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neLeHKÉ ZKuŠenOSTI nÁS POSunOu neJdÁLe
Letos, stejně tak jako loni i před deseti lety, se těším 
na jaro a krásnou českou krajinu Brd a středního  
Povltaví snad ještě více, než kdy jindy. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kristina Höschlová

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

Slovo starosty
Rekonstrukce rozvodů elektřiny a veřejného  
osvětlení je v plném proudu 
Vážení mníšečtí, rymanští a stříbrnolhotečtí, 
často se mě ptáte na probíhající rekonstrukci vysokého elektrického napětí 
v ulicích Pražská, Čisovická a Komenského. Práce se zde pomalu dokončují 
- většina kabelů je již rozvedena. Rekonstrukci provádí společnost Energon 
a jde o akci, na níž se Město již před několika lety domluvilo se společnos-
tí ČEZ. V uvedených hlavních ulicích bylo odstraněno staré vrchní vedení 
elektrického proudu a do země bylo uloženo nové. Současně s pokládkou 
kabelů jsme rekonstruovali i veřejné osvětlení, které je majetkem Města, 
a využili jsme stejné výkopy, samozřejmě po dohodě se společností ČEZ. 
Podobným způsobem jsme již dříve postupovali v ulici Dobříšská nebo na 
staré Kytínské. Většina sloupů veřejného osvětlení už je vztyčena a postup-
ně dochází k přepojování. 
Poslední ulicí, kterou zbývá dokončit, je Pražská, a to u bývalého městské-
ho kina a naproti kadeřnictví, kde budou sloupy osazeny v nejbližší době.  
U hasičské zbrojnice dojde k úpravě zídky tak, aby nepřerušovala chodník, 
který bude navíc prodloužen, aby bylo možné pohodlně a bezpečně pro-
cházet dále do města. Dokončíme asfaltování komunikace, v horní části uli-
ce Komenského odstraníme plastový retardér a nahradíme jej retardérem 
zděným. 
Na tuto rekonstrukci naváže i bourání bývalého kina a domu č. p. 17, v němž 
byla drogerie Teta. Tato akce již není v režii Města, provádí ji soukromý in-
vestor. Letos budou zbourány obě budovy a poté by tu měl vyrůst multi-
funkční dům s obchody a službami, čímž ve městě vznikne nová obchodní 
zóna. Během výstavby bude nově vymezen - zvětšen a zmírněn - oblouk 
zatáčky, která se tak stane mnohem přehlednější a bezpečnější. Vytvoříme 
zde bezpečný přechod pro chodce ze strany od nového multifunkčního 
domu ke stávající prodejně Pizza Presto a do Čisovické ulice. K úpravě za-
táčky nás kromě snahy o zvýšení bezpečnosti vede i fakt, že danou komu-
nikaci intenzivně využívají auta i kloubové autobusy a většina z nich musí 
najíždět do protisměru, protože zatáčka je příliš ostrá. Z toho důvodu sem 
Město umístilo zrcadlo. Změna v budoucnu dobře vyřeší dopravní situaci 
v Pražské ulici. Děkuji Vám za pochopení a toleranci probíhajících i chysta-
ných úprav, které, jak věřím, přispějí k rozvoji našeho města. 
Přeji Vám pěkné, teplé jaro a ať se nám všem dílo daří.  

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
rada města 
l  vzala na vědomí Protokol o zkouškách č. 217/15 – Průzkum azbestu  

v penzionu Obora č. p. 880 a pověřila OSMI zjištěním možnosti dotační-
ho titulu na sanaci objektu;
l  na základě provedeného koncesního řízení vybrala provozovatele  

vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu města Mníšek pod Brdy, 
a to koncesionáře 1. SČV, a. s.;
l  pověřila městskou policii účastí na poradě Středočeského kraje ve věci 

zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Programu 
prevence kriminality 2016;
l  souhlasila s úpravou evidenčních poplatků v městské knihovně, a to 

osvobozením žáků 1. ročníku ZŠ od ročního evidenčního poplatku a při-
znáním nároku na 50% slevu na evidenčním poplatku pro čtenáře starší 
60 let (s platností od 1. 3. 2016);
l  vzala na vědomí výsledek hospodaření školní jídelny za rok 2015 (zisk 

ve výši 67 179,71 Kč) a souhlasila s rozdělením hospodářského výsledku 
následovně: úhrada ztráty z minulých let 7 734,34 Kč, příděl do rezervní-
ho fondu 40 000,00 Kč, příděl do fondu odměn 19 445,37 Kč;
l  z bezpečnostních důvodů souhlasila s dočasným uzavřením 1. patra 

budovy MKS V Lipkách na dobu, než bude hotové nové hlavní schodiště,  
a souhlasila s demolicí schodiště;
l  souhlasila s instalací cykloturistického odpočívadla na Pivovárce 

a s navrženým technickým řešením dopadové plochy č. 1.; s trvalým 
uzavřením hřiště na Starém sídlišti (demontáží nefunkčních prvků  
a přesunem funkčních prvků do parku za Domovem pro seniory); s od-
straněním nevyhovujících herních prvků na hřišti na Novém sídlišti 
a s opravou stávajících prvků, které normě vyhovují; s opravou hřiště 
„Drak“ a objednáním oprav u firmy Simba a se zahájením prací na kon-
cepci dětských hřišť a navazujících projektů (koncepci připraví OSMI); 
l  schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Postarejme se sami 

(pojďme poznat přírodu a učit se žít v ní a s ní)“ z rozpočtu Středo-
českého kraje v rámci Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty  
a závazkem spolufinancování akce v minimální výši 51 % z celkových 
uznatelných nákladů projektu; 
l  udělila výjimku z počtu dětí ve třídách MŠ Mníšek pod Brdy, Nová 499, 

a to zvýšením počtu dětí ve třídách v budově Parník na 25 dětí;
l  vzala na vědomí hodnotící zprávu o stavu vodohospodářského 

majetku Města za rok 2015 a návrh Plánu oprav a Plánu investic na rok 
2016; 
l  souhlasila se zadáním akce „Výměna části kanalizačního řadu  

Za Rybníky“ provozovateli vodovodů a kanalizací Města, 1. SčV, a. s., bez 
výběrového řízení na základě nejnižší předložené nabídky;
l  souhlasila s nákupem pozemků parc. č. 38/2 (24 m2) a 38/3 (76 m2)  

v k. ú. Rymaně do majetku města za celkovou dohodnutou kupní cenu  
5 000 Kč a doporučila věc k projednání do ZM;
l  souhlasila s prováděním prací na stavbě tělocvičny a šaten ZŠ Mní-

šek pod Brdy, Komenského 420, i ve dnech pracovního klidu a o svát-
cích od 9 do 19 hod., a to do doby předání stavby tělocvičny a šaten;
l  souhlasila s konáním taneční zábavy v Restauraci Sokolovna dne  

28. 5. 2016 a s prodloužením provozní doby do 02:00 hod. 29.5.;
l  zavázala se zajistit jak kapacitní, tak prostorové potřeby pro přijetí 

všech dětí s trvalým pobytem v Mníšku pod Brdy, které se zúčastnily zá-
pisu do ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, pro školní rok 2016/17, ke 
vzdělávání v 1. ročníku; schválila zvýšení nejvyššího povoleného počtu 
žáků ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, a to na 730 žáků;
l  souhlasila s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu rozšíření 

Výrobny čerstvých těstovin se společností Pasta Fidli, s. r. o. - pro Město 
Mníšek pod Brdy jako partnera projektu ze závazku nevyplývá finanční 
spoluúčast na projektu ani z této smlouvy neplynou žádné finanční nebo 
materiální závazky;

ZPraVOdaJ mĚSTeČKa POd SKaLKOu č. 248 (vychází 8. dubna 2016)
měsíčník, vydává město mníšek pod Brdy se sídlem městský úřad mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 mníšek pod Brdy, IČ 00242748, tel. 318 541 911, e-mail: mesto@mnisek.cz. 
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Pokračování Zpráv z rady města:
l  v souladu s jednacím řádem komisí rady města jmenovala Michala Str-

nada předsedou Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou, 
schválila znění Pravidel pro zveřejňování příspěvků ve Zpravodaji, 
vzala na vědomí informaci o průběžném zpracováváním koncepce 
Zpravodaje a souhlasila se zasláním připomínek k Auditu radničního 
periodika a pověřila starostu města svoláním společného jednání rady 
města s autorem auditu;
l  vzala na vědomí hospodářský výsledek Domova pro seniory Pod 

Skalkou za rok 2015 ve výši -237 313,56 Kč a souhlasila s uhrazením zhor-
šeného HV z rezervního fondu;
l  souhlasila s pronájmem zemědělských pozemků parc. č. 227/3, 4, 6, 

9, 11-14, 20, 26, 231/4, 232/1, 4, 5, 6, v k. ú. Rymaně, souhlasila se zněním 
pachtovní smlouvy mezi Městem a ZS Dublovice a. s. za cenu 1 183 Kč 
ročně a pověřila starostu města podpisem pachtovní smlouvy;
l  souhlasila s cenovou nabídkou Františka Keyře na provedení zemních 

prací pro budoucí cykloturistické odpočívadlo na Pivovárce;
l  souhlasila s realizací akce „Velký jarní úklid“ dne 23. dubna 2016 a po-

věřila pracovníky Sběrného dvora města Mníšek pod Brdy její realizací; 
l  souhlasila se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo mezi Městem  

a 1. SčV, a. s. na akci „Výměna části kanalizačního řadu v ul. Za rybníky“;
l  projednala návrh Rozpočtu Města pro rok 2016 včetně rozpočtového 

výhledu na roky 2017-2019 a postoupila jej ZM k projednání a schválení.

