 
Postupy první pomoci se neustále vyvíjejí. Například každých pět let za-
sedá Evropská resuscitační rada, která projednává postupy resuscitace, 
které se osvědčily. Nyní se tedy laikům a neproškoleným zachráncům 
například už vůbec nedoporučuje při resuscitaci poskytovat umělé dý-
chání, důraz se klade na nepřerušované a kvalitní stlačování hrudníku. 

Ačkoliv zákon ukládá povinnost poskytnout první pomoc (podotýkám, 
že přivolání záchranné služby zákon jako poskytnutí první pomoci ne-
kvalifikuje), mnoho lidí to neumí nebo dokonce i odmítá poskytnout 
pomoc. Myslí, si, že to nikdy nebudou potřebovat. Bohužel žijeme  
v době, kdy jsou k sobě lidé čím dál arogantnější, sobečtější, sebestřed-
nější, lhostejnější. Na dispečinku pracuji tři roky, za tu dobu vidím, jak 
se to zhoršuje, lidé nám nadávají, ignorují okolí. Z nedávné doby máme 
případ, kdy nám paní zavolala, že starší pán zkolaboval na nádraží. Na 
otázku, zda dýchá, odpověděla, že neví, že spěchá do práce, nastoupi-
la do vlaku a hovor ukončila. Protože nebyla poskytnuta první pomoc, 
záchranáři, kteří přijeli, už nemohli toho pána zachránit. Lidem na ško-
lení často říkám „doufejte, aby alespoň někdo zvedl telefon a zavolal 
sanitku“. 

Práce na dispečinku musí být velmi psychicky náročná. Během dva-
náctihodinové směny vyřídíte desítky hovorů a řešíte tragické přípa-
dy. Co děláte, abyste se z toho „nezbláznili“?  
Dá se říci, že jakmile hovor ukončím, ten případ pro mě končí.  
V 99 % nezjišťuji, jak to dopadlo. Samozřejmě jsou případy, kdy není 
možné okamžitě pokračovat dále a je potřeba pauza. Ale běžně zkrátka 
přichází další hovor, další pacient, soustředím se na něj a dávám mu 
maximum. To mi pomáhá to zvládnout. Co hovor, to jiné emoce, jiná 
komunikace, jiný přístup. V tom je tato práce velmi zajímavá a pestrá. 

Asociace dobrovolných záchranářů pořádá nejen preventivní akce 
pro veřejnost, ale také kurzy první pomoci. Jak byste popsala jejich 
smysl? 
Jsme parta lidí, kteří nemají první pomoc naučenou z knížek, ale pra-
cují v tomto oboru dnes a denně,  vědí, co a proč lidem říkají. Nejvíce 
žádané je školení zážitkovou formou. Po bloku přednášek si lidé přímo 
vyzkoušejí první pomoc i fiktivní volání na záchranku, máme perfektní 
maskování, díky němuž jsou ukázky zranění velmi věrohodné, projdou 
si všechny aspekty záchrany života. Z odezev vím, že se to lidem líbí 
a něco jim to dává. Nejvíc mě těší právě lidé, kteří se o první pomoc 
zajímají, chtějí se to naučit. Paradoxně, ač je to jediná aktivita, za kterou 
nedostávám zaplaceno a dělám ji dobrovolně, nejvíc mě nabíjí. Můžu 
lidem něco předat a vím, že to má smysl. 

Zora Kasiková, redakce, OKS

REFLEXNÍ PRVKY
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích ukládá chod-
cům povinnost být mimo obec, na místech se sníženou viditelností, 
označen reflexním prvkem. Abychom zvýšili bezpečnost silničního 
provozu, rozdáváme při své hlídkové činnosti ve večerních hodinách 
reflexní pásky chodcům, které potkáváme v obci i mimo ni a kteří re-
flexní prvky na svých oděvech nemají. Současně je také upozorňuje-
me na uvedenou novelu zákona a jejich povinnost být řádně označen.

Ačkoli většina lidí tuto zákonem danou povinnost respektuje a uvědo-
muje si její význam, jen během května naši strážníci městské policie 
rozdali 20 reflexních pásek. Městská policie Mníšek pod Brdy proto 
tímto vyzývá občany, aby novelu zákona dodržovali a za snížené vi-
ditelnosti byli označeni. Chodci jsou totiž jednou z nejzranitelnějších, 
ale současně také nejvíce ohrožujících skupin účastníků silničního 
provozu. 

Jak upozorňuje kampaň BESIP, od roku 2010 zemřelo na našich silni-
cích přes 400 neviditelných cyklistů a chodců. Jeden příklad za všechny: 
zatímco například člověka oblečeného v modrém oblečení v noci řidič 
uvidí teprve na vzdálenost pouhých 18 metrů, bude-li mít chodec na 
sobě odpovídající reflexní prvky, bude spatřen už na 200 metrů. 

Vyzkoušejte aplikaci www.ibesip.cz/aplikace-viditelnost, kde najdete 
tipy pro chodce, jak být lépe viděni, a pro řidiče, jak lépe vidět. Má to 
smysl, buďte vidět!

Bc. Petr Smorádek DiS., Milan Zárybnický,  
strážníci Městské policie Mníšek pod Brdy
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Zprávy z radnice
NEZAPOMEŇtE DětI POUČIt  
O ZÁKLADNÍCH BEZPEČNOStNÍCH  
PRAVIDLECH 
Začíná léto, čas, kdy děti tráví spoustu času venku. V zápalu her  
a jiných činností ovšem někdy zapomínají na základní bezpečnostní  
návyky, které dodržují během školního roku. Pro rodiče není jednodu-
ché zajistit jim program na celé prázdniny, občas děti zůstanou samy 
bez dozoru dospělých. Proto je potřeba předem děti poučit, jak mají 
chránit své zdraví a život. 

Když je dítě doma samo bez dozoru dospělého, nesmí
l  otevírat cizím lidem ani s nimi chodit ven;
l  sdělovat cizím osobám, že je doma samo.
Pokud jde dítě samo ven, dá vědět dospělému, kam jde, s kým jde  
a kdy přijde; zajistí řádně byt (uzamkne vchodové dveře a všechna okna). 
Když je dítě venku bez dozoru dospělého, nesmí 
l  krmit a hladit psy, které nezná; 
l  nastupovat do vozidla k neznámé osobě; 
l  přijímat nic od cizích lidí.
Poučte dítě, že i jako chodec musí dbát zvýšené opatrnosti v silničním 
provozu. 
Dítě, které se chystá jet na jízdním kole: 
l  je-li mladší 10 let, smí vyjet na silnici jen s dozorem osoby starší 15 let; 
l  má mít helmu, chrániče a reflexní prvky na oblečení;
l  nemělo by jezdit mimo vyznačené trasy či cyklostezky, jezdí co nejblí-

že u pravého okraje silnice, respektuje dopravní značení, při změně 
směru jízdy dává včas a zřetelně znamení nataženou paží a jezdí jen 
na kole v dobrém technickém stavu.

U vody je třeba dbát vysoké opatrnosti. Dítě by nemělo 
l  nikdy vstupovat do vody samo; 
l  koupat se ve vodách, které nezná;
l  plout na lodích, vorech a jiných plavidlech bez plovací vesty; 
l  přeceňovat své plavecké síly. 

Děti by měly znát i telefonní čísla pro přivolání pomoci: Policie ČR: 158, 
Záchranná služba: 155, Hasičský záchranný sbor: 150.

Přejeme všem dětem krásné letní prázdniny a co nejméně komplikací. 
A budeme se na Vás těšit opět v novém školním roce. 

Bc. Petr Smorádek, DiS., strážník Městské policie Mníšek pod Brdy

ZÁCHRANKA V MOBILU MŮŽE POMOCI  
ZACHRÁNIt ŽIVOt I VÁM A VAŠIM BLÍZKÝM

Zůstat na odlehlém místě sám, zraněný a bez 
pomoci je noční můrou většiny z nás, ať už se 
jedná o obavy o vlastní život nebo zdraví našich 
blízkých. Od března letošního roku je možné při-
volat si pomoc přímo na místo, kde se nacházíte, 
pomocí speciální aplikace určené pro tzv. chytré 
telefony. 

Oficiální mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby ČR se nazývá 
jednoduše ZÁCHRANKA. Je určena pro mobilní telefony s operačními 
systémy iOS a Android a stáhnout si ji můžete zdarma. 

Podstatou aplikace je, že v případě nouze stisknete a podržíte tlačítko 
na displeji svého telefonu, čímž se automaticky spustí volání na číslo 
rychlé zdravotnické pomoci 155 a navíc systém záchranářům rovnou 
odešle informaci o Vaší poloze (GPS souřadnice). Záchranáři se tak rych-
leji dozvědí, kde přesně se nacházíte, ať už je to třeba na odlehlé silnici 
III. třídy, v lese nebo ve Vám nepříliš známém prostředí. „Správná lokali-
zace události je pro úspěšný zásah záchranné služby klíčová. V posled-
ních letech prodělala operační střediska záchranky generační obměnu 
používaných technologií včetně implementace digitálního mapového 
prostředí, ale lokalizace událostí ve volném terénu stále zůstává závis-
lá převážně na schopnosti volajícího popsat, kde se nachází. Aplikace 
Záchranka, která je schopná místo události přesně lokalizovat a tuto 
informaci spolu s tísňovým voláním předat na příslušné operační stře-
disko, představuje vzácně smysluplné využití moderních technologií 
ve prospěch postižených a bez nadsázky může velmi zásadně přispět k 
záchraně lidského života,“ říká MUDr. Ondřej Franěk, vedoucí lékař ope-
račního střediska Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a držitel 
Zlatého záchranářského kříže za mimořádný přínos záchranářství v ČR.  

HRY BEZ HRANIC SE BEZ MNÍŠECKÝCH 
LVŮ NEOBEJDOU
„Zelená, bílá, modrá, červená – víte, co to znamená?“ To, že „banda  
z Kytína“ Vám předvedla svůj vítězný pokřik. Tamní starosta Míla Holý 
před čtyřmi lety zahájil tradici mikroregionálních Her bez hranic a le-
tos dovedl svou „partu“ k vítězství ve Hrách, které se konaly v sobotu  
11. června na fotbalovém hřišti v Nové Vsi pod Pleší. 

I zde ale vítězila hlavně a především dobrá zábava a týmový duch.  
A v tomto ohledu nijak za vítězi nezaostali ani Mníšečtí lvi (a lvice) – 
letos zcela nově postavený tým pod vedením Moniky Viškové. Čím zá-
ludnější byly čtyři disciplíny, tím stmelenější bylo mníšecké družstvo. 
A přítomné pobavilo svým divadelním představením našeho města,  
v němž se mnozí mohli poznat. A lehké to Lvi neměli – schválně, jak 
byste Mníšek představili za pomoci rekvizit, jako je kadeřnický sušák, 
kupka sena, mumie, tulení pásy a busta mníšeckého starosty? Právě ta-
kové rekvizity nám na zadání pořadatelů připravili v Líšnici. Vy, co jste 
si nechali Hry ujít, jste tak mimo jiné přišli o možnost vidět, jak to bude 
vypadat, až bude do Mníšku jezdit metro. 

Děkujeme celému týmu - Aleně Markové, Kristýně Andrýskové, Kristýně 
Zimové, Monice Viškové, Davidu Tichému, Jakubu Pourovi, Petru Lívovi 
a Václavu Bláhovi - za reprezentaci města a chuť, s jakou se do toho 
pustili. Přesto, že neskončili „na bedně“, byla radost si to s nimi užít. Da-
vidovi Červenému a Tomáši Markovi děkujeme za pomoc. Paní Ivaně 
Bláhové z dobříšského kadeřnictví za zapůjčení kadeřnického sušáku 
a zbraslavské ZUŠ za nepřehlédnutelnou bustu. A naše velké díky patří 
firmě ZDM, s. r. o. a ředitelce pražské pobočky Šárce Švestkové za pod-
poru a vyhotovení červených týmových trik s logem Mníšeckých lvů. 

Foto: Miloš Navrátil

Děkujeme pořadatelům z Nové 
Vsi pod Pleší za pozvání a uspořá-
dání Her, jejichž hlavním smyslem 
je podporovat dobré a srdečné 
vztahy mezi obcemi Mikroregionu 

Mníšecko. Po loňském ročníku u nás v Mníšku víme, jak náročné na pří-
pravu a uskutečnění to je. A držíme palce sousední Voznici, aby se Hry 
bez hranic 2017 pod jejím vedením vydařily! 

Zora Kasiková, OKS
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Jak upozorňuje mluvčí Zdravotnické záchranné služby Středočeského 
kraje Bc. Petra Effenbergerová, lidé by rozhodně neměli na mobilní 
aplikaci spoléhat absolutně: „Aplikace Záchranka není samospasitelná. 
Když se lidé chystají na cestu, do neznámé oblasti a podobně, měli by 
být dobře připraveni a vědět, jak si přivolat pomoc,“  

Aplikaci si můžete stáhnout na www.zachrankaapp.cz. Je důležité, 
abyste současně ve svém telefonu zapnuli možnost určování Vaší po-
lohy. Pro správné fungování je potřeba ověřit Vaše telefonní číslo pro-
střednictvím automaticky zaslaného kódu. Současně můžete do aplika-
ce zadat informace o roku svého narození a o svém zdravotním stavu 
(zda se například léčíte s diabetem, s onemocněním srdce či plic nebo 
jste třeba neslyšící), které následně usnadní péči záchranářů o Vás. Sou-
časně sem můžete uvést také kontakt na blízkou osobu. 

Aplikace navíc nabízí  edukativní návod k první pomoci a přehled nej-
bližších lékařských pohotovostí či lékáren. 

Zora Kasiková, redakce, OKS
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PROSÍME, SEZNAMtE SE. 
Představujeme vám vítěze pěvecké soutěže brdský kos 2016:

I. kategorie:  1. Natálie Tóth
                           2. Martin Jirák
                3. Linda Jakubová
Cena Radia Junior: Natalie Krůpová a Michael Tóth

II.A. kategorie:  1. Klára Koppová 
          2. Daniela Ulrichová 
         3. Aneta Kalertová 
Cena Radia Junior: Evelína Fialová a Karolína Štěpánová 

 

II.B kategorie:
1. Matyáš Cahák
2. Markéta Zdeňková
3. Vendula Spáčilová
 
III. kategorie:  
1. Marek Pošta
2. Tereza Vodňanská
3. Jakub Tesař

IV. kategorie: 
1. Nikola Sárová, Denisa Spáčilová, Vendula Spáčilová 
2. Jakub Tesař, Anna Princlová
3. Karolína Štěpánová, Tereza Vinecká
Cena diváků: Adéla Haviarová

Společnost

BRDSKÝ KOS 2016  
– VYNIKAJÍCÍCH 120 ZPěVAČEK A ZPěVÁKŮ
Při loňském jubilejním ročníku dětské pěvecké soutěže jsme se rozhod-
li, že soutěž uspořádáme pod střechou a ve větším prostoru. Jako jediná 
volba se ukázala tělocvična školy a přesto, že bylo náročné ji upravit tak, 
aby akusticky alespoň v základu vyhovovala, podařilo se.

Naplnila ji v sobotu 28. května pohoda a radost z hudby a společného 
muzicírování. Hlavní podíl na tom mělo více jak 120 zpěváků a zpěvaček 
ve věku od 5 do 18 let, kteří vystoupili na podium, aby si titul Brdský kos 
2016 vyzpívali. Jak už se stalo pravidlem, z Mníšku a blízkého okolí bylo 
jen pár dětí. Většina účastníků přijela snad ze všech regionů naší země. 
Opět jsme měli účastníky z Brna a přihláška k nám dorazila dokonce až 
ze Slovenska, z Bratislavy.

Soutěž, která vznikla v roce 1999, postupně upadala, v roce 2010 měl 
Brdský kos jen 5 účastníků. Nové pojetí a nový pravidelný termín vedl 
ke vzestupu a prestiži soutěže. Nyní již výrazně přesahuje region Mní-
šecka a středních Čech. 

Všichni, kdo vystoupili, předvedli skvělé výkony. Zpívali tak, že výrazy 
ve tvářích přihlížejících se během vteřin měnily z údivu na obdiv, pře-
kvapení, dojetí. Je jedno, že někdo nevyhrál první místo. Brdský kos sice 
je soutěž a udělují se první, druhá a třetí místa, ale co je vlastně víc, než 
přijít a dát všanc sebe sama? Ten, kdo to dokáže, ten je pro nás vítěz a 
tak si všichni zaslouží obdiv. Jsme na Vás hrdí. 

Takže milí Kosové - jste báječní, odvážní a skvělí. Přesto, že vyhrát mo-
hou jen tři v každé kategorii, tak ten fakt, že jste se stali součástí dne, 
kdy se lidé bavili, tleskali, fandili a upřímně oceňovali každé Vaše vy-
stoupení, je jednou z odměn největších. Děkujeme Vám za to. 

Děkujeme těm, kteří Kosa v roce 1999 vymysleli. Bez nich by se nenaro-
dil. Děkujeme všem, kteří Kosovi věřili a věří. Především Městu Mníšek 
pod Brdy, které Brdského kosa nezatratilo ani v nejhorších dobách. Dě-
kujeme stálici a nejvýraznější tváři soutěže, tedy především Zoře Jan-
dové, dlouholeté předsedkyni poroty Brdského kosa, a také Milanovi 
Hermanovi, který přináší nové pohledy a nového ducha.

Brdský kos už má 16letou historii a zažil mnohé, nejen veselé události. 
V roce 2011 Brdského kosa moderoval Vladimír Čech. Okamžitě se stal 
kosím fanouškem a členem kosí rodiny. A stále jím je, i když už není.

Za celodenní soustředění, skromnost, útěchu, rady, povzbuzení a laska-
vost děkujeme porotě, tedy Zoře Jandové, Milanu Hermanovi, Markétě 
Zdeňkové a Kateřině Šildové. Děkujeme moderátorovi Tomáši „aTomu“ 
Fialovi. Hýřil laskavým humorem, který byl oporou a povzbuzením pro 
všechny soutěžící.

Děkujeme Základní škole Komenského 420 a paní ředitelce Michaele 
Pažoutové za to, že nám umožnili Kosa uspořádat v tělocvičně. Stejně 
tak děkujeme školní jídelně a ředitelce Dáše Charvátové, která se svojí 
partou připravila skvěle zásobené zázemí a prostor.

Děkujeme všem partnerům a sponzorům. Děkujeme hlavnímu part-
nerovi Brdského kosa 2016, Družstvu Eurosignal. Družstvo Eurosignal 
věnovalo hodnotné ceny, které překvapily děti i všechny ostatní. Dále 
děkujeme firmám a společnostem Herbadent, Pekařství a cukrářství 
Jarolímek, sportovnímu centru Esmarin, kavárnám Malý mnich cafe a 
Patina House, agentuře Talent Company, keramičce Zuzaně Zápalové. 

Zvláště děkujeme ctihodné instituci ZUŠ Řevnice, která už druhým ro-
kem dodala nádherné sošky Brdských kosů pro vítěze všech kategorií. 
Děkujeme mediálním partnerům - Rádiu Blaník a Rádiu Junior.

Děkujeme všem Vám, kteří jste nám poslali slova uznání za organizaci. 
Ani nevíte, jak si toho vážíme. Díky Vám všem se Brdský kos 2016 povedl 
na výbornou. Ať žije Brdský kos 2017!

Miloš Navrátil, vedoucí OKS
(Foto autor)

Krásní sošní kosové vytvoření opět ZUŠ Řevnice

Skvělá porota na jednom pódiu s moderátorem

Vítězka kategorie II.A Klára Koppová

Vítězky nejvyšší kategorie:  
Nikola Sárová, Denisa Spáčilová a Vendula Spáčilová
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AnketA

JAk se má JmenovAt?

l  prodejna Albert 
l  prodejna Bala (staré sídliště)
l  Restaurace a penzion U Kašných, Rymaně

l  Restaurace Na Náměstí, Stříbrná Lhota
l  městská knihovna 
l  provozovna Pasta Fidli (Eden)

Zaškrtněte, kterému z názvů byste dali přednost:

o   Mníšecký zpravodaj

o   Zpravodaj (s dodatkem Mníšek • Rymaně • Stříbrná Lhota)

o   Podskalecký zpravodaj

o   Zpravodaj městečka pod Skalkou (zachování stávajícího názvu)

o   Jinému názvu (napište jakému):

Zaškrtněte, kterému z názvů byste dali přednost:

o   Mníšecký zpravodaj

o   Zpravodaj (s dodatkem Mníšek • Rymaně • Stříbrná Lhota)

o   Podskalecký zpravodaj

o   Zpravodaj městečka pod Skalkou (zachování stávajícího názvu)

o   Jinému názvu (napište jakému):

Anketa

Zpravodaj
městečka pod skalkou

Vyplněný anketní lístek vhoďte do boxů na některém ze sběrných míst:

Zapojte se do hlasování, čas máte do neděle 31. 7. 2016.  
Hlasovat lze i na webu http://bit.ly/24yno6j. Hlasujte, prosíme, jen jednou. 
 Děkujeme. 
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Známe Karla Iv.? 

