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proč by lidé měli chodit na hrady a zámky
aneb hurá jedeme na výlet!

Zpravodaj
městečka pod skalkou

Schválně se zkuste zeptat náctiletých: „Proč 
lidi chodí v létě na památky?“ Já jsem to udě-
lala (nebyly to mé dcery) a možná mi nebude-
te věřit, ale nejčastější odpověď byla, protože 
se nudí a nemají co dělat. A já tedy dodávám:  
„A tak vyráží na výlety.“

Je pravda, že k českému letnímu výletu větši-
nou patří návštěva nějaké té zříceniny, hradu 
nebo zámku. Navrhne-li někdo: „Jdeme na 
hrad!“ nejčastěji to v člověku vyvolá pocit ta-
jemna a velkého dobrodružství.

Hrady a zříceniny jsou němí svědkové naší nej-
starší historie, ale když se umíte dívat a popus-
títe uzdu fantazie, hradby začnou mluvit. Vy 
se rázem stanete dobyvatelem, rytířem anebo 
třeba jen objevujete, kam a jak chodili obyva-
telé hradu, konat svou každodenní potřebu.

Naopak nápad navštívit zámek evokuje trošič-
ku jiné emoce. Nejčastěji se nám vybaví pocit 
krásna. A krása, ta přitahuje každého člověka 
a má mnoho podob. Tatínkové a synové pro-
hlížejí zbraně, maminky obdivují krásná a po-
hodlná křesílka a malé slečny si ve své fantazii 
oblékají šaty šlechtičen a princezen, které vidí 
na velkých obrazech.

V posledních deseti letech roste počet hradů 
a zámků, které připravují speciální programy 
pro rodiny s dětmi a nutno říct, že o tento druh 
zábavy je opravdu obrovský zájem. Vždyť co ji-
ného stmelí rodinu i přátele více, než společné 
a intenzívní zážitky. Děti nikdy nezapomenou 
na chvíle, kdy je v kapli uvítal anděl nebo na 
arkádě bílá paní. Budou si pamatovat, kde a jak 
byly pasovány do šlechtického stavu, a i když 
si jednou uvědomí, že to byla jen hra, už na-
vždycky budou vědět, že to společně prožily 
s maminkou, tatínkem, babičkou, dědečkem 
anebo s kamarádem.

Pokud vás zajímá, proč hrady a zámky navště-
vují lidé, pro které se památky staly denním 

chlebem a na památce pracují každý den, 
mám tu pro vás malou ochutnávku.

Například koordinátorka dětských programů 
mníšeckého zámku Maruška říká: „Jezdím na 
hrady a zámky a „čuchám“ jejich vůni. Je to 
nepřenositelný zážitek, to musí každý cítit 
sám. A mám úplně nejraději, když se můžu 
odstřihnout od současného světa a nasávat 
tu původní atmosféru. Navíc to má pro mě  
i nádech nostalgie, vzpomínám na prázdniny  
u babičky, kdy jsme každé léto pravidelně 
jezdili do stejného zámku, který byl poblíž.  
A vždycky jsem se těšila.“

Laskavá průvodkyně a mníšecká princezna 
Anička na sebe také něco prozradila: „Chodím 
na památky, protože se zajímám o umění, sta-
rožitnosti a historii. Také mám ráda rozmanité 
vůně zámeckých komnat i hradních zdí. Při  
pohledu na porcelánový šálek mě baví před-
stavovat si atmosféru doby, kdy vznikal, 
jednotlivce, kteří se podíleli na jeho výrobě  
a prodeji. Obrazy i valené klenby s luneta-
mi mě vždy přivádějí k obdivu lidského umu  
a jako věřící člověk žasnu nad velikostí Stvoři-
tele, který nás lidi takto vytvořil.“

Moje zástupkyně Ivana rázně řekla, že nejradě-
ji tráví čas na mníšeckém zámku a když má tro-
chu volna, zajde si mezi zvířata do zoologické 
zahrady. :)

Milí čtenáři, ano, teď mluvím jen k vám.  
Neznám žádného českého kastelána, který by 
nemiloval svou práci a nebyl nadmíru potěšen, 
když se návštěvníkům právě na „jeho“ hradě či 
zámku líbí nejvíc.

A tak mě napadá: I to by vlastně mohl být také 
docela dobrý důvod k návštěvě. Co myslíte?

Jana Digrinová,
kastelánka Státního zámku Mníšek pod Brdy
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Zprávy z radnice

výběr z usnesení
rm č. 77 - 10. 5. 2017
l  Rada města schvaluje rozpočty příspěvkových organizací města navržené 

pro rok 2017: ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420; ZŠ Mníšek pod Brdy, 
Komenského 886, Školní jídelny Mníšek pod Brdy, MŠ Mníšek pod Brdy, 
ul. 9. května, MŠ Mníšek pod Brdy, Nová 499 a Domova pro seniory Pod 
Skalkou.

l  Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci/projekt „Pavilon 
ZŠ Mníšek pod Brdy“ z Programu 2017 Podpora rozvoje a obnovy základ-
ních škol pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Stře-
dočeského investičního fondu.

l  Rada města pověřuje starostu zahájením jednání se zástupci společnosti 
Kovohutě Halda spol. s r. o.

l  Rada města souhlasí s formulací podkladů k zadání zpracování strategic-
kého plánu města Mníšek pod Brdy a pověřuje Ing. Hanu Kotoučovou 
Ph.D. jeho dopracováním.

l  Rada města jmenuje konkurzní komisi na obsazení vedoucího pracovní-
ho místa ředitele příspěvkové organizace ZŠ, Komenského 886, ve slože-
ní: předseda – Ing. Hana Kotoučová, Ph.D., členové – Bc. Marie Šretrová, 
Dita Sýkorová, Mgr. Eva Burešová, Mgr. Markéta Kopalová, PaedDr. Jitka 
Kozáková, Mgr. Vladimíra Burdová. Pověřuje Věru Landovou, výkonem 
funkce tajemníka komise. Ukládá předsedovi konkurzní komise zajistit 
její činnost při konkurzním řízení.

l  Rada města bere na vědomí žádost o pronájem pozemku 1000/1 k. ú. MpB 
a pověřuje místostarostku jednáním se spolkem TRAWA a společností 
Montessori školy Andílek o.p.s. o dalším využití pozemků za rybníky.

l  Rada města souhlasí s pořádáním šestého ročníku Pivních slavností na 
pozemcích města Mníšek pod Brdy v předzámčí dne 30. 9. 2017.

l  Rada města nesouhlasí s navýšením finančního příspěvku pro akci 21. 5. 
2017 Pony Expressu.

l  Rada města bere na vědomí Zápis ze zasedání finančního výboru č. 15 ze 
dne 3. května 2017.

l  Rada města nesouhlasí s pronájmem MKS pro svatební oslavu.
l  Rada města bere na vědomí oznámení MěÚ Černošice o konání společné-

ho jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Kytín dne 6. 6. 2017 od 
13 hodin v zasedací místnosti MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice.

l  Rada města souhlasí s přispěním 5 000 Kč na provoz Protialkoholní zá-
chytné stanice a se zapracování této částky do rozpočtového opatření.

l  Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi 
Městem Mníšek pod Brdy a Centrem sociálních a zdravotních služeb 
města Příbram a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

l  Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k plánovací smlouvě ze dne 
28. 3. 2013, evid. č. smlouvy MMpB 84/2015 uzavřené mezi Městem Mní-
šek pod Brdy a společností OS real, s. r. o. Rada města pověřuje starostu 
podpisem dodatku smlouvy.

l  Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k plánovací smlouvě ze 
dne 28. 3. 2013, evid. č. smlouvy MMpB 136/2013 uzavřené mezi Měs-
tem Mníšek pod Brdy a společností OS real, s.r. o. Rada města pověřuje 
starostu podpisem dodatku smlouvy.

l  Rada města bere na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „ATS Na 
Kvíkalce, Mníšek pod Brdy“ a vybírá nabídku společnosti 1.SčV, a.s. Rada 
města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

rm č. 78 – 22. 5. 2017
l  Rada města souhlasí s přispěním 5 000 Kč na provoz Linky bezpečí, z. s. 

v roce 2017.
l  Rada města bere na vědomí výroční zprávu Domova pro seniory Pod 

Skalkou za rok 2016.
l  Rada města souhlasí se zapůjčením ozvučovacího systému na akci MŠ 

Nová dne 31. 5. 2017 za podmínky, že bude zajištěna odborná obsluha 
zvukařem.

l  Rada města nesouhlasí se záměrem dělení pozemku dle varianty č. 1, 2, 3 
parc. č. 2363/2 v k. ú. Mníšek pod Brdy za účelem prodeje.

l  Rada města nesouhlasí s úpravou pozemku parc. č. 2417 a následným vyu-
žitím jako příjezdové komunikace k nemovitosti.
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l  Rada města doporučuje nákup pozemků parc. č 1881, 222 m2, LV 3434; 
1894/1, 1748m2, LV 3434,1894/2, 1 131 m2, LV 3434; 2917/7, 40m2,  
LV 3626,9/7, 39m2, LV 3626; 1011/33, 117m2, LV 3626,1246/8, 218 m2,  
LV 3626; 1246/9, 54 m2, LV 3626,1258/3, 115 m2, LV 3626; 1895/1, 461 m2, 
LV 3626, 825/7, 280 m2, LV 3439; 795/2, 173 m2, LV 3439,799/4, 298 m2,  
LV 3439; 777/10, 24 m2, LV 3439 do majetku města za celkovou dohodnu-
tou kupní cenu 1 900 000,- Kč. Rada města souhlasí s nabídkou pozemků  
a doporučuje věc k projednání do ZM.

l  Rada města nesouhlasí s udělením výjimky z opatření obecné povahy 
č. 1/2016 o stavební uzávěře v lokalitě Pod Štítkem pro stavbu IV-12-
6018405 na pozemcích č. parc. 2916/5, 1698/1, 1949/3, 1949/10, k. ú. 
Mníšek pod Brdy.

l  Rada města souhlasí se stavbou rodinného domu včetně vodovodní  
a kanalizační přípojky a s připojením pozemku č. parc. 1601/30, k. ú. Mní-
šek pod Brdy na vodovodní a kanalizační řad. Napojení na vodovodní řad 
bude možné až po zajištění dostatečného tlaku ve vodovodní síti.

l  Rada města souhlasí s projektovou dokumentací pro stavební povolení 
stavby transformovny „TR Mníšek město – nová TR 110/22kV“ (IE-12-
6004794) na pozemku č. parc. 2159/5 a 2159/4, k. ú. Mníšek pod Brdy.

l  Rada města souhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo na realizace akce 
„Chodníky v ulicích Lhotecká, Dobříšská, Mníšek pod Brdy uzavřené mezi 
Městem Mníšek pod Brdy a společností HES stavební s.r.o. Rada města 
pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.

l  Rada města schvaluje cenovou nabídku společnosti Šťastný asfalt na 
opravu části komunikace v ulici Micíkova. Rada města pověřuje starostu 
města podpisem objednávky. 

l  Rada města schvaluje realizaci akce předláždění 3 přechodů pro chodce 
bílou kostkou v ulici Skalecká. Rada města schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Sates Čechy s.r.o. 
na realizaci této akce. Rada města pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy.

l  Rada města ruší usnesení č. 33-72/2017 – vypsání výběrového řízení na 
byt č. 5.

l  Rada města souhlasí s přidělením městského bytu č. 5 v ul. Skalecká 519, 
Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu R. P. na dobu určitou 
3 měsíce za podmínky splnění zásad pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
Města Mníšek pod Brdy. Rada města pověřuje odbor OSMI vypsáním zá-
měru pronájmu na ÚD.

l  Rada města souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p. č. 1706/1  
o výměře 401 m2 v k. ú. Mníšek pod Brdy dle situačního plánku v příloze 
č. 1 k č. j. 903/17 předem vybranému zájemci paní K. K. Zahrádka pod 
pořadovým číslem 15 v zahrádkářské osadě „U Rybníčku“ se pronajímá 
na dobu určitou do konce roku 2018. Rada města ukládá OSMI zveřej-
nění záměru pronájmu na ÚD.

l  Rada města souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Měs-
tem Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a panem J. K. jako nájemcem 
o pronájmu části pozemku p. č. 1292/1 o výměře 809 m2 v k. ú. Mníšek 
pod Brdy dle situačního plánku v příloze č. 1 k č. j. 76/17 tj. zahrádky pod 
pořadovým číslem 6 v zahrádkářské osadě Pod Hřištěm“ na dobu určitou 
do konce roku 2018. Rada města pověřuje starostu podpisem nájemní 
smlouvy.

l  Rada města souhlasí s přidělením městského bytu č. 8 v ul. Skalecká 519, 
Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu M. V., zaměstnanci 
Obvodního oddělení Policie ČR. Rada města pověřuje odbor OSMI vypsá-
ním záměru pronájmu na ÚD.

l  Rada města schvaluje postup dodatečného povolení kanalizačního řadu 
(stoky B1-4) a doprojednání dědictví po paní J. K.

l  Rada města určuje zástupce RM k jednání v této věci paní Danielu  
Páterovou, včetně jednání s paní V. B. ve věci umístění kanalizačního  
řadu v pozemku č. parc. 353/9, k. ú. SL.

l  Rada města souhlasí se stavbou RD na pozemku č. parc. 1631, k. ú. Mní-
šek pod Brdy.

l  Rada města souhlasí s využitím stávající jímky pro odvod splaškových 
vod z pozemku č. parc. 1630, k. ú. MpB po jeho demolici k odvodu splaš-
kových vod z budoucího RD.

l  Rada města souhlasí s využitím stávající vodovodní přípojky pro poze-
mek č. parc. 1630, k. ú. MpB po jeho demolici pro budoucí RD.

>> pokračování na str. 3
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Zprávy z radnice

UZEMNÍ PLÁN - CO JE NOVÉHO?
Na podzim roku 2013 schválilo zastupitelstvo zadání nového územní-
ho plánu města a koncem roku 2014 byl zveřejněn první návrh. Od té 
doby probíhal proces jednání s dotčenými orgány, jako je krajský úřad 
nebo odbor životní prostření MÚ Černošice. Vyhodnocovali jsme vaše 
připomínky, do návrhu zapracovávali stanoviska a vyjádření dotčených 
orgánů, hodnotili návrh územního plánu na udržitelný rozvoj.
Tento proces, který byl velmi dlouhý, je nyní u konce. Byly uzavřeny po-
slední úpravy v návrhu nového územního plánu a přecházíme do fáze 
veřejného projednání. V červenci najdete upravený návrh územního 
plánu na internetových stránkách města a v září nebo začátkem října 
bude plán představen a proběhne jednání s vámi, s veřejností.
V příštím čísle Zpravodaje se územnímu plánu budeme věnovat po-
drobně a najdete v něm celou řadu důležitých informací.