Úplné zápisy z jednání rady a zastupitelstva města najdete na www.mnisek.cz.
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Téma / Jak to vidí naši zastupitelé
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Opravy poničených hřišť stály podle odboru správy majetku a investic 
jen na jaře a na podzim roku 2014 téměř 80 tisíc Kč. Koncem minulé-
ho roku se u dětských hřišť objevily cedule upozorňující na špatný stav 
hřišť a zakazující vstup na ně. Dětská hřiště se poté stala i jedním z bodů 
diskuse na prosincovém jednání zastupitelstva města. Zastupitel Pavel 
Jeřábek kritizoval umístění informačních cedulí namísto okamžitých 
oprav či odstranění nebezpečných prvků. Vedoucí OSMI Pavla Ducho-
ňová informovala o tom, že všechna hřiště potřebují opravit, postupně 
jsou kontrolována a plánovány úpravy a prozatím byly na hřiště umís-
těny informační cedule. Zastupitelé Pavel Jeřábek a Pavel Grygar argu-
mentovali, že nebezpečné prvky se musí okamžitě odstranit. Starosta 
Petr Digrin reagoval tím, že některá hřiště budou potřebovat delší opra-
vu. Uvedl, že ve špatném stavu jsou všechna hřiště v Mníšku, a do doby, 
než rada města rozhodne, co bude opraveno a co odstraněno, umístí 
Město na hřiště upozornění. Postup prací Město podle OSMI konzul-
tovalo s revizním technikem a odbornou servisní firmou tak, aby vše 
vyhovovalo předpisům. 
V únoru rada města rozhodla, že se trvale uzavře hřiště na starém sídliš-
ti, odstraní nevyhovující prvky na hřišti na novém sídlišti a opraví hřiště 
„Drak“ a také, že připraví koncepci dětských hřišť. Odbor správy majet-
ku a investic a místostarostka Daniela Páterová spolu s radními ji připra-
vili pro březnové zasedání zastupitelstva. „Po posouzení revizní zprávy 
z konce roku 2015 jsme se rozhodli řešit problematiku hřišť komplexně  
a s ohledem na jejich budoucí zaměření a fungování. V současné době vět-
šina hřišť cílí na děti do 14 let. Rádi bychom vytvořili jedno větší hřiště pro 
děti starší, které mají jiné potřeby a požadavky na toto hřiště budou rozdíl-
né jak finančně, tak prostorově,“ uvedla místostarostka Daniela Páterová.  

aktuální stav jednotlivých hřišť a výhled řešení situace
HŘIŠTĚ draK (ul. V rybníčku)
Revizní technik zjistil nedostatky 
nevyhovující bezpečnostní nor-
mě. Opravu a nátěr herních prvků 
provádí firma Simba. Dopadové 
plochy upravuje firma Jaroslav 
Beránek, která provede výměnu 
písku a úpravu kopce. Znovuote-
vření hřiště se předpokládá na 

konci dubna.
Daniela Páterová: „Přesto, že byly shledány některé nedostatky na tomto 
hřišti, rada města rozhodla, že hřiště se opraví a opět uvede do provozu. 
Oprava hřiště bude stát cca 70 tis. Kč (hrazeno z rozpočtu města).“

HŘIŠTĚ na STarÉm SÍdLIŠTI
Herní prvky byly dle revize opotře-
bované a již nevyhovovaly normě, 
plot byl poničen. Proto Město vy-
bavení odstranilo a plocha bude 
upravena. Pozemek pod hřištěm 
není v majetku města, proto bu-
doucnost této plochy záleží na 
jednání s majiteli pozemku. 

Daniela Páterová: „Toto hřiště bylo v nejhorším stavu ze všech. Rada měs-
ta proto rozhodla o jeho uzavření a odstranění všech prvků. Pokud bude 
jednání s vlastníky pozemku úspěšné, pokusíme se osadit na tomto místě 
v letošním roce alespoň jeden velký herní prvek (sestavu) s tím, že v příštím 
roce bychom hřiště rozšířili. Prvek bychom pořídili z rozpočtu města.“

HernÍ PrVKY u dOmOVa PrO 
SenIOrY
Tento projekt realizuje ve spo-
lupráci s Domovem pro seniory  
a Fabiánkem Hnutí Brontosaurus 
(z dotace na projekt Mluvme spo-
lu, částečně se formou spoluúčasti 
podílí Město Mníšek pod Brdy). 
Podle Města by cca do konce 

května měly být úpravy tohoto prostoru a instalace prvků dokonče-
ny, poté (bude-li revizí vše shledáno v pořádku) převezme hřiště do 
správy Město.
Daniela Páterová: „Město se se zástupci projektu domluvilo, že sem již ne-
bude doplňovat žádné další prvky. Jde spíše o odpočinkovou zónu s par-
kem a nebude se jednat o centrální hřiště pro staré sídliště.“

SKaTeParK (ul. Řevnická)
U opraveného skateparku zbývá 
už jen doplnit provozní řád. 
Daniela Páterová: „Skatepark je 
určen nejen pro větší děti a dospíva-
jící, ale i pro malé děti, které s ježdě-
ním teprve začínají, a také dospělé, 
kteří už jen pilují techniku a baví se. 
Z rozpočtu města byly opraveny 

prvky i vstup do skateparku a hřiště bude již brzy možné využívat. Otevírání 
a zavírání skateparku zajistí zaměstnanec města. Budeme se snažit vyjed-
nat s uživateli uzavírání hřiště, aby bylo možné jej zavírat v podvečerních 
hodinách nebo dle potřeby uživatelů.“

HŘIŠTĚ V rYmanÍCH
Město odstranilo ztrouchnivělé 
dřevo a písek z pískoviště a také 
nevyhovující dopadové plochy. 
Do konce března se má obnovit 
pískoviště a dopadové plochy, 
poté bude následovat finální ná-
těr určených částí. 
Daniela Páterová: „V nejbližší době 

zde budou provedeny opravy v celkové výši cca 30 tis. Kč tak, aby bylo mož-
né hřiště nadále využívat. Město nemá v současné době v plánu toto hřiště 
rozšiřovat.“

HŘIŠTĚ na nOVÉm SÍdLIŠTI
Město odstraní prvky, které nevy-
hovují normě. Do budoucna zde 
Město zvažuje vytvoření zcela no-
vého hřiště. 
Daniela Páterová: „Jsou zde vyře-
šené majetkové vztahy a terén je  
poměrně dobře připraven na 
případnou výstavbu nového 

hřiště. Toto hřiště hojně využívají především menší děti a Město bude 
žádat o dotaci u Nadace ČEZ. Proběhne výběrové řízení na dodava-
tele hřiště do cca 1 mil. Kč, jehož výstupem by měla být nabídka pro-
jektu včetně povrchových úprav a oplocení. S vybraným projektem 
seznámíme občany formou veřejné prezentace. Poté podáme žádost  
o grant (Nadace ČEZ rozhoduje cca do 1 měsíce od podání žádosti s pod-
mínkou realizace do 365 dnů od podání žádosti).“

HŘIŠTĚ na PIVOVÁrCe
Město podalo na jaře minulého 
roku žádost o dotaci na projekt 
„Cykloturistické odpočívadlo s hři-
štěm v Mníšku pod Brdy“ z progra-
mu Fondu cestovního ruchu. Poté, 
co Město dotaci ve výši 100 000 Kč 
dostalo, proběhlo poptávkové ří-
zení na dodavatele herních prvků 

a rada města vybrala nejnižší cenovou nabídku společnosti Hřiště pod 
květinou. Pro zemní práce Město zvolilo na základě poptávkového říze-
ní firmu Františka Keyře. V březnu proběhla hlavní část prací na hřišti, 
dokončení a schválení je otázkou několika týdnů a město předpokládá 
otevření hřiště v dubnu. 
Daniela Páterová: „Pivovárku jsme vybrali pro její přírodní ráz, blízkost 
cykloturistické stezky a proto, že je oblíbeným cílem procházek a výletů. 
Umístění hřiště pod stromy také zajistí, že ho bude možné navštěvovat  
i v letních měsících. Hřiště oplocovat nebudeme pro zachování přírodního 
rázu místa, kde se nachází.“
Podle Města dostanou všechna hřiště provozní řád, tam, kde to bude 
možné a žádoucí, budou oplocena, a bude pověřena osoba, která bude 
zajišťovat pravidelnou týdenní kontrolu a úklid. Revizi zajistí radnicí po-
věřený revizní technik pravidelně min. 1x za rok (stejně jako tomu bylo 
podle Města dosud).

VIZe dO budOuCnOSTI
Daniela Páterová: „V lokalitě Eden od ulice Nádražní až k dálnici vlast-
ní město velký obdélníkový pozemek o výměře cca 11 tis. m2. Na tomto  
pozemku by měla vzniknout velká zóna spíše pro větší děti, která by zahrno-
vala např. velký lanový prvek a jiné prvky určené pro větší děti a dospívající.  
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Téma / Jak to vidí naši zastupitelé
V budoucnu máme také představu o umístění nízkoprahového centra, 
skateparku a klubovny pro skauty. Tento projekt bude finančně i časově 
dost náročný, bude třeba řešit prostor s architektem a bude realizován eta-
povitě. Práce na projektu bychom ale rádi započali již letos.“ 

Zpracovala Zora Kasiková, redakce, OKS  
(s využitím informací OSMI, místostarostky města a dalších zdrojů)

nOrmY a POŽadaVKY na VYbaVenÍ dĚTSKÝCH HŘIŠŤ
Dětská hřiště musejí splňovat zákony a normy, detailně určující mj. 
rozměry a parametry na milimetry přesně. K základním požadavkům 
na bezpečnost patří mj.:
l  zajištění bezpečného pádu a dopadu (určitá vzdálenost mezi  

vyvýšeným prvkem a dopadovou plochou, velikost dopadové  
plochy atd.);
l  ochrana před zachycením a stlačením (otvory musejí být buď 

tak malé, aby do nich dítě nemohlo vstrčit žádnou část těla, nebo 
tak velké, aby ji mohlo bezpečně vytáhnout; minimální vzdálenost  
pohyblivých zařízení od pevné podložky aj.);
l  volný prostor při pohybu (houpání, točení apod.) stanovený dle 

charakteru prvku;
l  bezpečné materiály a požadavky na provedení (dřevo s minimál-

ním sklonem k třískování, odvádění dešťové vody, odolnost vůči 
povětrnostním podmínkám, ukotvení atd.).