O Karlovi IV. teď slýcháme ze všech stran a ne vše, 

co slyšíme, vidíme nebo co je psané, je věrohod-

né. Lidé jej znají především z portrétu Jana Očka  

z Vlašimi, ale to vše je idealizace, protože Karel IV. byl 

v mládí bouřlivý turnajník, jeho tvář byla plná šrámů, 

měl křivý nos, jizvu u kořene nosu, víme, že koncem 

roku 1350 zažil nejtěžší zranění, kdy byl málem za-

bit, měl přeraženu čelist a v podstatě zlomen vaz. 

Jeho mladická povaha se pak změnila ve vážnější  

a odpovědnější přístup k životu. Nevíme ale, co se 

mu honilo hlavou. Nevěřme tomu, že Karel IV. znal 

alchymii, esoteriku, že se zabýval tajnými naukami. 

Na to neměl čas. A také to v jeho době nebylo hlav-

ním proudem intelektuálním myšlení, to přišlo až  

s renesancí. Můžeme jen zpětně z některých činů 

Karla IV. usuzovat, že byly vedeny diplomatickou 

rozvahou, moudrostí a také vírou. 

Pod tím, že byl Karel IV. vzdělaný, si dnes lidé před-

stavují něco jiného, než byla skutečnost středověku. 

Karel měl nadání na jazyky, naučil se nejprve česky 

(i když to pak zapomněl), francouzsky, italsky a ně-

mecky a nakonec zase česky, všemi těmito jazyky 

vládl slovem i písmem. A nebylo vůbec obvyklé, 

aby král uměl číst a psát. Karel IV. uměl sepsat jed-

noduché práce, můžeme jej považovat za průměr-

ného kazatele i spisovatele, i když nemůžeme jeho 

vzdělání přeceňovat. Celý život měl Karel IV. velkou 

lásku ke knihám. Ale není to jako dnes, kdy máme 

doma stovky knih, středověký vzdělanec měl 10 až 

20 rukopisů a další knihy si půjčoval. Rádi bychom 

měli všechny výpůjční lístky Karla IV. z knihovny, 

ale nemáme. Víme o dvou či třech knihách, které 

si půjčil z knihovny metropolitní kapituly. Půjčil si 

překlad koránu do latiny - zřejmě jej tedy zajímalo, 

jak vypadá hereze a co vlastně muslimové hlásají.  

A dvě z půjčených knih byly antifonáře, tedy liturgic-

ké knihy, které si zřejmě půjčil ne kvůli obsahu, ale 

kvůli iluminacím, protože měl velký vztah k umění. 

A víme, že je dlouho nevracel: v inventáři z jednoho 

roku je napsáno „antifonář má císař“ a o pár let poz-

ději „ antifonář má stále císař“. Karel si jako císař byl 

vědom toho, že je pán světa. Očekával dary. A když 

se mu líbila nějaká kniha, tak si ji půjčil a nevracel ji.

Měl cílevědomé představy o tom, jak má vypadat 

jeho království a řadu věcí stavěl na biblických zá-

kladech. Už v mládí při pobytu ve Francii se setkal 

s relikviemi a úctou k nim. Nejcennější relikvie byly 

uloženy v Saint Chapell, kde je Karel mohl vidět při 

slavnostech i soukromě je uctívat, zblízka zde mohl 

vidět i francouzskou královskou korunu. A první re-

likviář, který pak Karel vytvořil, byla jeho vlastní čes-

ká koruna. Je výjimečná tím, že je relikviářová a jejím 

majitelem je sv. Václav, proto se jí také říká svatovác-

lavská. Karel IV. ji po dohodě s papežem věnoval na 

hlavu sv. Václava a každý český král si ji jen půjčoval, 

nesměl ji prodat ani zastavit. 

Jednou z relikvií ve sbírce Karla IV. byl zlomek ruko-

pisu evangeliáře, o kterém se tvrdilo, že jej napsal 

sv. Prokop. Asi skutečně pocházel ze Sázavského 

kláštera, z 11. století. Je to jeden z nejstarších cyrilicí 

psaných rukopisů. Karel IV. měl tento spis ve své sbír-

ce a pak jej odevzdal klášteru Na Slovanech. Ten byl 

jedním z prvních, který Karel IV. založil. Pozval sem 

mnichy z Chorvatska, které poznal pravděpodobně 

během své cesty do Benátska kolem roku 1337. Když 

jim věnoval rukopis sv. Prokopa, připsali k němu 

svou hranatou hlaholicí další čtení z evangelia, aby 

to byla použitelná kniha a používala se skutečně až 

do husitské doby. Když pak husité hledali později 

podporu  v cizině, jedno poselstvo s sebou do Ca-

řihradu vzalo právě tento evangeliář jako důkaz, že 

jsme vyšli z pravoslavných kořenů. Rukopis tam za-

nechali a v 16. století jej objevil francouzský kardinál. 

Domníval se, že jde o rukopis ve starodávném jazy-

ce a odnesl jej do Remeše. Každý nový francouzský 

král zde při korunovaci přísahal na nejstarší biblický 

rukopis, za který zde považovali toto, tzv. remešské, 

evangelium. Francouzští králové mezi 16. a 18. sto-

letím tak přísahali na slovanský rukopis částečně ze 

Sázavského a částečně Emauzského kláštera. A ten-

to poklad má původ ve sbírce relikvií Karla IV.

Od roku 1353 začal Karel IV. relikvie sbírat systema-

ticky, už nečekal na dary. Někteří historici tomu říkají 

razie za relikviemi. Ve středověku se věřilo, že ostatky 

světců mají moc, zejména ostatky Utrpení Páně, tedy 

předměty, které se dotýkaly krve nebo bolestí Ježíše 

Krista. Věřilo se, že je to nejsilnější heraldický atri-

but. Karel IV. se domníval, že když vybuduje relikviář 

ostatků Utrpení Páně, vytvoří tak ochranné znamení 

pro české království. V úpornosti a cílevědomosti,  

s jakou se věnoval shromažďování relikvií, můžeme 

vidět to svaté nadšení. Asi už nikdy jsme takového 

panovníka neměli a ani v dějinách Evropy takový 

panovník a sběratel relikvií nebyl.

PhDr. Libor Gottfried, historik,  

archivář Národního archivu

Foto na titulní straně: Zákoník Majestas Carolina, 

který Karel IV. vytvořil s pomocí právníků, byl na 

svou dobu velmi moderní a týkal se třeba i ochra-

ny lesů apod. Čeští šlechtici si však nechtěli nechat 

zasahovat do svých soudních pravomocí a tak zem-

ský sněm tento zákoník neschválil. Byla to tehdy,  

v roce 1355, první velká porážka Karla IV., kterou ov-

šem nemohl připustit, a tak rozhlásil, že zákoník bo-

hužel shořel. Neshořel, zachovaly se latinské opisy  

i český překlad. A mezi menšími hrady v královském 

majetku, které mohly být někdy zastaveny (na rozdíl 

třeba od Karlštejna, který zastaven být nesměl), na-

jdeme i Mincheleins, tedy Mníšek. Ačkoliv hrad zde 

byl nepochybně dříve, jde o první písemnou zmínku  

o našem městě. 

Zpravodaj
městečka pod skalkou

PAVILON A JEHO OKOLÍ 

– jak bude řešeno parkování
str. 3

NA KOLE DĚTEM 

– společně pro dobrou věc
str. 5

20 LET INTEGROVANÉ DOPRAVY

– pozvánka na Den PID
str. 8

OHLÉDNUTÍ ZA SOS EXTREME 

– jaké bylo cvičení záchranářů
str. 9

 24hodinová pohotovostní linka Městské policie:  737 274 227            24hodinová Rychlá zdravotnická pomoc: 155 

ročník 41, číslo 249 

město mníšek pod Brdy

květen 2016  |  Zdarma

ZÁSadnÍ PrOBLÉm ŠkOLStvÍ 

Se základní školou v Mníšku pod Brdy přicházím do 

styku hned na třech úrovních. V té první jako člen 

školské komise, ve druhé jako ředitel střední školy, 

na níž mnozí žáci zdejší základní školy studují, a kte-

rou každý rok několik z nich úspěšně ukončuje slo-

žením maturitní zkoušky. 

Třetí rovinou je vzájemná spolupráce obou škol, kte-

rá v poslední době nabývá na intenzitě 

Tento článek však je psán z jiného důvodu, než po-

pisovat vzájemnou spolupráci našich škol. Chci jím 

přispět do diskuse, kam kráčí české školství a jaké 

jsou šance jeho absolventů později se uplatnit na 

trhu práce. Díky zaměření naší střední školy na in-

formační technologie velmi dobře vím, jak moc klí-

čové jsou schopnosti studentů jako kreativita, hle-

dání neortodoxních řešení, schopnost analyzovat 

problémy, pracovat s informacemi, pracovat v týmu  

a podobně. A také vím, že je nutné tyto dovednosti 

pěstovat již od žáků a během celého jejich dalšího 

vzdělávání je rozvíjet. 

Jaká je však realita? Problém, jak správně připravit 

nastupující generaci, se řeší permanentně po celém 

světě. 

Mnozí odborníci správně poukazují na fakt, že za-

tímco se vývoj lidské společnosti a jejího poznání za 

posledních sto let neskutečně změnil, způsob výu-

ky na školách po celém světě vlastně zůstává stej-

ný. Sice se využívají moderní technologie pro větší  

názornost výkladu, ovšem stejný zůstává princip 

předávání informací a jejich následného zkoušení. 

Pochopitelně vznikají různé výzkumy, jejich výsled-

ky však nejsou nijak zvláště brány v potaz. Níže uvá-

dím pár informací ze studií, které mě zaujaly. Většina 

pochází z universit v USA, ale bez větších problémů 

se dají zevšeobecnit, neboť podobné výsledky se 

dostavují i při průzkumech v Evropě. 

Vědci se pokoušeli zjistit, kolik nabytých znalostí  

studenti využijí ve svém profesním životě poté, kdy 

projdou základní, střední a vysokou školou. Optimis-

tické studie uvádějí až 15 %, pesimistické pouhých 5 %. 

Další studie se zabývala kreativitou. Zatímco děti 

před vstupem do školského systému jí oplývají, 

doslova z nich tryská, během vzdělávání jí ubývá. 

Po průchodu školským systémem je jí již jen mizivé 

procento ve srovnání se vstupním stavem. Lidé řeší 

problémy dle šablon, které do nich nahustil vzdělá-

vací systém a nehledají nová a neortodoxní řešení. 

Když se pak objeví doposud nepopsaný problém, 

nevědí, jak ho řešit. 

Jiná studie mluví o tom, kolik času stráví studenti roz-

víjením svého talentu. Jde o alarmující čísla. Zatímco 

tomu, co jim jde, v čem jsou dobří a čím by se měli 

v budoucnu živit, věnují pouhých 8 % svých vzděláva-

cích aktivit, plných 92 % času věnují oblastem, v nichž 

nijak nevynikají. Ty ale musí zvládnout, aby nebyli ze 

vzdělávacího systému vyhozeni.  

Podívejme se ještě na jeden problém, kterým je ově-

řování znalostí a schopností studentů ve všech stup-

ních vzdělávacího systému. Ty mohu zkoušet dvojím 

způsobem. Buď chci po studentech, aby z hlavy od-

pověděli na dotaz či navrhli vyřešení zadaného úko-

lu. Tedy nemají k dispozici nic jiného, než svůj mozek 

a svou paměť, maximálně pomocné zařízení jako 

je kalkulačka. Nebo mohu studentovi zadat úkol, 

umožnit mu, aby využil všech dostupných prostřed-

ků (internet, osobní počítač, odbornou literaturu)  

a problém vyřešil.  

Když se zamyslíme, který způsob ověřování znalostí 

ve vzdělávacím systému převažuje, asi snadno na-

lezneme odpověď. Teď si ale představme reálnou 

situaci z praxe. Jako vedoucí zaměstnanec zadám 

svému podřízenému úkol. Zůstanu pak nad ním stát 

a hlídat ho, aby neopisoval, s nikým se neporadil, 

nevyužil nic z vymožeností moderního světa? Nebo 

naopak po něm budu chtít, aby provedl analýzu pro-

blému, zjistil o něm co nejvíce dostupných informa-

cí, poradil se s kolegy a na základě toho všeho navrhl 

varianty řešení? I zde je odpověď nasnadě.  

Mnozí láteří nad úrovní studentů v některých jejich 

kompetencích, oblastech vzdělávání, přitom si neu-

vědomují, že oni sami a další odborníci jsou příčinou 

tohoto špatného stavu. Proč se v matematice neroz-

víjí v daleko větší šíři logické myšlení, proč v ní v da-

leko větší míře nejsou studenti vedeni k analyzování 

problému, hledání řešení, místo tupého dosazování 

do vzorečků, využívání jedné jediné dopředu sděle-

né cesty? 

To se však nezmění, dokud se nezmění pohled na 

něj, a také pohled učitelů. Ovšem učitelů, kteří bu-

dou sami vzděláni tak, aby dokázali na problematiku 

moderního světa reagovat jinak, než za dob slovut-

ného císaře Františka Josefa.  

Myslím si, že je na čase, aby se něco změnilo. Nikoli 

revolucí, kdy zničím vše dobré ze starého systému 

a začnu zavádět modernu, ale vytvořením opravdu 

precizní analýzy, ze které vyplyne, jak co nejlépe 

žáky a studenty vzdělávat. Tím se ale nikdo serióz-

ně nezabývá, místo toho přicházejí překotné změny, 

výkřiky do tmy, doslova veletoče. Pravdou je, že toto 

není jen specifika českého školství, ale na to bych se 

nevymlouval, abych nepůsobil jako student, který 

obhajuje nedostatečnou argumentem, že jí dostala 

skoro celá třída. V tomto případě vzdělávací systémy 

po celém světě. Ing. Radko Sáblík

člen školské komise Mníšku pod Brdy

ředitel Smíchovské střední průmyslové školy

(Rozšířená verze úvodníku je na www.mnisek.cz)

Zpravodaj
městečka pod skalkou

ROZPOČET, GRANTY, HŘIŠTĚ 

zpráva z jednání zastupitelů
str. 4

PAVILON

odpovědi a pozvánka na debatu
str. 5

ZÁCHRANÁŘE NEDĚLÁ ŠKOLA

rozhovor se záchranářem 

Lukášem Tláskalem
str. 14-15

700 LET OD NAROZENÍ 

KARLA IV. 

beseda a soutěž pro děti
str. 7 a 12

Zpravodaj
městečka pod skalkou
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DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
– stav a výhled do budoucna
 str. 3-4

SMS INFOKANÁL
– důležité zprávy Vás neminou
 str. 7

ŽIVOT BEZ HUDBY SI  
NEDOVEDU PŘEDSTAVIT
– rozhovor s Veronikou Kopeckou
 str. 13-14
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neLeHKÉ ZKuŠenOSTI nÁS POSunOu neJdÁLe
Letos, stejně tak jako loni i před deseti lety, se těším 
na jaro a krásnou českou krajinu Brd a středního  
Povltaví snad ještě více, než kdy jindy. 

K Mníšecku mě váže nejen to, že jej miluji jako  
krajinu pro své toulky přírodou, ale především po-
sledních 17 let, kdy jsem ten kraj mohla poznat jako 
záchranář a později jako lékař záchranné služby.

I tuto zimu jsem však celou strávila v horách daleko 
vyšších, než jsou milé brdské pahorky. Pracuji jako 
lékař letecké záchranné služby Mont Blanc Helico-
pteres ve francouzských Alpách. Základnu máme  
v Avoriaz, na hranici se Švýcarskem, a obhospodařu-
jeme zhruba 25 zimních středisek mezi Ženevským 
jezerem a masívem Mont Blancu. 

Jsou to čtyři měsíce, třetina roku, co si prakticky 
nenazuji jiné boty, než ty lyžařské - mým jediným 
dopravním prostředkem po Avoriaz jsou běžky, lyže, 
vlek nebo sněžný skútr. V Avoriaz nejsou silnice, jez-
dí se zde jen s koňskými spřeženími nebo rolbami. 
Stanice bývá vysoko nad šedými inverzemi, v noci se 
třpytí hvězdné nebe odrážející se od bílých vrcholů, 
ráno mě budí rolničky koňských spřežení a přes den 
hřeje slunce. Pak ale přijdou dny i týdny, kdy jsme tu 
uzamčeni ve vánici – oslepeni bílou tmou, brodíme 
se sněhem a těžko se nám věří, že dole v údolí již 
kvetou narcisy.

Všechny pacienty, se kterými se setkávám, ošetřuji 
venku, na sněhu. Vrtulník mě vysadí kdesi v závějích, 
dám na záda těžký batoh a vedena horským záchra-
nářem se za zraněným brodím sněhem. Vrtulníkem 
létáme tři – pilot, jeho asistent a já jako lékař. Piloti  
a kopiloti jsou chlapi z hor. Stále se obdivuji jejich 
spolehlivosti a jistotě, se kterou znají každý hřebí-
nek, proláklinu, skalisko, smrkový háj – kolikrát jsme 
se ze zásahů vraceli v mracích a sněžení!

Pokud se někdo při lyžování poraní, nejdříve se  
k němu dostanou na lyžích pozemní záchranáři. I to 
jsou kluci a holky z okolních vesnic, kteří umí skvě-
le lyžovat, znají bezpečně horský terén – a hlavně, 
milují svoji práci. Mají úctu k pacientům a vždy se 
žádostivě zajímají, jak se pak zraněným daří, uzdra-
vili-li se.

Pokud se jedná o závažnější úraz či jiný urgentní 
stav, tito záchranáři zavolají náš vrtulník. Za sezónu 
tak ošetřím 200 pacientů, 600 dalších vrtulník převe-
ze s lehčími zraněními bez lékaře. Proto jsou místní 
nemocnice během těchto 4 měsíců vytíženější než 
kdy jindy. Na urgentních příjmech leží zranění na 
lehátkách v řadě na chodbě, někdy se dostanou na 
řadu až po 4 hodinách – umění trpělivosti je pro ně 
požehnáním.

Vrtulníkem nelétáme v noci a za špatného počasí. 
To se pak dostaneme ke zraněným jen na skútru. Je 

vánice, všechno vybavení je zmrzlé, otevřu batoh 
s jehlami a stříkačkami a vše je zapadané sněhem. 
Pacienti rychle promrzají, stejně mám pocit, že jim 
nejlépe pomůžeme, když je dostaneme do tepla. 
Nejbližší možnost ošetření je ve zdravotních stře-
discích či ordinacích místních „horských“ lékařů. 
Pokud je pak třeba pacienty dovézt do nemocnice 
kvůli operaci, je třeba počítat s několikahodinovým 
výletem. Nejdříve nemocného naloží rolba, doje-
de k silnici a pak jej vezou hasiči. Když je potřeba, 
aby nemocného doprovázel lékař, je třeba počkat, 
až dojede z nemocnice. Auto řídí sám, někdy musí 
nandávat řetězy, a tak to vezme i 2 hodiny, než do-
razí. 

Ano, jsme v srdci západní Evropy, přesto tak daleko 
od světa. Možná si málokdo v České republice, kde 
je dostupnost lékaře v terénu zákonem daná do  
20 minut, uvědomuje, jaký jedinečný luxus má. 
Za to v Alpách, není-li možné využít vrtulník, jsou 
vesničky v údolích pro lékařskou pomoc takřka ne-
dostupné. 

A přesto přese všechno jsem přesvědčená, že tu 
lidé neumírají více než u nás. Jen tu jsou všichni 
daleko více trpěliví – jak pacienti, tak i záchranáři 
a lékaři. Vzhledem k náročným podmínkám všichni 
denně improvizujeme a stále si uvědomujeme, jak 
jsme navzájem provázáni a jak jsme na sobě závislí. 
Je-li třeba pomoci s transportem nemocného, ne-
váhá vlekař, řidič rolby, policista nebo majitel hor-
ské restaurace houževnatě pomoci.