Petr Digrin, starosta města

PROČ UŽ NESTAVÍME NOVÝ ŠKOLNÍ PAVILON
S koncem školního roku se znovu otevírá otázka, jak to vypadá se stav-
bou nového školního pavilonu. Před školou se nic neděje a září příštího 
roku, kdy podle plánu mají do nové stavby nastoupit první děti, se ne-
zadržitelně blíží. A odhadovaná doba výstavby pavilonu se pohybuje 
kolem deseti měsíců.
Město má přitom stavbu kompletně připravenou. Máme kvalitní pro-
jekt, který respektuje všechny připomínky obyvatel na dopravu, hluk, 
osvětlení, parkování. Máme podepsanou smlouvu s dodavatelem,  
s manažerem, máme vybraný technický dozor. Co tedy brání stavbě? 
Chybí stavební povolení.
Od podzimu minulého roku projednáváme potřebná povolení a bohu-
žel, nedaří se to dostatečně rychle. Na vině je obrovská snaha stavbu 
zbrzdit, a to s pomocí různých byrokratických opatření, odvolávání 
nebo stížností. Bohužel.
Pro rodiče budoucích žáků naší školy máme ale důležitou zprávu. V pří-
padě, že by došlo k dalšímu zpožďování stavby, máme už dnes připra-
veno řešení, aby všechny mníšecké děti mohly od září 2018 nastoupit 
do plnohodnotných tříd.
K tomuto tématu přineseme další informace v zářijovém Zpravodaji.

Za Radu města, Petr Digrin, starosta města

STRÁŽNÍCI ŠLI DOBROČINNĚ PŘES BRDY
Strážníci Petr Smorádek a Milan Zárybnický se zúčastnili koncem květ-
na 1. ročníku charitativního pochodu přes Brdy, který pořádal Policejní 
klub Příbram, z.s. Podpořili tím Nadaci policistů a hasičů , která je zříze-
na s cílem pomoci zlepšit životní podmínky dětem policistů a hasičů, 
kteří zemřeli při výkonu služby, nebo v přímé souvislosti s ní, nebo pro 
její výkon a policistům a hasičům těžce tělesně postiženým následkem 
zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby. Celkem se po-
chodu zúčastnilo asi 600 účastníků, zejména příslušníci Integrovaného 
záchranného systému - policisté, hasiči, vojáci a strážníci, ale i nemálo 
účastníků z řad občanů. Na startovném se vybralo 50 000 korun. Po-
chod byl rozdělen na dvě trasy - 13 a 32 km, drtivá většina účastníků, 
včetně strážníků MP MpB, si zvolila delší okruh. 

(ps)

Slovo starosty
Vážení Mníšečtí, Rymanští a Lhotečtí, 
nezadržitelně se blíží jedna z největších kulturních akcí 
ve městě a příprava na ni většinou trvá celý rok. Je to 
Skalecká pouť, kterou někteří máte moc rádi a jiní 
odjíždíte z města ven, abyste se ušetřili kolotočů, 
hluku, mumraje a zmatku.
Mnoho let jsem bydlel v bezprostřední blízkosti 
veškerého dění, tak vím, že pohled na pouťové veselení se může růz-
nit. Děti jsou nadšené, rodiče, prarodiče a naše peněženky už toto 
nadšení sdílet nemusejí. Každá Skalecká pouť, která ve městě pro-
běhla napsala svůj nesmazatelný příběh do vás i do mě.
Osobně jsem nejsilněji prožíval pouť v roce 2010, kdy byla hlavním 
hostem Lucie Bílá. Na podium se doslova vřítila veselá Eva Jarolím-
ková, která chtěla upřímně a ze srdce poděkovat Lucince. Lucie Bílá 
zpočátku zaražená a překvapená nakonec pochopila upřímnost naší 
paní pekařky a hezkou chvíli si užívala s námi. Stále si říkám, že to bylo 
včera… A pak začnu počítat a zjistím, že uběhlo hezkých pár let od 
tohoto intenzívního prožitku. Zůstalo pár fotek a krásné vzpomínky.
A možná právě o to jde. Užít si přicházející chvíle a pak hezky vzpo-
mínat. Proto jsme pro vás i v roce 2017 připravili, společně s hlavní 
organizátorkou Terezou Středovou, pár zajímavých novinek.
Zvu vás na už tradiční slavnostní Mši svatou do barokního areálu na 
Skalku. Ať už při Mši, nebo při čtení z Bible nebo při Křížové cestě či 
při svátečním koncertě můžeme všichni společně poděkovat Bohu za 
jeho požehnání pro Město, ale také za požehnání jednotlivě pro kaž-
dého z nás. Neboť jak je v Bibli psáno: „Bohu na nás záleží.“ Program  
v areálu Skalky je už tradičně duchovně hodně bohatý a doufám,  
že tu prožijete něco, co vás povzbudí do dalších dnů. 
Eva a Vašek - snad nejznámější duo v Čechách - vám zazpívá na  
Farní zahradě od 14 hodin. Náctiletí si užijí kapelu Slza a to nejdříve 
na autogramiádě a později při koncertě na náměstí. Zejména střed-
ní generaci pobaví Žlutý Pes s Ondřejem Hejmou a večer to rozjede 
Martin Hrubý s kapelou Bůhví a PartyLeaders. Hasiči si pro vás při-
pravili den otevřených dveří a chovatelé výstavu drobného zvířectva.
Pouťové veselí pokračuje v neděli pohádkou o slůněti, Neckyádou  
a varhanním koncertem.
Doufám, že je vás opravdu hodně, kdo se těšíte a my se těšíme s vámi. 
Chci poděkovat všem, kteří pouť organizují a popřát hodně zdaru do 
nadcházejících nejen pouťových letních dní.

Petr Digrin, starosta

Strážníci Městské policie za poslední měsíc mimo jiné:
l  Odchytli 12 psů, koz i kamerunských ovcí – všechny předali majitelům
l  Dvě osoby převezli na protialkoholní záchytnou stanici v Příbrami
l  2x prováděli preventivní měření radarem v oblasti u nádraží
l  Asistovali u 5 dopravních nehod a požáru vozidla na D4
l  Asistovali u požáru lesa ve firmě ÚVR
l  Museli uzavřít ul. Dobříšskou z důvodu úniku nebezpečných látek  

v důsledku proražení plynového potrubí při opravě chodníku. 
Celkem v tomto období Městská policie řešila celkem 15 dopravních 
přestupků a 20 přestupků porušení obecně závazných vyhlášek města.

(ps)

DÁ SE U VÁS DOBŘE PROJET A PROJÍT?
Vážení spoluobčané, zajistěte prosím v co nejkratší době průchozí pro-
fily pěších tras (chodníků) a průjezdné profily komunikací před vašimi 
pozemky v Mníšku pod Brdy, ve Stříbrné Lhotě i v Rymani. Jedná se ze-
jména o přesahující větve stromů a keřů přes oplocení, kdy přerostlá 
zeleň omezuje v pohybu chodce, případně narušuje bezpečný provoz 
vozidel. Podle norem je výška průchozího profilu 2,5 metru a průjezd-
ného profilu 4,2 metru u místních obslužných a účelových komunikací. 
Množí se nám stížnosti, jak ze stran chodců, tak i od firmy Komwag, kte-
rá sváží odpady a mnohde se potýká se špatnou průjezdností.
Děkujeme všem za vstřícnost.

Město Mníšek pod Brdy

MĚSTSKÁ 
POLICIE 
HLÁSÍ...

>> pokračování ze str. 2
l  Rada města bere na vědomí informace o možnostech zřízení nové kance-

láře ve stávající budově MÚ v Mníšku pod Brdy a pověřuje OSMI přípra-
vou dle varianty 1.

l  Rada města bere na vědomí zprávu o investičních nákladech na akci „Sta-
vební úpravy šaten kontejnerových tříd za účelem změny v užívání na 
třídu“ a pověřuje OSMI vyřízením náležitostí k podání žádosti o stavební 
povolení a následnou realizací.

l  Rada města souhlasí s provedením opravy oplocení kolem rekultivované 
skládky v Dolíkách. RM souhlasí se zadáním realizace firmě RaDa Truhlář-
ství a pověřuje starostu podpisem objednávky.

l  Rada města souhlasí s převodem financí získaných na základě Smlouvy  
o pachtu pozemků na Pivovárce na položku zeleně.

l  Rada města souhlasí s vybudováním příjezdové komunikace k zadnímu 
vchodu ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod Brdy ve variantě 2 na po-
zemku č. parc. 819/3 a 830/1 v k. ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje OSMI 
vyřízením náležitostí k podání žádosti o stavební povolení a realizaci.

l  Rada města pověřuje OSMI zadáním poptávky tvorby projektu na mateř-
skou školku v Rymani.

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

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA



Mníšečtí ukázali, že záběr jejich zájmů je ši-
roký. Například záměrem jednoho z projektů 
bylo připravit místo, kde by se mohly setká-
vat místní děti na „neutrálním území“ a kde 
by také mohly zlepšovat své cyklistické do-
vednosti. Zvolený pozemek se nachází u ulice 
Za Rybníky v její odbočce směrem ke Stříbrné 
Lhotě. „V přilehlé lokalitě, lidově zvané Huka-
lovna, v developerském záměru pak jako lokali-
ta Za Rybníky, bydlí čím dál víc dětí, a mníšecká 
hřiště jsou odtud (kromě nově vzniklého hřiště 
Pod květinou) poměrně daleko. Proto bychom 
zde rádi vytvořili nějakou místně dostupnější 
alternativu,“ napsala předkladatelka projektu 
Miluše Drmlová.
Sama má ověřeno, že děti baví společné jež-
dění i provizorní dráhy s nenáročnými překáž-
kami. „Rádi bychom pro ně zřídili dráhu trvalejší-
ho charakteru, kterou by mohly využívat nejen, 
když jsou majitelé překážek doma a rodiče mají 
chuť stavět,“ upřesnila Miluše Drmlová s tím, že  
v Mníšku pod Brdy zatím ani žádné místo ur-
čené přímo pro malé cyklisty není a rozvíjení 
sportovních dovedností dětí, jejich pohybli-
vosti, obratnosti a pobyt dětí venku je přitom 
podporovaným cílem státu i společnosti.
„V současnosti jsou takové aktivity odborníky 
velmi doporučovány,“ připomněla Miluše Dr-
mlová. Její projekt je zpracován komplexně, 
včetně výřezu z katastrální mapy, situačního 
plánku, kresby vedení dráhy a orientačního 
rozpočtu. 
Podobný návrh podaly i další dvě ženy. Jitka 
Vočková by chtěla podél Pivovárky zřídit cy-
klotrasu a in-line dráhu v jednom, Jana Lojin 
zpracovala myšlenku vybudovat ovál se zpev-
něným povrchem v lokalitě Dolík. Autoři dal-
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Lidé navrhli cyklistické dráhy a stojany,
Celkem 18 projektů participativního rozpočtu se shromáždilo do uzávěrky přihlá-
šek. Zájemci je do 11. července mohou podpořit na webu města v rubrice Anketa či 
hlasovat prostřednictvím anketních lístků, které najdou na mníšeckém Městském 
úřadu. Výsledek se dozvědí při vyhlášení na Skalecké pouti.

ších „cyklistických“ projektů si zase přejí zří-
zení stojanů nebo krytých stání na jízdní kola.

návrhy jednou větou i na pěti  
stránkách
Se svými nápady mohli přijít lidé z jakékoliv 
oblasti, která je jim blízká. Mezi téměř dvěma 
desítkami návrhů se objevila snaha o zlepšení 
sportovního vyžití, možnosti odpočinku, stavu 
silnic, chodníků a dopravy, ale také připome-
nutí dávné historie a zviditelnění současné 
Rymaně. Právě u tohoto projektu s bohatým 
fotografickým doprovodem počítá jeho autor 
Luboš Kožíšek mimo jiné s workshopem, který 
by byl interaktivní součástí výuky dějepisu na 
zdejších základních školách.
Jiní pojali participativní rozpočet tak, jak jim 
jeho iniciátor, radní a zastupitel David Řehoř, 
umožnil. K vysvětlení jim stačilo jen pár vět 
a mapka či jedno číslo jako návrh rozpoč-
tu. „Nevím jak a za kolik peněz. Mezi Edenem 
a paneláky v ulici Ke škole, je velký prostor pro 
sousedská posezení v zeleni. Bohužel tam celý 
den svítí intenzivně slunce a není kousek stínu, 
kde se posadit. Proto navrhuji, zda by zde město 

nemohlo postavit otevřený altán či něco podob-
ného pro nás starší a staré obyvatele. Vím, že je 
tam realizována krásná výsadba stromů, ale stí-
nu budoucích korun se mi staří už nedožijeme,“ 
okomentovala svůj návrh Marie Janů.
Pestrou škálu témat dokumentuje i pětistrán-
kový projekt nazvaný Ochrana obyvatel před 
nebezpečnými látkami z živelných pohrom  
a provozních havárií v sídelním útvaru Mníšek 
pod Brdy, vytvořený Eduardem Navarou. K ná-
vrhu ho přivedl květnový požár v areálu ÚVR.
„Cílem tohoto projektu je zpracovat kvalitní kri-
zový plán pro ochranu obyvatel, zejména dětí 
ve školkách a školách před negativními dopady 
nehod při podnikatelské činnosti a dopravě,“  
napsal předkladatel. Podle něj by bylo třeba 
rozeslat základní pravidla ochrany zdraví oby-
vatel v podobě zalaminovaného letáku do 
všech domácností, veřejných a podnikatel-
ských objektů. Takto zpracovaný materiál by 
se pak v následujících letech průběžně aktu-
alizoval.
Projekci (s následnou výstavbou) protihluko-
vé stěny při dálnici D4 u lokality Eden ve spo-
lupráci s Ředitelstvím dálnic a silnic ČR mezi 
stávajícím zemním valem a nově zbudovanou 
protihlukovou stěnou u ulice Jana Šťastného 
navrhl jednou větou a zakreslením do mapy 
Martin Hajný.

signál, co si obyvatelé mníšku  
pod Brdy přejí
Zájem občanů o možnost rozhodnout, jak po-
užít částku 300 000 korun, předčil očekávání. 
„Je to nultý ročník, který provázejí některé po-
rodní bolesti. Na přípravu nebylo mnoho času, 
ale myslím, že svůj účel to splní,“ míní David 
Řehoř.
Výhrady má Pavel Jeřábek. „Přestože organizá-
torům participace je zřejmé, že některé podané 
projekty jsou z mnoha důvodů nerealizovatel-

participativní rozpočet
podání návrhů: do 14. 6. 
počet přijatých: 18 (10 od žen, 8 od mužů)
Hlasování: 15. 6. – 11. 7. 
Způsob: 
 www.mnisek.cz/obcan/anketa/, podatelna měÚ
vyhlášení: 22. 7. na Skalecké pouti

Tudy by mohla vést cyklotrasa s in-line dráhou
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altán pro posezení sousedů i retardéry

né (dle komentářů organizátorů na prezentaci  
15. 6. 2017), tak tyto v hlasování zůstaly,“ napsal 
v e-mailu svým kolegům v mníšeckém zastu-
pitelstvu.
Při pohledu na průběžné hlasování po čty-
řech dnech zjistil, že zejména tyto v nejbližší 
budoucnosti nerealizovatelné projekty získá-
valy nejvíce hlasů. „A ve své podstatě tyto hlasy  
v konečném vyhodnocení hlasování propadnou, 
protože tyto projekty - z dnes známých důvodů 
- nebude možné podpořit a realizovat. Domní-
vám se proto, že ponechat v hlasování projekty, 
o kterých víme, že v roce 2017 nemohou být rea-
lizované, je vůči občanům velmi neseriózní. A ve 
své podstatě to mnozí, kteří se hlasování zúčast-
ní, mohou považovat za podraz radnice a zastu-
pitelů,“ uvedl Pavel Jeřábek s tím, že chce hlasy 
dané nerealizovatelným projektům rovným dí-
lem rozdělit mezi zbylé, anebo celé hlasování 
anulovat a vyhlásit nové.
Starosta města vysvětlil, proč se žádný z pro-
jektů předem nevyřadil. „Neznám žádný ro-
zumný důvod, proč omezovat lidi v hlasování 
a některé projekty vyřadit. Názory obyvatel nás 
zajímají. I kdyby některé projekty šlo realizovat 
pouze omezeně, je to jasný signál, že obyvatelé 
našeho města něco chtějí,“ prohlásil Petr Digrin. 
„Mám za to, že projekty, které mají v současné 
době největší podporu, město realizovat může,“ 
dodal krátce před uzávěrkou tohoto vydání 
Zpravodaje, týden po zahájení hlasování.

není přesné zadání. 
výhoda nebo problém?
Další z problematických okolností zrození této 
možnosti zasáhnout do života městečka pod 
Skalkou byl způsob, jak jednotlivé projekty 
prezentovat. Chybělo přesné zadání, aby se 
lidé direktivního požadavku nezalekli a neod-
radilo je to projevit svůj názor.