OrIenTaČnÍ VÝŠe nÁKLadŮ na VYTVOŘenÍ HŘIŠTĚ (ceny bez DPH)
l  herní prvek malý  

(přeskakovadlo, kladina, lavička apod.): cca 3 000 – 8 000 Kč
l  sestava herních prvků: cca 50 000 – 150 000 Kč
l  montáž: cca 30 000 Kč
l  povrchové úpravy: cca 50 000 – 150 000 Kč (dle rozlohy hřiště)

ZA DESET LET SE NIc NESTALO!
Tak proč panikařit v případě pomalého uzavírání ne-
bezpečných prvků dětských hřišť. Těžko proti tomu 
lze argumentovat, když se nic nestalo! Jenže většina 
rodičů své děti právě na tato dětská hřiště posílají  
s vírou, že jsou bezpečná. Že dětem na hřišti nehro-
zí pád na betonové patky, zaklínění hlavy či těla do 

mezer, pád z herního prvku na předměty, které leží pod ním, roztržení 
kůže na popraskaných sedacích, zamotání hlavy do roztrhaného lano-
ví, zlomení končetin při pádu do zhutnělé tlumící plochy, rozbití hlavy 
či těla o kameny či cihly na ploše, propadnutí pod zábradlím… Mám 
pokračovat? 

V „Prohlášení MMpB k uzavření dětských hřišť“, radnice silně mlží. Pře-
devším – dle předpisů uzavření hřišť mělo být zajištěno již první týden 
v listopadu 2015 a takovým způsobem, že děti na nebezpečné prvky 
neměly mít možnost vstoupit. Radnice hřiště alespoň zapáskovala až 
4. 3. 2016, pod výzvou Policie ČR, aby město hřiště zabezpečilo proti 
úrazům. 

Radnice píše, že prováděla kontroly. Opět kdyby kontroly probíhaly ve 
stanoveném režimu, tak na hřištích by nebyly neupevněné ocelové la-
vičky, rozřezané sítě, rozvrzané konstrukce, čouhající šrouby, hřebíky, 
textilie z tlumící vrstvy, scházející zábradlí na lávkách… Tedy to, co má 
správce DH opravovat sám, v rámci pravidelné údržby. Není pravda, 
čím se radnice asi bude ohánět, že tyto práce může dělat jen certifiko-
vaná osoba. Je to základní povinnost správce. 

V loňském roce do dětských hřišť město vložilo asi 30 tisíc korun. Letos, 
zřejmě aby rada rodičům zavřela pusu, investice do dětských hřišť je 
okolo půl milionu Kč (šeptá se, že k navýšení došlo po kritice stavu DH 
veřejností). 

Je smutné, že „Prohlášení…“ podepsal úředník pověřený krizovým ří-
zením v Mníšku, vedoucí OSMI, starosta a místostarostka. Jinými slovy 
„čtyřka“, která z titulu svých pravomocí měla okamžitě konat. Ale místo 
toho svojí neodpovědností přes 120 dní!!!, vědomě a zbytečně nechala 
děti hrát na nebezpečných herních prvcích. Plně si uvědomuji, že jsou 
to hodně tvrdá slova, ale v případě zdraví dětí si na hodná slovíčka ne-
smíme hrát. Zde platí činy. 

Pavel Jeřábek, zastupitel

REAKcE MíSTOSTAROSTKY: 
V listopadu obdržel OSMI zprávu o současném stavu 
dětských hřišť od revizního technika Ing. L. Schmi-
dtmayera, kterého si pro kontrolu najal. Po podrob-
ném prostudování zprávy nastal proces posuzování 
dalšího postupu – bylo nutné nejprve zjistit, co lze  
a nelze opravit, popřípadě co je nevyhnutelně nut-

né odstranit. Znovu jsme kontaktovali autora revizní zprávy a po do-
hodě s ním bylo navrženo uzavření všech hřišť. Na začátku prosince 
byla radě města předložena revizní zpráva. Rada ji projednala a vzala 
na vědomí a přijala opatření k dočasnému uzavření všech dětských 
hřišť. Na všechna hřiště byla umístěna varovná a informační cedule, 
kde bylo uvedeno, že je hřiště uzavřeno. Následně probíhala konzulta-
ce s dodavateli jak oprav prvků, tak terénních úprav, a teprve z tohoto 
vyplynulo, že některé náklady na opravy by byly tak vysoké, že by se 
nevyplatilo některá hřiště opravovat. Tyto poznatky byly vzaty v potaz 
a byla vytvořena koncepce dětských hřišť, která bude předložena na 
zasedání zastupitelstva města a následně zveřejněna.

Dne 21. 3. jsem se sešla se zástupkyní HB ZČ Kandík Lucií Vorlovou  
a členkami rady spolku Fabiánek Alžbětou Petrů a Andreou Kučerovou 
a společně jsme mluvily o budoucnosti projektu „Děti seniorům a se-
nioři dětem“. Shodly jsme se, že je důležité zejména dokončit projekt 
dle původního záměru a zajistit předání potřebných dokumentů a cer-
tifikátů tak, aby Město mohlo hřiště převzít do správy. Také jsem pří-
tomné ujistila, že Město nemá v úmyslu tento prostor dále doplňovat 
novými ani zrekonstruovanými prvky. Chceme zachovat odpočinkový 
a poklidný ráz tohoto místa. Aby nedošlo k neúměrnému využívání 
plochy za Domovem pro seniory, bude město usilovat o obnovení pů-
vodního hřiště na Starém sídlišti.

Daniela Páterová

Vyjádření Hnutí Brontosaurus a některých partnerů k mož-
nosti rozšíření prostoru s herními prvky za Domovem pro 
seniory nad původní rámec projektu „Děti seniorům a se-
nioři dětem“.

Projekt „Děti seniorům a senioři dětem“ (DSSD) je společný projekt 
několika partnerů a navazuje na původní činnost Fabiánku, která byla 
založena na inkluzi dětí a seniorů z Domova, jejich vzájemné spoluprá-
ci a setkávání. DSSD byl podpořen T-Mobile prostřednictvím grantové 
výzvy Mluvme spolu.

Cílem tohoto projektu je umožnit klientům z Domova větší kontakt  
s dětmi a obyvateli sídliště mimo jiné tím, že upraví park za Domovem 
příznivě k potřebám klientů Domova. Park je podle něj rozdělen do 
dvou zón. První zóna je pro seniory, kteří chtějí s dětmi navázat kontakt. 
Druhá zóna je pro seniory samotné, je vybavena cvičebními prvky a má 
sloužit pro posezení na čerstvém vzduchu.

Samotná úprava parku navazuje na nedávné výsadby a úpravy, které 
provedlo Město Mníšek pod Brdy. Jednotlivé dětské prvky byly do pro-
storu vybírány tak, aby nabídly možnost krátkodobého pobytu malé 
skupině dětí s dozorem, ale současně, aby pobyt dětí na tomto místě 
neobtěžoval klienty Domova. Vznikl tak další prostor doplňující původ-
ní oficiální dětská hřiště na starém sídlišti. Současně byly vybrány prvky 
pro aktivní pohyb seniorů a upraven terén pro přímý přístup do parku 
z Domova. Proto při tvorbě návrhu úprav probíhalo intenzivní jednání 
se zástupci Domova tak, aby jejich klientům park po úpravě co nejvíce 
vyhovoval.

Celkový prostor neumožňuje v současné době přílišné rozšíření o dal-
ší prvky nad rámec projektu DSSD tak, aby nedošlo k narušení a tím 
poškození celého námětu tohoto projektu. Jsou zde také odůvodně-
né obavy z neúměrného využívání plochy za Domovem pro seniory  
a z toho plynoucích problémů pro klienty z Domova pro seniory v pří-
padě zrušení hřiště na Starém sídlišti bez zajištění adekvátní náhrady 
pro děti v blízkém okolí, jak se již projevilo v krátké době po té, co byly 
herní prvky na původním hřišti odstraněny. 

Za partnery projektu: 
Lucie Vorlová a Pavel Jeřábek (HB ZČ Kandík), 

Alžběta Petrů a Andrea Kučerová (spolek Fabiánek)
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Zprávy z radnice

JAK POKRAČUJE STAVBA TĚLOcVIČNY
V roce 2012 zastupitelstvo našeho města rozhodlo o tříletém plánu zka-
pacitnění základní školy v ulici Komenského 420. Na projekt se v roce 
2014 podařilo získat dotaci ve výši 62 milionů korun a hned v tomto 
roce se uskutečnila první etapa, která znamenala kompletní přestavbu 
školních dílen na nové třídy.

Dnes, v druhé etapě, se staví zcela nová tělocvična. Začali jsme ji bu-
dovat v listopadu minulého roku a měla by být hotova letos, na přelo-

ROZPOČET MĚSTA A PLÁNOVANÉ AKcE
Koncem března bude Město Mníšek pod Brdy schvalovat rozpočet pro 
rok 2016. Jeho návrh je sestavován se snahou nepřeceňovat plánované 
příjmy a navrhovat pouze takové akce, které lze v daném roce realizovat. 

Rozpočet je mírně schodkový a rozpočtový výhled pro roky 2017-2019 
zohledňuje i výstavbu nového pavilonu pro základní školu. Hlavními 
prioritami letošního roku je dokončení rekonstrukce čistírny odpad-
ních vod, dokončení regionálního přivaděče Baně, dostavba tělocvičny 
ZŠ, zahájení výstavby nového školního pavilonu, dostavba kanalizace a 
vodovodu ve Stříbrné Lhotě a výstavba nové posilovací stanice (ATS) na 
starém sídlišti. Návrh rozpočtu podporuje i opravu komunikací, přede-
vším na starém sídlišti, a výstavbu nových chodníků. 

V následující tabulce najdete návrh rozpočtu členěný podle skupin. 
Podrobnější informace o něm jsou Vám k dispozici na www.mnisek.cz 
v sekci Rozpočet a také v rozklikávacím rozpočtu města. Novinkou le-
tošního členění rozpočtu je mnohem podrobnější členění podle akcí 
(ORG). Informace o těchto akcích a jednotlivá plnění jsou v rozklikáva-
cím rozpočtu v sekci „Akce“.