Práce je to náročná, ale do jisté míry i očistná. Na-
jednou se cítím oproštěna ode všech těch bezvý-
znamných vykonstruovaných nařízení, kterými se  
v Česku, kde jinak pracujeme v tak komfortních 
podmínkách, stále navíc zaměstnáváme.

Nelehké zkušenosti vyhledávám a miluji právě pro 
to, s jakým odlehčeným pohledem s nádechem 
radosti a vděku pak vnímám „všední“ život, do 
kterého se vracím. A nakonec pak i tu nelehkou 
zkušenost zpětně vnímám s vděkem – protože to 
jsou ty momenty, které nás v životě posunou nejdál  
a které nám umí vracet radost z maličkostí.

Milí mníšečtí přátelé, přeji i Vám krásné jarní dny  
a čerstvost pohledu, který umí najít vděk i radost  
v každé malé všední kráse!

Kristina Höschlová

Autorka je lékařka Letecké a pozemní záchranné 
služby Libereckého kraje, Záchranné služby Asocia-
ce Samaritánů České republiky Praha-západ, Centre 
Médical a Mt. Blanc Helicopteres v Avoriaz ve Fran-
cii, členka Společnosti horské medicíny a organizá-
torka Mezinárodního kurzu horské medicíny v ČR  
(www.kurzhorskemediciny.cz).
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Všichni zestárneme, ale na stáří se můžeme připraVit

Je to pár týdnů, co si většina z nás přála hodně 

zdraví, sil a spokojenosti. Troufám si říci, že to 

jsou ty hlavní poklady, které bychom si přáli 

udržet pro sebe a své blízké co nejdéle.Mladým lidem mít se zdravě připadá vlastně 

samozřejmé, téměř nárokové. Proč myslet už 

nyní na další roky svého života. Je tak daleko, 

co se může stát, když se pravidelně kouří, pije 

alkohol, fetuje a jedí se pamlsky plné cukru  

a tuků? Dnes nás to nezajímá. Neuvědomují si, 

že takto již svůj život ovlivňují.Střední generace žije ve spěchu a stresech,  

o stáří se ani uvažovat nechce. Až tři čtvrtiny 

občanů vnímají stárnutí jako něco negativní-

ho, strašák, objevuje se dokonce často věko-

vá diskriminace. Společnost podporuje kult 

mládí a síly, jsou plné plastické chirurgie, ženy 

uvažují o dítěti až dávno po 30 letech věku. 

Příroda se ale obelhat nedá. Je pravda, že ve 

starých filmech vypadali 50letí opravdu jako 

za zenitem, v chování a oblékání. Dnes, para-

doxně, si v tomto věku myslí, že si musí plnit 

všechna nesplněná, často pubertální přání.
Na stáří, důchodový věk, je třeba se připravit. 

To je prokázáno přesto, že se dosud neshodla 

odborná stanoviska na tom, kdy fakticky stáří 

nastává. Mluvíme spíše o době, kdy jsou u člo-

věka přítomna větší zdravotní omezení, těles-

ná i duševní, a nastává určitá míra závislosti na 

péči druhé osoby.
Od zhruba 60 let věku je proto zcela zásadní 

maximální snažení udržet se v dobré celkové 

kondici.
Ukončením pracovního poměru život nekon-

čí, ale začíná nová etapa života, nyní poměrně 

dlouhého, tak proč ji neprožít dobře, spoko-

jeně. Je správné komunikovat s okolím, spo-

lupodílet se na různých aktivitách, nesedět 

v ústraní, izolaci a myslet na nemoce. Aktivní 

lidé jsou také tím nejlepším příkladem pro 

nejmladší generace. Stále slyšíme kritiku mla-

dých, ale: kdo je vychoval? Je třeba jim věno-

vat pozornost a důvěru.Učím léta studenty medicíny, přijdou někdy 

bez zájmu, ale prakticky vždy po výuce ožijí 

a já s nimi. Vzájemně si předáváme elán, těší 

mě, že jim mohu ukázat, jak komunikovat  

s nemocnými, předat jim své životní i odborné 

zkušenosti.

Již pár let také působím v několika nezisko-

vých organizacích, zajímavá je pro mě účast  

v projektu SENSEN - Senzační senior. Jedná se 

o projekt vzniklý na bázi Konta bariéry. Projekt 

má za cíl vyhledávat aktivní seniory, kteří pů-

sobí kdekoli na území ČR, shromažďují kolem 

sebe další spoluobčany, motivují je ke společ-

ným činnostem. Zakládají kluby, radnice jim 

pomáhají s poskytováním prostorů pro setká-

vání, místní podnikatelé jim pomáhají finanč-

ně, poskytují různé slevy a podobně.Senioři se mohou angažovat ve třech okruzích. 

Jedna část je tzv. Národní kronika – ta vybízí 

seniory, aby napsali své vzpomínky a zážitky, 

které jsou poté uchovány a pomohou sezná-

mit naše potomky s historií, kterou jsme prožili 

my a naši rodiče. Dále lze sbírat starší oblíbené 

dětské knihy, které jsou v řadě domácností za-

pomenuty. Ty jsou potom poskytovány dalším 

malým čtenářům. Třetí část projektu je zásad-

ní – je nazvána Aktivní život. Ta vybízí seniory  

k udržování tělesných schopností, duševní 

svěžesti, oddálení ztráty soběstačnosti co 

nejdéle. Každoročně pak vyhlašujeme soutěž  

o nejlepšího senzačního seniora a klub SENSEN. 
Vždy žasneme, kolik úžasných, následová-

níhodných spoluobčanů je ve všech krajích 

naší republiky. Jejich činnost se týká různých 

kulturních aktivit, pořádání přednášek, besed, 

účasti na jazykových kurzech, výuky na počíta-

čích, turistiky, sportovních soutěží v petangu, 

plavání, v účasti na čtení dětem ve školkách 

a další. Tito občané nikdy nepodlehnou tzv. 

šmejdům, nemají nikdy pocit osamělosti. Slav-

nostní vyhlášení vítězů projektu je vždy úžas-

né, plné krásných vzpomínek pro všechny. Do 

soutěže se hlásí stovky jednotlivců i klubů. 

Konto bariéry může finančně podpořit jejich 

různé aktivity, chystá další činnosti, např. Se-

niortaxi pro dostupnou dopravu seniorů např. 

k lékaři. Pokud by v Mníšku vedle současných 

nabídek pro seniory vznikl klub SENSEN, bylo 

by to jistě zajímavé, záslužné a inspirující.
Jediná jistota v životě je, že všichni zestár-

neme, ale jen ti, kteří myslí dopředu, se stáří  

mohou dožít v uspokojivé podobě.Záleží především na nás, na všech generacích.MUDr. Alexandra Aschermannová

Zpravodajměstečka pod skalkou

Včely – důležitý prVek krajiny
Včely tu byly dříve než lidé a dokázaly přežít, 

to už ale 30 let neplatí. Co je důležité si uvě-

domit? V průměru každé třetí sousto, které 

sníme, je ovlivněno včelami. Prospěšnost včel 

je 90 % pro společnost a 10 % pro včelaře, pro-

spěch tkví především v opylování zelených 

rostlin. Albert Einstein prý kdysi řekl, že kdyby 

vymizely všechny včely, lidstvo by do čtyř let 

vymřelo. Pozor na slova „všechny včely“ –  na 

světě je více jak 10 000 druhů včel, v České re-

publice přes 450 druhů a jen na území Prahy 

bylo napočítáno 107 druhů včel. Včelaře hlav-

ně zajímá jeden druh, a to Apis mellifera – vče-

la medonosná. Pravdou je, že v úlu přes jaro  

a léto může být i víc jak 60 000 jedinců tohoto 

druhu. 
V Mníšku pod Brdy a okolí je dost včelařů  

a dost včelstev. Stejně jako v celé České repub-

lice. Jsou lokality, které jsou dokonce převče-

lené. Viděl jsem v televizi, jak nějaký zlý člověk 

přivázal psa v lese u stromu. Pes měl hlad a ží-

zeň, všem nám ho bylo líto. Psa se podařilo za-

chránit, ale dlouho byl v péči veterináře. Když 

hladoví včely, téměř nikdo si to neuvědomuje, 

nikdo to nevidí, snad jen pozorný včelař. Jak by 

mohly včely hladovět – vždyť si doletí a něco 

si najdou. Včely potřebují k výživě svého plo-

du nejen med, ale i pyl. Medu mohou mít své 

zásoby, nebo je včelař může přikrmit cukrem, 

když se žádná snůška nepředpokládá. Ale o pyl 

může být opravdu nouze. Uvedu příklad: jaro  

v roce 2014. Téměř vše vykvetlo koncem dub-

na, začátkem května mrzlo, v druhé dekádě 

pršelo a ve třetí dekádě byly povodně. V červ-

nu nekvetlo téměř nic a ani nic nemedovalo, 

včely měly hlad. Špatně vyživovaly plod, došlo  

k přemnožení roztoče Varroa destructor -  kleš-

tík včelí, který naše včelstva sužuje už přes 

třicet let. Následně se přidaly virózy, došlo  

k velkým úhynům, v některých místech v Praze-

-západ uhynulo 45 % včelstev. Vím o včelařích, 

kteří nevytočili ani kilo medu, jenom nakrmili.  

V Mníšku a okolí byl úhyn naštěstí jen 7,7 %. 
Včela medonosná obývala původně lesy. Než 

člověk nanosil včelstva ke svému obydlí, byla 

od sebe vzdálena i přes 800 metrů. Pár čísel  

o zavčelení: v EU je v průměru 3,31 včelstev 

na 1 km², v ČR a v Polsku 6,3 včelstev na km², 

osobně předpokládám, že u nás v roce 2015 

počet včelstev ještě podstatně stoupl. Sloven-

sko má 4,8, Německo 2,5, Anglie 1,1, Švédsko 

0,3, USA 0,25, Finsko 0,1, v EU vede Řecko  

s 11,4 včelstev na km². V Mníšku pod Brdy  

a okolí je průměr 8,2, vede katastr obce Čiso-

vice s 28 včelstvy na km². To jsou čísla od při-

rozeného výskytu včel dost vzdálená. Nejen 

včelám, ale i lidem vyhovuje pestrá strava. 

Ředkvičky jsou zdravé, ale když budu jíst mě-

síc jenom ředkvičky, zdravě si počínat nebudu, 

ani mi nebudou chutnat. Když bude okolo úlu 

zaseta monokultura, jako třeba řepka nebo 

svazenka, včely se budou snažit najít i nějaký 

jiný zdroj pastvy. Silná zdravá včelstva si pro ni 

doletí. Ve včelstvech v Líšnici jsem měl fialový 

pyl ze svazenky, která kvetla u Mníšku. To je 

vzdušnou čarou více než 5 km. Slabá včelstva 

tak daleko nelétají.Když jaro nastoupí po dlouhé zimě rychle, 

rostliny to doženou, ale včelstvům bude chvíli 

trvat, než vychovají dostatek létavek, aby nám 

jako opylovači posloužili. Opět jen zdravá silná 

včelstva mají dobrý jarní rozvoj. Včely hladové 

a nemocné nám toho moc neopylí, a ještě mo-

hou být zdrojem nákazy pro ostatní včelstva. 
Smutně musím konstatovat, že největším ne-

přítelem včel je člověk. Mysleme třeba na to, 

že zelený trávník sám o sobě je smutný, když 

je bez života. Pampelišky (ze zahrad vyháně-

né, ale poskytující včelám tolik nektaru, jako 

málokterá jiná rostlina), chrpy, třezalka, ma-

teřídouška, ale například i jetel jej oživí nejen 

vizuálně, ale doslova: přilákají a poskytnou 

potravu včelám. A včely se nám i přírodě za to 

odmění, a to nejenom medem. Chcete-li se dovědět o včelách více, zvu Vás na 

besedu ve středu 17. února do MKS V Lipkách 

od 18.00 hod. 
Přeji všem mnoho pestrých kvetoucích rostlin 

a stromů, nejen lidem, ale i včelám.Dan Stauch, nákazový referent ČSV ZO  Mníšek pod Brdy>> Pozvánku na besedu O medu a včelách  

s Danem Stauchem najdete na str. 6.
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Skauting jako základ pro život

Září je historicky spjaté se jménem prof. Anto-

nína Benjamina Svojsíka, zakladatele českého 

skautingu. Myslím, že mohu bez nadsázky 

říci, že na osudech našeho hnutí jsou vidět 

peripetie naší novodobé státnosti. Ve chvílích 

rozvoje demokratické občanské společnosti 

se junákům (což je české synonymum světo-

vého ‚skaut‘) daří a ve chvílích útlaku, jak od 

vnějšího nepřítele, tak od domácích usurpá-

torů, jsou zakazováni a zavíráni do vězení. 

Proč tomu tak je? Naše organizace je progra-

mově nepolitická, avšak svým důrazem na 

osobnost člověka, na morální hodnoty, které 

po staletí vyznává západní civilizace, se stá-

vá pro politiky všech diktatur nebezpečným 

soupeřem a je tak nedobrovolně vtažena do 

jejich mocenských her.
Jaké jsou tedy zásady, na kterých současný 

skauting stojí? Jsou stejné jako v době své-

ho vzniku na počátku 20. století. Je to smysl 

pro odpovědnost a čest. Důraz na výchovu 

a sebevýchovu prostřednictvím týmové prá-

ce, hierarchizované struktury, návodných 

příběhů a jasně daných zákonů. Skauting je 

zaměřen na život v civilizované společnos-

ti, příroda je prostředkem a inspirací. Stejně 

jako křesťanské ideály, na kterých stojí naše 

západní civilizace. Velký důraz je kladen na 

službu společenství, ve kterém se pohybu-

jeme. A tak i na Mníšku jste mohli a můžete 

vidět skauty pomáhat při Květinovém dni, při 

Běhu naděje, při roznášení Betlémského svět-

la, při úklidech přírody a jiných akcích. Zásad-

ním prvkem zřejmým zejména v dnešní době 

je to, že tato činnost je prováděna bezplatně. 

Dospělé činovníky naplňování skautského 

slibu tedy stojí čas, který by mohli věnovat 

rodině či své osobní zábavě. Všichni skauti ale 

věří, že se tato investice do komunity, ve které 

žijeme, vyplatí. Když píši všichni skauti, mám 

na mysli jak muže, tak ženy v organizaci. Z his-

torického hlediska se sice používá uvedené 

pojmenování, ale ženy a dívky jsou účastny 

našeho hnutí již od samých začátků. 

Protože skauti vyznávají zásadu ‚Jednou skau-

tem, navždy skautem‘, jde naše hnutí napříč 

generacemi od předškolních dětí po důchod-

ce. V mladším věku přijímáme a učíme se vše, 

co se pak ve starším věku snažíme uplatňo-

vat v praxi a předávat dalším následovníkům.  

Zpočátku jako příkazy a zákony a později jako 

poznanou nutnost. Tento princip vystihují  

i hesla jednotlivých věkových skupin. Pro svět-

lušky a vlčata to je „Pamatuj!” a „Naší snahou 

nejlepší buď čin!”. Odkazují spíše na plnění  

a pamatování jasných úkolů. Skautky a skau-

ti mají heslo „Buď připraven!”. Zde již vidíme 

posun k aktivnější realizaci nabytých znalostí  

a dovedností. U rangers a roverů je to „Slou-

žím”. Dospívající mají velký potenciál pomoci 

myšlence, pro kterou se nadchnou a která jim 

přijde hodná následování. Nakonec u dospě-

lých je to trio slov: „Poslušnost – Povinnost –  

Kázeň”. Tady je již jasný akcent na uvědomění 

si vlastní zodpovědnosti za společenství.

Skaut byl na Mníšku činný již v předválečném 

období a také existoval v obou obdobích 

krátké svobody, po válce a během pražského 

jara. Obnoven byl také ihned po listopadu 

1989. Pro ilustraci, jak se skautská výchova 

projevuje na životě lidí, kteří se rozhodli na-

plňovat její zásady i v dospělém životě, zde 

uvádím pár obyvatel Mníšku, kteří byli či jsou 

skauty. Za ženy bych například uvedl sestry 

Jarku Vodenkovou, Edu Valentovou a Alenu 

Štamberkovou a za muže bratry Jardu Dráb-

ka, Václava Zykána, Mirka Duba či Slavomíra 

Zemánka. V celorepublikovém měřítku jsou 

známá jména Václav Havel, Jiří Stránský, Da-

vid Vávra či Helena Illnerová, Eva Holubová, 

Anna Geislerová. Závěrem bych chtěl zdůraznit, že skaut není 

bezduchý drilovací výcvik, ale systém dávající 

lidem řád a pravidla, ve kterých vidí bezpečí 

fungujícího systému. Jednoduchá pravidla 

(odpovídající věku) dávají zkušenost, že se věci 

dají zvládnout a nestaví děti do situace před-

časné zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí. 

V dospělosti poté nabízí skauting ideovou 

oporu pro kvalitní život podle demokraticko-

-humanistických principů. Jsem přesvědčen, 

že větší začlenění skautských ideálů do ve-

řejného života by pomohlo k lepšímu soužití  

a vzájemnému respektu nejen na Mníšku.David Bílek – Davy,  

zástupce vedoucího střediska Skalka
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JAKUB JAN RYBA MNÍŠECKÝ
„Zde prožil radostné dny. Vážen a milován svý-

mi představenými, zvláště jak svým učitelem 

Jakoubkem tak obcí, vyhledáván mnohými blíz-

kými majiteli usedlostí, jako vychovatel mládeže 

a hudebník, zasypán dary, musil často vynaložiti 

úsilí, aby se soustředil a uvaroval všech lákavých 

rozptýlení.“ 
Citací z deníku Josefa Arnošta Ryby o životě 

jeho otce v Mníšku pod Brdy můžeme otevřít 

připomínku letos uplynulých 250 let od na-

rození a 200 let od úmrtí Jakuba Jana Ryby. 

Díky své slavné vánoční mši, lidově zvané „Ry-

bovka“, je v obecném povědomí zapsán jako  

hudební skladatel. Už méně se ví, že byl pře-

devším učitelem, ale i spisovatelem, básníkem, 

teoretikem a samozřejmě zdatným aktivním 

hudebníkem. Jelikož na začátku své učitelské 

kariéry působil Ryba právě zde, v Mníšku pod 

Brdy, chceme mu vzdát hold uvedením jeho 

skladeb na slavnostním koncertě, který se 

bude konat na Boží hod vánoční. 
Jakub Jan Ryba se narodil v západočeských 

Přešticích 26. října 1765 v kantorské rodině. 

Brzy se začal učit zpívat, hrát na klavír, na 

housle, později i na varhany a na violoncello, 

pokoušel se i komponovat. Velký hudební svět 

se Rybovi otevřel v Praze, kam přišel roku 1780 

studovat na piaristické gymnázium. Setkání  

s chrámovou hudbou, operou i aktivní provo-

zování hudby a první skladatelské úspěchy ho 

přivedly k touze stát se hudebníkem. Po pěti 

letech inspirativního pobytu v Praze však na-

stoupil na žádost otce na místo učitelského 

pomocníka v Nepomuku. Krátce na to dostal 

nabídku od strýce Josefa Jakoubka, mníšec-

kého kantora, který ho zaměstnal jak ve škole 

jako pomocného učitele, tak na kůru kostela 

sv. Václava, kde mohl Ryba pravděpodobně 

uvádět i vlastní skladby. Působením v Mníšku 

v letech 1786–1788 se Ryba definitivně rozlou-

čil se sny o dráze profesionálního hudebníka  

a oddal se novému povolání, povolání kantora: 

„Nyní jsem byl poslán na místo, jež mi určil otec: 

jak jsem postřehl, dostál jsem svým školským 

povinnostem ke spokojenosti všech. Zůstal jsem  

v Mníšku sedmnáct měsíců. Za tuto dobu na-

vštívil jsem často Prahu a slídil po uměleckém  

požitku,“ píše J. J. Ryba v díle O svém hudebním 

životě.

Od roku 1788 až do smrti působil pak Ryba 

jako učitel a ředitel kůru v Rožmitále pod 

Třemšínem. V roce 1790 se oženil, byl otcem 

třinácti dětí, z nichž přežilo sedm. (Jedním  

z jeho synů byl i významný český oftalmolog 

prof. MUDr. Josef Arnošt Ryba.) J. J. Ryba ode-

šel z tohoto světa 8. dubna 1815.
Ryba byl stoupencem osvícenecké ideologie, 

podporoval povinné vzdělání pro všechny. 