>> pokračování na str. 6

   ZasLané prOJeKTy 

   1.  Postavení retardéru v chatové osadě pod lesem na silnici ze Zahořan a Nové Vsi pod Pleší na úrovni odbočky 
do ulice Severní. Předkladatelka: Alice Pařízková.

   2.  Projekce (a následně výstavba) protihlukové stěny při dálnici D4. Předkladatel: martin Hajný.

   3.  Dětská volnočasová cyklistická dráha u ulice Za Rybníky v její odbočce směrem ke Stříbrné Lhotě.  
Předkladatelka: miluše Drmlová. Orientační rozpočet: 20 000 Kč.

   4.  Pořízení a umístění florbalových mantinelů a branek na dětské hřiště U draka při ústí Sluneční ulice do ulice  
K Rybníčku. Předkladatel: Lumír Kváča. Orientační rozpočet: 59 730 Kč. 

   5.  Cyklistická a in-line dráha na Pivovárce – instalace laviček, odpočívadel a příprava průchodu pěších podél 
dráhy. Předkladatelka: Jitka Vočková. 

   6.  Ochrana obyvatel před nebezpečnými látkami – zpracování kvalitního krizového plánu chránícího před dopa-
dy nehod při podnikatelské činnosti a v dopravě. Předkladatel: Eduard Navara. Orientační rozpočet: 40 000 Kč.

   7.  Sousedské posezení v zeleni – mezi Edenem a paneláky v ulici Ke škole. Předkladatelka: marie Janů.

   8.  Úprava povrchu ulice Skalecká v úseku mostu přes Bojovský potok – vyrovnání nerovností povrchu vozovky  
a instalace zpomalovacích pruhů. Předkladatelka: Radka Volfová. 

   9.  Rymaně současná i zmizelá – zviditelnění a zvýšení atraktivity i návštěvnosti této části obce.  
Předkladatel: Luboš Kožíšek. Orientační rozpočet: 50 000 Kč.

10.  Přejmenování bezejmenné ulice ve Stříbrné Lhotě na ulici Růženy Svobodové. Předkladatel: Vratislav Svoboda.

11.  Projekt vpusť ve Stříbrné Lhotě – důkladná rekonstrukce. Předkladatel: Vratislav Svoboda.

12.  Dopravní zrcadlo ve Stříbrné Lhotě – nová instalace. Předkladatel: Vratislav Svoboda.

13.  Zřízení stojanů na kola na náměstí a investice do oprav školního hřiště – stojany na náměstí u Alberta, u školy 
a zřízení dalších sektorů na hřišti ZŠ. Předkladatelka: Lenka Jandová. 

14.  Jezdíme v Dolíkách na odrážedle/kole – cesta se zpevněným povrchem.  
Předkladatel: Jana Lojin. Orientační rozpočet: 300 000 Kč.

15.  Oprava ulice Lhotecká a výstavba chodníku ve Stříbrné Lhotě – zajištění projektové dokumentace a zahájení 
přípravy projektu. Předkladatelka: Lucie Vorlová. Orientační rozpočet: 300 000 Kč. 

16.  Tři odpadkové koše na psí exkrementy ve Stříbrné Lhotě. Předkladatelka: Lenka Jeřábková.  
Orientační rozpočet: 15 000 Kč. 

17.  Přepis záznamů z jednání zastupitelstva.  
Předkladatelka: Lenka Jeřábková. Orientační rozpočet: 10 000 až 12 000 ročně.

18.  Stojan na kola na náměstí. Předkladatel: Luboš Kožíšek. Orientační rozpočet: 21 000 nebo 70 000.

Podle jednoho z návrhů dětem chybí místo pro získávání cyklistických dovedností foto: Tomáš Girgal
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Lidé navrhli cyklistické dráhy a stojany,
altán pro posezení sousedů i retardéry

Děti baví jízda na provizorních dráhách s nenáročnými překážkami foto: Tomáš Girgal

>> pokračování ze str. 5

„Participativní rozpočet v plném rozsahu je větši-
nou řešený tak, že se nejprve připraví celý proces 
a prostředky se následně alokují do rozpočtu na 
další rok. Přišlo mi ale škoda nepodpořit nápady, 
které jistě mnoho z vás má, hned,“ upozornil už 
dříve David Řehoř.
Podle Lenky Jeřábkové, která se před měsícem 
zúčastnila konference na téma Participační 
rozpočet, však většina „porodních bolestí“ 
přípravy participativního rozpočtu už byla 
někým dávno vyřešena. Město se chová zbrk-
le, nestanovilo jasná pravidla, míní v e-mailu 
adresovaného zastupitelům. Z pravidel konfe-
rence, kterou absolvovala, mimo jiné vyplývá, 
že je třeba začít včas, stanovit cíl a nezanedbat 
postupné kroky participace.
Sama krátce před koncem uzávěrky podala 
dva požadavky – na zřízení třech košů na psí 
exkrementy ve Stříbrné Lhotě a na přepis zá-
znamů z jednání mníšeckého zastupitelstva. 
„Stříbrná Lhota se rozrůstá o nové rodinné dom-
ky už několik let, roste počet stálých obyvatel. 
Většina z nich si pořídí nejméně jednoho psa a to 
bohužel tak velkého, že jeho exkrementy se co do 
velikosti vyrovnají lidským. A co víc – málokdo 
po svých miláčcích uklízí,“ napsala do komentá-
ře prvního z nich Lenka Jeřábková.

Zájem o hlasování předčil očekávání
Snaze zapojit do rozvoje města co nejvíce 
lidí je věnována nástěnka ve vstupní chodbě 

Městského úřadu Mníšek pod Brdy s více či 
méně obsáhlými popisy jednotlivých projek-
tů. Podrobnosti k jednotlivým projektům na-
jdete i na webových stránkách města, kde je 
možnost hlasovat v anketě. Anketní lístky jsou 
k dispozici také u podatelny úřadu a před kan-
celáří starosty.
Po připomínce Eduarda Navary byla prezen-
tace na webu ještě doplněna plnohodnotný-
mi skeny všech návrhů, aby si hlasující mohli 

udělat lepší představu, jakým způsobem byly 
jednotlivé projekty zpracovány.
Zájem o hlasování předčil očekávání už krátce 
po zahájení. Jen za první týden hlasovalo na 
webu 336 lidí, tedy čtyřikrát více, než v každé 
ze šesti posledních anket uspořádaných od 
roku 2014.

Jaroslav Pešice,  
vedoucí odboru kanceláře starosty

…to už je nějaký čas jasné. Ale stále jsme ne-
věděli, kdy se rekonstrukce spustí, jak dlou-
ho potrvá a co nového nakupujícím přinese.  
Proto jsme chtěli vědět bližší informace od 
Barbory Vanko, tiskové mluvčí obchodního  
řetězce Albert:
"Prodejnu Albert v Mníšku pod Brdy čeká kom-
plexní modernizace. Zákazníci se mohou těšit 
na spoustu novinek, které budou patrné na prv-
ní pohled. Nakupujícím usnadní nakupování 
především nové uspořádání zboží. Úspornější  
a vzdušnější interiér umožní snadnou a rychlejší 
orientaci v prostoru a zákazníci tak vždy najdou 
to, co hledají. Ve všech rekonstruovaných pro-
dejnách využíváme moderní technologie, které 
šetří energii a tím také životní prostředí. Jedná 
se především o nové úspornější chladicí a mra-
zicí boxy a energeticky nenáročné osvětlení.  
O pohodlnější nakupování se postarají také  
další užitečné novinky. V prodejně bude zákazní-
kům zdarma k dispozici wifi. Nákup jim zpříjem-
ní také nové nákupní košíky na kolečkách nebo 
komunitní nástěnka. Nově bude v prostorách 
prodejny umístěn bankomat a zákazníci budou 
moci využít i další novinku v podobě stojanu na 
kola u vstupu."
Uzavření prodejny z důvodu této modernizace 
je naplánováno od 3. do 18. července. Od stře-
dy 19. července si budou moci zákazníci užívat 
nákupy v novém prostředí.

(erb) foto: Roman Brunclík

Hřbitov  
se trochu  
proměňuje
Městský hřbitov v Mníšku pod Brdy prochá-
zí změnami. Opravili jsme původní bránu  
i branku na starém hřbitově, obě jsme srovnali, 
seřídili a znovu natřeli. Na Nový hřbitov jsme 
instalovali novou branku hned vedle stávající 
brány, kterou brzy také natřeme.
Na Starém hřbitově vybudujeme nové stání 
pro popelnice vedle hřbitovní brány. Na hřbi-
tov jsme také pořídili další konve na vodu.  
V loňském roce byly pořízeny nové kovové 
konve, letos jsme pořídili dalších deset plasto-
vých, místo starých a rozbitých.
Na žádost občanů města jsme již počátkem 
roku zahájili práce na realizaci nové studny 
na Novém hřbitově. Tato studna bude neda-
leko kontejneru na bioodpad, hned u brány 
na Nový hřbitov. Je hotova projektová doku-
mentace vrtané studny a hydrogeologický po-
sudek, byl proveden zkušební vrt a probíhají 
kontrolní odběry vzorků vody. Následně bude 
zahájeno stavební řízení na stavebním úřadě  
a příslušném vodoprávním úřadě. Poté pro-
běhne výstavba samotné studny. Předpoklá-
dáme, že v průběhu září bude studna v pro-
vozu.

Pavla Duchoňová,  
vedoucí odboru správy majetku a investic

Albert na náměstí bude v novém
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Ze zámku

Španělský den na výstavě
fotografií památek UNESCO

Navštívila jste mnoho zemí, máte ale stále 
nějakou, kterou si ještě určitě přejete vidět?
Opravdu jsem měla to štěstí, že jsem sjezdila 
celý svět, byla na všech kontinentech, i na tom 
vzdáleném australském a na Novém Zélandu, 
což bylo asi nejdál. S výjimkou Antarktidy, ta 
je takovým mým tajným přáním. Ale v tomto 
případě už zůstane jen u snu, cesta tam je pro 
mě příliš finančně náročná.

A co vzpomínky z cest - máte nějaký zážitek, 
který už byste si nechtěla zopakovat?
Jak čas plyne, nepříjemné zážitky jsou za-
pomenuty a zůstávají jen ty pěkné a někdy 
opravdu dobrodružné. Třeba noc na Cheop-
sově pyramidě, když jsme se snažili s kamará-

dem napodobit Hanzelku a Zikmunda a tajně 
vystoupili na vrchol, nebo když jsme si při ná-
vštěvě Indonésie mohli zaplavat před nebez-
pečnou sopkou Krakatau. Občas si vzpomenu 
na vzrušující pocit uspokojení, že jsem vystou-
pala na Kilimandžáro.

Jezdíte po světě spíš samostatně nebo máte 
raději skupinku více lidí?
Doba, kdy jsem s chutí cestovala ve dvou 
nebo jen s několika kamarády naladěnými na 
stejnou strunu, je nenávratně pryč. V posled-
ních letech jsem právě díky projektu Poznej 
světové dědictví UNESCO hodně jezdila slu-
žebně, na reportážní cesty, což je velmi pří-
jemné, protože se o vás vždy někdo postará, 

ukáže ty nejhezčí věci v tu správnou dobu  
a ještě se dozvíte mnoho zajímavého. Nutno 
říci, že jsem si zážitky nenechávala pro sebe 
a stále se o ně dělím se čtenáři a návštěvníky 
výstav.

Zajímalo by mě, jak často vyrážíte do světa  
a jestli vás chuť cestovat stále drží.
Vyrážím kdykoliv je příležitost . Ráda a s chu-
tí – ať už do velkých dálek, třeba na Filipíny, 
do Íránu nebo do Panamy, ale i „za humna“, 
protože všude se najde něco zajímavého, 
když se člověk umí dívat. Teď jsem využi-
la například květnový prodloužený víkend  
a s kamarádkou jsme prochodily křížem krá-
žem nádherný romantický park Muskauer 
(polsky Muzakowski) na Lužické Nise v Bad 
Muskau, na hranicích mezi Německem a Pol-
skem, památka UNESCO od roku 2004, něco 
podobného jako náš Lednicko-Valtický areál. 
Mohu jen doporučit…

Zámek zdarma, v noci 
nebo s muzikálem
V pátek a sobotu 4. a 5. srpna se bude po roční 
pauze opět na zámku hrát muzikálové před-
stavení Noc na Karlštejně. Uvidíme a uslyšíme 
i známé tváře - Václava Vydru jako Karla IV., Mi-
chaelu Noskovou jako Alenu, dále Ondřeje Bá-
bora nebo Petra Jančaříka. A chybět nebudou 
dokonce ani zvířecí herci.
Nenechte si ujít známý příběh o ženách, které 
jsou tak zamilované do svých mužů, že nevá-
hají porušit i císařský zákaz a strávit noc v kom-
natách královského hradu. A nezáleží na tom, 
jestli se jedná o poddanou nebo císařovnu. 
V sobotu 26. srpna navštivte zámek na tradiční 
a oblíbené Hradozámecké noci. Těšit se mů-
žete na speciální prohlídky pro rodiny s dětmi  
i pro dospělé návštěvníky. Provádět budou 
kostýmovaní průvodci a prohlídky nebudou 
jen poučné, ale hlavně zábavné! Připraven 
bude doprovodný program a také slavnostní 
ohňostroj v zahradě zámku.
Ve dnech 9. – 17. září proběhnou Dny Evrop-
ského dědictví a všichni budou mít kromě 
pondělí možnost navštívit jednu z prohlíd-
kových tras zdarma. Uvidíte místnosti a sály, 
představující dobu první republiky a poslední 
majitele. 

foto: archiv zámku

Chtěli byste navštívit Španělsko, ochutnat 
něco z jeho gastronomie a přitom zůstat doma 
na Mníšku? Pak si zaškrtněte ve svém diáři da-
tum 22. července nebo 28. srpna a zavítejte 
na výstavu Poznej světové dědictví UNESCO, 
kdy k nám na zámek přijede také paní Zuza-
na Churanová, zástupkyně španělské centrály 
cestovního ruchu pro Českou republiku.