Hlavní navrhované akce pro rok 2016:
l  Dostavba tělocvičny: 9 mil. Kč na dokončení výstavby (celkový  

náklad 21,5 mil. Kč)
l  Dostavba kanalizace a vodovodu (Stříbrná Lhota): 1,4 mil. Kč
l  Výstavba nové posilovací stanice (staré sídliště): 1 mil. Kč
l  Oprava stávajících silnic (Řevnická, Rudé armády, Lhotecká, Předzám-

čí): 1,1 mil. Kč 
l  Výstavba chodníků (Lhotecká, Dobříšská a Čisovická - pouze v přípa-

dě přiznání dotace): 3,6 mil. Kč 
l  Dokončení výstavby přivaděče Baně II: 4,7 mil. Kč
l  Výstavba nového pavilonu u školy: 44,7 mil. Kč (pouze účelová  

dotace)
Za radu města Petr Digrin, starosta

rOZPOČeT 2016
Příjmová strana rozpočtu (v tis. Kč)
Daňové příjmy 65 547,0
Neinvestiční přijaté dotace 50 057,6
Nedaňové příjmy 8 485,0
Komunální služby a majetek města 6 289,0
Kapitálové příjmy 3 400,0
Příjmy celkem 133 778,6
Financování - zůstatek r. 2015 5 659,0
Příjmová strana rozpočtu 139 437,6

Výdajová strana rozpočtu (v tis. Kč)
Zemědělství a lesní hospodářství 111,1
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 13 941,0
Služby pro obyvatelstvo 15 541,5
Komunální služby 73 545,0
Sociální věci 349,0
Bezpečnost státu 3 960,0
Všeobecná veřejná správa a služby 1 760,0
městský úřad 19 500,0
Výdaje celkem 128 707,6
Financování 5 680,0
Výdajová strana rozpočtu 134 387,6
rozdíl příjmové a výdajové strany rozpočtu 5 050,0

mu května a června. V průběhu školních prázdnin se dokončí venkovní 
prostory a upraví okolí, jako například doskočiště, trávníky, chodníky  
a další drobné stavby. Vnitřní rozměry tělocvičny jsou 35 x 19 metrů, 
díky čemuž se jedná o největší herní plochu v Mníšku pod Brdy.

V současné době jsou dokončovány všechny betonové části stavby.  
Betonu je na stavbě tělocvičny opravdu hodně – tvoří masivní základy 
stavby i celé boční stěny. Postupně se rozeběhla i výstavba spojovacích 
šaten. Začátkem dubna se začne montovat ocelový střešní plášť a po 
jeho dokončení přijdou na řadu vyzdívky čelních stěn haly. Poté se na-
montují velká okna v betonových i vyzdívaných stěnách. Vlastní herní 
plocha, podlaha, bude položena až na samý závěr. Nejprve je nutné 
instalovat veškeré rozvody vzduchotechniky a další zařízení do nové 
haly, včetně akustických panelů u stropů. Definitivní vzhled a barevnost 
podlahy zatím není dořešena, je předmětem jednání mezi dodavate-
lem stavby a městem. 

Jak probíhalo výběrové řízení na tělocvičnu?
Do soutěže na stavbu tělocvičny se přihlásilo 15 společností. Vítěze 
jsme vybrali podle nejnižší ceny a nejdelší záruční lhůty. Na základě 
těchto kritérií seřadila výběrová komise jednotlivé nabídky. Na prvních 
čtyřech místech se tak umístily následující firmy: Kočí (cena 16,9 mil. Kč, 
84 měsíců), Profistav (cena 16,4 mil. Kč, 60 měsíců), G&G (cena 17,1 mil. 
Kč, 60 měsíců), Tost CZ (cena 17,9 mil. Kč, 84 měsíců). 
Poté byly jednotlivé nabídky posuzovány podrobně – kontrolovány 
byly formální chyby, pravdivost údajů a správná kalkulace ceny. Výbě-
rová komise prověřila všechny nabídky a zjistila, že některé firmy do 
ceny nezapočítaly všechny náklady (všechny položky rozpočtu). Tako-
váto nabídka se ale nedá porovnávat, a proto musí být, podle zákona, 
ze soutěže vyloučena. Konečné pořadí firem bylo: Profistav (cena  
16,4 mil. Kč, 60 měsíců), Tost CZ (cena 17,9 mil. Kč, 84 měsíců), Inter-
mont Opatrný (cena 18,9 mil. Kč, 60 měsíců), Dakastav (cena 20,2 mil. 
Kč, 84 měsíců).

Petr Digrin, starosta (zpracováno dle informací OSMI)

MNíŠEK SE MUSEL VYPOŘÁDAT  
SE SNĚHOVOU KALAMITOU
V pondělí 29. února 2016 odpoledne vydal ČHMÚ varování, že přijde 
velké sněžení a náledí. Informaci jsme ihned sdíleli na webu a Face-
booku města. Večer, kdy napadlo již 10 cm sněhu a stále připadával 
nový, mokrý a těžký sníh, byla zejména kvůli popadaným stromům 
již zcela uzavřena silnice Mníšek – Řevnice. Bylo zřejmé, že počasí se 
minimálně do půlnoci nezmění, přes noc měla teplota klesat pod bod  
mrazu, reálně hrozilo náledí. 

nedocenitelná pomoc našich 
hasičů
V úterý 1. března ráno trval na 
celém Mníšecku stav maximální 
pozornosti a opatrnosti. D4 byla 
s opatrností sjízdná v obou smě-
rech, i když velmi kluzká, krajské 
silnice byly někde prohrnuty jen  
v jednom pruhu. Autobusy jezdily 

a dispečeři i řidiči dělali maximum pro to, aby byl dodržován jízdní řád. 
Zůstávala uzavřená silnice do Řevnic. Situace se uklidnila až 2. března, 
kdy se vše vracelo do normálu, i když silnice č. 116 z Mníšku do Řevnic, 
zůstávala uzavřená a správci silnice s pomocí našich hasičů odklízeli 
všechny popadané stromy a překážky. Otevřena byla nad ránem z 2. na 
3. března, kdy po zásadní práci hasičů správce silnice celý úsek očistil od 
sněhu a ledu a chemicky jej ošetřil. 
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Od pondělního večera 29. února do středečního podvečera 2. března 
měli hasiči celkem 12 výjezdů a přibližně 55 událostí, z toho jeden po-
žár. Celkem při výjezdech strávili 23 hodin a 32 minut a ujeli 220 km. 
Odstranili přibližně 95 popadaných či polámaných stromů v katastru 
i mimo katastr obcí. Byly to např. stromy na D4 od nájezdu z Jíloviště 
po sjezd na Kytín, na silnici 116 do Řevnic, u Řitky, Nové Vsi pod Ple-
ší, Rymaní, Kamenného, u Magdaléna, o. p. s., na Řevnické, Lhotecké,  
9. května, Jana Štastného, ve Stříbrné Lhotě, v Bratřínově a jinde. 

Průběžně se výjezdů účastnilo 20 členů Jednotek sborů dobrovolných 
hasičů, kterým patří naše poděkování, jmenovitě to byli:

největší problém – výpadek proudu 
Již během pondělního odpoledne nešel proud ve více jak 160 obcích 
Středočeského kraje. Mníšecko nebylo výjimkou, ČEZ i zde vyhlásil kala-
mitní stav, místy bylo narušeno nejen nízké, ale i vysoké napětí. Přesto, 
že ČEZ měl v terénu techniku i pracovníky, nebyli schopni sdělit ani při-
bližnou dobu opravy. Od pondělního večera byly bez elektřiny Zaho-
řany a Nová Ves pod Pleší, Rymaně, Stříbrná Lhota, v úterý večer ještě 
vypadával místy proud v Mníšku. Elektřina v Rymaních byla puštěna  
1. března po 13. hodině odpoledne, ve Stříbrné Lhotě týž den večer ko-
lem 19. hodiny, v Líšnici nešel proud cca 35 hodin. Celkem bylo během 
této kalamitní situace mimo provoz více než 1 300 trafostanic. Kalamitní 
stav pro oblast Praha-západ ČEZ zrušil až ke 22.00 ve středu 2. března 

V průběhu celé doby jsme s ČEZ komunikovali a snažili se nejen o zisk 
informací, ale i o součinnost. V návaznosti na to byla dohodnuta hodno-
tící schůzka se zástupci ČEZ a Mikroregionu Mníšecko s cílem vyhodno-
tit postup a případně zefektivnit komunikaci a spolupráci pro eventuál-
ní podobné situace v budoucnu. 

Děkujeme všem, kdo jste pomohli následky sněhové kalamity řešit,  
a to zejména pomocí ostatním či sdílením informací. Věřím, že jsme na 
podobné zátěžové situace připraveni, ale doufejme, že se nám budou 
alespoň v nejbližší době vyhýbat. 

Miloš Navrátil, OKS, krizové řízení, mluvčí města

za JSdH mníšek pod brdy: Za JSdH Stříbrná Lhota:
Arnolt Vladimír Líva Petr Jeřábek martin
Balej michal Prais Jaroslav Jeřábek Pavel
Černý Josef Pour Jakub Senecký Ondřej
Dvořák Josef Rousek miroslav Smolka Daniel
Dvořák miroslav Sosna Lukáš
Jelínek marcel Sojka Jaroslav
Klimt Ivo Šrámek miroslav
Kovář Václav Větrovský matěj

REKAPITULAcE ODSTŘELU DIVOKÝcH 
PRASAT NA PIVOVÁRcE

V Mníšku pod Brdy, ale také  
v okolních obcích a vůbec v ce-
lém regionu se již léta potýkáme 
s přemnoženými divokými prasa-
ty a se škodami, které páchají na 
soukromém i veřejném majetku. 
Škody jsou za tu dobu v řádech 
stovek tisíc korun. Město má jen 
velice omezené, téměř nulové zá-
konné kompetence, jak samo věc 
řešit. Řešení urgujeme u myslivců,  
u státních orgánů, na minister-
stvu, v agrární komoře atd. 