Sám se neustále vzdělával. Ovládal několik 

jazyků, překládal odborné knihy, založil školní 

knihovnu. Na poměry tehdejšího venkovského  

učitele měl neobyčejný rozhled. Svým zábě-

rem a schopností najít si i v původně odmíta-

ném povolání radost a smysl, nám může být 

inspirací dodnes. V hudební oblasti je Ryba autorem více než 

1 100 skladeb, z nichž se zachovala jen malá 

část. Těžištěm tvorby je hudba církevní, která 

vznikala z praktické potřeby rožmitálského 

kůru. To je i případ České mše vánoční (1796), 

které si ovšem autor sám nijak zvlášť necenil. 

Přesto se právě tato skladba stala symbolem 

českých Vánoc. Přivádí každoročně do kos-

tela lidi, kteří třeba ani neprožívají duchovní 

podstatu Vánoc, ale tento vánoční příběh  

a jeho hudební ztvárnění je přitahuje. Děj  

o zvěstování a příchodu pastýřů k jesličkám 

zachovává sice obrys betlémské události, ale 

je zasazen do prostředí českého venkova. Jed-

ná se spíše o vánoční pastýřskou hru apliko-

vanou na strukturu mše. Navíc text nevychází  

z tradičního latinského mešního textu, ale je 

čistě český. Díky tomu je „Rybovka“ srozumitel-

ná a přístupná lidem všech vrstev a vzdělání.
Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista, 

který přišel, aby vykoupil svět. Pro věřící je 

to úžasná zpráva a dar. Proto si symbolicky  

o Vánocích předáváme dárky. Jakub Jan Ryba 

tu po sobě zanechal dárek, ze kterého se mů-

žeme těšit rok co rok již více než dvě stě let. 

Těšíme se, že si společně s Vámi, kdo přijdete 

25. prosince do kostela sv. Václava, tento dárek 

budeme moci rozbalit a opět se potěšit, navíc 

v prostředí, kde je Rybův genius loci stále živý.Lucie Sedláková Hůlová, houslistka  
a spoluorganizátorka koncertu
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Jak by měla vypadat ideální škola?
Odpověď na tuto otázku můžeme najít jedině, 
když si položíme další otázku. Proč chceme, aby 
se naše děti vzdělávaly? Co je naším cílem? Pou-
ze pokud známe cíl, můžeme vybrat správnou 
cestu. 

Žijeme ve světě, který je stále komplikovanější. 
Výzkumné studie říkají, že děti, které jsou dnes 
v základní škole, ve svém budoucím profesním 
životě vystřídají 10-14 zaměstnání. Co se ve ško-
le musejí naučit, aby se jim ve světě 21. století 
dařilo? 

Jistě se se mnou shodnete na první odpovědi. 
Chci, aby si mé dítě jednou našlo dobrou prá-
ci. Cílem jeho vzdělávání tedy je budoucí eko-
nomická soběstačnost. Dál bych ráda, aby se  
dovedlo v dnešním světě dobře a samostatně 
orientovat. Cílem tedy je rozvoj a budování 
jeho adaptability. A konečně, ráda bych, aby mé 
dítě budoucí práce bavila. Cílem je tedy i rozvoj 
kreativity a vnitřní motivace. 

Když se zeptáme dětí, co očekávají od své školy, 
dozvíme se, že se na věc dívají z jiného úhlu. Ne-
chtějí přemýšlet nad tím, jaké budou mít povo-
lání. Zajímá je, jak se jednou v životě budou mít, 
jinými slovy, zda budou šťastné a spokojené. 

Taková škola, která by dovedla našim dětem 
pomoci k získání tohoto všeho, je samozřejmě 
velký oříšek, a to zvlášť, když se podíváme na 
to, co vlastně znamená žít šťastný život. Psycho-
log Roger Walsh mluví o osmi cestách ke spo-
kojenému životu. Měli bychom dbát na cvičení  
a fyzický pohyb, zdravou stravu, trávit čas v pří-
rodě, být součástí komunity a aktivně přispívat 
k jejímu fungování, dbát na mezilidské vztahy, 
odpočívat a relaxovat, mít pod kontrolou stres, 
kterému se vystavujeme, a dbát na svůj du-
chovní rozvoj. 

Přispívají dnešní školy k rozvoji dovedností, jež 
vedou ke šťastnému životu? Zkusila jsem se ze-
ptat vyhledávacího přítele Google, nač je škola 
a jak na děti působí a „našeptávač“ nabídl toto: 
„škola je na nic“, „škola je krásná škola je boží 
jenom když padá a nebo hoří“, „škola je nuda“, 
„škola je hnusná“, „škola mě stresuje“, „škola mě 
nebaví“. To je samozřejmě velmi smutné a neak-
ceptovatelné. 

Škola již nemůže být pouhým nástrojem vklá-
dání informací do našich dětí. Může a musí 
být aktivní a živou součástí světa, společnosti, 
komunity. V takové škole plní novou roli učitel, 
rodič i komunita, ve které se škola nachází. Spo-

lečně nesou odpovědnost za duševní, fyzický  
a morální rozvoj dětí. A vzájemně si v plnění 
těchto povinností musejí pomáhat. 

Škola je srdcem celého organizmu. Učitelé  
nejen znají látku, kterou mají děti naučit, ale 
především dovedou děti nadchnout, nasmě-
rovat a zažehnout v nich lásku k učení. Spolu  
s vedením školy zvou rodinu a komunitu, aby se 
do procesu vedoucímu ke sdílenému cíli zapoji-
la. Neúnavně inspirují rodiče, aby se o vzdělání 
svých dětí zajímali, aby se školou komunikova-
li, navštěvovali aktivity školy a děti podporo-
vali. Komunita, která školu obklopuje, vytváří 
ochranné, podpůrné a láskyplné prostředí, 
ve kterém tento citlivý organizmus rozkvétá  
a plodí. Je pro děti vzorem, od kterého se mo-
hou učit občanským dovednostem. 

Jak takovou komunitu vybudujeme? Není to tak 
složité. Musíme každý začít sám u sebe. Pozdrž-
me se negativních úsudků na adresu druhých. 
Nikdy neznáme důvody jejich jednání. „Nestáli 
jsme v jejich botách.“ Negativním hodnocením 
přispíváme k negativní atmosféře a učíme naše 
děti neefektivní komunikaci. Z takové negativní 
spirály se pak velmi špatně vystupuje. 

Každý něco umíme. Každý můžeme do života 
ve škole vnést něco zajímavého, přínosného. 
Ujistěme se, že trávíme dostatek času na spo-
lečně vytvářených akcích a aktivitách, abychom 
mohli navazovat a rozvíjet vztahy. Komunikuj-
me otevřeně a s respektem. Snažme se vyjad-
řovat empatii a vřelost, pochopení a vzájemné 
ocenění, zájem a podporu. Zkusme spíše na-
slouchat než toužit po tom, aby druzí poslou-
chali nás. A v neposlední řadě, slavme společně 
všechny naše úspěchy. 

Pokud se dovedeme dotknout myslí našich 
dětí, je to fajn, ale mnohem zásadnější je, dove-
deme-li se dotknout jejich dětských srdcí. Aby 
se naše děti mohly rozvíjet, musíme my sami, 
každý jeden z nás, položit základ tomuto učení 
tím, že pomůžeme vytvořit prostředí - komuni-
tu, v níž tento rozvoj bude možný. Buďme my 
tou změnou, kterou pro naše děti chceme. Buď-
me my tou cestou, která vede ke společnému 
cíli – aby naše děti jednou byly šťastnými do-
spělými.

Přeji nám všem dobrý začátek nového školního 
roku a těším se na vše, co přinese. 

Miroslava Vlčková, předsedkyně školské rady  
ZŠ Mníšek pod Brdy
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Vánoce a milosrdenstVí

Když přijdete do mníšeckého kostela, 

upoutá Vás jistě krásný hlavní oltář sv. Vác-

lava uprostřed kněžiště. Váš pohled může 

padnout i na velkou sochu Ježíše Krista po 

pravé straně. Světlá socha s rozpjatýma 

rukama, pohled upřený do lodě kostela  

a na hrudi srdce ovinuté trnovou korunou.  

Socha s příslušným oltářem, svatostánkem  

a svícemi není původním vybavením 

kostela (ten byl vysvěcen r. 1756), ale do-

datečným doplněním r. 1937. Iniciativa 

tehdy vzešla od mníšeckého pana faráře 

Josefa Kloučka, který oslovil mníšecké-

ho mecenáše, pana továrníka Norberta 

Karla. Spolu vyhledali řezbáře a podle 

sochy v Kutné Hoře vznikl postupně 

celý boční oltář. Na svatozáři v poza-

dí sochy, nazvané „Božské Srdce Páně“, 

je nápis: „Ježíši, Králi náš, dej mír nám  

i všem národům – Svému Spasiteli Sylva, 

Albi a Norbert Karlovi, 27. 2. 1937“.

Proč se rozhodli doplnit už tak krásný kos-

tel? Jak se dozvídáme z kroniky, nejen aby 

zaplnili stěnu naproti rodinnému památ-

níku Unwertů, ale aby zvýraznili a podpo-

řili úctu k podstatné vlastnosti Pána Ježíše 

Krista – k jeho Srdci, které milovalo každé-

ho člověka, a to až do té míry, že samo za-

kusilo utrpení a bolest.

Proč to píši v předvánočním čase? Protože 

Ježíš, kterého budeme uctívat v jesličkách 

jako malé bezbranné děťátko, je tentýž Je-

žíš o Velikonocích a Letnicích. Ježíš, který se 

proto narodil, aby vydal svědectví pravdě  

o Božím milosrdenství. Bůh způsobil na-

rození svého Syna do lidské společnosti, 

aby mohl svůj milosrdný vliv intenzivněji 

uplatnit. Nabídnout a vysvětlit život s na-

dějí, cílem a jistotou, že dobré jednání při-

náší lidem pokoj a mír. A Ježíš svůj úkol pl-

nil ze všech sil, ne z nějaké povinnosti, ale 

z opravdové nefalšované lásky k lidem. 

Proto je Ježíš často ukazován na obrazech 

či sochách se srdcem na hrudi – milosrd-

ný, tj. soucitný a věrný.

Až budete o Vánocích přicházet do kos-

tela obdivovat betlém a necháte se unést 

bezbranností narozeného v jeslích, ne-

opomeňte se také zahledět na Ježíše  

dospělého, žehnajícího rukama probo-

denýma hřeby lidské nenávisti. Odpouští  

a dává nám v tom příklad. Ano, Ježíš nezů-

stal spinkat v jesličkách jako malé pacho-

látko, ale stal se Králem mocným svým 

milosrdenstvím. Milosrdenství přibližuje 

člověka k bližnímu, kterého potkává – 

včetně těch, kteří se proti němu provinili.

Milosrdenství je vskutku božská vlastnost, 

kterou si máme chtít osvojit. V této vlast-

nosti bychom měli dokonce mezi sebou 

soutěžit. Což si ji dát za novoroční před-

sevzetí? Zdá se Vám to jednoduché nebo 

hloupé? Naopak je to velmi náročné, pro-

tože být milosrdný není člověku vrozeno, 

spíše naopak, je podle přísloví člověk člo-

věku vlkem (homo homini lupus).

Narozením Ježíše byla vyhlášena velká 

soutěž pro všechny lidi – nejen křesťany: 

mít v úctě bližního, nechovat v sobě zášť, 

odpírat touze po pomstě, odpouštět, po-

máhat, potěšit, být trpělivý… Co nechceš, 

aby ti druzí dělali, nedělej ty jim… Ano, 

Vánoce nastartovaly zcela novou éru lid-

stva, v níž Bůh důvěřuje lidem, že dokáží 

být stále lepšími, milosrdnějšími. Důvěřuj-

me i my sobě v to lepší, co v každém z nás 

dříme. Pak v našich rodinách a celé spo-

lečnosti zavládne opravdový pokoj a mír, 

který si o Vánocích tak upřímně přejeme.

Přátelé, žehnám Vám, Vašim blízkým i ce-

lému tomuto krásnému městu. 

Jan Dlouhý, farář
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Zpravodaj
městečka pod skalkou

Den samostatnosti – nejDůležitější mezník  

v Dějinách kažDého nároDa

Je s podivem, pro kolik říší a států byla (a svým 

způsobem stále je) česká kotlina atraktivním 

soustem k ovládnutí a podmanění. Němci, Tur-

ci, Švédové, Prusové, Rakušáci a znovu Něm-

ci, Rusové… A je s větším podivem, že přes 

všechny tyto mnohdy likvidační nájezdy český 

fenomén nezanikl, naopak. 28. říjen 1918 pak 

jen důrazně potvrdil naši národní svébytnost  

a právo rozhodovat si o svých věcech sami.

Lze předpokládat, že se letošních, stejně jako 

i loňských a předloňských (a předpředloň-

ských) oslav vyhlášení české (československé) 

samostatnosti zúčastní jen malý počet lidí. Ná-

městí a památníky po celé republice zůstanou 

patrně poněkud osiřelé. Dá se to vysvětlit tak, 

že se cítíme bezpečně a spokojeně, takže není 

důvod k okázalostem a veřejným demonstra-

cím. 

Jsme ale opravdu v bezpečí? Svět se totiž po-

mátl: po okupaci Krymu jsou ruské stíhačky 

vzdáleny jen 17 minut od našich hranic, do  

Evropy se valí uprchlíci v nezvladatelném 

množství a Evropská unie prokazuje napros-

tou impotenci situaci nějak řešit, islámští  

radikálové neslábnou, ačkoliv by podle pro-

gnóz měli, v Sýrii se zadělává na vážný konflikt 

mezi USA a Ruskem a tak dále – tyto události 

rozhodně klidu a pocitu bezpečnosti nepřidají. 

Můžeme být vděčni našim praotcům, kteří pro 

budoucí generace (tedy i tu naši) vydobyli – 

mnohdy v ohrožení vlastního života – to, co 

dnes se samozřejmostí využíváme. Můžeme 

jim děkovat za to, že dnešní Česká republika 

působí jako ostrůvek samostatnosti, svobody 

a veskrze dobrého bydla v rozběsněném oce-

ánu. Nemůžeme se ale ukolébat vědomím, že 

jsme předurčeni k tomu, abychom to tak měli 

do skonání světa. „Nedejme se k spánku svés-

ti“, zpívá se ve starobylé křesťanské písni.

President Masaryk byl bez nejmenších po-

chybností brilantní nadčasový stratég a obrat-

ný vyjednavač, uznávaný doma i v zahraničí, 

ale jedna jeho vynikající dovednost zastiňuje 

ostatní: díky svému přirozenému charismatu 

a všeobecnému respektu dokázal stmelovat 

a sjednocovat českou společnost, kterou jinak 

na její historické pouti věrně doprovází hašte-

řivost, duševní trpaslictví a závist. „Nemůžeš-li 

kousnut, aspoň oslintej“, platí v naší zeměpis-

né šířce stále a neměnně.

A byl to Masaryk, před jehož osobností jihli  

i nejzavilejší odpůrci, byl to on, kdo dokázal, 

aby si protivné strany dovedly podat ruce  

a v rámci zájmu státu byly schopné zachovat 

se nadstranicky a táhnout za jeden provaz. 

Lidé zapomínali na své žabomyší půtky a do-

kázali uvažovat pragmaticky, když jim presi-

dent naznačil, že je to zapotřebí. Byl to prostě 

President Sjednotitel. 

Naše současná politická garnitura nemá cha-

rismatické jedince a přirozené vůdce. Člověka 

typu presidenta Masaryka bychom nenašli ani 

s jasnou lucernou. Tím více platí, že se musí-

me starat sami. Věřím, že to je jeden z odkazů 

našeho prvního presidenta: nezávislost a svo-

bodu dokáže jedinec tím, že si ji je schopen 

uchránit, a to v každé době.

Stále můžeme slyšet hlasy frustrovaných lidí, 

že takto si samostatnost, nezávislost a svobo-

du nepředstavovali. A jak tedy? Naše osobní 

svoboda, jak známo, končí tam, kde začíná 

svoboda jiného člověka. Těžko posoudit, kde 

se vzalo arogantní přesvědčení některých, 

naštěstí pouze jedinců, že získali privilegium 

dělat si naprosto, co se jim zlíbí. Tak to přece 

v opravdu svobodné a nezávislé společnos-

ti nefunguje a bylo by jistě dobré, aby si to  

uvědomili co nejdříve. Pro dobro své i celé 

společnosti.

Je určitě důležité, abychom si dar získání ná-

rodní samostatnosti připomínali i při veřej-

ných shromážděních. Důležitější ale je, aby 

v nás všech dřímala přirozená připravenost 

udělat všechno, úplně všechno, abychom o ni 

nepřišli v případě, že by se nám ji někdo sna-

žil vzít. Že to dovedeme, ukázal například lis-

topad 1989. Buďme pokorně vděční, že bory 

šumí po skalinách.

Petr Vodvářka, diplomat, prezident Asociace 

honorárních konzulů v ČR
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Kultura

verniSáže na Skalce 

Výstava studentských projektů na Skalce  
na téma revitalizace bývalé hájovny  
a panského hostince

Město Mníšek pod Brdy Vás srdečně zve na výstavu
leteckých fotografií Mníšku a okolí v klášteře v Barokním areálu Skalka

JIRKA JIROUŠEK – NEBESKÉ 
Vernisáž se koná v neděli 3. 7. 2016 v 15 hodin. Výstava potrvá do 28. 8. 2016.

Barokní areál Skalka, Mníšek pod Brdy, otevřeno úterý až pátek 13.00–17.00, sobota, neděle a státní svátky 10.00–17.00. Vstupné je dobrovolné.

www.nebeske.cz

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze a Měs-
to Mníšek pod Brdy si Vás dovolují pozvat na 
výstavu posluchačů studijního programu Ar-
chitektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT  
v Praze z ateliéru Jana Kašpara a Jiřího Po-
šmourného na téma Revitalizace hájovny  
a panského hostince na Skalce. Výstava bude 
zahájena v neděli 3. července v 16 hodin na 
chodbě kláštera v Barokním areálu Skalka.  
Studentské projekty zde budou k vidění do  
28. srpna. 
Dlouhodobě nevyužívané objekty bývalé 
hájovny a panského hostince na Skalce byly 
podnětem pro témata letošních studentských 
prací. Studenti ve svých projektech analyzovali 
prostor barokního areálu a následně vytvořili 
konkrétní návrhy dočasných instalací a drob-
ných či rozsáhlejších stavebních zásahů, které 
by umožnily využití těchto míst návštěvníky.

Přístup k památkově chráněným objektům 
může být dvojí - konzervace současného sta-
vu, nebo jejich opětovné využití s novou veřej-
ně potřebnou funkcí. Druhou cestou - oživení 
objektů - jsme se vydali i my a chápeme ji jako 
předpoklad pro jejich další existenci a zacho-
vání pro další generace.
Věříme, že i tato výstava bude občanům města 
inspirací a podnětem k diskusi. 

Jan Kašpar 

Na vernisáž bude vypraven autobus. 
Odjezd od Domova pro seniory Pod 
Skalkou ve 14:30 a z náměstí F. X. Svo-
body ve 14:35. Po vernisáži Vás autobus 
odveze zpět.

Tereza Středová, OKS

marTin Hrubý  
Se SkuPinou bůHvÍ

Po Skalecké pouti, 
kterou blíže předsta-

vujeme na následujících 
stránkách Zpravodaje, nás bude čekat  
7. srpna od 16.00 na Skalce koncert Mar-
tina Hrubého se skupinou Bůhví. Martin 
na tomto koncertě představí písničky ze 
svého nového alba nazvaného „Trojka“, kte-
ré vyjde 1. září a pokřtěno bude 25. října  
v Malostranské besedě.
Koncert se uskuteční před kostelíkem sv. Maří Magdalény a vstupné 
na tento koncert bude dobrovolné. 