Těšit se můžete na ŠPAnĚLSKý dEn s vyprá-
věním, ochutnávkou, dárky i soutěží. Povídání 
o Španělsku uslyšíte z úst skutečně znalých. 
Paní Churanová ho navštěvuje téměř každý 
druhý měsíc a je na tuto zemi odbornicí. A tak 
jsem se zeptala na lidi a taky na koridu a do-
zvěděla jsem se zajímavou věc. Že totiž „správ-
ná korida je, jak napsal Hemingway, drama, při 
kterém se však, jak si my často myslíme, nefan-
dí toreadorovi, ale býkovi.“ Věděli jste to?
Podle slov paní Churanové jsou Španělé velmi 
vstřícní a solidární. Kdykoli se na svých cestách 
ztratila, vždycky se našel někdo, kdo sedl do 
auta a dovezl ji na místo. A to se neostýchají, ani 
když příliš neznají cizí jazyky. Mají ale dar se po-
mocí gest domluvit s kýmkoliv.

Na Španělských dnech vás čeká i ochutnávka 
extremadurského sýra, olejů a vína. Převáž-
ná většina z nás má určitě ráda přímořskou 
kuchyni, proto jsem si nechala dělat chutě  
a zeptala se, co bychom měli ve Španělsku 
okoštovat. Nabídka je více než pestrá. Dozvě-
děla jsem se, že také záleží, kam pojedeme. Po-
kud do Valencie, musíme prý ochutnat paellu 
ze šafránové rýže. V Madridu cizrnu s masem  
a kapustou, v Andalusii býčí oháňku a studené 
polévky a v Baskicku slavné pintxos, což jsou 
neuvěřitelně kreativní kuchařské jednohubky.
Ten, kdo přijde během těchto dnů do zámku i na 
výstavu, může se těšit také na drobnou, ale pěk-
nou pozornost. Každý obdrží zdarma časopis 
Země světa o Španělsku a každá slečna či paní 
dostane vějíř. Navíc se můžete zúčastnit soutěže 
o roční předplatné časopisu Země světa.
Španělský den už zažily také děti z místní zá-
kladní školy a věříme, že i ostatní návštěvníci si 
přijdou na své. Rádi bychom tímto poděkovali 
Španělské centrále pro cestovní ruch Turespa-
ňa a její vídeňské kanceláři za spolupráci s na-
ším zámkem.  foto: Turespaña

O cestovatelské duši s autorkou výstavy fotografií na zámku

Stránku připravila Marie Charvátová, Státní zámek Mníšek pod Brdy

Přinášíme pokračování rozhovoru s Milenou Blažkovou, autorkou projek-
tu výstavy fotografií Poznej světové dědictví UnESCO, tentokrát o cesto-
vání a všem, co s tím souvisí.
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(Pokračování z minulého čísla)
Všichni tři pobývali až do rána 30. května 
na MNV a byli vyslechnuti. J. Drábek si však 
vyžádal návštěvu domova, kde si vyzvedl 
koženou kabelu údajně obsahující kompro-
mitující materiály na místní občany, což se 
ve skutečnosti nezakládalo na pravdě. Ráno  
30. května je zdejší příslušníci RG a zástupce 
četnické stanice závodčí Houska eskortovali 
na Policejní ředitelství v Praze v Bartoloměj-
ské ulici. Po cestě se Drábek podle Housky 
projevoval krátkodobě jako duševně nemoc-
ný a pak opět jako při smyslech. Zapisoval si 
totiž čísla protijedoucích tramvají a automo-
bilů, která nakonec sečetl a zahodil. Tuto sku-
tečnost nejspíše dokládá papírek založený 
ve spise J. Drábka ohledně žádosti o přizná-
ní charakteru čs. partyzána, kde je vedle LEV 
VALSORAJ– také posčítáno pod sebou 120 (+) 
601 (=) 721, T 8894, &#188; 6 u nádr., ????, 850 
vůz, 401 motor aj.

Vězení v Bartolomějské však už nemělo mís-
to, a proto po telefonické dohodě odjeli se za-
tčenými na Zbraslav, kde je okolo 19.00 vzal 
tamní okresní soud do vazby. Aby se nemohli 
domlouvat, byl každý umístěn v jiné cele již 
tak plného vězení. J. Drábek se ocitl v cele  
č. 1 (V. Hübner cela č. 5 a K. Tůma cela č. 6), 
kterou sdílel s dalšími 13 vězni (!), takže nesta-
čily palandy a někteří museli spát i na zemi. 
Večer 31. května se s ohledem na postupující 
chorobu dostal do sporu s některým ze spo-
luvězňů. Údajně si stěžoval, že on skaut (měl 
skautský oblek) a člověk bojující jako odbojář 
je pohromadě se zrádci a kolaboranty. Podle 
jiné verze dostal zřejmě záchvat, v každém 
případě v nastalé rvačce utrpěl velkou podli-
tinu pod okem, krvácející odřeniny vzadu na 
hlavě a jiné podlitiny po těle. Po příchodu do-
zorce dostal svěrací kazajku a byly mu svázá-
ny nohy (podle pozdější diagnózy projevoval 
psychomotorický neklid). Rozhodně lze však 
odmítnout, že jej podle některých vězňů do-
zorci čtvrt hodiny mlátili a kopali, případně 
ho drátem přivázali na noc k topení. Následu-
jící den po sejmutí kazajky mezi 11.30–12.00 
vypovídal před vyšetřujícím soudcem JUDr. 
Gustavem Kremličkou k případu. Podle zápisu 
simuloval duševní poruchu (tímto způsobem 
se totiž naneštěstí trestu snažil vyhnout ne-
jeden skutečný kolaborant), a protože si sám 
nevyžádal ošetření, neprohlédl jej vězeňský 
doktor. V podvečer přijel na Zbraslav přísluš-
ník SNB JUDr. Karel Pokorný s doprovodem 
a v 17.30 konečně (V. Kunc intervenoval na 
Zemském velitelství SNB v Praze již 30. květ-
na) dosáhl propuštění všech zatčených. Tůma 
se vydal stopem domů, Hübner s Drábkem 
odjeli s Pokorným do Prahy, kde byli vysazeni 
v Sokolské ulici, zde v Lékařském a ve Štefá-
nikově domě V. Kunc se svou skupinou pů-
sobili jako ochranka zdravotní komise České 
národní rady (později Zemského národního 
výboru), která organizovala zdravotní službu 
pro repatrianty (navrátilce) z koncentračních 
táborů. Po zjištění, že J. Drábek utrpěl ve vaz-
bě zranění, jej V. Kunc nechal prohlédnout 
přítomnými lékaři. MUDr. Jan Konopík při 
zběžném ohledání vyslovil domněnku, že má 
možná prasklou/rozbitou lebku, čehož se po-
tom všichni „drželi“, přestože exhumace pro-

vedená 3. dubna 1964 jednoznačně prokáza-
la, že se jednalo pouze o povrchové zranění. 
Následně J. Drábka MUDr. Adolf Zelený se 
svou snoubenkou (členové Hnutí za svobo-
du) odvedli na inspekční pokoj neurologické 
kliniky, kde pod jejich dohledem přespal.

Dne 2. června 1945 byl přijat na nedalekou 
Psychiatrickou kliniku prof. Myslivečka, kde 
jej ošetřoval MUDr. Svetozar Nevole. Ten si 
pak po odchodu do psychiatrické léčebny  
v Dobřanech nechal někdy po r. 1950 z klini-
ky zapůjčit chorobopisy všech zemřelých, aby 
mohl publikovat práci o příčinách smrti psy-
chiatrických pacientů. Z Dobřan odešel v r. 
1961 a chorobopisy tam zanechal. V rámci še-
tření VB v r. 1964 se je však nepodařilo nalézt. 
Proto nelze blíže zhodnotit jeho hospitalizaci 
na klinice. Podle výpovědí před umístěním na 
kliniku pronášel nesouvislé projevy týkající 
se mj. neupřesněných osob z Mníšku a hesla 
vysílaná v době okupace rozhlasem z Lon-
dýna. Na otázky, kdo mu způsobil zranění, 
však nijak nereagoval. V době pobytu k němu  
v zásadě nikoho nechtěli pouštět, aby měl 
klid. Víme však, že jej kromě faráře Šímy 
navštívila i jeho matka, která mu přinesla 
jahody. Tehdy byl do hovorny přivezen na 
posteli v doprovodu dvou ošetřovatelů. Ač 
hladce oholen a ostříhán působil dojmem těžce  
nemocného, v promodralém obličeji byl  
přepadlý.

Drábek zemřel 14. června 1945 na Psychiat-
rické klinice v Praze 2, Karlova č. 11 (za 13 dnů 
hospitalizace zaplaceno 416 K). Jako příčina 
úmrtí byl stanoven amentní stav (zmatení), 
exhausce a obrna dýchacího centra. Pohřeb 
se odehrál 17. června 1945 do hrobu č. 380 
patrně za účasti faráře Arnošta Šímy (podle 
MěÚ Mníšek údaje o pohřbu chybí).

Verze o dvou úmrtních listech, o zapečetěné 
rakvi, i o tom, že ji Václav Michálek majitel po-
hřebního ústavu v Mníšku otevřel a viděl, že 
Drábek má proraženou lebeční kost je patrně 
od B. Kocourka. V. Michálek při vyšetřování  
v r. 1964 sdělil, že nic z toho neprohlásil, byť 
se to po Mníšku povídá a že opak je pravdou.

Tak se uzavřel životní osud slušného mladíka 
romantického založení, který podle vyšetřo-
vatelů z r. 1964 neunesl tíhu toho, že jako pří-
slušník místní smetánky je obviněn z krádeže 

a rabování. Objektivně však musíme přičíst 
na vrub jeho duševního stavu i dlouhodobý 
stres, jednak kvůli snaze vyhnout se totální-
mu nasazení a rovněž jeho zapojení do od-
bojové činnosti, kde bez nadsázky mohl při 
každé cestě mezi jednotlivými odbojovými 
a partyzánskými skupinami předpokládat 
zatčení, výslechy a nakonec smrt. Po osvo-
bození očekával odměnu v podobě spole-
čenského ocenění a snad i vyznamenání, ale  
ničeho takového se nedočkal. Ba právě  
naopak, takže jeho zatčení a věznění jen pro-
hloubilo probíhající nemoc a uspíšilo smrt.

MNV v Mníšku navrhl J. Drábka 24. srpna 
1945 na udělení čs. medaile za chrabrost, ale 
byl vyškrtnut. Charakter čs. partyzána mu byl 
přiznán až po opakované žádosti jeho matky 
v r. 1960 na základě svědectví několika obča-
nů z Mníšku a okolí za dobu od 15. září 1942 
do 5. května 1945, lze je ovšem označit při-
nejmenším za zmatečná, protože chybí úda-
je pro verifikaci počátku odbojové činnosti 
J. Drábka, neboť spolupráci se sovětskými 
partyzány nemohl zahájit dříve než koncem 
března 1945.

Podle dodatečného zjištění tehdejší pracov-
ník, který na MNO osvědčení vydával, ne-
postupoval v souladu s příslušnými zákony  
a vydal neoprávněně řádově tisíce osvědčení. 
S ohledem na toto množství a případný skan-
dál nedošlo k úplné revizi jím vydaných osvěd-
čení vyjma některých konkrétních případů.  
Ve smyslu zákona č. 255/1946 Sb. o přísluš-
nících československé armády v zahraničí  
a o některých jiných účastnících národní-
ho boje za osvobození, případně zákona  
č. 34/1946 Sb. jímž se vymezuje pojem „česko-
slovenského partyzána“ tedy J. Drábek s nej-
větší pravděpodobností podmínky pro přizná-
ní charakteru čs. partyzána zcela nesplňuje.

V případě vašeho dalšího zájmu o tento pří-
pad si námi použité archivní materiály lze 
vyžádat a prostudovat ve výše uvedených 
archivech.

PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.

plk. PhDr. Eva Michálková v. r., ředitelka úřadu
ÚŘAD DOKUMENTACE A VYŠETŘOVÁNÍ  

ZLOČINŮ KOMUNISMU
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

Osud mníšeckého občana Jaroslava drábka - III
Z historie

OmeZenÍ na nÁmĚsTÍ F. X. svOBOdy
v dOBĚ KOnÁnÍ sKaLecKé pOUTI  

21. – 22. 7. 2017
V PÁTEK 21. ČERVENCE bude od 15 hodin kvůli stavbě pódia uzavřena po obou stranách  

dolní část náměstí. Řidiče prosíme o opatrnost a ohleduplnost.

V SOBOTU 22. ČERVENCE bude náměstí zcela uzavřeno pro konání hlavních koncertů  
a zajištění bezpečnosti návštěvníků. Nebude zde možné ani parkovat. Omezené parkování 

bude i v horní části náměstí před „lesárnou“.

Parkovat je možné v „podkově“ (silnice za depem firmy UHER), která ústí ke sportovnímu 
relaxačnímu centru ESmARIN, na odstavných parkovištích před Penny nebo před Kovohutěmi.
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Základní škola Mníšek pod Brdy se v roce 2015 
jako jedna z dvanácti základních škol v České 
republice stala koordinátorem mezinárodního 
projektu Erasmus+, ve kterém spolupracuje se 
šesti základními školami ze Španělska, Řecka, 
Polska, Turecka, Lotyšska a Chorvatska. V tom-
to projektu nazvaném „Přírodní prostředí jako 
výzva a odpovědnost“ (Environment surroun-
ding us as a challenge and responsibility) se 
žáci naší školy zabývají životním prostředím  
a možnostmi jeho ochrany, poznávají odlišnost 
národů jiných zemí a procvičují anglický jazyk 
při vzájemné komunikaci. Během posledních 
dvou let jsme spolu s partnerskými školami 
plnili různé projektové aktivity, zaměřené na 
ohrožené druhy zvířat a rostlin, jejich ochra-
nu, zkoumali jsme znečištění vody i vzduchu  
a naučili jsme se, proč a jak třídit odpad.  
V rámci partnerské spolupráce naši žáci na-
vštívili partnerské školy z Lotyšska, Španělska 
a Chorvatska, kde se zúčastnili různorodých 
workshopů na téma vody, recyklace, pěstová-
ní rostlin, přírody, apod.

V záři 2017 náš mezinárodní projekt končí vel-
kým setkáním u nás v Mníšku pod Brdy, kde 
přivítáme žáky a učitele ze všech šesti škol, 

počítáme s počtem přibližně 40 žáků a 15 uči-
telů (v týdnu od 18. do 24. září). Během jejich 
pobytu navštívíme ekocentrum, zahradnické 
centrum, botanickou a zoologickou zahradu, 
kozí farmu, kde budeme spolu pracovat na 
projektových aktivitách. Také budeme pozná-
vat a sdílet historii Česka a přírodní památky 
Středočeského kraje.

Našim žákům, kteří se zúčastnili předcházejí-
cích zahraničních pobytů, se dostalo pohos-
tinného přijetí a ubytování v rodinách, a proto 
bychom rovněž chtěli ukázat, že i my v Mníšku 
pod Brdy víme, jak se postarat o hosty. Proto 
chceme poprosit, aby se nám hlásily rodiny  
s dětmi, které jsou ochotny prokázat pohos-
tinnost a pomoci nám s ubytováním zahranič-
ních žáků v rodinách. Bližší informace o pro-
jektu poskytne Ivana Širková Šifelová (sirkova.
ivana@zsmnisek.cz).