Jaké jsou výsledky?
l  větší počet naháněk (denních společných lovů);
l  větší počet odlovů (nočních lovů); 
l  téměř 50% nárůst počtu odlovených kusů oproti předchozím rokům 

(650 / 1 250);
l  odchytová klec s desítkami odlovených prasat na nehonebních  

pozemcích; 

l  účelový peněžní fond na zástřelné, jako motivační prvek pro myslivce;
l  začínající změna chybných návyků u zemědělců;
l  změna myšlení lidí v nakládání s bioodpadem;
l  změna uvažování u institucí, které mají možnost pomoci.

Jedním z řady opatření, která se nám podařilo po letech prosadit a vy-
žádat, je povolení k odstřelu na nehonebních pozemcích, tedy uvnitř 
zástavby. To je běžně nemožné – odporuje to zákonu. Na naši žádost 
vydal Městský úřad Černošice 26. 2. 2016 rozhodnutí o povolení odstře-
lu divokých prasat v lokalitě Pivovárka. Jednali jsme i o několika jiných 
místech, ale Pivovárku úřad zvolil jako nejméně rizikovou z pohledu 
zajištění bezpečnosti obyvatel. Povolení je vydáno na tříleté období, 
což je výhoda zejména administrativní a umožňuje nám reagovat co 
nejpružněji.

Co bylo a je cílem těchto odlovů? Střelbou a lovem vytlačit prasata  
z centra města a změnit jejich návyky chování. Je třeba si uvědomit slo-
va odborníků, že prasata jsou velmi chytrá, mají dobrou paměť a pa-
matují si místa, která jsou pro ně nebezpečná, a vyhýbají se jim. To, že  
z bezpečnostních důvodů nebude možné pořádat na Pivovárce naháň-
ku, tedy hromadný lov, ale že půjde o promyšlený odstřel, bylo jasné 
od počátku.
S městskou policií, s Policií České republiky a hlavně s myslivci z MS 
Kytín jsme se dohodli na první sadě odstřelu. Konala se po čtyři dny, od 
pondělka 21. 3. do čtvrtka 24. 3. 2016, a to vždy od 20 hodin do 4 hodin 
ráno následujícího dne, tedy výhradně v noční době.

Vždy byly důsledně a bezezbytku dodrženy závazné podmínky 
pro odlov. Celý prostor Pivovárky byl zapáskován a platil do něj zákaz 
vstupu. Na místě byla vždy hlídka městské policie a PČR poskytovala 
součinnost. Odlov prováděl vždy jeden zkušený myslivec z mobilního 
posedu, tedy tak, aby střela šla směrem dolů, do země a ještě směrem 
do protisvahu. 

Za čtyři dny byla odlovena tři divoká prasata. První z nich bylo za-
střeleno už hodinu po začátku první akce. Vždy se prostor monitoroval 
a s ním i chování dalších kusů, které se na místě pohybovaly. Vždy utekly 
směrem na pole za garážemi. Jiné skupiny prasat se vracely až nad rá-
nem. V pátek a v další dny nebyla prasata na Pivovárce zaznamenána.
Celý průběh první sady odlovu na Pivovárce jsme společně s policií, 
strážníky a myslivci vyhodnotili jako úspěšný a smysluplný. 

Proto Město společně s ostatními zainteresovanými stranami 
rozhodlo, že:
l  druhá sada odlovu proběhne od pondělí 18. 4. do čtvrtka  

21. 4. 2016, opět v nočních hodinách od 20.00 do 05.00 hodin.
l  Pivovárka bude pro klid a bezpečí nepřetržitě uzavřena až do 

konce druhé sady, tedy do pátku 22. 4. 2016 včetně.
l  Poté se opět rozhodne o dalším postupu.

Uzavření Pivovárky se může jevit jako omezující, ale všechny zaintere-
sované strany se shodují, že klid a žádný pohyb osob, zejména se psy, 
mohou přinést možnost kvalitně odpozorovat chování divokých prasat 
a tím proti nim také efektivně zakročit. Volíme ale variantu menšího zla 
a zvýšení bezpečnosti za několik týdnů uzavření Pivovárky stojí. 
Děkujeme především myslivcům za jejich velmi profesionální spo-
lupráci, vážíme si jí. Také děkujeme Vám všem, celé mníšecké veřej-
nosti, za trpělivost, podporu a věcnou diskusi. 

Miloš Navrátil, OKS, mluvčí



7

Zprávy z radnice
DŮLEŽITÉ ZPRÁVY O DĚNí VE MĚSTĚ  
VÁS NEMINOU
Spouštíme SmS infokanál
Od 8. dubna 2016 zahajujeme provoz SMS infokanálu. Včas a bez hle-
dání informací se tak dozvíte vše podstatné o aktuálním dění ve měs-
tě. Přímo do svého mobilního telefonu můžete dostávat informace 
například o nenadálých situacích a kalamitních stavech a jejich řešení, 
plánovaných odstávkách vody, přerušení dodávek elektřiny a plynu, 
haváriích a stavu jejich řešení, uzavírkách místních komunikací, o termí-
nech mimořádných svozů odpadu, o termínech zasedání zastupitelstva 
města, o konání kulturních a společenských akcí a o mnohém dalším.

Výhody SMS infokanálu:
l  je pro Vás jako služba města zdarma;
l  je nejrychlejším způsobem sdělení informací, což je důležité zejmé-

na u mimořádných událostí;
l  je Vám „šitý na míru“ – dostávat můžete jen zprávy, které se Vás týka-

jí jak s ohledem na lokalitu, v níž bydlíte, tak na téma, jež Vás zajímá.

JaK na TO? 
Abyste na svůj mobilní telefon SMS zprávy dostávali, je potřeba  
zaregistrovat se, a to některým ze tří způsobů:

1) POmOCÍ SmS v zadaném tvaru
REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MNISEK 
mezera ULICE mezera CISLOPOPISNE
pro zasílání všech infozpráv 

REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MNISEK 
mezera ULICE mezera CISLOPOPISNE mezera KLÍČOVÉ SLOVO
pro zasílání vybraného tématu

Klíčová slova pro volitelná témata zpráv
T1 - Všechny infozprávy (všechna témata)
T2 - Krizové řízení
T3 -  Informace městského úřadu (zastupitelstvo, svoz odpadu,  

poplatky, úřední oznámení atd.)
T4 - Oznámení městské policie (nalezená zvířata aj.)
T5 - Odstávky energií (elektřina, voda, plyn)
T6 - Dopravní informace (uzavírky, nehody, PID apod.)
T7 - Kultura, společnost a sport
T8 - ZŠ a MŠ

SmS zasílejte na číslo 318 541 912.

Příklady:

REGISTRUJ mezera JAN mezera NOVAK mezera MNISEK REVNICKA 
mezera 123
pro zasílání všech infozpráv
REGISTRUJ mezera JAN mezera NOVAK mezera MNISEK mezera 
REVNICKA mezera 123 mezera T7
pro zasílání infozpráv k tématu Kultura, společnost a sport

Dvojslovné názvy ulic oddělte mezerou a pro registraci adresy rekreač-
ního objektu přidejte za číslo popisné mezeru a slovo EVID:

REGISTRUJ mezera JAN mezera NOVAK mezera MNISEK mezera 
POLNI mezera 123 mezera EVID

Pro odhlášení zasílaných zpráv odešlete SMS ve tvaru
ODREGISTRUJ 

Budete-li si chtít dodatečně registrovat další téma, použijte SMS ve tva-
ru REGISTRUJ mezera KLÍČOVÉ SLOVO

2) PrOSTŘednICTVÍm On-LIne FOrmuLÁŘe
Na webu města www.mnisek.cz najdete odkaz SMS INFOKANÁL.  
Po kliknutí na něj se Vám zobrazí formulář, kam nejprve zadáte své  
telefonní číslo a další údaje a vyberete, o jaká témata informací máte  
zájem. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro potřeby fungová-
ní infokanálu a nemusíte se bát jejich zneužití.  

NOVÁ PRAVIDLA ZPRAVODAJE
Redakční rada Zpravodaje v souvislosti s přípravou nové koncepce rad-
ničního měsíčníku zpracovala nová (respektive aktualizovala) pravidla 
pro uveřejňování nevyžádaných, do redakce zasílaných, příspěvků. 
Rada města je odsouhlasila 2. března 2016 (usnesení č. 5-41/2016). Nyní 
tedy platí pravidla v tomto znění:

1.  Délka jednoho příspěvku nepřekročí 2 200 znaků včetně mezer. 
Může ho doplnit 1 fotografie (rozlišení 300 dpi a více).

2.  Došlé podněty a dotazy občanů redakce zpracuje a zařadí podle  
aktuálnosti a připravovaných témat.

3.  Redakce může příspěvky stylisticky upravit a krátit. Redakce o úpra-
vách vyrozumí autory.

4.  Příspěvky došlé do uzávěrky vydání se mohou zařadit podle aktuál-
nosti a připravovaných témat do vydání. Příspěvky, které se do aktu-
álního čísla nevejdou, budou zveřejněny v číslech následujících nebo 
na webových stránkách města.

5.  Opakovaným příspěvkům, které se týkají jednoho tématu, se Zpra-
vodaj nebude dále věnovat, pokud redakce nebo redakční rada ne-
rozhodnou jinak.

6.  Příspěvky ve Zpravodaji se budou týkat záležitostí veřejného zájmu*.

7.  Zpravodaj zveřejní pouze příspěvky, které nebudou: 
  diskriminovat občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, 

sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry; 
  obsahovat soukromé či osobní spory občanů či skupin občanů, které 

nesouvisí s obecní tématikou (s veřejnými záležitostmi obce); 
  v rozporu s dobrými mravy, napadat dobré jméno osob či firem nebo 

obsahovat vulgární urážky a osočování; 
  postrádat identifikaci pisatele (anonymy) a kontaktní údaj.