SkalkaFeST
V sobotu 20. srpna se budete moci zúčastnit již 4. ročníku Skalka-
festu. Představí se Vám zde opět řada umělců, kteří hrají folk, blue-
-grass, country. Jsou mezi nimi například skupiny Wyrton nebo  
Burizon. Na tyto koncerty bude vstupné dobrovolné.
Hlavní událostí letošního Skalkafestu se stane koncert Iva Jahelky. 
Vstupenky získáte v předprodeji za 130 Kč a na místě potom za 160 Kč. 

dnY evroPSkéHo dědicTvÍ 
Dny evropského kulturního dědictví zahájíme na Skalce 2. září  
večerními prohlídkami Skalky, o časech Vás budeme informovat 
později.
V sobotu 3. září nabídneme zájemcům komentované prohlíd-
ky Skalky a v 15.00 Vás rádi přivítáme v klášteře, kde se odehraje 

pro toto místo netradiční koncert Jitky Malczyk (housle, han-
dangerské housle) a Vojtěcha Jindry (akustická kytara), kteří hrají 
současnou irskou hudbu. Ukázku si můžete poslechnout na jejich  
webových stránkách www.malczyk-jindra.com.
I v neděli 4. září proběhnou na Skalce komentované prohlídky  
a dále pro Vás chystáme dvě vernisáže. V klášteře to bude od 15.00 
vernisáž obrazů Dušana Černého a v kostelíku sv. Maří Magdalény 
od 16.00 vernisáž výstavy kaligrafií prof. Jany Průšové.
Tento víkend zakončíme v 18.00 v kostele sv. Václava koncertem  
Lucie Hůlové Sedlákové (housle), Martina Sedláka (violoncello)  
a Pavla Hůly (housle). 

Vstupné na všechny tyto koncerty bude dobrovolné.

Závěrečný koncerT  
mnÍšeckéHo kulTurnÍHo 
léTa
Letošní ročník Mníšeckého 
kulturního léta zakončí zpěvák 
s neuvěřitelně podmanivým 
hlasem – Kamil Střihavka se 
skupinou LEADERS. Dějištěm 
akustického koncertu bude 
malebná zahrada Státního zámku Mníšek pod Brdy.

Vstupenky budou v prodeji v nejbližší době, proto sledujte webové 
stránky a facebookový profil Mníšeckého kulturního léta.

Věříme, že si každý z Vás vybere a těšíme se na setkání s Vámi.

Tereza Středová, OKS

co náS dále čeká v rámci mnÍšeckéHo kulTurnÍHo léTa 2016?
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Skalecká pouť

Slavnostní mše svatá 
Mši před kostelíkem sv. 
Maří Magdalény bude 
celebrovat P. PharmDr. 
Mgr. Josef Šedivý O.Cr., 
velmistr a generál Rytíř-
ského řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou:  
„K Máří Magdaléně má 
náš Řád velikou úctu. Už 
při vstupu do hlavního řá-

dového kostela křižovníků sv. Františka u Karlova 
mostu je právě socha této světice první, kolem které 
návštěvník prochází dál. V Karlových Varech, kde 
křižovníci působili již od konce 15. století a dnes se 
opět starají o toto místo, je Maří Magdaléně zasvě-
cen významný kostel v centru města. Maří Magda-
léna je známa jako světice kajícnice. Když poznala, 
že nežije dobrý život, měla odvahu a sílu svůj život 
změnit tak, že byl nejen dobrý, ale dokonce svatý. To 
je význam označení světice kajícnice, totiž mít sílu 
změnit svůj život k dobrému. Letošní rok vyhlásil 
papež František Rokem milosrdenství, jehož smy-
slem je odmítnout zlé, odpustit a zaměřit se na to 
dobré, a proto si myslím, že připomenutí životního 
postoje Maří Magdalény je významnou slavností  
v duchu této doby“.

Josef Šedivý se narodil 9. července 1967, základní 
školu a gymnázium vychodil v Teplicích, studoval 
farmaceutickou a teologickou fakultu UK, teolo-
gický konvikt v Litoměřicích a pražský kněžský 
seminář. Do řádu vstoupil v r. 1994 a v r. 1997 
přijal kněžské svěcení. Byl ustanoven farářem ve 
Věteřově a administrátorem v Želeticích u Kyjova, 
kde působil až do svého jmenování 48. velmist-
rem a generálem řádu.

:||: riTornello :||:
Komorní soubor Ritor-
nello se zabývá pře-
devším hudbou 16. 
a 17. století. Nedíl-
nou součástí přípravy 

programu je vlastní intensivní badatelská  
a ediční činnost. Ritornello se snaží vrátit hudbu 
z kategorie „vážné hudby“ mezi základní potřeby 
člověka, jako je universální řeč dorozumění po-
mocí malých a nejmenších hudebních forem (pí-
seň, tanec) v jejich eleganci i syrovosti zároveň. 
Užívá k tomu historických nástrojů nebo jejich 
věrných replik (loutna, theorba, barokní kytara, 
barokní moldánky, cinky a dulcián, renesanční 
trombony atd.), starých ladění a temperatur i pů-
vodních herních a pěveckých technik. 

Familion
Farní rodinná kapela 
vznikla v r. 2011 jako sku-
pina hudbymilovných 
nadšenců, jejichž hlav-
ním cílem bylo (a stále je) 

doprovázet mše svaté. Příležitostně však pořádá i 
koncerty, hraje na svatbách a křtech a již tradičně 
doprovází poutní mši svatou při Skalecké pouti. 
Od doby vzniku se složení skupiny trochu změni-
lo, stále však platí, že je to kapela rodinná – nejen 
příbuzenskými či manželskými pouty a zastou-
pením několika generací, ale i tím, že jako rodina 
Božích dětí chce hrát ke slávě nebeského Otce a 
zároveň k radosti své i všech, kdo je poslouchají.

koncert k letnímu odpoledni – canzonet-
te spirituali

Sopranistka Irena Pohl Houka-
lová studovala zpěv na pražské 
HAMU a na Hochschule für Mu-
sik v Karlsruhe. Své vzdělání si 
rozšířila účastí na mistrovských 
pěveckých kurzech u nás i v za-
hraničí. Je laureátkou několika 
mezinárodních soutěží, drži-

telkou ceny Českého rozhlasu, ceny J. Novotné, 
Ceny Nadace B. Martinů. Věnuje se především 
interpretaci komorní a barokní hudby. Pro Český 
rozhlas natočila několik písňových cyklů i orator-
ní party. V současnosti kromě realizace vlastních 
projektů pracuje mj. pro Nadační fond Magdale-
ny Kožené.

Hana Robinson je zpěvačkou, 
klavíristkou a skladatelkou. Vy-
studovala prestižní Berklee Co-
llege of Music v Bostonu. Skládá 
hudbu pro své texty i pro jiné 
textaře - Michal Horáček si ji vy-
bral ke spolupráci na svém albu 

Ohrožený druh. V r. 2009 založila pop-jazzové 
Hana Robinson Trio a o dva roky později vydala 
své první sólové album v češtině - Brouk v hlavě. 
Nyní chystá druhé sólové album, kde vedle svých 
českých písní představí také vlastní jazzové písně 
v angličtině. Díky své flexibilitě je Hana vyhledá-
vanou interpretkou cross-overových projektů.

Pakáš
Příbramská kapela vznik-
la v r. 2002 jako ryze fol-
kové uskupení. Druhé 
CD „Beat či nebeat“ ale 

odstartovalo žánrovou změnu, kdy kapela pře-
chází k folk-rocku. Postupně muzikanti vymění 
akustické kytary za elektrické a přiberou trum-
petistu a saxofonistu. Singl „Unter hund melody“  
z r. 2009 už má čitelné prvky punku a funky a na 
následujícím CD „Poprask v mýdlové bublině“ 
najdeme první ska skladbu. Na jaře 2015 pokřtila 
Pakáš zatím poslední desku Videoklid, jímž zakot-
vuje v rozhoupaných vodách ska-punku, funky 
a reggae mezi kapelami hrajícími pouze vlastní 
skladby s českými texty.

Fotr & kolektiv
Jádro sdružení odvoze-
ného z hudební sekce 
líšnické divadelní společ-
nosti Křoví tvoří otcové  
a dcery z Mníšku pod 
Brdy a Řitky a dotvářejí 

kamarádi z nedalekého okolí. Statut Fotra jako 
hlavy spolku je putovní, záleží na náladě, reper-
toáru a hlavně počasí :-) Mezníkem v tvorbě F&K 
bylo vytvoření osobitého pásma koled, jež kape-
la už tradičně prezentuje na vánočních trzích po 
středních Čechách. To doplňuje repertoár písní z 
20. let (především autorů V&W), současné tvorby 
českých a zahraničních autorů a z vlastní autor-
ské dílny. S radostí a nadšením se F&K pouští do 
svérázných aranží melodií známých, avšak ne-
všedně interpretovaných.

olympic
Želva, Jedeme dál, Jas-
ná zpráva – namátkou 
vybrané a téměř zlido-
vělé písně mají původ  
v repertoáru rockové ka-
pely, která jede po své 

hudební dráze už více než půl století. Současnou 

sestavu tvoří kapelník, zpěvák, skladatel a kyta-
rista Petr Janda, baskytarista Milan Broum (který 
prožil v Mníšku dětství a dnes je patronem jedné 
z Janových lip na Skalce), klávesista Jiří Valenta  
a na bicí hraje jako host Martin Vajgl (po smrti Mi-
lana Peroutky skupina nepřijala bubeníka nastálo). 
Zcela plná Malostranská beseda ve čtvrtek  
28. dubna přivítala na svět nové, v pořadí dvacáté 
LP skupiny Olympic „Souhvězdí romantiků“. Viny-
lová deska uzavírá trilogii Souhvězdí („romanti-
ci“ přicházejí po „šílencích“ a „drsňácích“). Název 
by sváděl k domněnce o převaze zamilovaných 
balad, ale je to poslouchání velmi pestré, od ba-
lad přes retro boogie i rockový skorošanson po 
závěrečný výdech Nemám žádnej plán. Olympic 
(který vznikl v roce 1963 jako Karkulka – Karlínský 
kulturní kabaret) se stal třikrát Zlatým slavíkem 
a třikrát Českým. Ať už dáváte přednost starým 
dobrým peckám nebo hudebním novinkám, ne-
nechte si ujít vystoupení rockových legend na 
mníšeckém pódiu.

nedělní pohádka  
na farní zahradě
Klasická marionetami hraná po-
hádka o tom, jak se chudý rybář 
Giuseppe a jeho žena Margarita 
zapletou s kouzelnou rybou. Co 
z toho nakonec přes chalupy, 

hrady a paláce vzejde? Budou potrestáni, nebo 
dojdou pochopení a moudrosti? Nechte se pře-
kvapit!

Pouťová neckyáda  
s kapelou Třehusk
Poberounská hudební 
skupina, v jejímž reperto-
áru jsou kuplety ze staré 
Prahy, písničky lidové  
i zlidovělé a kabaret, za-

hraje do tempa tradiční zábavy na hladině Zad-
ního rybníka. Zvány jsou posádky plavidel všech 
typů, čím originálnější, tím lépe. 

Slavnostní varhanní koncert  
v kostele sv. václava

Varhanice a cembalistka Eva 
Bublová studovala hru na var-
hany a klavír na pražské konzer-
vatoři, varhany pak absolvovala 
na AMU a poté studovala Con-
servatoire National Supérieur 
de Musique ve francouzském 
Lyonu a po návratu pokračovala 

ve studiu na AMU, tentokrát v cembalové třídě. 
Je vítězkou mj. mezinárodní varhanní soutěže 
Pražského jara 1999. Jako sólistka spolupraco-
vala s mnoha orchestry, nahrála několik snímků 
pro český i zahraniční rozhlas a koncertovala ve 
většině evropských zemí či v Japonsku. V r. 2005 
vydala varhanní CD Les Fresques.

Mezzosopranistka Karolína Bu-
bleová Berková absolvovala 
hudební fakultu pražské AMU  
a pěveckou stáž v italském Mi-
láně. V r. 1997 se stala vítězkou 
Mezinárodní pěvecké soutěže  
E. Destinnové a v r. 2001 laure-

átkou Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka. 
Od r. 2002 se pravidelně objevuje na scéně Ná-
rodního divadla v Praze. U příležitosti rozšíření 
EU reprezentovala ČR na berlínském galakon-
certu. Jako všestranná interpretka je často zvána  
k nahrávání desek, v r. 2005 jí vyšlo sólové CD 
„Liriche“. Jako lektorka sólového zpěvu se věnuje 
studentům New York University in Prague.

Skalecká Pouť 2016 – PŘedSTavuJeme 
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VÍTÁME NEJMLADŠÍ OBČÁNKY MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY

Autorkou fotografií z obřadů vítání občánků je Jana Šplíchalová. 

Ella Filip

Karolína Lidie

Jolana Justýna

Markéta Mikuláš 
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Knihovna

knÍžkY Pro PrvňáčkY
V pátek 17. června jsme žačkám a žákům mníšecké ZŠ (které jsme na 
jaře na Skalce pasovaly na čtenáře) předaly Knížku pro prvňáčka. Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků ČR, který tuto celorepublikovou 
akci pořádá, dětem věnoval knihu Knihožrouti od Kláry Smolíkové. Více 
než padesáti dětem, které se musely prokázat alespoň jedním zápisem 
ve čtenářském deníku, knížky předala spisovatelka Lada Jánská, autor-
ka knih Navždy a Navždy – Setkání. „Začala jsem číst, když jsem byla 
tak velká jako vy. Byla jsem moc zvědavá, jak příběh, který mi mamin-
ka četla, dopadne a nechtěla jsem čekat do druhého dne, až bude mít 
maminka čas mi dále číst. A začala jsem číst sama. Přeji Vám, aby Vás 

bavila nejen ta kníž-
ka, kterou jste dnes 
dostali. Čtěte si dál. 
Když budete číst, do-
zvíte se spoustu věcí 
a budete chytřejší  
a chytřejší,“ řekla 
jim při předání knih.  
S dětmi se těšíme na 
shledanou na pod-
zim u akce Klíčování. 

Tereza Bauerová 
a Nikola Bláhová, 

knihovnice, OKS

ProvoZnÍ doba kniHovnY o PráZdninácH
4. 7. - 31. 8 2016 
Oddělení pro dospělé: 
čtvrtek  8.30 - 11.00, 12.00 - 18.00
Oddělení pro děti:
středa   12.00 - 17.00
Důvodem omezení otevírací doby je čerpání dovolených a nezbytná údržba 
knihovního fondu. Oddělení pro děti bude zcela uzavřeno od 15. do 19. srpna 
2016, kdy je budeme využívat během příměstského tábora. Vypůjčené knížky 
můžete o prázdninách vracet v obou odděleních (knihy pro dospělé i v dět-
ském a naopak). 

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

knižnÍ roHáček

1. Knižní bazar na zahradě městské knihovny se v úterý 21. června vydařil.

KNIHOVNA Mníšek pod Brdy

nové kniHY Pro doSPělé
FRANCIS, Felix 
VYDĚRAČ 
Felix Francis navazuje na dílo svého otce 
a pokračuje v psaní detektivních příběhů 
z dostihového prostředí.

HANNAH, Kristin 
SLAVÍK 
Ve vesničce Carriveau se Vianne 
Mauriacová loučí se svým manželem 
Antoinem, který byl povolán do zbraně. 
Vianne nevěří, že by mohlo dojít k válce, 
jenomže Němci vpadnou do Francie  
a země je plná nepřátel a tanků. 

KERR, Philip 
MODLITBA 
Houstonský agent FBI Gil Martins 
prochází už nějaký čas krizí víry  
a rozhodně ho z ní nedostane série 
vražd, které se odehrávají ve městě a 
okolí.

MOYES, Jojo 
JEDEN PLUS JEDNA 
Jinak zásadová žena se impulzivně 
rozhodne, že si peníze, které najde  
v taxíku, ponechá a využije je pro svou 
dceru. V té chvíli ještě netuší, jak jí jejich 
majitel následně změní život

WARE, Ruth 
VŠUDE KOLEM ČERNÝ LES 
Detektivní thriller, ve kterém se mladá 
spisovatelka Lenora bude muset 
vyrovnat se svou bolavou minulostí, aby 
mohla být objasněna vražda.

WILLIAMS, Steve 
DÍVKA, KTERÁ SI ŘÍKALA TUESDAY 
Hluboko pod ulicemi Londýna žije 
Tuesday. Labyrint opuštěných tunelů se 
stal jejím domovem i útočištěm. Sem se 
uchýlila, aby se schovala před lidmi, kteří 
jí krutě ublížili.

DOERR, Anthony 
ZEĎ VZPOMÍNEK 
Prostřednictvím svých fascinujících 

příběhů a postav nás zavádí autor na 
různá místa naší planety, od Litvy až po 
Čínu, a připomíná nám dar naší paměti.

HEALEY, Emma 
KAM SE PODĚLA ELIZABETH 
Maud je stará, zapomnětlivá, a když 
si vezme do hlavy, že se ztratila její 
kamarádka Elizabeth, nikdo ji nebere 
vážně. A tak jí nezbývá, než se do pátrání 
pustit sama.

nové kniHY Pro děTi
MORTKA, Marcin 
TAPPI A NAROZENINOVÝ DORT 
K Tappiho nejlepším kamarádům - 
sobíku Chichotkovi, veverce Čiperce, 
medvědu Břicháčovi a bobru Rachotkovi 
- se připojí nová zvířátka. A spolu s nimi 
přicházejí nová dobrodružství.

PEROUTKOVÁ, Ivana 
ANIČKA NA ŘECE 
Dita se chystá s tetou a strýčkem na loď.  
A je to právě ona, kdo dostane ten 
báječný nápad - co kdyby s Aničkou pluly 
po Lužnici společně?

BŘEZINOVÁ, Ivana 
ŘVI POTICHU, BRÁCHO 
Ivona Březinová citlivě, ale s nezbytným 
nadhledem vypráví příběh autistického 
chlapce a jeho okolí, které se s jeho 
poruchou musí dennodenně vyrovnávat. 

SEGARA, Merce 
BIBLE NA DOBROU NOC 
Krásně ilustrovaná kniha přináší známé 
příběhy ze Starého a Nového zákona, 
vyprávěné prostým, srozumitelným 
způsobem. 

Nová hra: 
AZ KVÍZ JUNIOR 
Zábavnou hru AZ kvíz znáte jistě z 
televize i v podobě společenské hry. Nyní 
máme verzi i pro juniory, pro všechny 
zvídavé a bystré děti.

   1.  Autor knihy, ze které je citát: „Prožíváme-li delší dobu idylu, přestaneme 
ji vnímat, a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás po-
padl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na 
to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála. A na to, že bylo konec 
konců v naší moci, aby jenom hřála.“

  2.  Kniha Betty MacDonaldové
  3.  Poslední drama Karla Čapka
  4.  Hlavní hrdinka románu Charlotte Brontëové
  5.  Sbírka básní Guillauma Apollinaira
  6.  Román Henriho Charriera
  7.  Próza Guy de Maupassanta
  8.  Ruský básník a prozaik (1899 - 1977)
  9.  Hra Václava Havla
10.  Drama Pierra Corneille
11.  Román Arthura Haileyho
12.  Důležitá náplň knihy
Přejeme Vám krásné léto příjemně strávené nejen s knihami!

Knižní roháček 
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1. Autor knihy, ze které je citát: "Prožíváme-li delší dobu idylu, přestaneme ji vnímat, a osud 
by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na 
mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála. A na 
to, že bylo konec konců v naší moci, aby jenom hřála."  
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4. Hlavní hrdinka románu Charlotte Brontëové 

5. Sbírka básní Guillauma Apollinaira 

6. Román Henriho Charriera 

7. Próza Guy de Maupassanta 

8. Ruský básník a prozaik (1899 - 1977) 
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12. Důležitá náplň knihy 
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První setkání s panem profesorem 
Šofrem na Skalce před několika 
lety se kupodivu vůbec netýka-

lo filmu, ale hudby. Hraje totiž rád na 
saxofon, nejraději barokní hudbu. Prý 
právě proto, že na tento nástroj je to 
neobvyklé. A rozhovor se tehdy stočil 
i k malování, které je další jeho vel-
kou zálibou. Kdo jiný dokáže vnímat  
a ocenit krásu krajiny, než člověk, který 
svým viděním a zachycením světa hle-
dáčkem kamery nejen těší už několik 
generací diváků, ale je také uznáva-
ným a obdivovaným umělcem a drži-
telem nejvyššího filmového ocenění, 
Oscara. A naše Skalka, která je pevnou 
a doslova unikátní součástí krajiny, mu 
učarovala natolik, že o ní mluví s ob-
divným nadšením.