Ivana Širková, ZŠ Komenského 420

Tento projekt je realizován za finanční podpory 
Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výluč-
ně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evrop-
ské komise a Evropská komise neodpovídá za 
použití informací, jež jsou jeho obsahem.

mezinárodní projekt vyvrcholí v mníšku

projekt den Země pomohl i mníšku
Zájmem a péčí o místo, kde žijeme, můžeme u žáků probudit kladný vztah ke svému městu. Letos 
v rámci Dne Země jsme uklízeli přibližně na stejných místech jako v loňském roce – Pivovárka, 
kolem rybníků a zámku, kolem školy, mezi Edenem a hřbitovem. Jen pro zajímavost, loni jsme na-
sbírali 320 kg odpadků, letos už 350 kg. Žáci 9. tříd ještě ošetřovali novou výsadbu třešňové aleje 
za hřbitovem a naváželi mulč k jírovcům na náměstí. Žáci 8. tříd uklízeli odpadky na Pivovárce a ve 
spolupráci s Hnutím Brontosaurus hrabali a sváželi z louky trávu. Potěšující reakcí ze strany žáků 
byla pochvala na hezký vzhled náměstí a příjemný pocit, že oni sami se na tom podíleli.

Náš dík za výbornou spolupráci a podporu patří Městu Mníšek pod Brdy, paní Jiřině Romové  
z odboru životního prostředí, panu Pavlu Jeřábkovi z Hnutí Brontosaurus a panu Zbyňku Uhlířovi 
ze sběrného dvora.

Text a foto: Dana Dalešická, ZŠ Komenského 420

Školy v přírodě
jsou poznávací
i zábavné
Rok v tomto období se žáci naší školy těší na 
pobyt při školách v přírodě. Vzpomínají na 
loňský rok a doufají, že letos zažijí opět ne-
zapomenutelné chvíle strávené se svými spo-
lužáky.

Během pobytu je pro děti připraven zajímavý 
zábavný program s tematickým zaměřením, 
kterého se všichni vždy se zájmem a radostí 
účastní. V tomto školním roce proběhly školy 
v přírodě ve dvou červnových termínech.

Žáci prvních tříd navštívili Josefův Důl v Ji-
zerských horách, Šumavu a Podkrkonoší. 
Druháčkové si užili pobyt v Lužických horách,  
v Jizerských horách a na Šumavě. Jejich starší 
spolužáci ze 3. a 4. ročníků se blíže seznámili 
s okolím Slapské přehrady, Šumavou a Lužic-
kými horami. Páťáci se podívali do Krkonoš. 
Některé třídy druhého stupně zvolily v prů-
běhu týdne místo školy v přírodě jednodenní 
výlety s poznávacím a zábavným zaměřením. 
Za přírodními krásami Slovinska se v červnu 
vypravili žáci 8.tříd. Deváťáci se v tomto čase 
připravovali na slavnostní rozloučení se zá-
kladní školou na Skalce.

Všichni si školu v přírodě či výlety užili a vrátili 
se ve zdraví, s krásnými dojmy a zážitky. Pros-
tě nejlepší příprava na prázdniny!

Třídní učitelky 3.B a 4.A
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školní jídelna není zařízení, které musí děti navštěvovat povinně. Přesto tam děti 
většinou chodí. Ale kolika z nich opravdu chutná? Jsou na vině normy a cenový 
limit? Nebo jim vadí, když se kuchařky snaží vařit moderně a zdravě? Není víc na 
vině to, že jsou zmlsané z domova?

NEZAUJATá PRáZDNINOVá ZPRáVA O NELÍTOSTNÉM SOUBOJI, 

Hamburgery, hranolky a kečup 

Čočka, kuskus, zelenina, bezmasá jídla, hrách, 
kroupy… obávám se, že i kdyby vařil mistr svě-
ta, děti jídlo nafotí a vyvěsí na internet jako dů-
kaz páchaného příkoří. Nechci soudit, jsou-li 
na vině víc rodiče nebo reklama, ale jisté je, že 
v „mekáči“ děti luštěninám na chuť těžko při-
jdou. Už jste někdy viděli reklamu, podbízející 
dětem místo sladké tyčinky nebo coly třeba 
čočku nebo brokolici? Pro školní jídelny s jejich 
normami, spotřebním košem a rozpočtem je 
to pak velmi nerovný boj. Na to, jak denoden-
ně probíhá, jsme se ptali dagmar Charváto-
vé, ředitelky Školní jídelny ZŠ Komenského 
420 v Mníšku pod Brdy.

Pro kolik dětí každý den vaříte?
V průměru denně vaříme asi 650 obědů.

V tom jsou i nějací externí strávníci?
Externích strávníků máme v současné době 
tak 80 až 90.

Jaký máte rozpočet na jeden kvalitní dětský 
oběd?
Cena se odvíjí od věku dítěte, v současné době 
máme normu na jeden oběd 27, 28 a 30 korun.

Je to podle vás drsný limit nebo se v této nor-
mě dá kvalitně a chutně uvařit?
V rámci možností se dá i za tyto finance uva-
řit a podávat kvalitní, plnohodnotné a chutné 
jídlo. Jde „jen“ o to vybrat vhodné dodavatele, 
najít si regionální farmáře… Naše školní jídel-
na je zaregistrovaná v programu „Skutečně 

zdravá škola“, takže musíme dodržovat i určitá 
jimi daná kritéria. Jedním z nich je právě nákup 
kvalitních surovin.

Používáte jen čerstvé suroviny nebo i kouzlí-
te s práškovými náhražkami?
Klademe důraz na čerstvost surovin, denně 
se do jídelny dováží maso přímo od řezníka.  
K dochucování jídel, polévek či salátů použí-
vají naši kuchaři bylinky ze zahrádky, kterou si 
sami vybudovali. Z prášku máme pouze bram-
borové knedlíky, které dováží rodinná firma  
s certifikací CEFF (garance, že daná potravina 
neobsahuje konzervanty, umělá sladidla, bar-
viva a glutamáty - pozn. red.).

Víte, jaká je spokojenost dětí s vašimi jídly?
Máme různé ohlasy na chutnost podávané 
stravy. Jsou děti, které jsou spokojené, moc jim 
chutná, všechno snědí a ještě si jdou rády při-
dat. Ale jsou i děti, které ani jídlo neochutnají  
a celé odnesou do zbytků. Jinak velmi dbáme 
na estetiku podávaného jídla, aby talíře vypa-
daly vždy lákavě.

Jak zjišťujete spokojenost, děláte si pravidel-
ně nějaké průzkumy?
Průzkumy žádné pravidelně neděláme, ale 
věřte, že přesto se k nám většinou všechno 
velmi rychle donese. A také máme anketu spo-
kojenosti na našich webových stránkách.

Co vás nejvíc trápí nebo brzdí v lepších vý-
sledcích?

M. Kubec věnuje část svého umění a času také lepšímu stravování školáků

Mrzí nás - a to mluvím za celý kolektiv kuchyně 
- že stále převládá zažitý názor na školní jídel-
ny, že se v nich vaří blafy. A to důrazně vylučuji! 
Taková doba je už pryč. Dokazovat to můžeme 
jedině tím, co vaříme. A když chce někdo šířit 
fámy o školní stravě, těžko tomu nějak zabrá-
níme. Ale nezapomínejme, že ne úplně zane-
dbatelnou část našich jídel jedí externí strávní-
ci a ty k tomu jistě nikdo nenutí.

Co je podle vás největším problémem školní-
ho stravování?
Největším problémem je naučit děti jíst chut-
ně uvařené ryby, luštěniny a hlavně nové tren-
dy ve vaření, související se zdravou stravou. 
Většina z dětí není na tuto stravu naučena  
z domova, jídla nejí a na oběd někdy ani ne-
dorazí.
Dalším velkým problémem je zastaralé vyba-
vení kuchyně. I když se v posledních třech le-
tech díky finančnímu přispění zřizovatele ku-
chyně částečně dovybavila novou technologií, 
stále je to ale kapacitně nedostačující.
A posledním problémem jsou nízké platy ku-
chařů. Na tuto pracovní pozici je velice těžké 
sehnat dobrého kuchaře či kuchařku.

• • • • •
Pozorný čtenář si možná vzpomene na velký 
rozhovor s mníšeckým občanem Miroslavem 
Kubecem, špičkovým kuchařem a preziden-
tem Asociace kuchařů a cukrářů ČR v letošním 
lednovém vydání Zpravodaje. Kromě toho, že 
vařil pro Baracka Obamu či Michaela Jacksona 
se také aktivně angažuje právě v oblasti škol-
ního stravování. Proto považujeme za užitečný  
i jeho pohled a zkušenosti.

Překvapilo vás něco na odpovědích paní ře-
ditelky Charvátové?
Nepřekvapilo. Její odpovědi mi přijdou velmi 
zodpovědné a upřímné. Já sám mám nyní na 
starosti jednu školní jídelnu, kde se stravuje 
sice menší počet dětí, ale na ty otázky bych 
odpovídal téměř stejně.

Co si myslíte o kvalitě stravování v českých 
školních jídelnách?
Jsem součástí soutěže o Nejlepší školní oběd, 
to znamená že se setkávám s různými škol-
ními jídelnami a jejich personálem. Je dnes 
opravdu velmi těžké vybrat kvalitní personál, 
zaplatit ho a také ho trénovat. To je totiž velmi 
nutné, jelikož gastronomie se neustále vyvíjí  
a to i v účelovém stravování. Tam, kde se to 
za podpory vedení školy, jídelny a zřizovatele 
podaří, je jednoznačně téměř zajištěn úspěch. 
Další věcí je i investice do vybavení kuchyně, 
protože i tyto technologie se zdokonalují. Ná-
sledně dokážou šetřit energie i náklady na pra-
covní sílu, ale i pomáhají zlepšovat kvalitu jídla 
pro strávníka.

Je v České republice více dobrých nebo špat-
ných školních jídelen?
Asi bych to nechtěl úplně jednoznačně říct.  
Já jsem fanda gastronomie, a tak se snažím  
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KTERý SE ODEHRáVá NA TALÍŘÍCH A V HLAVáCH NAŠICH ŠKOLáKŮ

vs. brokolice, ryby a cizrna

pomoc tam, kde to je možné a snažím se, aby 
ty špatné jídelny ale i restaurace nebyly.

Kde vidíte problém - v ceně a normách nebo  
v kvalitě kuchařů?
Je to všechno spojené. Cena není závratná, 
normy jsou hodně našponované, mnohdy 
nelogické a kvalita kuchařů je taková jaká 
je. V prvé řadě je jich nedostatek, proto já i 
 rád pracuju s těmi sice nevyučenými, ale zato 
připravenými učit se nové věci a dodržovat 
nastavená pravidla. Mnohdy je to jednoduš-
ší než odnaučovat kuchaře jejich zavedené 
praktiky.

Jak jsme na tom s kvalitou školního stravo-
vání ve srovnání se zahraničím?
Dovolím si říct že naše účelové stravování, 
pokud se v něm opravdu vaří bez chemie, je 
daleko lepší. V zahraničí téměř bez těchto pro-
duktů neumějí fungovat.

Není problém také v povaze české kuchyně - 
poměrně pracná a ne moc dietní?
S českou kuchyní toto nemá nic společného, 
jde uvařit velmi lehce a moderně.

Nevařilo se nakonec v předrevolučních do-
bách v leckterých školních jídelnách lépe, 
než dnes?
Určitě tomu tak není. Dnešní školní stravo-
vání je na daleko lepší úrovni. Bohužel nás 
nyní omezují nesmyslné vyhlášky nastavené 
ministerstvem, ale tato nařízení ničemu ne-
pomohou. Školní jídelna nemůže suplovat 
úlohu rodiny v plném rozsahu a učit děti jak 
se správně stravovat. To musí rodiče vysvět-
lit dětem, že zdravé stravování není fast food 
nejmenovaných, u dětí oblíbených značek.

Věnuje se nějak vaše Asociace kuchařů  
a cukrářů také školnímu stravování dětí?
Ano věnuje, jsme součástí už zmíněné soutě-
že a pracujeme v segmentu sekce veřejného 
stravování například tím, že trénujeme perso-
nál školních jídelen tak, abychom zajistili jejich 
odborný rozvoj a gastronomický přehled.

Snažíte se vy osobně tuto oblast nějak  
zlepšit?
Ano, i když mívám nabitý pracovní program, 

rád se osobně zapojuju do programů pro 
školní jídelny. Naše Asociace je součástí pro-
gramu WACS, kdy při oslavě Mezinárodního 
dne kuchařů jdou naši kolegové vařit do jíde-
len s dětmi a snaží se s nimi uvařit jídla zdra-
vější a hezky nandaná a vysvětlit jim proč to 
tak je.

Máte nějaký nápad, jak přemoct reklamu  
a návyky typu hamburger, hranolky, coca-
-cola, sladkosti?
Nesmíme spoléhat jen na školu. Musí to začít 
v rodině! Já když jsem byl malý, tak jsem s ro-
diči trávil víkendy po výletech a byl jsem ve-
den ke zdravému a dobrému jídlu. Já vím, že 
si řeknete, že to ještě ty náhražkové stravov-
ny neexistovaly. To je sice pravda, ale rodiče 
doma mnohde nevaří a domů si tyto náhražky 
nechávají dovážet. Jak se mají děti dozvědět 
něco o skvělém mámině štrůdlu, domácím 
koláči, dobře upečeném mase nebo omáčce, 
po které se budou celé odpoledne olizovat? 
No prostě je rodiče nějak zasytí, a pak se čeká 
že to všechno napraví škola. Ta to bohužel ne-
může zvládnout.
Dokážete dát příklad zdravého týdenního jí-
delníčku, který byste uvařil ve školní jídelně, 
vešel se do normy a ještě nadchl děti?
Určitě! (viz rámeček)
Je to také o tom, hezky to jídlo odprezentovat, 
vystavit ho na výdeji a vysvětlit dětem, jak je 
uvařené. Samozřejmě se může někdy stát že 
ten daný den jsou náklady vyšší, ale v měsíč-
ním průměru to umíme vyrovnat.

Roman Brunclík
Foto: archiv M. Kubece
Ilustrace: Štěpán Lenk

pOndĚLÍ
Babiččina bramborové polévka
1.  Restovaná cizrna se smaženou cibulí  

a rukolou s grilovanou treskou 
2.  Zapečené flíčky s uzeným masem
Jemný koláč z lineckého těsta s ovocem

úTerý
Zeleninový vývar
1.  Pečené vykostěné kuřecí stehno, šťou-

chaný brambor s mladou cibulkou
2.  Tarhoňa se sušenými rajčaty a zeleninou
Ovocný salát

sTředa
Hrachová polévka s opečenou houskou
1.  Masová krůtí směs s bambusovými vý-

honky, bylinková rýže

2.  Brambory se zeleninou zapečené sýrem
Lívance s borůvkami a šlehačkou

čTvrTeK
Drůbeží vývar se zeleninou, masem  
a nudlemi
1.  Debrecínský hovězí guláš s karlovar-

ským knedlíkem
2.  Těstoviny s kuřecím nudličkami a cuke-

tou
Makovník

pÁTeK
Žampionový krém
1.  Přírodní vepřový plátek s hráškovou  

rýží
2.  Zeleninové lečo s uzeninou a chlebem
Vanilkový pudink s ovocným pyré

přÍKLad TýdennÍHO JÍdeLnÍčKU pOdLe m. KUBece
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Účast ve Školní sportovní lize je již samozřej-
mostí a nabízí hned několik turnajů: florbal, 
minifotbal, fotbal, basketbal, volejbal, atletic-
ké závody - to vše jsme absolvovali a přivezli 
poháry a medaile různých hodnot, i ty nej-
cennější. Mimo tuto soutěž jsme ještě vyrazili 
s žáky prvního stupně na Štafetový pohár do 
Rudné u Prahy, odkud cesta vedla do kraj-
ského kola. Krajské kolo si vybojovali i v ori-
entačním běhu. Na stupních vítězů stáli také  
v Černošicích, kde se pořádal bruslařský pěti-
boj a turnaj v minihokeji.
A tím výčet našich aktivit zdaleka nekončí. Na 
podzim jsme využili babího léta a s dívkami  
9. ročníku strávili pár hodin na beach volej-
balovém hřišti. V zimě proběhl lyžařský kurz 
sedmých ročníků v rakouském Lachtalu. Je-
likož nám zima dopřála i trochu sněhu u nás, 
na školním hřišti pak pokračoval výcvik na 
běžkách. Byli jsme bruslit v Černošicích i v Pří-
brami. Plavat jezdili pravidelně žáci prvního 
stupně.
Navázali jsme spolupráci s hokejbalovým sva-
zem, který nám zapůjčil hřiště. To jsme využili 
při hodinách tělesné výchovy a také zkuše-
nými trenéry, kteří vedli odpolední kroužek. 
Celá akce byla završena turnajem s okolními 
školami.