8.  Redakce o úpravách vyrozumí autory. 

* Definici obvykle stanoví soud ke každému případu zvlášť, obecně  
definoval Ústavní soud veřejný zájem jako „ochranu (nejen právních) 
norem o právech, povinnostech a stavech, jejichž zachování patří  
podle obecného názoru k nezbytným předpokladům lidského soužití“. 
(ÚS 41/97 ze dne 11. 3. 1998)

Zora Kasiková, redakce, OKS

3) OSObnĚ 
Pokud si nevíte rady nebo chcete pomoci, rádi Vám s registrací pro 
SMS infokanál pomůžeme například v městské knihovně (Komenského 
413), a to v provozní době oddělení pro dospělé. V případě přání osobní 
konzultace mne kontaktujte na e-mailu milos.navratil@mnisek.cz nebo 
tel. č. 739 429 712. Pro domov pro seniory připravujeme samostatné 
informační setkání a registraci na místě, stejně tak je můžeme připravit 
pro případné další zájemce - jednotlivce i organizace. 

SMS infokanál nahradí technicky zastaralý a nevyhovující městský roz-
hlas. Dodavatelem je firma Konzulta Brno, a. s., která byla vybrána Ra-
dou města v prosinci minulého roku na základě poptávkového řízení. 
Město za službu zaplatilo aktivační poplatek 5 000 Kč (po vyjednané 
slevě), měsíční poplatek bude pro první rok provozu 0 Kč a poté 500 Kč. 
Za jednu SMS odeslanou do GSM sítí v ČR zaplatí Město od 0,99 Kč do 
2 Kč dle sítě (každý měsíc je navíc 250 SMS zdarma a prvních 12 měsíců 
neplatíme žádný paušální poplatek). Za registrační SMS zaplatíte cenu 
podle tarifu u Vašeho operátora.

Bližší informace najdete na webu www.mnisek.cz pod odkazem  
SMS infokanál nebo na e-mailu milos.navratil@mnisek.cz  
a tel. č. 739 429 712.

Miloš Navrátil, OKS, krizové řízení, mluvčí města
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SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY
Nabízí tyto služby:
l  objednávky kontejneru v celém  

mikroregionu Mníšecko;

l  sběr různých druhů odpadů;

l  odvoz odpadu po úpravách zeleně;

l  vyštěpkování větví a jejich svoz;

l  k vyzvednutí černé pytle na uložení  
komunálního odpadu.

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

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA  
od 1. 4. 2016 

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

AUDIT ZPRAVODAJE – AKTUÁLNí STAV
V červnu roku 2015 rozhodla rada města o objednání auditu „Hodnoce-
ní objektivity a vyváženosti vlastních sdělovacích prostředků“ u organi-
zace Otevřená společnost o. p. s. Odbor kanceláře starosty tento audit 
následně objednal. Zpracovatel postupoval podle vlastní neveřejné  
a nám neznámé metodiky. Během posuzování si Otevřená společ-
nost od odboru kanceláře starosty vyžádala odpovědi na několik 
otázek, jiná součinnost nebyla vyžadována. Audit měl být dodán na 
začátku září, ale po dohodě byla zpracovateli prodloužena lhůta pro 
zpracování. Na začátku října obdržela radnice první verzi hodnocení  
(28 stran). Odbor kanceláře starosty informoval Otevřenou společnost, 
že bude materiál připomínkovat a zpracoval k němu komentáře, otáz-
ky a vysvětlení, neboť obsahoval některé nepřesnosti ve východiscích  
a nejasné či nejednoznačné závěry. S materiálem se také seznámila 
rada města, stejně jako s předloženými připomínkami. Na základě toho 
byla naplánována schůzka zadavatele a zpracovatele, která se dosud 
neuskutečnila. Až bude k dispozici výsledná verze auditu, redakce  
a redakční rada s ním seznámí veřejnost. 

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

UKLIďME SVĚT, UKLIďME ČESKO,  
UKLIďME SKALKU!
16. 4. 2016 od 9 hodin
Město Mníšek pod Brdy se i letos připojuje k celostátní aktivitě „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko“, opět s podtitulem „Ukliďme Skalku“. Sejdeme se  
v sobotu 16. dubna 2016 v 9 hodin na konci aleje V Lipkách. Po předá-
ní instrukcí a pomůcek se vydáme uklidit svah pod Skalkou, ať už přímo 
nahoru, pod kostelík, vlevo podél staré barokní stezky na Skalku i vpra-
vo pod svah do okolí bývalých výstupů důlních šachet. Pokud nás bude 
dost a síly budou stačit, uklidíme i kolem bývalých zahrádek u rybníčku 
i přímo v areálu. Skončíme v čase oběda či pozdějšího oběda na Skalce 
u tamního oblíbeného stánku s občerstvením. Pro zájemce bude mož-
ná prohlídka např. rekolekčního domu (poustevny) s krásným sousoším 
Pieta od Jana Brokofa. 

Letos se k nám připojí také fanoušci tzv. geocachingu, kteří úklid spojí 
s hledáním „pokladů“ (tzv. kešek) podle GPS souřadnic. Za spolupráci 
tak děkujeme Kryštofu Laryšovi a těšíme se na setkání s geocachery 
(neboli „kačery“).  

Vloni jsme s cca 30 dobrovolníky za 4 hodiny naplnili 4 kontejnery  
a sesbírali 1 160 kg odpadu z téměř celého svahu pod Skalkou. Ti, kdo 
se zúčastnili, si jistě pamatují, že i po celém dopoledni usilovné práce 
by ještě bylo co uklízet. Mnozí z účastníků se v Mníšku nenarodili, ale 
lásku k přírodě, krajině, Mníšku a Skalce sdílejí s místními. Bylo s námi  
i hodně dětí, které tak na vlastní oči, ruce a nohy poznaly, že čistá  
příroda bohužel není samozřejmostí a je potřeba o ni pečovat a chránit ji. 
Už napořád budou vědět, že nepořádek se prostě nedělá, protože sám 
se poté neuklidí. 

Akci „Ukliďme Skalku“ pořádá Město Mníšek pod Brdy společně se spol-
ky Matice Skalecká a Disting PR. Pytle na odpad a ochranné pomůcky 
(rukavice) nám laskavě poskytne Komwag, a. s., technické zázemí a do-
voz i odvoz kontejnerů zajistí Sběrný dvůr Mníšek pod Brdy – oběma 
partnerům tímto srdečně a velmi děkujeme. 

Přidáte se k nám? Budeme rádi, když nám dáte vědět, například  
prostřednictvím webu www.UklidmeCesko.cz/event/11411. 
Víceinformací najdete také na facebookovém profilu města  
www.facebook.com/mnisekpodbrdy.  

Uklízet v přírodě znamená pečovat o sebe sama – těšíme se 
s Vámi na shledanou!

Zora Kasiková, OKS
Miloš Navrátil, vedoucí OKS
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KŮROVcOVÁ KALAMITA MŮŽE HROZIT  
I V OKOLí MNíŠKU
V českých lesích letos hrozí největší kůrovcová kalamita za posledních 
20 let. Svým rozsahem by se mohla vyrovnat poslední velké kůrovcové 
kalamitě z první poloviny 90. let minulého století. Kvůli horkému a su-
chému počasí posledních let, které je pro kůrovce velmi příznivé, očeká-
vají letos lesníci meziročně trojnásobné množství kůrovce. Kůrovec se 
přemnožil především na Moravě a ve Slezsku, ale také v jižních Čechách. 

Kůrovec je často používané lidové označení pro lýkožrouta. Lýkožrouti 
patří do řádu brouků (Coleoptera), čeledi kůrovcovitých (Scolytidae). Na 
smrku se u nás vyvíjejí a škodí čtyři druhy lýkožroutů. 

Nejúčinnější metodou ochrany proti kůrovci je v současnosti důsled-
né vyhledávání a včasné odstranění veškerého napadeného materiálu 
před výletem brouků nové generace. Pokud by totiž nebyly napade-
né stromy včas vyhledány, zpracovány a ošetřeny, dokáže namnožený 
brouk napadat okolo stojící stromy. Kůrovci se při vhodných podmín-
kách množí geometrickou řadou a z jednoho silně napadeného stromu 
se může do okolního lesa vyrojit až 40 000 nových jedinců.

Jaro je velmi vhodnou dobou pro boj s kůrovci. Jarní rojení začíná ob-
vykle na začátku května, případně na přelomu dubna a května. Takže 
nastal čas pro kontrolu ohrožených smrků.

Proto jsme se rozhodli požádat občany Mníšku o pomoc při vyhle-
dávání kůrovcových stromů. Při zjištění napadených stromů nebo jen 
podezření na výskyt kůrovce prosíme o nahlášení městskému úřadu 
(Ing. Jiřina Romová, tel. 318 541 931). Předem mnohokrát děkujeme za 
ochranu našich smrků proti tomuto velmi škodlivému hmyzu.

Jak poznáme kůrovcový strom? 
Brouk nalétá nejprve pod korunu na rozhraní suchých a zelených větví. 
Strom ho zalévá pryskyřicí, takže za příhodného slunečního osvětlení 
jsou pod korunou vidět třpytivé kapky pryskyřice. To je první příznak. 
Jak na strom nalétají další brouci, hromadí se za šupinkami kůry a na 
patě stromů hnědé drtinky vypadávající ze závrtů. Pak strom začíná 
chřadnout, rezne mu jehličí, začne z něj opadávat kůra (už i ze zelených 
stromů!), prosychá mu vršek koruny a nakonec umírá. Napadení kůrovci 
se může týkat i relativně mladých stromů.

Za komisi pro životní prostředí Jaroslav Salava

SAKURY V NÁDRAŽNí ULIcI U ALBERTA
Domnívám se, že vůči veřejnosti má Městský úřad v Mníšku pod Brdy 
určitý dluh ve vysvětlení, proč byly vykáceny sakury v Nádražní ulici 
před prodejnou Albert.