Do míst, kde máte svou chalupu a kde se k roz-
hovoru setkáváme, Vás zavedlo natáčení filmu 
Farářův konec, poté jste zde v okolí natáčel 
hned několik filmů. Jaký má vliv výběr místa 
pro natáčení? 
Každé místo má svého genia loci a je Vám 
zajímavé, a je to skoro pravidlem, že se může 
hledat lokace pro nějaký film dlouho a dlou-
ho a pořád nic. A jakmile se někde chytnete  
a je tam něco, tak jakoby kouzlem se tam ob-
jeví všechno, co film potřebuje. Byly filmy, kde 
když se našlo hlavní natáčecí místo, našla se  
i ostatní místa. Je to i příklad filmů Na samo-
tě u lesa, který jsme natáčeli kousek odtud  
v Radešíně, a Vesničko má středisková, která se 
dělala také nedaleko, v Křečovicích.
Hledání místa je velice krásná fáze natáčení. 
Člověk si vytvoří předsevzetí, co s tím všechno 
udělá. A pak už je to jen zápas to předsevzetí 
realizovat, protože přicházejí ztráty, kdy všech-
no možné jde proti vám. 

„člověk je zvyklý vidět krajinu  
už zarámovanou v kameře.“

Vždycky jsem měl štěstí, že scénář za něco stál, 
a pak je příprava filmu nádherná fáze, není 

to ještě  takový zápřah. Diskutujeme o tom  
s režisérem a tak podobně. I když s Menzelem 
nikdy žádná diskuse nebyla. Dobře se s ním 
dělalo, ale Jiří Menzel mě má za tvrdohlavce  
a za člověka, co si usurpuje právo udělat záběr 
absolutně dokonale. Každý režisér má pocit, 
že kameraman ho okrádá o čas.
Přes konflikty, o kterých mluvíte, trvá Vaše 
spolupráce s Jiřím Menzelem už 50 let…
Máme se v průběhu života stále raději, ale 
když točíme, jsem jeho domnělým nepřítelem. 
Výsledek však velice oceňuje. A vždycky to je 
napínavé. 
Jiří Menzel má po tatínkovi obrovskou knihov-
nu. Zažil jsem jej za studentských let, jak lehá-
val zavalen knihami. Je zaměřen na adaptaci 
nejvýznamnějších klenotů literárních a jde mu 
to velmi dobře. Vynikal v adaptacích autorů, 
jako jsou Hrabal a Vančura. Měl vždycky vel-
kou úctu ke Karlu Čapkovi, ale nikdy podle něj.
Váš zatím poslední film Donšajni byl prvním, 
který jste točil na digitální kameru. Bylo to  
v něčem jiné?   
Celý život jsme točili na filmovou surovinu KO-
DAK a člověk k tomu má sentimentální vztah 
a nedovede to dělat jinak, než byl zvyklý. S di-
gitální kamerou mám ale nejlepší zkušenosti, 
dělal jsem to přesně, jako kdyby v ní byl film. 
Byla to luxusně vybavená digitální kame-
ra Alexa. Mám ten film velice rád, myslím, že 
dopadl velice optimálně, když nic jiného, je 
to nádherný hudební film, v němž je krásně 
odzpívaný Mozart výbornými zpěváky. 
Vnímáte u studentů, že v dnešní době více spo-
léhají na technologie? 
Ano, jistě, až příliš je spoléháno na postpro-
dukci v tom smyslu, že koncepční, připravená 
a promyšlená autorská kinematografie je na 
ústupu, protože digitální záznamová technika 
umožňuje natočit mnoho materiálu. Na place 
bývá představa, jak bude film nakonec vypa-
dat, nedokonalá, vágní, spoléhá se na to, že 
teprve ve střižně se z toho něco vytvoří. Jde  
o to, aby postprodukce sledovala podporu po-
citového emocionálního dopadu.
Je to něco úplně jiného, než za našich časů, 
kdy bylo množství materiálu velmi omezené. 

Měl jsem štěstí, že jsem pracoval s režiséry, 
kteří dostávali přidělen tzv. valutový materiál. 
Z 12 km kvalitního negativu se muselo udělat 
2 600 m filmu. A šlo to, protože to bylo pro-
myšlené a velmi racionálně vedené dobrým 
režisérem, dobře nazkoušené. Náhoda hrála 
roli, jen pokud šlo o počasí. 
Dneska by to takto v poměru přibližně 1:5 ni-
kdo nedělal, natočí se materiálu mnohem více. 
Je pravda, že v západních teritoriích se i tehdy 
vytočilo více materiálu. A u filmu Obsluhoval 
jsem anglického krále jsme také použili při-
bližně 40 km materiálu. 

Velmi Vás nyní zaměstnává otázka kvalitní  
digitalizace Vašich (ale nejen Vašich) děl. Spo-
lu s dalšími filmaři kritizujete způsob, jakým 
byly digitalizovány a restaurovány některé  
z Vašich filmů. Problém podle Vás ale začíná už 
v archivu.  
Stojíme na historické technologické křižo-
vatce. Kopie filmů zestárnou, ztratí původní  
barevnost, v nejhorším případě zplesniví  
a - konec. Bez digitalizace by vše, co se uděla-
lo, bylo ztracené. V archivu jsou klenoty jako 
například Obchod na korze, ale některé jeho 
části jsou už problematicky zachraňované  
a u některých scén se zdá, že takto ten film ne-
mohl vypadat. V archivu neleží už žádná refe-
renční kopie a dělat faksimile těchto barevně 
špatných kopií, nemá smysl. Musí se vzít nega-
tiv a udělat to kvalifikovaně. A kdo dovede vzít 
do ruky kvalifikovaně negativ lépe, než ti, kdo 
s ním celý život pracují, tedy kameramani? 
Pustili jsme se do velkého zápasu – docílit  
z pozice autorů kvalifikované, kvalitní a au-
torizované digitalizování filmů. Je to velmi  
obtížné. 
Menzelovy filmy jsme si promítli v kině v po-
době, v níž je archiv dodává do kin. A je to tedy 
hanebná kvalita. Jeho filmy jsou nyní proto 
staženy z nabídky pro biografy a v podstatě se 
čeká na naši smrt. Když umřou autoři, tak se 
to pak nějak zpatlá, protože dědici nebývá už 
tak aktivní. 

V čem je podstata sporu?
Lidé, které pro tuto práci jmenoval ředitel Ná-
rodního filmového archivu, se nedokáží na 
film podívat z hlediska kvality obrazu, ale jen 
jako diváci. Je to vůči autorům strašně nepo-
ctivé, protože digitální technologie umožňuje 
dělat dokonalé faksimile filmu, ale tato činnost 
k tomu nesměřuje. Administrativně a arogancí 
mocenskou je z toho udělaná pouťovina. Zda-
leka to nekopíruje původní kvality. K restau-
rování byly pečlivě vybrané filmy mrtvých au-
torů. A ani jeden se nepodařilo udělat dobře. 
Zejména Adelheid dopadla špatně.
Když si otevřete televizi, dostane se Vám infor-
mací o takových malérech, že záležitost digita-
lizace našeho celoživotního díla je proti tomu 
prkotina, nad kterou každý mávne rukou. 
Smutné je, že veřejnost v tom nemá jasno a je 
masírována médii, že to je takto v pořádku, že 
archiv na to má tzv. odborníky, ale to je všech-
no podvod. Chce se, aby veřejnost tleskala 
tomu, že vznikne digitalizovaný obrázek, kde 
se pozná, kdo tam hraje a co říká. Restaurová-
ní ale vyžaduje velmi kvalifikovaný přístup, což 
bez autorů, zejména bez autorů obrazu, kame-
ramanů, prostě nejde. 

DIVÁK SI ZASLOUŽÍ VIDět FILM, JAK HO PRO NěJ AUtOR VYtVOŘIL
rozhovor s kameramanem Jaromírem Šofrem

Rozhovor
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Rozhovor

A řešení? 
Máme výzkumný projekt NAKI - Národní kul-
turní identita. Za peníze od ministerstva kultu-
ry jsme během několika let vyvinuli metodiku, 
která se jmenuje DRA – digitálně restaurova-
ný autorizát. V památkovém věstníku Zprávy  
z památkové péče nyní máme tomuto tématu 
věnováno 8 stránek. Je to předkrm ke knize, 
kterou k tomu vydáme.   

Divák si zaslouží vidět ten film, tak jak autor 
toužil a jak ho pro diváka vytvořil. Autor si to 
také zaslouží, živý i mrtvý. Za ty mrtvé to jsme 
schopni udělat naší metodou a je to ta nejčest-
nější služba těm autorům, kteří tu nejsou.

Vrcholová filmová díla by měla být uznána 
za památku. K tomu je ale zapotřebí příznivý 
postoj ministerstva. Všechno se jistě dá do po-
řádku, protože zájmy kulturní a národní budou 
muset převážit. Děláme, co můžeme.

Je Vám vytýkáno, že jako autoři chcete svá díla 
vylepšovat. 
To je nesmysl, jde o velmi pietní zachování 
těch děl v podobě, jako když byly nové. Což 
digitální restaurování dokonale umožňuje. Ale 
není tomu přáno. Dali jsme dohromady peti-

ci, kterou podepsalo 80 filmařů včetně Miloše 
Formana. Ale nic se nestalo. Nepomohlo to. 
Sebralo nám to už tři roky života. A člověku to 
znemožňuje dělat více věcí. Už bych třeba ne-
točil, ale dělal bych jiné věci, třeba malování.

Je zachycení reality jiné v malování než  
ve filmu?
Film byl od počátku pro diváky fascinující tím 
naprosto realistickým vzhledem. Malba je 
něco úplně jiného. Já se snažím o realismus, až 
mě to někdy štve, že se nedostanu z té klece 
realismu, ale mám vzory v malířích, kteří dělali 
magický realismus. Například belgický malíř 
Paul Delvaux, maloval ženy, krásné, oblečené 
i neoblečené, kostlivce a lokomotivy, vše pod 
magickou noční oblohou. Byl to typ šťastného 
malíře. Někdo prožije šťastný život tím, že si 
sám dělá radost a společnost to od něj vděčně 
přijímá. 

Nedaleko od Mníšku, na Strži ve Staré Huti  
u Dobříše, jste koncem 80. let natáčel film Člo-
věk proti zkáze o Karlu Čapkovi…
Člověk proti zkáze byl jedním ze smolných 
filmů – je to záslužný a velmi významný film 
pro náš národ, ale přišel v době tzv. revoluce, 

kdy lidé nechodili do kina. Vozili mě na na-
táčení a zase zpět kolem Mníšku, ale to jsem 
ještě netušil, že tu je takové místo jako Skal-
ka. Je to pro mě objev. Přibližně před čtyřmi 
lety mne tam zavedla jedna přítelkyně s tím, 
že se tam opékají na ohni klobásy. Měl jsem to 
tedy za trampskou lokalitu, ale ono to je místo 
s ohromnou magickou působností. To je má-
lokde, rád se tam vracím. Je ohromné, když 
město má ještě v dnešní době takovou poutní 
lokalitu. 

Zora Kasiková, OKS
Miloš Navrátil, vedoucí OKS (také autor fotografií)

Prof. Šofr ukazuje, jak metoda DRA umožňuje věrně restaurovat scénu z filmu Radůz a Mahulena.

Prof. Jaromír šofr (*1939)
Obrazové vidění kameramana Jaromíra 
Šofra zachycuje čtyřicítka celovečerních 
filmů, které patří ke klenotům české ki-
nematografie. Jsou to zejména snímky 
režiséra Jiřího Menzela: Rozmarné léto, 
Skřivánci na niti, Na samotě u lesa, Bá-
ječní muži s klikou, Postřižiny, Vesničko 
má středisková, Konec starých časů, 
Žebrácká opera, Život a neobyčejná 
dobrodružství vojáka Ivana Čonkina, 
Obsluhoval jsem anglického krále (za 
něhož získal Českého lva) a Donšajni. 
Také natočil pohádku S čerty nejsou žer-
ty a spolupracoval mj. s Věrou Chytilo-
vou - jejím filmem Strop v roce 1963 ab-
solvoval studium na katedře kamery na 
pražské FAMU, kde je dnes profesorem  
a v letech 1990-2015 byl i vedoucím této 
katedry. V letech 1999-2008 jako hostu-
jící profesor předával své znalosti stu-
dentům Columbia College v Chicagu. 
Za kameru ve snímku Ostře sledované 
vlaky získal Oscara, za snímek Obsluho-
val jsem anglického krále Českého lva  
a v říjnu 2015 byl oceněn prestižní Ce-
nou za celoživotní dílo Zlatá kamera 
na Mezinárodním filmovém festivalu 
Manaki Brothers v Makedonii, který je 
nejstarším filmovým festivalem zabýva-
jícím se kameramanskou tvorbou.

Je jedním ze zakládajících členů Asoci-
ace českých kameramanů, fotografem 
(proto, aby při cestách krajinou měl pro 
své snímky co nejlepší světlo, má auto-
mobil bílé barvy), saxofonistou (nahráv-
ka díla řeckého secesního skladatele 
Manolise Kalomirise v jeho podání je 
dech beroucí) i malířem magického re-
alismu. 

Narodil se v Brně, ale dětství a mládí 
prožil v Třebíči, bydlí v Praze a volné dny 
tráví na Sedlčansku. Jeho syn Radomír je 
scénáristou a režisérem.
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Ze zámku

PoSTŘižinY Se STěHuJÍ na nádvoŘÍ Zámku
Mnozí z čtenářů, návštěvníků a věrných diváků divadelních představení 
na zámku si pamatují Postřižiny odehrávající se v parku pod zámkem. 
Tentokrát se prvorepublikový pivovar se sudy, komínem, valachy a paní 
sládkovou přestěhuje do prostoru uzavřeného zámeckého nádvoří. 
Těšme se na Pepina, jehož zvučný hlas se bude na nádvoří dobře vyjí-
mat, na dlouhovlasou Maryšku milující pivo a zabijačku i na nervózního 
správce Francina, který je nejšťastnější, když je jeho žena lazar a může 
se o ni postarat.

A koho z oblíbených herců uvidíme při letošním divadle? Například Lu-
míra Olšovského nebo Petra Jančaříka, který se ujme role doktora Grun-
toráda. Co myslíte, usne při lékařské prohlídce paní správcové?

Postřižiny uvidíte v pátek 5. a v sobotu 6. srpna. Vstupenky jsou mís-
tenkové za jednotnou cenu 290 Kč v předprodeji, za 320 Kč na místě. 
Neváhejte tedy a nakupujte na pokladně zámku nebo rezervujte mai-
lem. Letní atmosféru nostalgicky vzpomínaných časů první republiky si 
nenechte ujít!

kouZlenÍ PŘi HradoZámecké noci
Prázdniny sotva začaly, ale my už myslíme i na jejich konec. Velké lou-
čení s letními prázdninami nastane v sobotu 27. srpna při již tradiční 
Hradozámecké noci. Provádět zámkem se bude až do noci, těšit se mů-
žeme na hudbu, občerstvení, ohňostroj i zábavné prohlídky pro dospě-
lé a děti.  

Na děti čekají Kouzelnické prohlídky. Kouzelníkům, těm se říká různě. 
Šarlatán, mág, čaroděj i alchymista. Vyprávět se bude o tom, jestli i oni 
chodí do školy, co vše se musí naučit, jaké mají pomůcky nebo která 
zvířata jsou jejich kamarádi. Co třeba sova nebo králíci? A co vše takový 
kouzelník potřebuje? Někdo hůlku, někdo plášť, klobouk, kouzelný prs-
ten nebo různé baňky a lexikon kouzel. Kdoví, možná se na prohlídce 
naučíte zaklínadlo a uvidíte, jak se kouzlí!

Zámecká ZaHrada v mnÍšku nabÍdne  
PŘeS léTo i komenTované ProHlÍdkY
Během letních prázdnin se budou konat pravidelné prohlídky zámecké 
zahrady doplněné  výkladem průvodce. Návštěvníci se dozvědí o její 
historii a stavebním vývoji, o květeně i vzácných dřevinách, o důleži-
tých osobnostech, které jsou s rozvojem zahrady spojeny.

Pozorní čtenáři vědí, že historie zámecké zahrady sahá do doby po 
třicetileté válce. Tehdy se rozhodl stavitel nového barokního zámku 
Servác Engel zasypat bývalý hradní příkop a místo využít k vybudování 
parku obklopujícího budovu ze tří stran. Servác byl pečlivý hospodář  
a o svých výdajích si vedl stavební deník. Každá položka je v něm pečli-
vě zapsána a zaevidována. Díky tomu dnes víme, že už tehdy se rozhodl 
vybudovat kašnu nebo kolik stálo potrubí. Servácova kašna je nyní na-
hrazena jinými, ale dochovala se další stavba, která je už z doby baroka 
součástí parku, sala terrena.

Sala terrena je prostorem otevřeným do spodní části zámecké zahra-
dy, kam se přicházelo po schůdcích kolem vrchního balkonu. Byla re-
prezentativně zdobená a sloužila k odpočinku, svačinkám, koncertům 
a různým kratochvílím. Z balkonku mohlo panstvo sledovat dění pod 
sebou, tanečky nebo hry.

Zahrada se při různých příležitostech a akcích představuje zájemcům  
s průvodcem a odborným výkladem. Turisté se projdou i její terasovitou 
částí a uslyší o starší i modernější historii zahrady, o jejím budovateli 
Serváci i o velkém zvelebiteli a krajináři, který dal ke konci 19. století 
zahradě romantickou podobu, Karlu ze Schirndingu. Zkrátka dozvědí 
se mnoho zajímavého, co při prohlídce zámku neuslyší.

Poslední okénko do historie

Zámek a SoučaSnoST
Velké datum pro zámek nastalo 1. 7. 2006, kdy Mníšek úplně popr-
vé v historii otevřel své komnaty návštěvníkům. Jako první byla zpří-
stupněna trasa s reprezentačními sály a jídelnami dokumentující život 
drobné šlechty ve 20. letech minulého století. V sobotu 28. 6. 2008 pak 
následovaly interiéry druhého okruhu se soukromými pokoji posled-
ních majitelů. Místnosti jsou plné drobných předmětů denní potřeby 
a působí velmi zabydleně. Jistě i proto sklízí obdiv a nadšené reakce 
návštěvníků překvapených množstvím nábytku a bohatstvím expo-
nátů. 

Dne 1. července roku 2009 došlo i k prvnímu zpřístupnění zámec-
ké zahrady, která, jak sami víte, bývá také často využívána k pořádání 
koncertů, programů pro děti i jiných kulturních akcí pod širým nebem. 
Vrchní část parku se dvěma fontánkami vybízí k procházce i odpočinku. 
Roste tu mnoho zajímavých dřevin jako liliovník tulipánokvětý, vzácná 
magnolie nebo léčivý jinan dvoulaločný. Ve spodní části zahrady se pra-
videlně pořádají prohlídky s průvodcem.

Teď nám nezbývá, než se s Okénkem do historie zámku rozloučit. Děku-
ji všem věrným čtenářům, kteří se od příštího čísla Zpravodaje mohou 
těšit zase na novou rubriku.

Ing. Marie Charvátová, průvodkyně
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Kultura a společnost

20 leT ZaPoJenÍ mnÍšecka do Pid PŘilákalo 
STovkY návšTěvnÍků
Možnost svézt se do Prahy historickým autobusem a zpět zase jiným 
využily v sobotu 18. června 2016 především rodiny s dětmi. Rodiče dě-
tem ukazovali, jakými vozy jezdili do školy nebo na výlety. Regionální 
den PID v Mníšku pod Brdy připomněl 20. výročí zapojení Mníšecka do 
systému Pražské integrované dopravy. Mohli jste si na náměstí F. X. Svo-
body prohlédnout naleštěné historické autobusy (nebo dětem koupit 
malé dřevěné), u stánku BESIP vyzkoušet, jak zkreslené vnímání okolí 
má člověk pod vlivem alkoholu, drog nebo obyčejné únavy, pro děti  
i dospělé byly nachystány dopravní testy a omalovánky, díky záběrům 
z dronu jste se mohli podívat na náměstí z výšky. Velký zájem byl o pa-
mětní publikaci k 20 letům integrace Mníšecka do PID – pokud Vám 
unikla, můžete ji získat v městské knihovně.  

Zapojení Mníšecka do PID přines-
lo před 20 lety výrazně lepší mož-
nost dopravy do Prahy a z Prahy. 
Nebylo by to možné bez řidičů, 
kteří se v počátcích kromě samot-
ného řízení autobusů podíleli i na 
jejich opravách a budování záze-
mí. Jako výraz poděkování a úcty 
byly „nejvěrnějším“ z nich – těm, 

kteří u firmy Martin Uher spol. s. r. o. pracují celých dvacet let – slav-
nostně předány pamětní certifikáty a drobné pozornosti. Jsou to řidiči 
Josef Hršel, Antonín Plocek, Josef Stibor, Pavel Liška, Josef Černý, Mi-
chal Kloubek (nynější správce objektu) a dále účetní Zuzana Škorničko-
vá. Poděkování si zasluhují také Marie Chaloupková (první dispečerka), 
Zdeněk Lébl, Mirek Rousek, Jiří Čabla a Jan Drábek, kteří u této firmy 
pracovali až do odchodu na zasloužený odpočinek. Město Mníšek pod 
Brdy symbolicky poděkovalo za spolupráci a organizaci dopravy na 
Mníšecku i panu Martinu Uhrovi. S trochou nadsázky: věříme, že pokud 
by se někdy uvažovalo o rozšíření dopravy na Mníšecku (třeba o metro 
:-), Martin Uher by to s přehledem zvládl.  