Lyže, kola, běžky, brusle, tretry a mnohem víc
Školní rok 2016/2017 na ZŠ Komenského 420 byl doslova přeplněn různorodými 
školními výlety a akcemi. Sportování dětí je na naší škole v popředí zájmu, a tak 
se i naše „tělovýchovná partička“ spolu s dalšími učiteli snažila nabídnout žákům 
co nejpestřejší škálu sportovních aktivit.

Ve spolupráci se svazem aerobiku jsme vstou-
pili do projektu ALCIS 2, o kterém jste se mohli 
dočíst v minulých číslech. Zorganizovali jsme 
krajské kolo ve vybíjené pro první stupeň a do 
naší nové tělocvičny se sjelo 12 škol z okolí.
V červnu si ve spolupráci s OK Dobříš děti za-
závodily v orientačním běhu v okolí naší školy. 
Na hřišti pak pro ně byly připraveny štafetové 
závody 4x 60m.
Deváté třídy poznávaly krásy Sázavy na káno-
ích při třídenním vodáckém kurzu. V závěru 

roku nasedli na kola deváťáci i sedmáci a pro-
jeli si údolí Kocáby s pověstnými brody.
Celá škola se zapojila do Olympijského běhu. 
A neopomeňme celoroční práci sportovních 
kroužků při naší škole - kroužek atletiky, volej-
balu a aerobiku.
Pokládám si otázku, jak jsme to všechno moh-
li za pár měsíců stihnout? Inu stihli. Ale byl 
to „mazec“. Zkrátka nezahálíme, snažíme se  
a doufáme, že naše nabídka děti zaujme a že 
je naše práce přivede k jakékoli formě cvičení 
či sportování, že rozvine jejich pohybové do-
vednosti, posílí fyzické schopnosti a podpoří 
morální hodnoty.

Za tým učitelů tělocviku, Lenka Jandová
foto: autorka

[Zadejte text.] 
 

www.centrummnisek.cz 
eden@centrummnisek.cz 
+420 603 257 784 ; +420 731 343 584 

 

 
Prázdninová konverzace angličtiny pro 
žáky 1. i 2. stupně ZŠ ve Vzdělávacím 
centru Eden - 5denní kurzy 

 Lektorka: paní Bc. Veronika Rogers 
 Cena na 1 týden - 1080 Kč (5x90 min) 
 Možnost se přihlásit i na jednotlivé dny - 216 Kč / 90 min 
 termín 1 - 17.7. - 21.7.2017 - přihlášky na www.centrummnisek.cz 
 termín 2 - 28.8. -  1.9.2017 -  přihlášky na www.centrummnisek.cz 
 žáci 1. stupně (1.-5. ročník) - 9.00-10.30 
 žáci 2. stupně (6.-9. ročník) - 11.00-12.30 
 V hodinách bude kladen důraz na konverzaci, výuka bude probíhat zábavnou, hravou formou. 
 Přihlášky na www.centrummnisek.cz. Další informace na emailu eden@centrummnisek.cz. 

den stupeň čas náplň lekcí 

pondělí 
1. 9:00-10:30 sl. zásoba - prakt. fráze - Jak se jmenuješ ….+ denní činnosti 

gramatika - sloveso být 

2. 11:00-
12:30 

sl. zásoba - umět se představit/pohovořit o sobě + denní činnosti 
gramatika - přítomný čas prostý 

úterý 
1. 9:00-10:30 sl. zásoba - dovolená 

gramatika - sloveso mít 

2. 11:00-
12:30 

sl. zásoba - dovolená, národnosti, názvy zemí 
gramatika - přítomný čas průběhový 

středa 
1. 9:00-10:30 sl. zásoba - sporty + volný čas 

gramatika - sloveso umět/mít rád 

2. 11:00-
12:30 

sl. zásoba - sporty + volný čas 
gramatika - minulý čas prostý + průběhový 

čtvrtek 
1. 9:00-10:30 sl. zásoba - jídlo + nápoje 

gramatika - zápor - slovesa být/mít/umět/mít rád 

2. 11:00-
12:30 

sl. zásoba - jídlo + nápoje, počitatelná a nepoč. podst.jm 
gramatika - zápor - přítomné a minulé časy 

pátek 

1. 9:00-10:30 
sl. zásoba - rodina - popis, přídavná jména 
gramatika - otázka - slovesa být/mít/umět/mít rád, 
gramatika - popis obrázku - vazba there is/are,předložky 

2. 11:00-
12:30 

sl. zásoba - lidé - popis, přídavná jména - stupňování, předložky místa, 
časové 
gramatika - budoucí čas s will, going to, shrnutí časů 
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Mesto Mníšek pod Brdy 
a Rímskokatolická farnost Mníšek pod Brdy 

Vás zvou na tradicní akci
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Jejich debutové album Katarze (listopad 2015) 
záhy po vydání získalo vzácné ocenění multi-
platinová deska. Následovala ocenění Český 
Slavík v kategorii Objev roku a Hvězda inter-
netu.
Rok 2016 znamenal pro kapelu další úspěšný 
posun v hudební kariéře. Do světa vypustila 
singl Fáze pád a hymnu festivalu Léto lásky, 
kterou si s ní zazpívali nejoblíbenější čeští in-
terpreti. Na podzim se pak fanoušci dočkali 
také videoklipu k baladě Pouta. V říjnu duo 
překvapilo své posluchače výjimečnou fotok-
nihou s názvem Slza obrazem, která na Petra 
Lexu a Lukáše Bundila nahlíží objektivem foto-
grafa Jindřicha Kodíčka. Ten populární kapelu 
zachytil z větší blízkosti a odhaluje tak obrazy, 
které byly fanouškům doposud skryty. Jedi-
nečná publikace je navíc doplněna o dosud 
nezveřejněné biografické texty a velký rozho-
vor. Pro Slzu ale zůstává stále hlavní prioritou 
hudba a setkávání s jejich posluchači. Jarní  
i podzimní část KATARZE TOUR 2016 byla záhy 
vyprodána a show Slzy si nenechalo ujít přes 
31 000 návštěvníků.
Během uplynulého roku Slza odehrála více 
než 80 koncertů včetně největších hudebních 
akcí jako Majálesy a hudební festivaly. Kromě 
fanoušků, kteří Slze přibývají neuvěřitelnou 
rychlostí, kapelu chválí i hudební kritici. Jejich 
debut, jenž na podzim získal trojplatinu, byl 
nominován také v Hudebních cenách Anděl. 
Slza se rovněž dostala do TOP 5 v kategorii Ka-
pela roku v anketě Český slavík.
Na podzim 2017 Slza představí nové album a 
na jaře 2018 vyjede na své první halové turné 
po České republice. Rovněž je čeká mnoho 
koncertů a vystoupení.

10 OTÁZeK prO sLZU
Jak jste se dali dohromady?
Lukáš: "Vlastně úplnou náhodou. Když jsem za-

kládal Slzu, hledal jsem zpěváka a při brouzdá-
ní na YouTube narazil na Petrův kanál, kde měl 
své covery zahraničních písniček. Líbily se mi tak 
moc, že jsem Petra kontaktoval, a takto začali 
spolupracovat. Stalo se to už před více než čtyř-
mi lety."

Hraje podle vás v úspěchu Slzy nějakou roli 
internetový Hoggy?
Petr: "V době, kdy jsme vypustili náš první singl 
Lhůta záruční a představili tak Slzu široké veřej-
nosti, měl Hoggy početnou fanouškovskou zá-
kladnu a ta šla i za Slzou. V počátku nám to tedy 
určitě pomohlo. YouTube a hudební skupina jsou 
však dva odlišné světy a nikdy jsme je cíleně ne-
propojovali a najdeme tak fanoušky Hoggyho, 
Slzy i ty, kteří sledují oboje."

Je Petr Lexa zpívající youtuber nebo youtu-
bující zpěvák?
Petr: "Ani jedno. :) Je otázkou, co člověk musí 
splňovat, aby byl youtuberem, já se za něj nikdy 
nepovažoval. Snažil jsem se jít vlastní cestou  
a věci dělal trochu jinak než „tradiční“ youtubeři. 
Videotvorba mě moc baví, je ale mým koníčkem, 
věnuji se především zpěvu."

Co by Slza raději - jeden koncert pro deset 
tisíc lidí nebo sto koncertů pro sto lidí?
Lukáš: "Opět ani jedno :) Pořádáme jak komor-
nější, tak velké koncerty a nejde říct, co je lepší."
Petr: "Máme to štěstí, že kamkoliv přijedeme 
koncertovat, vytvoří nám fanoušci nezapome-
nutelnou atmosféru a nezáleží na tom, jestli jsou 
jich stovky nebo tisíce."
Zažila Slza na koncertech slzy (fanynek)?
Lukáš: "Naše písničky jsou hodně spjaté s emo-
cemi, takže se na koncertech slzičky objevují 
často." :)
Petře, budeme vás dál vídat v TV i jako herce?
Petr: "Aktuálně je možné mě vídat v TV seriálu 
Přístav. Jiné herecké angažmá v tuhle chvíli ne-

PETR LEXA A LUKÁŠ BUNDIL ODPOVÍDALI NA OTÁZKY ZPRAVODAJE

Letošní skalecká pouť nabídne i slzu

KOHO UvIdÍTe na sKaLecKé pOUTI 2017

Skupina Slza o sobě dala poprvé vědět v říjnu roku 2014, kdy veřejnosti představila 
debutový singl Lhůta záruční, který se záhy stal hitem a zařadil se mezi nejúspěš-
nější videa na YouTube. V roce 2015 Petr Lexa a Lukáš Bundil přispěli do českého 

éteru dalšími dvěma hity a klipy Celibát a Katarze (průvodní píseň seriálu Přístav), které se 
dostaly do TOP 5 a posbírali několik hudebních cen.

mám, nicméně je možné, že se v nějaké nové roli 
opět ukážu. K herectví mám velmi silný vztah, 
začal jsem s ním už jako malý, kdy jsem vystupo-
val v Jihočeském divadle. A moc mě baví."
Jaký je váš vztah k hudebním anketám?
Lukáš: "Hudební ankety by měly reflektovat ak-
tuální dění na hudební scéně, pomoci novým 
talentům, případně upevnit pozice stávajícím.  
V tomto ohledu mají určitě velký smysl."
Je pro vás cennější, když hlasují lidé nebo 
akademie odborníků?
Petr: "My máme radost z každého ocenění, ne-
jde vyzdvihnout jedno nad druhé. Je to pro nás 
vždy cenná zpětná vazba od fanoušků nebo od-
borníků, že je naší tvorbou oslovujeme."
Kde se vidí Slza za takových 10 let?
Lukáš: "Nedávno jsem se díval na Antologii 
Beatles. Nějaký novinář se ptal Johna Lennona 
na podobnou otázku a ten odpověděl něco ve 
smyslu, že by byl rád, kdyby dělali to samé, co do-
teď, ale vlastně neví ani co bude zítra. Vnímáme 
to stejně." :)
Chystáte nové Cd, v jaké jste teď fázi a kdy 
vyjde?
Lukáš: "Nové album vyjde v pátek 13. října, bude 
obsahovat 10 písniček a první singl Ani vody 
proud jsme představili před pár týdny. Po vydá-
ní alba připravujeme sérii autogramiád, na jaro 
2018 potom halové turné po celých Čechách."

(ts)

martin Hrubý a Bůhví
Martin Hrubý s kapelou Bůhví zahrají písně  
z aktuální desky „Trojka“ a zároveň výběr toho 
nejlepšího z jejich repertoáru.
Kapelu Bůhví založil Martin Hrubý v roce 
1995 na gymnáziu Přípotoční v Praze. Dvorním 
textařem kapely se stal jeho spolužák Vojtěch 
Probst. Jako autorská dvojice spolu fungují 
dodnes a repertoár kapely stojí na jejich spo-
lečné tvorbě. V minulosti autorsky přispívali  
i Ondřej Brzobohatý a Pavel Trojan.
Převážně folková byla první demo nahrávka. 
Třetí deska „Trojka“ (Label O, 2016) je svobod-
ně rozkročená mezi popem a folkem.
Více na www.martinhruby.net

partyLeaders

PartyLeaders, neboli rozjížděči mejdanu.  
Kapela s mnohaletou praxí v oboru a kvalifi-
kovaná hudební síla. Na scéně od roku 2000. 
Dokážou roztančit každou generaci, jejich hu-
dební show je strhující, vizáž perfektní. Jsou 
schopni odehrát decentní dixielandovou sty-
lovku stejně, jako rozpálit taneční parket do-
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ruda, ať už rock 'n' rollem z 50. let nebo nejnovějšími rádiovými hitov-
kami. Plus všechno mezi tím. Česky, slovensky, anglicky a výjimečně i 
španělsky nebo francouzsky. 
Více na www.partyleaders.cz

deLIOU
Duo Deliou (CZ/FR)
Jitka Malczyk - 
housle, hardangerské 
norské housle
Célestine doedens - 
harfa
Houslistka Jitka Malc-
zyk a harfenistka Ce-
lestine Doedens svůj 
nástroj vystudovaly a 
interpretační zkuše-
nosti nabraly po ce-
lém světě.

V autorských skladbách čerpají ze svých cest a vlastních hudebních ko-
řenů (Bretaň, Čechy, Maďarsko). V improvizacích vycházejí z tradičního 
folkloru Čech, Moravy, Bretaně, Balkánu a Skandinávie.
www.deliou.cz

eva a vašek
Dvojice Eva a Vašek 
spolu působí od roku 
1989. Hrávají pro 
mnoho svých přízniv-
ců po celé České re-
publice i v zahraničí. 
Jejich nejznámějšími 
skladbami jsou písně 
„Bílá orchidej“ a „Bílé 
růže až z Athén“, kte-
ré vyhrály hitparádu  

Českého rozhlasu. Jsou nežánroví, a tak hrají a zpívají od dechovky, tan-
go, harmoniky až po pop a příjemné pohodové i vzpomínkové skladby.
Zpívání a hraní je pro ně nejenom práce, ale i koníček... Už se na vás těší!

musica Organum
Soubor Musica Organum se věnuje interpretaci barokní hudby na sou-
časné i historické nástroje.
V Mníšku pod Brdy vystoupí s programem italské barokní hudby  
„Si suoni la tromba“, na kterém zazní skladby A. Scarlattiho, G. Torelliho,  
B. Strozzi, A. Melaniho a dalších.
Kateřina Jurášková - zpěv, Jiří Šon - varhany, Petr Jurášek - barokní 
trubka.

ritornello
Komorní soubor Ritornello se zabývá především hudbou 16. a 17. sto-
letí. Podle programu, který sestavuje ze specialistů na daný obor, mění 
své obsazení. Jádro souboru tvoří vždy 2-3 hudebníci, kteří často ovlá-
dají i více nástrojů. Nedílnou součástí přípravy programu je vlastní in-
tenzivní badatelská a ediční činnost (edice hudby, hymnologie, organo-
logie aj.). Soubor se snaží vrátit hudbu z kategorie „vážné“ mezi základní 
potřeby člověka, jako je univerzální řeč dorozumění pomocí malých  
a nejmenších hudebních forem (píseň, tanec) v jejich eleganci i syro-
vosti zároveň: barokně-romantický „Návrat“. Soubor užívá historických 
nástrojů nebo jejich věrných replik (loutna, theorba, barokní kytara, 
niněra, renesanční dudy, barokní moldánky, varhanní positiv, cinky  
a dulcián, renesanční trombony, šalmaje, chalumeaux, flétny a fistuly, 
violy da braccio i da gamba, barokní housle, bubny atd.), starých ladění 
a temperatur, původních herních a pěveckých technik. 