Dne 6. 5. 2015 na svém pravidelném zasedání odsouhlasila komise pro 
životní prostředí jednomyslně stromy pokácet. Celý zápis její činnosti je 
na stránkách Města, zde zveřejňuji pouze tu část, týkající se předmět-
ných sakur.

4.2 Sakury v ul. Nádražní
Zdravotní stav dřevin u supermarketu Albert (2 ks třešně pilovité - sakury) je 
poměrně špatný, ani odborným arboristickým či zahradnickým zásahem 
není možné docílit zdravotního stavu, který by umožnil jejich dlouhodobé 
setrvání na daném místě.

KpŽP odhlasovala:
KpŽP doporučuje sakury pokácet v období vegetačního klidu a bezpro-
střední odstranění vyhnilých větví. Dále KpŽP žádá RM o zjištění výskytu 
všech inženýrských sítí, aby prostor u Nádražní ulice sousedící s areálem 
supermarketu Albert se mohl rekultivovat.

Tolik tedy zápis komise. Odstranění vyhnilých a poškozených větví jsem 
dostal od komise za úkol, což po odkvětu bylo provedeno. Nižší vět-
ve nad vozovkou, tj. ve výšce cca 3 m, byly opakovaně ničeny skříněmi 
nákladních aut zásobujících Albert. Stromy v místech roubování, tj. ve 
výšce 160-180 cm, byly do hloubi větví napadeny hnilobou (viz červená 
šipka na obr. č. 1), neboť v jejich paždí se pravidelně držela srážková 
voda. Odřezával jsem také letité větve vyrostlé z podnoží, které pro 
dobrého pozorovatele kvetly bílým třešňovým květem. Vlivem stáří  
a nevhodných půdních podmínek byly stromy napadeny rakovinou. 
Svůj vliv měla i bezprostřední blízkost poměrně nedávno rekonstruova-
né vozovky, kdy nebyl znám ani stav ani rozsah poškození kořenů pod 
vozovkou.

NOVELA ZÁKONA O MYSLIVOSTI BY MĚLA 
PŘINÉST SNíŽENí STAVŮ PRASETE  
DIVOKÉHO A ŠKOD, KTERÉ ZPŮSOBUJE.
K většímu snížení stavů spárkaté zvěře (parohatá, rohatá a černá zvěř) 
a s tím souvisejících škod na zemědělských a lesních pozemcích má 
přispět novela zákona o myslivosti, kterou připravilo ministerstvo ze-
mědělství. Novela upravuje některé parametry s cílem, aby se podařilo 
snížit stavy spárkaté zvěře. Tím by se snížily škody, které zvěř způsobuje 
na pozemcích, zemědělských plodinách a v lesích. Novela zákona o my-
slivosti je nyní v meziresortním řízení.

Hlavním cílem je upravit zákon tak, aby co nejvíce pomohl ke snížení 
stavů spárkaté zvěře, především prasete divokého, siky japonského  
a jelena evropského. K tomu by mělo přispět správné nastavení plánu 
mysliveckého hospodaření. Současná tvorba plánu chovu a lovu bude 
rozšířena tak, že konečné rozhodnutí o výši plánu lovu bude příslušet 
orgánu státní správy myslivosti. Nově se povinně bude stanovovat plán 
lovu i pro ty druhy zvěře, které nejsou v honitbě normovány, ale v minu-
lém hospodářském roce bylo v honitbě uloveno pět a více kusů tohoto 
nenormovaného druhu spárkaté zvěře. Při nesplnění plánu lovu hrozí 
pokuta do výše 200 tisíc korun.

K dosažení vytčeného cíle nestačí jen správné nastavení plánu lovu, ale 
je potřeba také kontrola jeho plnění. U prasete divokého se odlovený 
počet prasat bude státní správě myslivosti dokládat veterinárním po-
tvrzením o vyšetření na svalovce, ve kterém bude vyznačeno, že vzorek 
z prasete byl odevzdán společně s pírkem (ocasem) uloveného prase-
te. Tím je zajištěna společně veterinární kontrola nezávadnosti zvěřiny  
u všech ulovených prasat a také to, že se z jednoho uloveného prasete 
neudělalo více vzorků, a tak se fiktivně nedokládalo plnění plánu lovu. 
Pokud se stavy zvěře nepodaří snížit, bude stát muset nařídit jednotný 
celoplošný mechanismus kontroly plnění plánu lovu.

Ruší se i některá omezení lovu, například povinnost žádat o výjimku pro 
lov dospělé zvěře na společných lovech. Nově bude moci krajský úřad 
udělit výjimku z doby lovu u samičí zvěře a mláďat. Stejně tak nebude 
povinné ustavovat mysliveckou stráž.

Novela zákona vypadá nadějně. Doufejme, že bude přijata v navrhova-
né verzi a že napomůže k řešení problému s divokými prasaty i v Mníšku 
pod Brdy.

Za komisi pro životní prostředí Jaroslav Salava

Větve, které jsem odřezával, 
byly cítit typickým kyselým 
zápachem právě vlivem roz-
sáhlého napadení rakovinou. 
Mnohé, do nichž jsem pouze 
zařízl, samy odpadly. A to, že 
pařezy mají zdravé dřevo, do-
kládá pouze dobrou vitalitu 
planých podnoží ptáčnice bě-
lokoré, na níž ve zmíněné výš-
ce byly sakury v zahradnické 
školce naroubované. Pařezy 
tedy nemohou být vodítkem 
zdravotního stavu sakur. Tento 
víceméně technický průklest 
jsem provedl jenom proto, aby 
pádem hrozící větve nikoho 
z chodců nezranily. Ozdravný 
řez tedy nebylo možné z výše 
uvedených důvodů provést.

Věřím tedy, že tímto článkem podávám veřejnosti sice asi pozdě, ale 
aspoň dostatek důkazů o skutečně špatném zdravotním stavu těchto 
stromů, kdy opravdu jedinou možností bylo právě to, pro mnohé kon-
troverzní, vykácení. To, jak pařezy vypadají po pokácení stromů, je věc 
jiná a vizitka odbornosti provádějící firmy.

Vladimír Smetana, člen komise pro životní prostředí
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BEZPEČNOSTNí DESATERO PRO SENIORY         
1/ NIKDY neotevírejte dveře bytu 
nebo domu, pokud nejsou zabez-
pečeny bezpečnostním řetízkem. 
Vždy se ještě předtím podívejte 
kukátkem, kdo za dveřmi stojí, 
nebo se podívejte z okna a po-
dobně. Je-li Vám cokoliv podezře-
lého, tak neotevírejte!

2/ NIKDY nedávejte NIKOMU  
CIZÍMU do rukou peníze. A to ani 
v případě, že Vám bude tvrdit, že 
jej posílá někdo z rodiny. VŽDY si 
v takovém případě předem tele-

fonicky ověřte, zdali je skutečně dotyčný člen rodiny potřebuje. V tako-
vém případě si zavolejte člena rodiny Vy! NIKDY si neberte od někoho 
telefon s tím, že má na druhém telefonu člena Vaší rodiny. 

3/ NIKDY nepouštějte cizí osobu dovnitř bytu nebo domu, pokud si 
opravdu nejste jistý(á), že se skutečně jedná o osobu, kterou se do bytu 
pustit nebojíte a od které Vám v žádném případě nehrozí nebezpečí.

4/ NIKDY s sebou nenoste větší obnos peněz. Chcete-li vybrat anebo 
uložit větší částku do banky, tak požádejte o doprovod někoho z rodiny, 
případně blízkých přátel.

5/ NIKDY neuzavírejte žádnou smlouvu přes telefon nebo internet,  
a to ani v případě, že by byla velice výhodná. VŽDY se předem poraďte 
s někým z rodiny nebo přátel.

6/ NIKDY nepůjčujte peníze NIKOMU, koho dobře a osobně neznáte.  
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ani prostřednictvím internetu, např. přes  
Facebook, a podobně. Internet využívá mnoho seniorů a prudce stoupá 
počet starších lidí, ze kterých jsou vylákány peníze za pomoci sociálních 
sítí na internetu.

7/ NIKDY neuzavírejte žádnou smlouvu (na odběr plynu, elektřiny, 
změnu telefonního operátora a podobně), když s takovou nabídkou 
přijde někdo za Vámi domů. NIKDY takového člověka nepouštějte do 
domu nebo bytu. VŽDY se poraďte s někým z rodiny. 

9/ NIKDY si neberte půjčku od nebankovní společnosti. Když už si chce-
te nebo musíte půjčit peníze, tak VŽDY v bance. Ani banka Vám nepůjčí 
zadarmo, ale máte jistotu, že Vaše splátky budou využity na umoření 
Vašeho dluhu. U nebankovní společnosti vždy riskujete, že někdy mů-
žete být podvedeni, protože ne každá nebankovní společnost je vůči 
svým klientům poctivá.

10/ VŽDY, pokud se budete cítit ohroženi, obraťte se na svou rodinu. 
NIKDY se nestyďte kontaktovat profesionální organizace, městskou po-
licii nebo městský či obecní úřad, a to i kvůli zdánlivé maličkosti. NIKDY 
nevíte, co vše se někdy z takové „maličkosti“ může vyvinout. VŽDY si 
pamatujte, že se máte na koho obrátit s každým svým problémem bez 
ohledu na to, o jaký problém se jedná. 

Zdroj: Antišmejdi, s. r. o. (redakčně upraveno)
info@antismejdi.cz, www.antismejdi.cz

V případě, že se budete cítit ohroženi například nepoctivým podomním 
prodejem jakéhokoliv zboží nebo služeb, kontaktujte městskou policii 
na lince s nepřetržitým provozem: 737 274 227.  

mesto@mnisek.cz, www.mnisek.cz

VÝJIMEČNÁ SLUŽBA, KTERÁ UMOŽňUJE ŽíT 
DÉLE DOMA 
Pan Bohumil Glückauf se narodil v roce 1923. Je milovníkem krásných 
žen, country hudby a tance. Pětadvacetkrát absolvoval dálkový pochod 
Praha – Prčice. Před deseti lety si splnil sen – procestoval Spojené státy 
a z Texasu si přivezl kovbojský klobouk, proto má mezi přáteli přezdívku 
Kovboj. Bohumil je fanouškem Sparty a hrdým účastníkem 2. odboje, 
během kterého byl vězněn v nacistické káznici Ebrach. Bohumil žije 
sám. Jeho bezpečí hlídá tísňová péče Života 90. 