Odpoledne zpestřili zpěvem účastnice letošního ročníku soutěže Brd-
ský kos a také báječný moderátor Martin Hrubý. Děkujeme. Poděkování 
patří kavárně Malý mnich za zajištění občerstvení a zejména již zmíně-
nému Martinu Uhrovi a jeho firmě Martin Uher, spol. s. r. o. a organi-
zátorovi PID firmě ROPID, nejen za zorganizování akce, ale i za to, že 
zajišťují dobrou a spolehlivou dopravu na Mníšecku. 

Jsme rádi, že se Vám akce líbila (obrovskou sledovanost má i fotoga-
lerie z akce na facebookovém profilu města). A přejme nejen řidičům, 
ale i nám všem, ať je autobusová doprava na Mníšecku i nadále dobrá  
a bezpečná. 

Zora Kasiková, OKS
Foto: Miloš Navrátil

ZdravÍme všecHnY „nočnÍkY“
V pátek 10. června proběhla v Mníšku, v kostele sv. Václava, Noc kostelů. 
Oslovení „nočníci“ vzniklo jako interní žertovný název všech, kdo akci 
připravovali, a nyní zkoušíme, co to udělá s Vámi. Berte to, prosím, ne 
jako urážku, ale naopak jako vyjádření toho, že i Vy jste jaksi součástí 
týmu „Noci Kostelů“.

ozdobený autobus

předání certifikátů

Letošní Noc kostelů byla protkána, alespoň na základě některých ohla-
sů i našich dojmů, příjemnou atmosférou a máme radost z toho, že pro-
gram i v pozdějších večerních hodinách měl mnohé účastníky.

Co všechno mohli návštěvníci zažít? Pro děti byla připravena bojovka 
po kostele a jeho okolí, výtvarná dílna, střílení z praku či prohlídka chrá-
mu s výkladem. Prohlídka byla připravena též pro dospělé, dále výstava 
předmětů používaných při bohoslužbě, muzeum starých obrazů, vý-
stava Život, hrály se biblické šachy. Nemůžeme opomenout také zpří-
stupnění „vyšších pater“, tedy kůru s varhany a kostelní věže, kde měli 
„nočníci“ jedinečnou možnost zazvonit si na zvony za asistence Quasi-
moda. Proto se také ozývalo bimbání mníšeckých zvonů do pozdních 
večerních hodin, za což se omlouváme těm, které to rušilo - slibujeme, 
že je to jen jednou za rok. Velmi oblíbené bylo stanoviště s ochutnáv-
kou mešních vín a s občerstvením v „márnici“. 

V rámci programu proběhlo několik koncertů – smyčcový koncert rodi-
ny Sedlákových, vystoupení chrámového sboru a bubnování při úžasné 
atmosféře ve svíčkami osvětleném nočním chrámu. Na závěr pak pro-
běhla modlitba za shromážděné, prosby z „Pošty pro T(N)ebe“ a za ce-
lou mníšeckou farnost.

Rádi bychom na tuto akci naváza-
li, a tak pokud se podaří zorgani-
zovat na podzim ještě jedno malé 
setkání se sympatizujícími „noční-
ky“, tak bychom se mohli potkat 
například při domozaikovávání 
hřbitovního jezírka.

Děkujeme, že jste přišli a společně jsme si užili příjemný večer. Za rok 
zase při Noci kostelů na shledanou! Všem „nočníkům“ zdar a krásné léto 
přejí „nočníci“ od sv. Václava.

Za autory Jiřina Romová
Foto: Miloš Navrátil

na kole děTem 
Josef Zimovčák (*1956) je desetinásobný mistr světa v jízdě na vysokém 
kole, držitel světového rekordu na 24 hodin (522,504 km, Brno, 1996)  
a od roku 2010 patron sportovní projektu na podporu onkologicky ne-
mocných dětí Na kole dětem. 7. etapa letošního ročníku zavedla pe-
loton několika desítek účastníků na trase ze Sušice až do Mníšku pod 
Brdy. Přivítali jsme je ve středu 8. června v podvečer v předzámčí, kde 
jsme jim přichystali občerstvení – energii mohli doplnit čerstvými těs-
tovinami od Pasta Fidli. Josef Zimovčák pozdravil přítomné, podělil se 
s námi o dojmy z tour i skončené etapy a místostarostce Daniele Pá-
terové předal pamětní certifikát. Na místě byl také stánek, u něhož si 
lidé mohli koupit například cyklistické rukavice, trička, ponožky a další 
předměty s logem tour a přispět tak na konto sbírky. 

Během 11 dní, kdy probíhala cyklotour Na kole dětem 2016, se po celé 
republice podařilo do pokladničky vybrat 113 314 Kč (a 46 eur). Všem 
dárcům spolu s organizátory velmi děkujeme. Všechny peníze již byly  
organizátory vloženy na transparentní účet Sbírky a budou použity na 
rekondiční pobyty dětí.

Zora Kasiková, OKS
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Oznámení
ZMěNY JÍZDNÍHO ŘÁDU LINEK 317 A 321
V souvislosti s pokračujícími stavebními pracemi v pravém jízdním pásu 
silnice I/4 od hranice Prahy po konec zástavby obce Jíloviště dochází od 
1. do 13. 7. 2016 včetně k další dočasné změně jízdního řádu linek Praž-
ské integrované dopravy 317, 318, 321 a 449. Souvisejícím omezením je 
uzavírka odpočívky „Cukrák“.

linky 317 a 321
l Ve směru z Prahy pojedou po pravidelných trasách, zrušeny však 
budou zastávky „Jíloviště, Cukrák“ a „Jíloviště, hl. sil.“.
l Ve směru do Prahy budou odkloněny přes Jíloviště, kde budou do-
časně zřízeny zastávky „Jíloviště, U Mostu“ a „Jíloviště“ v pravidelných 
zastávkách linky 318. Zároveň dojde ke zrušení zastávek „Trnová, roz-
cestí“ a „Jíloviště, hl. sil.“.

linka 318
l Na lince 318 bude nejrozsáhlejší změna jízdního řádu: většina spo-
jů povede pouze v trase ze Smíchovského nádraží na Baně, protože 
ve směru z Prahy bude zcela uzavřen sjezd do Jíloviště. Ve směru do 
Prahy budou v ranní špičce pracovního dne a celodenně o sobotách  
a nedělích zavedeny přímé spoje linky 318, v ostatních obdobích  
budou zavedeny kyvadlové spoje z Řitky, Líšnice, Klínce a Trnové jen 
do Jíloviště, kde si cestující přestoupí na linky 317 nebo 321. Ve směru 
z Prahy využijí cestující pravidelných linek 317 nebo 321 do zastávky 
„Trnová, rozcestí“, kde za použití podchodu pod dálnicí přestoupí do 
dočasných kyvadlových spojů linky 318, které je dovezou buď do obce 
Jíloviště, nebo opačným směrem do Trnové, Klínce, Líšnice či Řitky.

linka 449
l  Na lince 449 mezi Mníškem, Čisovicemi a Jílovištěm dojde jen k drob-
né úpravě vybraných spojů kvůli návaznosti na linky 317, 318 a 321  
v Jílovišti nebo v zastávce „Trnová, rozcestí“. 

Výlukové jízdní řády naleznete na na webu www.ropid.cz a www.mnisek.cz.  

Zora Kasiková, redakce OKS  
(s využitím informací Tomáše Nedvídka z ROPID)
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naše škola v PŘÍrodě 
Každý rok vyrážíme na týdenní pobyt s dětmi do přírody. Naše třída, žáci  
z 5. A, si vybrala pension v Radvanicích na Trutnovsku. Bydleli jsme v pěkně 
zařízených apartmánech a zaměstnanci se o nás velmi dobře starali. Během 
našeho pobytu byly pro nás připraveny dva celodenní výlety, první do ZOO 
na safari a druhý do kraje naší významné spisovatelky Boženy Němcové, do 
malebného prostředí Babiččina údolí. Zde jsme měli možnost prohlédnout 
si Zámek Ratibořice, navštívit Staré bělidlo a další památky. 

Počasí nám přálo, proto bylo možné podniknout i turistické vycházky do 
přírody, navštívili jsme místní rozhledny a měli jsme možnost prohlédnout 
si bunkry z druhé světové války. 

V turnajích v deskových hrách děti bojovaly o vítězství, v rámci tvořivé díl-
ničky si zhotovily velmi pěkně zdobená trička. Závěrečný večer byla pro děti 
připravena i pravá diskotéková zábava. 

Během našeho pobytu jsme nezapomněli ani na kamarády a společně jsme 
oslavili jejich narozeniny. 

Myslím, že slova dětí „byla to nejhezčí škola v přírodě“ mluví za vše. 

Závěrem bych velmi ráda poděkovala manželům Minaříkovým za zajištění 
bezpečné dopravy, společnosti pana Uhra za zapůjčení autobusu, kolegy-
ním paní učitelce I. Širkové Šifelové a paní P. Bartůňkové za vysoké pracovní 
nasazení, které přispělo ke spokojenosti dětí. 

Eva Branná 

kniHa Je náš kamarád
Vztah k literatuře, čtení a knize samotné vytváříme u dětí pravidelným 
prohlížením obrázků, čtením pohádek. Ale na další stupínek čtenářské 
gramotnosti stoupáme také správným zacházením a využíváním knih 
jako zdroje poznání, informací i historických odkazů.

Navštěvujeme městskou knihovnu v Mníšku pod Brdy a s předškolá-
ky jsme dětem zprostředkovali výlet za poznáním do slavné Strahov-
ské knihovny v Praze, kde se dozvěděly zajímavé informace. Byli jsme 
pozváni i do míst, která jsou pro veřejnost uzavřena. Viděli jsme jednu  
z největších knihoven v Evropě. Jsou v ní tisíce knih. Byla nám ukázána 
i kniha z doby Karla IV.

Děti nejen poznávají, ale spolu s rodiči také vytváříme v pořadí již čtvr-
tou knihu s názvem “Rok na cestách”, kterou zakončíme naše čtenářské, 
literární a výtvarné dovednosti.

Dobroslava Skřičková, třída Rybičky, MŠ Nová

Loučíme se s osmým rokem ve Fabiánku a přejeme všem krásné prázdniny!  Autorkou fotografií je Michala Matysová. 
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v kvěTnu čeJka oPěT kroužkovala PTačÍ  
mláďaTa v budkácH
Ptačí budky v minulých letech vyráběla Čejka - tyto budky jsou na sta-
rém sídlišti a pod Skalkou. Loni byly v Mníšku rozvěšeny budky vyrobe-
né žáky ZŠ - v okolí školy a na náměstí - a několik budek jsme umístili do 
soukromých zahrad, kde je také sledujeme. 

Jak to vypadalo s hnízdy letos:
Převažovaly sýkory koňadry – ve 20 budkách jsme okroužkovali  
123 mláďat (v hnízdě bylo nejvíce 9 a  nejméně 2 mláďata). Následují sý-
kora modřinka (ve 2 budkách celkem 14), rehek zahradní  (ve 2 budkách 
celkem 11) a špaček obecný (1 budka se 4 mláďaty).

Z našeho kroužkování máme první, ale smutné zahraniční hlášení.  
Jeden ze špačků, kroužkovaných loni pod Skalkou, zahynul ve Francii.

Věra Hanousková a Josef Kraus

vilém nowak, malÍŘ a národnÍ umělec
Naše knihovna v „Domečku“ je trochu odlišná od tradičních knihoven. 
Skládá se především z knih našich uživatelů služeb, tedy z individuál-
ních zájmů nás starších. Někdy se zde nacházejí i skvosty starých autorů. 

Při vypracování seznamu knih se mi dostala do rukou i kniha národního 
umělce – malíře Viléma Nowaka, rodáka z Mníšku pod Brdy. I když od 
jeho narození již uplynulo 130 let (nar. 3. 10. 1886), zůstává jeho osob-
nost chloubou města Mníšku.

V březnu 1907 v pražské Králově ulici, v krámku jednoho z domů, který 
již neexistuje, se konala výstava osmi mladých umělců (Emil Filla, Bed-
řich Feigel, Max Horb, Otakar Kubín, Bohumil Kubišta, Vilém Nowak, 

Emil Artur Pettermann a Antonín Procházka). Málokdo tehdy věřil, že 
tato výstava vstoupí do dějin jako mezník českého moderního umění. 
Nejmladší z této skupiny byl Vilém Nowak.

Cesta tohoto umělce prošla mnoha proměnami. Z jeho díla velká část 
obrazové tvorby je umístěna v Národní galerii v Praze. Historie jeho ro-
diny spadá do Rakouska-Uherska. Otec Viléma Nowaka, Eduard Nowak, 
byl spolumajitelem továrny na klasická textilní barviva v Mníšku pod 
Brdy. V jednom z obrazů Viléma Nowaka z r. 1906 (olej na překližce) je 
podchycena krajina Mníšku s továrnou. I když město Mníšek v současné 
době doznalo mnohé změny, vzpomínkou na mládí tohoto význam-
ného umělce zůstávají až dosud 2 tovární komíny s krásnou barevnou 
kompozicí krajiny Mníšku.

Uživatelé Domova pro seniory

Brhlíci v budce č. 20

blÍž k Sobě navZáJem
Miloš Tříska platí v příbramském Tescu za ukázko-
vého zaměstnance. Za čtyři roky se tu vypracoval 
na vedoucího pekárny. Kolegové i nadřízení si 
ho ale cení i z jiného důvodu – otevřeně hovoří  
o tom, že po léta užíval nelegální drogy a prodělal 

léčbu. Dnes je hrdý na to, že může svou zkušeností 
i entusiasmem pomáhat dalším závislým.

Nejprve absolvoval residenční léčbu v terapeutické komunitě, poté vy-
hledal návaznou péči pro abstinující závislé v Centru adiktologických 
služeb (CAS) Magdaléna-Příbram. Tady začíná dlouhý příběh, jenž je 
posilou a motivací jak dalším závislým, tak i zaměstnancům Magdalény. 
„Uvědomuji si, jak je tahle práce náročná, především na psychiku. Sám 
bych to možná někdy rád dělal, ale v tuhle chvíli si hlavně hrozně cením 
práce holek v CASu. Proto se tu čas od času zastavím, i když poradenství 
už tolik nepotřebuji, a snažím se je povzbudit a podpořit,“ říká Miloš 
Tříska.

Jeden z nápadů na konkrétní pomoc se zrodil letos na jaře. Miloš vyzval 
kolegy k materiální sbírce, jejíž celý výtěžek chtěl věnovat právě CASu. 
Reakce příjemně překvapily i manažerku lidských zdrojů příbramského 
Tesca Dominiku Staškovou: „Nejprve jsme se báli, aby zaměstnanci ne-
nasadili typickou notu s „podporou feťáků“. Pro jistotu jsem se obrátila 
na centrálu, na oddělení podpory lokální charity a spolupráce s místní-
mi komunitami, aby nám nápad schválili. Koordinátor Martin Lupa je 
naštěstí člověk na svém místě a nápad, jak nejen podpořit dobrou věc, 
ale také vtáhnout zaměstnance do místní komunity a také apelovat na 
jejich sounáležitost, mu přišel skvělý. Pak už se mi v kanceláři začaly 
objevovat bedny a balíčky s materiální pomocí.“

Kolegy v Tescu zároveň sbírka stmelila, problematika závislostí se sta-
la jedním ze společných témat a část týmu projevila zájem blíže se  
seznámit se službami Magdalény, jež jim jako poděkování za aktivitu  
a podporu zajistí hromadnou exkurzi do CASu a ve hře je i firemní dob-
rovolnictví v rámci teambuildingu.

Iniciativu jednoho bývalého klienta a současného dobrovolníka a ak-
tivisty lze vnímat jako důkaz, že otevřenost, nadšení a odhodlání pod-
pořit dobrou věc a překonat předsudky mohou posouvat po malých 
krůčcích svět k lepšímu – nebo alespoň lidi blíž k sobě navzájem.

Johana Růžková, PR manažerka



Trenérům se to na mníšeckém fotbalovém stadionu daří! Malí fotbalisté 
jsou do tréninků zapáleni a dostavují se v hojném počtu, pod vedením 
trenérů s nadšením a zaujetím trénují a vstřebávají technické a taktic-
ké pokyny. Naši trenéři si zaslouží obdiv a velké poděkování za vysilu-
jící, nedoceněnou práci nad rámec svých každodenních povinností. Je 
to nelehká činnost související se získáním kladného vztahu k fotbalu 
a sportu obecně, se zodpovědností, jak za sportovní výsledky, tak i za 
získání finančních prostředků na provoz a vybavení pro malé sportov-
ce, reprezentaci fotbalového klubu a v neposlední řadě za reprezentaci 
města Mníšek pod Brdy. 

V dnešní době není lehké zajistit sponzory, kteří by chtěli nezištně při-
spět, finančně nebo materiálně, na rozvoj sportovních aktivit našich 
malých fotbalistů. 
Pokud máte možnost a chcete podpořit malé fotbalisty, obraťte se na 
Bc. Miloše Gruntoráda, milos.gruntorad@volny.cz, 603 533 797, které-
mu také patří obdiv a velké poděkování za přístup a organizačně tech-
nické zajištění chodu obou mužstev mladších přípravek. 
Děkuji tímto trenérům a všem, co se podílejí na chodu mladší příprav-
ky FK Mníšek za celoroční, nadmíru zodpovědnou a obětavou práci  
s našimi malými fotbalisty. Do dalších ročníků a turnajů přeji hodně síly, 
trpělivosti a příznivých sportovních výsledků!

Mgr. Jitka Vočková

23

Spolky a sport

do PaSTvin raděJi nevSTuPovaT
Rád sleduji televizní dokumenty, zejména příběhy lidí, kteří si dokázali 
v nepřízni osudu zachovat zdravý úsudek. A jeden takový příběh, který 
mě zaujal, se stal nedávno ve Velké Británii. 
Ten příběh je zcela prostý, na turistickém výletě manželé i se psem 
vstoupili do ohrazené pastviny. V Británii nic neobvyklého, lidi přes pas-
tviny mohou přejít. Nicméně na pastvině bylo stádo krav, které na man-
žele, respektive na jejich psa, zaútočily. Paní se probudila až v nemoc-
nici, snad jen náhodou ji krávy neušlapaly. Vypravovala, že její poslední 
vzpomínka je, jak ji kráva vyhodila vysoko do vzduchu.
Říkala, že se nezlobí ani na krávy, ani na majitele, protože si uvědomila, 
že vstoupila na pastvinu, kde mezi kravami byla i telata. A že s sebou 
měli predátora – šelmu – psa. Tedy krávy jen chránily svá mláďata. Paní 
vše považuje za svoji chybu a je ráda, že přežila.
U nás v ČR je to jinak. Nerespektujeme pastviny, máme za to, že se mů-
žeme krajinou pohybovat, jak chceme. Lidi své psy nechají volně pobí-
hat i v případě, že jsou na pastvině krávy, koně apod. Nevím proč, ale 
mnoho lidí si myslí, že pasoucí se kravičky jsou jen „okrasou krajiny“. 
Jenže pravda je trochu jiná, ne tak romantická. Ta pasoucí se hospodář-
ská zvířata reagují podle přirozených pudů a stádo svá mláďata chrání. 
Nikdo kravám nevysvětlí, že váš pes je mazel, pro ně je to šelma. Takže 
vstup na pastviny s pasoucími s e zvířaty je silná nezodpovědnost kaž-
dého jedince. Stejně tak jako neodvolání psa, který na pastvinu vběhne. 
A ještě větší hazard je jít do pastviny se psem a s malými dětmi.
Jeden zemědělec mi vypravoval, že stádo krav, které před sebou hnalo 
dva psy, zastavil až traktorem, a to jen díky tomu, že byl náhodou blízko, 
a tak stačil mezi psy a stádo vjet a oddělit je. 
Dnešní mladá generace si ani neumí představit, co znamená splašené 
stádo, které vylekal pobíhající pes. Je zajímavé, že se bojíme divokých 
prasat, ale kravičky máme za mírumilovná stvoření. Popravdě – raději 
proti sobě divoké prase, než splašenou krávu. 