Wyrton
Wyrton je bluegrassová skupina z Ronova nad Doubravou, která  
vystupuje od roku 1991. Hlavní rozjezd kapely je ale možné zaznamenat  
o pět let později. Současná sestava: Jakub Barták - kytara, Jan Roth - 

mandolína, David Šefl - housle, Vašek Mašek - baskytara a Patrik Klčo 
- banjo.
www.wyrton.cz

Žlutý pes
Česká rock´n´rollová 
kapela vznikla v roce 
1978. Jejím zaklada-
telem a frontmanem 
je Ondřej Hejma.  
V počátcích byl zpě-
vákem ve Žlutém 
psovi i Ivan Hlas, 
který z kapely odešel  
v roce 1982. V době 
revoluce hráli 3. 12. 
1989 v přímém tele-

vizním přenose na památném koncertě Pro všechny slušné lidi. Mezi 
její hity patří Sametová, Modrá a Náruživá.
Více na www.zlutypes.cz

slůně Babů a spravedlivé dělení
Příběh zavede děti do džungle za zvířátky, kde 
budou se slůnětem Babů zažívat nejrůznější 
dobrodružství, budou si povídat o kamarád-
ství a dozví se, že dělit se na půl není vždy 
spravedlivé... 
Divadlo Pod čepicí vzniklo v roce 2014 a klade 
si za cíl humornou interaktivní formou předá-
vat a vzbuzovat v dětech zájem o okolní svět.

KOHO UvIdÍTe na sKaLecKé pOUTI 2017
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1. KaTeGOrIe
1. místo: Martin Jirák
2. místo: Linda Jakubová
3. místo: Josefína Eleonora Smít-
ková
CENA POROTY: Míša Tóth

2. KaTeGOrIe
1. místo: Klára Koppová
2. místo: Klára Vojslavská
3. místo: Aneta Křížová
CENA POROTY: zvláštní poděko-
vání paní Lucii Tóth

3. KaTeGOrIe
1. místo: Annie Wright
2. místo: Denisa Černá
3. místo: Matyáš Cahák

CENA POROTY: Kateřina Měchuro-
vá - pocta žánru

4. KaTeGOrIe
1. místo: Bartsha Blažková
2. místo: Vendula Spáčilová
3. místo: Alžběta Dejdarová

5. KaTeGOrIe
1. místo: Smítkovo Trio
2. místo: Martin Jirák a Filip Strejc
3. místo: TRIO ARMIA

CENA DIVáKA: Natálie Krůpová - 
2. kategorie.

Těšíme se na vás za rok při 18. roč-
níku!

Sošky Brdského kosa 2017 

Ohlédnutí
pro všechny
za Nocí kostelů
Děkujeme všem, kdo jste přišli a pobyli s námi 
v našem kostele sv. Václava. Myslíme si, že 
jsme si to všichni pěkně užili, program byl pes-
trý, každý si jistě našel to své. V průběhu večera 
se nás sešlo opravdu hodně, asi 260. Kostel je 
prostor, který má sloužit všem, věřícím i nevě-
řícím a při Noci kostelů k takovémuto propo-
jení jednoznačně dochází. Je to místo, kde se 
tak trochu zastavil čas a vybízí nás, abychom 
se také zastavili. V centru života města je cen-
trum života duchovního. Kostel je otevřený  
každý den, můžete se kdykoliv na chvíli zasta-
vit. Tak na viděnou, nejpozději zase za rok, na 
Noci kostelů!

Organizátoři Noci kostelů

Knižní bazar na zahradě
Začátkem června se v naší knihovně konal 2. ročník knižního bazaru. Celou dobu jsme doufali, 
že nám počasí vydrží a bazar bude moci být na zahradě. Na zahradě začal, ale jelikož se nám pak 
rozpršelo, přesunuli jsme ho dovnitř do dětského oddělení.
Pro návštěvníky, jsme připravili malé pohoštění v podobě sladkého pečiva, mohli si vybrat mezi 
palačinkami, muffiny či jinými dobrotami. Také k nám zase zavítala Katka z Čajovny Dobříš, kte-
rá měla pro návštěvníky připraveno spoustu lahodných studených i teplých čajů a pro dospělé 
červené víno. My, jsme ochutnali „moštéčko“ což je zelený čaj s moštem a bylo to moc dobré.
Chceme poděkovat ZŠ Komenského 886, za pomoc jejích žáků s přesunem knih ven a pak zase 
dovnitř, a také Kateřině za její čajový koutek. A samozřejmě všem návštěvníkům!
Těšíme se s vámi na brzkou shledanou u nás v knihovně.

Nikola Bláhová, knihovnice
Foto: archiv knihovny

Koncem května proběhl v Městském kulturním středisku 
už 17. ročník pěvecké soutěže Brdský kos. Opět jsme se do-
stali na hranici 100 dětí, které vystupovaly v pěti kategori-
ích. doufáme, že si všichni tento den i přes velké horko užili  
a přihlásí se i příští rok.

A kdo vyhrál? Jednoduše všichni účastníci, kteří měli odvahu přihlásit 
se do soutěže a překonali trému. Porota neměla ani letos snadné roz-
hodování.
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Kultura

mĚsTsKÁ KnIHOvna  
mníšek pod Brdy

nOvé KnIHy prO dOspĚLé
SMRT NA KARLŠTEJNĚ 
Jan Bauer
Pomocník královského sudího 
rychtář Jakub Protiva z Protivce  
a mnich Blasius budou čelit nejen 
další detektivní výzvě, ale také 
smrtelnému nebezpečí.
VLK V PASTI 
John Connolly
Mainský soukromý detektiv Charlie 
Parker pátrá po příčinách úmrtí 
známého bezdomovce a zmizení 
jeho dcery. Stopy vedou do městečka 
Prosperous, jehož obyvatelé žijí  
ve zvláštním společenství.
SUCHO 
Tom Harper
Detektivní román odehrávající se 
v odlehlém australském městečku 
sužovaném suchem.
SRDCE REBELKY 
Nora Roberts
Historická romance populární 

americké autorky, odehrávající se na 
pozadí osudové bitvy u Cullodenu 
na skotské vysočině, v níž jakobitská 
vojska utrpěla porážku od Angličanů.
ŽENA S MATEŘSKÝM ZNAMÉNKEM 
Hakan Nesser
Další kriminální román švédského 
autora, ve kterém v hlavní roli 
vyšetřovatele vystupuje svérázný 
komisař Van Veeteren.
HYGGE 
Meik Wiking
Ředitel kodaňského Institutu pro 
výzkum štěstí radí, jak žít v duchu 
dánského pojmu „hygge“ (pohoda, 
příjemné prostředí). Ten může 
zasahovat do nejrůznějších aspektů 
života (domácnost, vztahy s přáteli, 
jídlo, oblékání, životní styl).
DOMÁCNOST BEZ ODPADU 
Bea Johnson
Příručka osvědčených řešení 
vedoucích k výraznému snížení 
množství odpadu v domácnosti.

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

COBAINOVI ŽÁCI 
Miroslav Pech
Formou fragmentárních kapitol, 
mnohdy kořeněných téměř černým 
humorem, podává autor příběh 
poněkud tragikomického hrdiny, 
jehož ambiciózní životní plány  
se v žádném případě neslučují  
s realitou.

KnIHy prO dĚTI
BILL A BEN
Vydejte se do zahrady plné záhad, 
překvapení a dobrodružství. Bojují 
se strašidlem z odpadků, pátrají 
po zloději brýlí, musí si poradit se 
zrádnou lepicí páskou...

STRAŠIDLÁŘ: MEZI NÁMI 
TRPASLÍKY
Hynek Klimek
Vydejte se s námi za permoníky do 
českých dolů, a také za nejrůznějšími 
trpaslíky, šotky, plivníky a dalšími 
pozoruhodnými bytostmi.

LUMPÍK ZACHRAŇUJE
Otilie K. Grezlová
Až rodiče řeknou: Dost! Honzík půjde 
s Lumpíkem na cvičák. Štěně je 
nadšené, že se může vydovádět,  
a Honzík se zase učí, jak se  
s pejskem „domluvit“.

DOPRAVNÍ ZNAČKY
Miroslav Růžek
Výběr nejpotřebnějších dopravních 
značek a situací, které by děti měly 
znát pro svůj bezpečný pohyb  
v silničním provozu.

KRÁLOVNA MARIE TEREZIE
Veronika Válková
Třísté výročí narození královny 
Marie Terezie oslavujeme speciálním 
vydáním. V této krásné vázané knize 
najdete oba Bářiny příběhy, které  
v době Marie Terezie zažila.

už mají své majitele

martin Jirák (1. KaTeGOrIe)
1)  Doma zpívám skoro pořád asi od tří let. 

Od pěti let navštěvuji ZUŠ Josefa Slavíka 
v Hořovicích.

2)  Ano, druhým rokem se učím na klavír, ale 
jsem líný cvičit.

3)  Raději si zpívám doma sám.
4)  Zpěv mě hodně baví, ale nevím, jestli 

bych se mu chtěl věnovat profesionálně. 
Takže zatím spíš koníček.

5)  Líbí se mi popové a muzikálové písničky.
6)  Líbily se mi se sestry Spáčilovy.

Klára Koppová (2. KaTeGOrIe)
1)  Mamka říká, že zpívám od narození, po-

řád a všude. Na sólový zpěv chodím dru-
hý rok.

2)  Chodím čtvrtým rokem do ZUŠ na klavír.
3)  Určitě doma. Netrápí mě tréma, když 

zapomenu text, tak použiju fantazii  
a rychle si něco vymyslím a navíc si při 
tom zablbnu.

4)  Ráda bych se zpěvu věnovala i v budouc-
nu, ale jak říká mamka měla bych mít 
něco "v záloze". Zatím, ale vůbec nevím 
co ;o)

5)  Mojí favoritkou je Adele. Upřednostním 
anglické písničky - Pink, Sia, Rihanna, 
The Chainsmokers, Pentatonix…

6)  Klára Vojslavská

annie Wright (3. KaTeGOrIe)
1)  Rodiče říkají, že od narození. Do hudební 

školy chodím od osmi let.
2)  Ne. Kdybych si ale měla vybrat, tak bych 

ráda hrála na klavír.
3)  Nejraději sama pro sebe - takže asi doma.
4)  Nejsem si jistá. Zatím mám zpěv jako 

koníček, ale možná se mu v budoucnu 
budu chtít věnovat.

5)  Asi pop. Nemám ale žádnou oblíbenou 
písničku nebo zpěváka. Chvíli poslou-
chám třeba čtyři písničky, pak mě pře-
stanou bavit a poslouchám jiné.

ŠesT OTÁZeK prO vÍTĚZné KOsÁKy
1) Od kolika let zpíváš?
2) Hraješ i na nějaký hudební nástroj?
3) Zpíváš radši před lidmi nebo doma?
4) Je pro tebe zpívání jen koníček nebo se mu chceš věnovat profesionálně?
5) Jakou hudbu nejradši posloucháš?
6) Kdo se ti líbil nejvíc z letošního ročníku?

6)  Líbilo se mi hodně soutěžících - třeba 
slečna, která zpívala v mé kategorii 
jako první, bohužel si nepamatuji její 
jméno.

Bartsha Blažková (4. KaTeGOrIe)
1)  Zpívám snad odjakživa, ale pokud 

bych měla mluvit o hodinách zpěvu… 
na první jsem šla v šesti letech. V té 
době ještě na klasický zpěv. Po pěti 
letech jsem se rozhodla přejít na po-
pulární a muzikálový zpěv, což zatím 
považuji za jedno z nejlepších rozhod-
nutí v mém životě :)

2)  Hraju už deset let na kytaru a opravdu 
zřídka si něco zahraju na klavír, na kte-
rý jsem chodila jen asi rok.

3)  To se asi nedá říct. I když zpívání doma 
má tu výhodu, že se nemusím stydět a 
strachovat se falešných tónů. Ale obě 
možnosti mě naplňují:)

4)  Zpěvu se chci rozhodně věnovat i pro-
fesionálně. Letos nastupuji na konzer-
vatoř, tak doufám, že mi v tom pomů-
že.

5)  Ráda poslouchám všechny žánry, od 
popu, R&B až po rock. Největší slabost 
mám ale pro Beatles.

6)  Líbili se mi všichni, ale rozhodně mě 
nejvíce pobavil Kilián Lang s ukulele 
a nejroztomilejší byly dětičky ze Smít-
kova Tria, co zpívaly Královské Reggae.

Tereza Středová
Foto: Anna Marvanová

prÁZdnInOvý prOvOZ 
v městské knihovně mníšek pod Brdy

Jako každý rok i letos bude v létě ome-
zen provoz knihovny.

na děti se těšíme každou středu od  
12 do 17 hodin, kromě středy 23. 8.,  
to je dětské oddělení uzavřené z dů-
vodu konání příměstského tábora.

a na dospělé každý čtvrtek od 8,30  
do 11 hodin a poté odpoledne od 12 
do 18 hodin.

Krásné slunné dny přejí,
Nikola Bláhová a Tereza Bauerová, 

knihovnice
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Spolky

Brdský šikula  
poznával kulturu 
Ázerbajdžánu
V rámci cyklu multikulturní výchovy jsme se 
ve Spolku Brdský šikula koncem května s dět-
mi věnovali ázerbájdžánu - zemi ohně, čaje, 
koberců a granátového jablka. Povídali jsme 
si o jeho kultuře, tradicích, hudbě a zvycích. 
Připravili jsme si tradiční gurmánskou specia-
litu, zkusili jsme tkát kobereček, vysvětlili jsme 
si princip a následně i provedli vaření čaje,  
v ázerbájdžánu oblíbeném samovaru. Nechy-
běla pak ani jeho ochutnávka podle rituálu, 
který dodržují v této krásné zemi.Tento projekt 
vznikl ve spolupráci s Výukovým centrem Ma-
ryam v Baku.

Děkujeme dětem za účast a budeme se těšit 
na další pokračováni s podtitulem Japonsko - 
země vycházejícího slunce, kvetoucích třešní  
a odvážných samurajů.
Více informací najdete na našem webu www.
brdsky-sikula.webnode.cz.