Pavel Jeřábek, občan a zastupitel

okrašlovacÍ SPolek
Ráda bych informovala obyvatele Mníšku pod Brdy o dosavadní čin-
nosti našeho spolku. Na konci loňského roku a začátkem tohoto jsme 
uspořádali sérii přednášek o Izraeli, které zajišťoval místopředseda Ro-
bert Izák. Navázali jsme pomocí s výstavou návrhů studentů katedry 
architektury k tématu možné rozhledny v mníšeckém regionu, která je 
i naším dlouhodobým cílem. V současnosti rozbíháme placené komen-
tované prohlídky Mníšku, které má na starosti David Bílek. Bude možné 
si vybrat z několika témat – historie Mníšku, Skalka, Kája Mařík, military 
a jiné. Pravidelné prohlídky se budou konat každou první neděli v měsí-
ci, sraz v 16 hodin u kostela sv. Václava na náměstí. Individuální prohlíd-
ky lze domluvit s Davidem Bílkem na telefonním čísle 777 002 472 nebo 
mailové adrese david.bilek@idv.cz.
Pátráme také po potomcích paní Cebeové – zakladatelky původního 
spolku, jehož pokračovateli bychom rádi byli. Toto zajišťuje Jaroslav 
Brabec.
V budoucnu bychom rádi vybudovali důstojné informační centrum. 
Jako vzdálenější cíl máme odkaz mého tatínka Milana Minaříka – roz-
hlednu. Myslíme si, že taková stavba může být v našem kraji velkým 
turistickým lákadlem. Nebráníme se podnětům o tomto tématu. O pří-
padném umístění, využití či vzhledu stavby, která by mohla být další 
dominantou Mníšku pro další pokolení.
Více o činnosti se můžete dozvědět na našich webových stránkách 
http://okrspolek.webnode.cz.

Za Okrašlovací spolek Mgr. Jana Landerová - předseda

Fk mnÍšek mladšÍ PŘÍPravka
Můj nejmladší syn Filip dochází již druhým rokem na pravidelné tré-
ninky (dvakrát v týdnu) mladší přípravky FK Mníšek. Má za sebou ně-
kolik soutěží a turnajů s družstvy okolních obcí a měst. Díky obětavé  
a vytrvalé práci trenérů s malými fotbalisty se dostavují výsledky, jak ve 
zlepšení techniky hraní, tak v pravidelném umístění družstva na třetím 
místě v soutěžích. Posledním velkým úspěchem bylo obsazení třetího 
místa na turnaji v Králově Dvoře, kde tým mladší přípravky FK Mníšek 
obsadil třetí místo při účasti patnácti týmů. V současné době plné výpo-
četní techniky není lehké vypěstovat v mládeži kladný vztah ke sportu. 

  

	  pedagoga	  
	   	  

	  
	  

 
 	   -‐‑	   	  
 	   	  
 	  
 v	   	  
	  	  

	  
 	   	   ,	  	  
 	   	  
 p 	  
 	  
 	   	  
 u,	  
 	  
 	  
 	   	  
 	  
 	  
 
v	   	  
	  	  

	  
 na	  2	  -‐‑	  
3	  dny	  v	   	  
 	  
 	  
 	   	  
 	   	   	  
	  	  

	  e-‐‑
mail	  essentia@7kvitek.cz	  
S	   	  

	  
	  

 
www.7kvitek.cz	  	  
essentia@7kvitek.cz,	  tel:	  774	  278	  546	  



24

ZlaTá SvaTba 
manželé Jiřina a václav cyraniovi
U příležitosti Vaší zlaté svatby přijměte upřímné 
blahopřání k významnému dni Vašeho společ-
ného života – vzácnému výročí: padesáti letům 
společného života od uzavření manželství, pa-
desáti letům lásky, trpělivosti a tolerance. Pře-
jeme Vám do dalších společných let mnoho 
radosti, spokojenosti, zdraví, štěstí a osobní 
pohody. 

Město Mníšek pod Brdy

Rodina Cyrani děkuje za nádherný obřad paní Evě Jarolímkové,  
paní Mirce Jeřábkové a paní Miluši Balíkové.

PoZvánÍ  
na Farmu klÍnec
Kdy jste jeli naposledy do Prahy 
po staré silnici přes Čisovice s ná-
jezdem na D4 u Cukráku? Pokud 
je to více než rok, možná neví-
te, že na Vás tu čeká překvapení: 
Farma Klínec. Najdete ji u hlavní 
silnice na příjezdu od Bojova.  

V někdejším zdevastovaném statku se rodí malé ekologické hospodář-
ství s pastvinami pro ovce a kozy, s uzavřeným chovem prasat a dalších 
drobných domácích zvířat. Jistě Vás zaujmou i voliéry s okrasnými ptáky 
nebo tzv. kozí porodnice. Vše je volně přístupné, s možností bezplatné-
ho parkování na soukromém parkovišti a s posezením v Hospůdce na 
farmě. Majitelé mysleli i na děti, pro které jsou na přilehlém dětském 
hřišti houpačky i skluzavky, pískoviště a pingpongový stůl. Nechybí ani 
posezení pro rodiče. 

Farma je otevřená už více než rok a postupně se rozrůstá. Získala už  
i své stálé návštěvníky a zákazníky, kteří zde pravidelně nakupují maso, 
vajíčka nebo kvalitní moravská vína. Mnoho rodin s dětmi si už zvyklo 
na farmě trávit víkendová odpoledne, často je zde připraven program 
pro malé i velké návštěvníky. Počasí nemůže žádnou akci pokazit, pro-
tože součástí interiéru hospody je i sál s variabilním uspořádáním stolů.

Děti se zde potkávají a baví o Vánocích, Velikonocích, při masopustních 
diskotékách nebo jen tak při malování a vystříhávání z papíru. Dospělí 
se scházejí na pravidelných pátečních country večerech s „živými“ mu-
zikanty, kde se společně zpívá a někdy i tancuje, ale hudebních vystou-
pení všech možných žánrů už bylo na farmě mnohem více – od cimbál-
ky až po rock-and-roll. A jaké jsou další plány majitelů, manželů Aleny  
a Ády Trachtových? 

V horních patrech stávajících budov letos vzniknou tři pokoje pro uby-
tování hostů. U dětského hřiště bude upraven terén pro petangue. 
Hlavní je ale otevření restaurace Pod farmou (dříve U Krbu) od polo-
viny června. Zážitková gastronomie nabízí čerstvé suroviny, poctivou 
kuchyň a příjemnou pohodu rovněž ve stylovém vesnickém interiéru. 
Letní sezonu obohatí venkovní grilování, které se v zimních měsících 
přesune na vnitřní otevřené ohniště v restauraci.
Co dodat? Nezapomeňte se zastavit!

Miloslav Humhal 

Více informací na www.farmaklinec.cz. 

výměna náZorů
V minulém vydání Zpravodaje (č. 250) si vyměňují názory pánové Strnad  
a Jánský. Protože tam hraji téměř hlavní roli, nemohu nereagovat. 
Už v prvním řádku pan Jánský lže! Jiné slovo se nedá použít. Píše: v eM57, 
jsem bez problémů zveřejnil kritický článek… Nezveřejnil, pravdu má pan 
Strnad. 
Jako argument proti panu Strnadovi použil téměř půl roku starý článek 
Ozvěna, který označuje za útočný. Tvrdí, že Moravčíka nikdo nezná, jak se 
text do redakce dostal, nikdo neví. Z toho plyne, že se pokoušel informace 
o mně získat a já se musím ptát: Může RR bez souhlasu autora poskytnout 
třetí osobě informaci o něm? Adresu, e-mail, telefon? 
Potvrzuji, že obálku ode mne převzal pan Navrátil, ale nebylo to po úředních 
hodinách, tehdy byla budova radnice zavřená s oznámením, že z technických 
důvodů je úřad mimo provoz. Když jsem váhal, mám-li obálku svěřit schránce 
na dveřích, přišel pan Navrátil a slíbil, že příspěvek spolehlivě doručí. 
Pane Strnade, pan Jánský si nevyká, on si myká: my, císař a král… Ke svým 
připomínkám připojuje slova, jako chválíme, prověřujeme, nesouhlasíme.  
A přitom je to jenom on, samojediný, který se taky nazývá redakcí. 
Všechny lidi dobré vůle zdraví. 

Ivan Moravčík (redakčně upraveno)

Vážená paní Janů, několikrát jsem zkontroloval zmíněnou křižovatku  
a neshledal nic, co by jakkoliv narušovalo bezpečnost a plynulost provozu. 
Samozřejmě jsou zákonem daná pravidla vztahující se k parkování, nicméně 
účelem zákona je již zmíněná bezpečnost a plynulost. Pokud máte konkrét-
ní dotaz, zastavte se za mnou na služebně městské policie. 

Milan Zárybnický, strážník Městské policie Mníšek pod Brdy

můJ PoSTŘeH Ze ZaSTuPiTelSTva 8. 6. 2016
Dobrý den, mám pár připomínek k chování našich zastupitelů. Málokterý 
při vstupu do místnosti pozdraví přítomné občany. Nikdo nemá před sebou 
jmenovku, každý každého nezná. Žádný zastupitel při komunikaci s občany 
se nepostaví, odpovídá vsedě, i když před ním stojí starší občan, což není 
hezké. Každý z nás uděláme chybu nebo máme špatnou chvilku, jako třeba 
pán, co neurvale okřikl paní Jeřábkovou. Očekávala jsem, že bude zastupi-
teli napomenut, zejména ženami nebo panem starostou. Nic takového se 
však bohužel nestalo. Pomalu se zde stává normou zvyšovat hlas na ženy  
a nezdravit. Zastupitelé se navzájem nazývají lháři a my jako veřejnost neví-
me, kdo má pravdu. Já za sebe říkám – nechci takého z. m., co lže či lži kryje. 
Doložte, prosím, svá tvrzení, ať případného lháře můžeme vyzvat k rezig-
naci. Jiné cesty nevidím. A pro ty spoluobčany, co to neví, jedna informace: 
naše vedení města a koalice mají takovou pravomoc, že se nemusí občanů 
na nic ptát a když neporuší žádný zákon, můžou vám před dům postavit, co 
chtějí nebo potřebují. To je holá realita, proto je třeba, aby veřejnost byla 
více aktivní, více se zajímala o dění kolem, ne až na poslední chvilku, když už 
jim bagr jezdí skoro pod oknem, to je bohužel pozdě na jakoukoliv změnu. 
Poslední připomínku spíše dotaz mám na z. m., proč město samo neprovo-
zuje školku ve Fabiánku, když ty prostory jsou města. Rodiče by tak ušetřili 
nemalé peníze. 

Marie Janů

Oznámení a diskuse

„Jsou dny, kdy se obyčejné chvíle mění  
v jedinečné okamžiky, které zanechají krás-
né vzpomínky. Ty jsou cennější než všechny 
jiné dary. Ať je jich co nejvíc!“ Ke krásnému 
jubileu přejeme paní Marii Šretrové ze srd-
ce za všechny blízké, za několik generací 
malých uličníků a roztomilých slečen, které 
dovedla s láskou až do školních lavic a za obětavou, vyčerpávající, pří-
nosnou práci pro město, pevné zdraví, kopu štěstí, úsměv ve tváři a plno 
radosti ze života.

Milovaná rodina

Blahoprání

PoděkovánÍ
Dobrý den, touto cestou chci poděkovat mladé mamince Lucce Minaříko-
vé, co mně poskytla první pomoc, když jsem v ulici ve Vejhrádku šlápla do 
výmolu a upadla. Paní Minaříková mně pomohla postavit se na nohy a ještě 
nabídla doprovod domů, i když s sebou měla malé děcko. Velmi mě trápí, že 
si umazala kalhoty od mé krve, neboť jsem krvácela z lokte, prstu a kolene. 
Ještě jednou veliké díky, paní Minaříková. 

Marie Janů

Vážená paní Janů, pokud jde o mne nebo o Radu města, určitě nás zajímá, 
co si občané myslí, a snažíme se získávat zpětnou vazbu co nejčastěji, kdy 
je to možné. Samozřejmě, že město má určité pravomoci a mandát, jenž 
získalo ve volbách. Pokud by to tak nebylo, nemohli bychom pro Vás nic 
postavit a vytvořit. Nikdy ale nebude shoda 100%, vždyť všichni víme, že co 
člověk, to názor. 
Fabiánek je aktivita rodičů, která se městu líbí, a proto ji podporuje. Nejed-
ná se však o státní školské zařízení, není tedy možné, aby ho provozovalo 
město. 

Petr Digrin, starosta 

ParkovánÍ na malém náměSTÍ
Dobrý den, ve Zpravodaji číslo 250 patrně pan Milan Zárybnický nakreslil 
hezkou mapku a poučil řidiče, jak se má správně parkovat ve Lhotecké ulici. 
Pane Zárybnický, mohu Vás poprosit, můžete také nakreslit a vysvětlit, jak 
se má parkovat tam, kde se křižují ulice Nádražní a Malé náměstí? Každý to 
zřejmě chápeme jinak. Děkuji za Vaši odpověď a hlavně tu mapku, ze které 
to lépe pochopím. 

Marie Janů
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Oznámení a inzerce

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY
Nabízí tyto služby:
l  objednávky kontejneru v celém  

mikroregionu Mníšecko;

l  sběr různých druhů odpadů;

l  odvoz odpadu po úpravách zeleně;

l  vyštěpkování větví a jejich svoz;

l  k vyzvednutí černé pytle na uložení  
komunálního odpadu.

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

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA  
od 1. 4. 2016 

úterý – pátek  8.00 –12.00      14.00 –17.00
sobota   8.00 –12.00

EW_inz_komiks_tisk.indd   1 09.12.14   22:40

 

 PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE 
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost 

8. srpna 2016, 12.00-12.15 hod. 
Mníšek pod Brdy, u zámku 

Kuřice černé, červené, kropenaté               stáří: 12-18 týd.   cena: 120-180 Kč 
Kuřice bílé (nesou bílá vejce)       12-18 týd.   120-180 Kč  
Kuřice sussex (hnědá vejce, vysoká užitkovost)    12-18 týd.   120-180 Kč 
Chovní kohoutci          12-18 týd.   120-180 Kč  
Moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny)   1-3 týd.   80-90 Kč 
Kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové kačeny) 1-3 týd.    120-130 Kč 
Holokrčky            1-3 týd.   90-100 Kč     
Kalimera (selské brojlerové kuře)       1-3 týd.   90-100 Kč 
Brojlerová kuřata          1-7 dní                15-20 Kč 
Perličky            1-6 týd.   90-140 Kč 

 
Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky. Veškerá naše 

výkrmová drůbež je nesexovaná. Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:  
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov, gallusextra@centrum.cz 

tel.: 567 212 754, 567 214 502, mob.: 731 701 331, 734 833 158,  po-pá 7-18 

Prodáme kameny velké i menší na stavbu zídky-plotu
Kontakt: 721 104 914 

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

Prodej bytů
v Řevnicích
zahájen

702 170 526 / www.corsopodlipami.cz

variabilní velkorysé byty 
1+kk – 4+kk
osobitý architektonický projekt

Dokončení
podzim 2017

výhodné financování
včetně poradenství

Nejenom byt,  
ale především 
místo pro život

Cernosice188x128.indd   1 15.06.16   9:09
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50% STIPENDIUM

ČESKO-ANGLICKÁ ŠKOLA

na celé studium

soukromá základní

nabízí žákům 1. ročníku, přihlášeným do 1. 9. 2016

Bambinárium

nábor žáků červenec-srpen na 

www.bambinarium.cz

inzerce 188x128mm_Sestava 1  26. 6. 2016  10:04  Stránka 1

Bez názvu-3   1 23.6.2016   16:05:40
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Inzerce

Mníšek pod Brdy, Bojov č. p. 127 

PRODEJ  

Vilka 5+1 a 4+kk 

po kompletní rekonstrukci 
zahrada 942 m2 

 

Vybavení: 
  

• obytné místnosti - dubová podlaha  
od rakouské firmy Egger 

• 4 koupelny – vany Riho, baterie Grohe, 
splachování Geberit 

• elektroinstalace včetně datové a kabelové sítě, 
audiorozvody 

• voda: obecní vodovod a studna  
• kanalizace: domovní čistička 
• vytápění: plynový kotel, elektrokotel, krb 
• garáž pro 2 auta 
• skleník, zahradní domek 

 

Cena: 5.800.000 Kč, lze jednat 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

GOLDREAL Reality s. r. o.   
tel.: 602 206 048 

e-mail: goldreal@goldreal.cz 
www.goldreal.cz 

 

 

 
 
 

 

Velkoobchod potraviny, drogerie  
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

přijme zaměstnance na pozice 

• POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA) •
jednosměnný provoz pondělí-pátek, sobota 1x za 3 týdny 

• SKLADNÍK •
jednosměnný provoz pondělí-pátek, sobota 1x za 3 týdny 

• ŘIDIČ dodávky – skupina B •
jednosměnný provoz pondělí-pátek, sobota 1x za 3 týdny 

Tel. 777 66 1111, 296 828 302 (po 14. hodině)
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Inzerce

JUDr. Ladislav Hireš
člen České společnosti pro stavební právo,  

registrovaný lektor

nezávislý právník – odborné poradenství – konzultace

specifika správních řízení - problematika stavebního zákona  
a zákona o pozemních komunikacích,  

soukromoprávní úprava nezbytných cest – dopravní přístupy  
k nemovitostem.

Kancelář: Stříbrná Lhota čp. 1115, 252 10 Mníšek pod Brdy

mobil: 724 762 842

A d v o k á t n í  k a n c e l á ř 
JUD r.  J iř í  Tvrdek 

Zastupování u soudů, úřadů, vymáhání pohledávek,  
smlouvy, rozvody, ověřování podpisů, advokátní úschovy  

a veškeré právní služby ve všech oblastech práva,  
realitní služby.

Volejte tel. 606 476 169
Pište na e-mail: tvrdek@aktvrdek.cz

Web: 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
mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33
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Inzerce a oznámení

777 075 314

Vaše realitní makléřka

Zuzana Oliverius
zuzana.oliverius@re-max.cz

Diamond group

Skvělý servis
a férové jednání.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

188x128mm oliverius.pdf   1   2. 3. 2016   13:14:25

& 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

 
 
 
 

 
 
 
 

Nemocnice Na Pleši s. r. o. přijme do pracovního poměru 
 

uklízečky do denního provozu, pomocnou kuchařku s praxí, 
zaměstnance do prádelny, uklízečku do denního provozu 

 
Požadujeme: 
• práci na plný úvazek, nástup 

možný ihned 

Nabízíme: 
• možnost ubytování v areálu 

nemocnice 

Kontakt: 
• vedoucí úklidu pí Skálová, 318 541 495 
• personální oddělení M. Daňhová, 318 541 513, personalni@naplesi.cz

 
 

všeobecné sestry do nepřetržitého provozu,  
zdravotnické a radiologické asistenty,  

fyzioterapeuty a sanitáře - zřízence do denního provozu 
 

Požadujeme: 
• odbornou a zdravotní 

způsobilost a trestní 
bezúhonnost dle zákona  
č. 96/2004 Sb. 

• práci na plný úvazek 
 

Nabízíme: 
• možnost ubytování v areálu 

nemocnice 

Kontakt: 
• hlavní sestra Mgr. Monika Říhová, 318 541 400, 603 515 104, 

rihovam@naplesi.cz 
• personální oddělení M. Daňhová, 318 541 513, personalni@naplesi.cz 
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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

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   1 22.1.2013   14:55:37
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Inzerce

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
V MNÍŠECKÉM EDENU

Václav Prokop
makléř pro Mníšecký eden

tel.: 736 762 563
www.mniseckyeden.cz

Vážení klienti, u příležitosti konání 

tradiční Skalecké pouti, v sobotu 

23. července 2016, se uskuteční 

den otevřených dveří dokončených 

řadových domů a bytů ve vilado-

mech. Přijďte a získejte při rezervaci 

bonus až 100 tis. v podobě dotace 

na zařízení svého nového bydlení.

GENERAL REALITY a.s.
Václavské nám. 64

111 50 Praha 1,  
www.general-reality.cz

Prostě bydlete lépe

Kvalitní
servis

perfektní
předprodejní
příprava kol

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

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

SLEVY KOLpo-pá 8-18
čt 8-20 
so 8-12 / ne 14-17

www.kola-sport.cz

ČTVRTKY

do 20:00