Text a foto: Anna Čišková

naše děti nejsou lenoši aneb WOd 2017

Asi dvě desítky zájemců se zúčastnily terén-
ního semináře „Tajemství Podbrdských luk“, 
který s podporou Města proběhl na loukách 
mezi Mníškem pod Brdy a Starou Hutí. Semi-
nář vedl botanik Mgr. Petr Karlík z lesnické 
fakulty ČZU a velmi kvalitně ho doplňoval bo-
tanik z Hornického muzea Příbram RNDr. Ru-
dolf Hlaváček. Ale protože mezi účastníky byli 
pracovníci státní a veřejné správy, odborných 
pracovišť ochrany přírody apod., probíhala po 
celé odpoledne výměna zkušeností z praxe od 
metod poznávání rostlin, přes hledání způso-
bů jak rostliny a na ně vázané další organismy  
v krajině zachovat, až po příběhy, které botaniky  
a pracovníky veřejné správy při jejich práci  

doprovází. Zajímavé také bylo sledovat dis-
kuze mezi botaniky a entomology o vztazích 
mezi bylinným a keřovým porostem pozemků 
a vývojem hmyzu – například motýlů.

Cenné na semináři bylo, že pan Hlaváček  
z muzea, všechny zajímavé rostliny zaměřil 
GPS a zapsal. Takže pro příští generace bude 
existovat záznam o stavu některých luk a mezí 
v této oblasti.

Pro nás laiky by asi mělo být předáno sdělení, 
že pokud chceme zachovat přírodní rozmani-
tost krajiny, musíme se o ni starat. Respektive 
pokračovat v činnosti, kterou před tisíciletími 
zahájili prvotní zemědělci. To znamená sečení 

Tajemství podbrdských luk (II.) s úklidem hmoty, pastva. A omezit rozšiřování 
zástavby do volné krajiny.
Možná, že si mnozí řeknou: je to jen nějaká 
kytka. Ale není to „jen“. Je to i dědictví po na-
šich předcích, kteří díky své vytrvalé práci na 
loukách vytvořili podmínky, aby ta „kytka“ se 
v krajině zachovala, protože pro svoji existenci 
potřebuje bezlesí, kde je bylinný porost pravi-
delně odstraňován pastvou či sečením.
Je zajímavé, že se klaníme před historický-
mi stavbami a na jejich zachování i renovaci 
jsme ochotni investovat obrovské finanční 
prostředky, ale louky, kde je uložená tisíciletá 
práce našich předků, jsou pro nás něčím téměř 
bezcenným. Málo z nás si uvědomí, že pokud  
z naší krajiny zmizí nějaký organismus, prakticky 
ho už neobnovíme ani za všechno zlato světa.

Pavel Jeřábek, Hnutí Brontosaurus

Okresní přebor starších žáků pro ročník  
2016-2017 měl po celou dobu soutěže jas-
ného favorita a tím bylo naše družstvo, které 
po celou sezónu nenechalo nic náhodě a bez 
ztráty bodu jasně zvítězilo se skórem 115:11  
a se 42 body získalo titul přeborníka okresu  
Praha-západ.
Nejlepším střelcem týmu byl Jiří Vinický, kte-
rý nastřílel 49 branek a nejlepším brankářem 
všech soutěží okresu Praha-západ i co do po-
čtu obdržených branek, byl vyhlášen David 
Petráň.
Pro rok 2017-2018 naši přeborníci budou hrát 
I.A třídu v dorostenecké soutěži Středočeské-
ho kraje.
Druhým mládežnickým mužstvem jsou mladší 
žáci, kteří obsadili ve velice vyrovnané soutě-
ži krásné 6. místo z dvanácti účastníků a jen  
o skóre nám utekla pátá příčka.Toto mužstvo 
má velký potenciál a příští sezonu by mělo 
hrát na špici soutěže. Nejlepšími hráči mužstva 
byli V. Melen, J. Pšenička, T. Souček a L. Járka 

V tomto kolektivním sportu musíte spoléhat 
na dobré spojení jednotlivců a jejich přiroze-
ných povah, aby vznikl kvalitní kolektiv. 
Žádnému rodiči by nemělo být jedno, kde 
jeho potomek tráví čtyřikrát v týdnu svůj volný 
čas. Nám to tedy rozhodně jedno není, a pro-
to se snažíme, aby děti měly kvalitní přípravu 
a dlouhodobou koncepci pro další fotbalové 
roky . V tom vidím perspektivu naší nelehké 
práce, mnohdy nedoceněné.
Letošní rok byl z pozice šéftrenéra žáků veli-
ce úspěšný. Je to samozřejmě zásluha nejen 
žákovských fotbalistů, ale i trenérů, rodičů, 
fanoušků, sponzorů, funkcionářů F. K. i vedení 
města Mníšek pod Brdy.
Závěrem bych chtěl poděkovat asistentům  
E. Foltýnovi a M. Rovnému. Zvláštní poděko-
vání si zaslouží vedoucí mužstva J. Vidner, se 
kterým za šest let spolupráce máme už čtvrtý 
titul přeborníka okresu pro F. K. Mníšek v mlá-
dežnických kategoriích.

Za FK Mníšek pod Brdy
Radomil Hošek, šéftrenér mládeže

Jaké byly žákovské soutěže FK mníšek

Motto: Naše děti nejsou lenoši - stačí jim na-
bídnout zdravý pohyb
Akce: WOD 2017 – World Orienteering Day, 
světový den orientačního běhu
Počet aktivních sportovců: 164 plus dopro-
vody
Kdy a kde: 24. 5. 2017, hřiště ZŠ Mníšek pod 
Brdy

Záměrem této akce v rámci světového dne 
orientačního běhu (OB), byla účast co největ-
šího počtu aktivních lidí celé planety během 
jediného dne.
Připravili jsme čtyři různé běžecké disciplíny 
tak, aby se mohly zapojit děti předškolního 
věku až po jejich prarodiče. Zvířátkový OB si 

užily především malé předškolní děti, měřený 
okruh v rámci hřiště s elektronickým ražením 
byl zajímavý pro všechny generace, kratší  
a delší okruh v přilehlém okolí si užili oprav-
doví sportovci. Počasí se povedlo a štěstí nám 
začalo pršet přesně po skončení akce. Nejvíce 
dětí bylo v kategorii pod 12 let, které jsou naší 
hlavní cílovou skupinou. Pokud se nám podaří 
zapsat zdravý způsob pohybu do jejich myslí, 
mohou pak smysluplně trávit svůj volný čas 
aktivním pohybem po celý život.
Poděkování patří Městu Mníšek pod Brdy za 
podporu našich akcí pro město a školu, díky 
které došlo k vytvoření mapových podkladů, 
bez kterých by se akce nemohly pořádat. Dále 
pak ZŠ Mníšek pod Brdy – paní ředitelce Mi-
chaele Pažoutové za podporu a zázemí.
A nesmíme zapomenout poděkovat všem  
z oddílu OK Dobříš, kteří se na organizaci akce 
aktivně podíleli. Největší poklonu zaslouží pak 
všichni, kteří se přišli aktivně zapojit. :-)

Text a foto: Martin Bambousek, OK Dobříš
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MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

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

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33

Hledáte babičku na hlídání svých dětí? mohu se o ně postarat i v době jejich nemoci, o 
prázdninách nebo Vaší krátko i dlouhodobější nepřítomnosti.  

A to i včetně Vašich domácích mazlíčků. Zn.: Jako vlastní babička.  
Tel.: 604 338 098.

Základní škola mníšek pod Brdy hledá rodiny s dětmi, 
které by u sebe doma dobrovolně ubytovali žáky ve věku od 9 do14 let,

kteří v rámci mezinárodního projektu Erasmus+ 
v týdnu od 18. do 24. září 2017 navštíví ZŠ mníšek pod Brdy.

Bližší informace na email: sirkova.ivana@zsmnisek.cz

manželský pár pracující v Praze hledá ke koupi menší rodinný dům/chalupu  
s pozemkem/zahradou vhodný k trvalému bydlení v okrese Praha-západ,  

Praha-východ, Benešov nebo Beroun. Upřednostníme klidné místo blízko přírodě  
s dojezdovou vzdáleností do 50 km do Prahy. Dům/chalupa by měla mít zdroj vody, 

kanalizaci a elektrické rozvody v mědi. Plynová přípojka je vítána. Jako stavební ma-
teriál preferujeme kámen, cihlu, dřevo. Dům by měl být v dobrém technickém stavu, 
vhodný k okamžitému nastěhování. Zaručujeme seriózní jednání a finanční hotovost. 

Nabídky zasílejte, prosím, na mail: ju.zelena@seznam.cz  
nebo telefonicky - 776 829 427.

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

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

Kontaktujte prosím paní Cyrnerovou 722 633 078

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

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!

Inzerce

úspěšné teakwon-do

Letošní první kolo celorepublikového setkání 
členů STM (střediska talentované mládeže) se 
uskutečnilo v polovině května ve sportovní hale 
v Ostravě pod záštitou Českého svazu Taekwon-
-Do ITF. Celkem se zúčastnilo 178 závodníků  
z pěti středisek. I přes obrovskou konkurenci 
se všem našim závodníkům podařilo předvést 
skvělé výkony. Jako STM Praha II jsme skončili  
s celkovým počtem 27 zlatých, 16 stříbrných  
a 30 bronzových medailí na prvním místě!
Místní žák Štěpán Jirovský vybojoval bronzo-
vou medaili z technických sestav jednotlivců. 
Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně 
zváni na tréninky, které pravidelně probíhají  
v Mníšku pod Brdy. Pod vedením mistra Mar-
tina Zámečníka - VII. dan (+420 603 302 739) 
nebo Pavla Štěpa - 1. kup (+420 607 940 663). 
Více informací najdete na internetových strán-
kách www.tkd.cz.

Aneta Poklopová, Ge-Baek Hosin Sool
foto: David Faic

Bohužel jsme se v poslední době setkali  
u obou našich dcer (10 a 12 let) s problema-
tickým chováním v jejich virtuálním světě. Jak 
jsme se dozvěděli od několika svých přátel, 
není toto jednání výjimečnou záležitostí. Také 
paní ředitelka Pažoutová nám potvrdila, že 
podle signálů, které zachycují ve škole, se stá-
vá nepřátelské chování dětí na internetu stále 
větším problémem. To, co se z počátku zdá 
být neškodnou zábavou, se postupně zvrhává 
v situaci, kdy se jedna strana dostává do role 
oběti. Stav ale škodí oběma stranám. U oběti 
je to jasné, ale druhá strana, většinou skupina, 
vyvolává v účastnících strach z toho, aby se 
také nestali obětí, potlačuje vnímání osobní 
zodpovědnosti za vlastní chování.

Nemyslíme si, že by děti byly od přírody špatné 
a zlé, ale to co z nich v dospělosti bude, máme 
na svědomí my, dospělí. Výchova ve škole, ale 
hlavně v rodině a v neposlední řadě příklady 
chování ve veřejném prostoru jsou věci, které 
určují dospělí lidé. A tedy za ně máme i odpo-
vědnost.

Samozřejmě, že ke konfliktům mezi dětmi 
docházelo i dříve a bude docházet i v bu-
doucnosti, ale pro nás dospělé se tak děje  
v prostředí, na které nejsme svojí životní zku-
šeností připraveni. Nebezpečí u elektronic-
kých zařízení je, že jste neustále ve spojení, 

prohlížet či neprohlížet?

POdĚKOVÁnÍ
Děkuji všem přátelům a známým za slova útě-
chy v naší těžké chvíli.

Iva Kubíková s rodinou

nemáte se kam schovat, nemáte kde najít 
kousek soukromí.

Proto si myslíme, že bychom měli vědět,  
o čem si naše děti píšou v mobilech a table-
tech. Předpokládáme, že v normálně fun-
gujících rodinách jsou děti svoji konverzaci  
s vrstevníky ochotny s rodiči probrat, ale 
musíme je k tomu vyzvat. Případné rodící se 
problémy můžeme tedy pak řešit v předstihu  
s dalšími rodiči dříve, než s učiteli či policií.

Tento příspěvek nemá útočit na rodiče, děti 
či školu, ale chtěli jsme jím upozornit na situ-
aci, která není, podle našich informací, ideální  
a nabídnout minimální způsob řešení. Více 
o celé problematice se zájemci mohou do-
zvědět na stránkách www.bezpecne-online.
cz. Zde naleznete nejen rady a informace, ale 
i modelové hrané příběhy ukazující, kam až 
může zajít například v legraci poslaná upra-
vená fotografie.

Manželé Bílkovi
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l  Zastupování u soudů, 
úřadů

l  Vymáhání pohledávek
l  Smlouvy
l  Rozvody

l  Ověřování podpisů
l  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

l  Realitní služby

tel.: +420 606 476 169 l e-mail: tvrdek@aktvrdek.cz l www.aktvrdek.cz
adresa kanceláře: Komenského 1533, mníšek pod Brdy (vedle školní jídelny).

Konečně jsme tři

fiat.cz
Kombinovaná spotřeba 3,7–8,3 l/100 km, emise CO2 98–146 g/km. Na všechny vozy se vztahuje 2letá zákonná záruka a navíc 3 roky s limitem do 100 000 km. Použité fotografie jsou pouze ilustrační. 
Nabídka platí do vyprodání zásob. Podrobné informace u prodejců a na www.fiat.cz.

FIAT TIPO. STAČÍ MÁLO, abyste získali hodně.

VýbaVou nabité MODELY FIAT TIPO již oD 269 900 Kč. Všechny Verze nabízí Výjimečně 
komfortní interiér, Vyspělé technologie a nejmoDernější bezpečnostní prVky.

LBFI_170582_Fiat_Family_Tipo-srba-mnisecky_zpravodaj-188x128.indd   1 09.06.17   14:21

naBÍdKa ZamĚsTnÁnÍ
Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici 

Lipence, Praha 5, přijme na pozici:

POKLAdnÍ – PROdAVAČ(KA)
l jednosměnný provoz pondělí-pátek

SKLAdnÍK
l jednosměnný provoz pondělí-pátek 

SKLAdnÍK pro chlazené zboží
l jednosměnný provoz pondělí-pátek

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

Tel. 777 66 1111, 608 777 977 po 14. hodině
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Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.

Zahoďte své starosti, nabízím:
� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
� Zajištění účinné inzerce na největších 

realitních serverech
� Férové a profesionální jednání
� Právní servis přes certifikovanou advokátní 

kancelář
� Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
� Předání nemovitosti novému majiteli
� Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

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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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

Diamond group

Stanovím zdarma cenu vaší nemovitosti.
Neváhejte mě kdykoliv kontaktovat.

Jsem tu pro vás.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

188x128mm oliverius.pdf   1   19. 5. 2017   6:33:00
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+420 603 724 918
odmnisek@seznam.cz

MNÍŠEK
s.r.o.

www.odmnisek.cz

Otevírací doba:

Po-Pá    7:30 - 17:00
      So    8:00 - 13:00
      Ne    na telefonu

Pražská 23
Mníšek pod Brdy
252 10 

Železáøství   Domácí potøeby
Zahradní potøeby   Bytový textil
Elektro   Chovatelské potøeby

Sklo a keramika   Dekorace
Vánoèní ozdoby

ROK OTEVØENO

Sledujte ON-LINE zpravodajství  
z vašeho města

www.zpravyzmnisku.cz
Aktuální zprávy z radnice, praktické informace,  

zajímavosti, videa, fotografie a diskuzi  
– to vše nabízí on-line Zpravodaj.

Můžete jej svými zprávami, fotografiemi a videi také 
spoluvytvářet. Zprávy z Mníšku budou o všem,  

co se v našem městě a jeho okolí děje. 
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