Žít doma i ve vysokém věku, bez obav a s vědomím, že v případě po-
třeby vždy přijde pomoc - to umožňuje propracovaný systém tísňové 
péče. Tlačítko tísňové péče dokáže přivolat pomoc v případě pádu, ne-
volnosti nebo jiné krizové situace. Umožňuje tak žít soběstačný život  
s jistotou, že v případě potřeby přijde pomoc. 

Jak tísňová péče funguje?
Když se seniorovi udělá nevolno, upadne a nemůže vstát, je týrán, okra-
den nebo potřebuje jinou pomoc, stačí jen zmáčknout tlačítko, které u 
sebe nosí. Během chvíle je propojen s dispečinkem tísňové péče. Ope-
rátorky zjistí, co se stalo, a podle situace zorganizují potřebnou pomoc 
– zavolají rodině, zorganizují příjezd záchranné služby, policie nebo ha-
sičů. 

Čidlo pohybu v domově uživatele – jistota pomoci
Tísňová péče je chytré zařízení, které obsahuje nejen tlačítko, ale i čidlo 
pohybu. Stane-li se, že uživatel upadne a nestihne tlačítko použít, čidlo 
po nastavené době samo spustí alarm a volá dispečink tísňové péče. 
Služba tak dokáže zachránit život a vylučuje riziko, že uživatel leží na 
zemi svého bytu zraněn a bez pomoci.

Pravidelná volání
Další výhodou a jedinečností služby tísňové péče Života 90 je pravidel-
né volání - operátorky jednou týdně všechny uživatele obvolávají. Díky 
tomu, že pravidelně sledují a aktualizují informace a stav uživatele, jsou 
pak schopny ještě rychleji a efektivněji zorganizovat pomoc. 

Chcete se dozvědět víc? máte o službu zájem?
Volejte v pracovní dny mezi 8.00 a 16.00 hod. na telefonní číslo 
222 333 546, pište nám na e-mail zajemciosluzby@zivot90.cz nebo  
navštivte webové stránky www.tisnovapece.cz.

Zdroj: Život 90

Pro seniory
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Knihovna

SeTKÁnÍ Se SPISOVaTeLKOu  
KLÁrOu SmOLÍKOVOu
V rámci celorepublikové knihovnické akce „Březen měsíc čtenářů“ jsme 
pro deváté ročníky ze ZŠ Komenského 420 domluvily setkání se spi-
sovatelkou Klárou Smolíkovou. Je autorkou titulů, jako jsou například 
Husův dům, Husité, H.U.S. úplně světovej, Na hradě Bradě, Jak se staví 
město, Vynálezce Alva a jiných skvělých knih. A také je šéfredaktorkou 
komiksové revue Bublifuk.

Setkání proběhlo 4. března u nás v městské knihovně. Paní Smolíková 
nejenže děti vzdělala o Mistru Janu Husovi, husitství a tématech s tím 
spojených, ale také jim ukázala, jak vzniká komiks a že počátky komik-
su jsou už v době kamenné, v různých triptyších, obrazech a podobně. 
Předvedla společně s dětmi, jaké jsou v komiksu druhy bublin a co zna-
menají. A že ke každému zvuku se dá vytvořit zajímavé citoslovce. Žáci 
měli možnost vymyslet si vlastního hrdinu a mohli si vyzkoušet různé 
výrazy obličeje i řeč celého těla. V pracovních listech měli pospojovat 
hrdiny s jejich typickými věcmi, např. Kapitán Amerika potřeboval svůj 
štít, nejvyšší severský bůh Thor hledal své kladivo a našemu Červenáč-
kovi z Rychlých šípů se ztratila červená čepice.

Děti si workshop moc užily, myslíme, že každé si v něm našlo to své. 
Setkání s paní Klárou Smolíkovou bylo úžasné a zajímavé a my jí moc 
děkujeme za návštěvu. 

Tereza Bauerová a Nikola Bláhová, knihovnice

PrOVOZnÍ dOba mĚSTSKÉ KnIHOVnY mnÍŠeK POd brdY, KOmenSKÉHO 413

Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti

Pondělí 8.00-11.00 12.00-17.00 8.00-11.00

Úterý 12.00-15.00

Středa 8.00-11.00 12.00-17.00

Čtvrtek 8.30-11.00 12.00-18.00 14.00-18.00

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

KNIHOVNA Mníšek pod Brdy

Spisovatelka Klára Smolíková při své prezentaci

Žáci 9. tříd si vyzkoušeli, jak se tvoří komiks

PrO dOSPĚLÉ
MACMILLAN, Gilly 
SPÁLENÁ OBLOHA
Stačí jen okamžik – a život se 
změní v peklo. Rachel Jennerová 
zůstala na moment pozadu.  
Od té chvíle se její osmiletý syn 
Ben pohřešuje…

VAUGHAN, Sarah 
LÁSKA S CHUTÍ MAKRONKY
Román pro ženy odehrávající  
se v prostředí populární 
gastronomické soutěže Hledá se 
nejlepší pekařka!

EBERSHOFF, David 
DÁNSKÁ DÍVKA
Román inspirovaný osudem 
dánského malíře Einara 
Wegenera, který jako první 
podstoupil operativní změnu 
pohlaví.

VALLGREN, Carl – Johan 
CHLAPEC VE STÍNU
Psychologický thriller 
oceňovaného švédského autora,  
v němž je bývalý vojenský 
tlumočník zatažen do podivného 
případu zmizelých sourozenců  
a temných rodinných tajemství.

COBEN, Harlan 
CIZINEC
Napínavý psychothriller o tom, 
 jak se mohou dobře míněné lži  
v rukou neznámého cizince  
změnit ve smrtící pasti.

JAMES, E. L. 
GREY
Populární erotický příběh, známý 
z bestselleru Padesát odstínů 
šedi, nahlížený tentokrát očima 
mužské poloviny ústředního páru, 
tajemného Christiana Greye. 

NIEDL, František 
SLUNCE NA ÚTĚKU
Napínavý sci-fi příběh Mika  
a Bessy, odehrávající se ve 
Spojených státech, vypráví 
novodobou verzi  
o konci světa.

MAKELL, Henning 
FIREWALL
Další z případů švédského 
komisaře Kurta Wallandera  
se zabývá spojením  
kriminálních činů  
s digitalizovaným světem.

VONDRUŠKA, Vlastimil 
MRTVÝ POSEL
Devátý díl série historických 
detektivních románů, ve kterých 
zločiny vyšetřuje královský písař 
Jiří Adam z Dobronína.

PrO dĚTI
JOHNSON, Rebecca 
JULINKA A JEJÍ ZVÍŘÁTKA  
ZATOULANÍ PEJSKOVÉ
Sedmé, volné pokračování příběhů 
o nadějné desetileté veterinářce 
Julii a jejích lidských i zvířecích 
kamarádech. Určeno čtenářkám 
od sedmi let, také jako první čtení.

GREEN, D. L. 
KÁJA SUPER FRÁJA
Další vyprávění třeťáka Káji,  
který tentokrát řeší problémy  
se „zákeřným holčičím„ světem.  
Pro mladší děti.

SMOLÍKOVÁ, Klára 
H.U.S. – HUS ÚPLNĚ 
SVĚTOVEJ 
Napínavý a zároveň didaktický 
příběh o studentovi kvarty Petrovi, 
který má za úkol zpracovat referát  
o Janu Husovi.

KRATOCHVÍL, Miloš 
KOUKÁ ROURA NA 
KOCOURA 
Výběr těch nejbláznivějších  
a nejvtipnějších básniček 
sestavený samotným autorem.  
Pro děti od 5 let.
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Hraje na housle, vede sbor, dirigu-
je orchestr a skládá hudbu. Také, 
či především, je ale maminkou 

pěti dcer, z nichž každá už dnes pro-
jevuje hudební nadání. Čtyři z nich 
(kromě té nejmladší) spolu s dalšími 
dětmi tvoří vznikající dětský soubor 
hudebního uskupení Musica Podber-
densis, které předvedlo první letošní, 
velikonoční, koncert na Skalce. Zákla-
dem souboru jsou členové rodiny Ko-
peckých, jež život přivedl do kraje pod 
Brdy – vedle Veroniky je to její manžel 
Ondřej a jeho bratr Pavel s manželkou 
Alenou. Veroničina hudební činnost  
a její provázanost s jinými projekty 
obohacují hudbou nejen region Mní-
šecka. 

Musica Podberdensis letos poprvé vystupuje 
s dětským souborem složeným mj. z potomků 
členů orchestru. Proč jste se k tomu rozhodli?
Není to vlastně poprvé, co s námi naše děti 
vystupují. Loni zaznělo na Skalce při našem 
velikonočním koncertu krátké pásmo lidových 
písní, kdy vystoupily sólově čtyři děti s dopro-
vodem nás dospělých. Tam jsme si ozkoušeli, 
jak to funguje, a letos jsme jejich počet roz-
šířili na 14 dětí. Připojily se ještě děti bratra 
mého muže a naší kamarádky, navíc některé 
naše děti dorostly a mohou také vystupovat. 
Myšlenka společného hraní dětí v nás rostla 
už dlouho, letos se nám ji konečně podařilo 
realizovat.
Pro koncert na Skalce si každé dítě, které umí 
hrát na nějaký nástroj, samo vybralo písničku. 
Upravila jsem je v lidovém duchu tak, jak mám 
v hlavě harmonii, když si písničku zpívám, 
nebo jako bych hrála na housle druhý hlas. 
Máme takovou představu, že by se soubor do 
budoucna rozvíjel, chceme k hudbě přidat ta-
neční vystoupení, dětem vyrobit kostýmy. Od 
jedné posluchačky jsme po koncertě na Skal-
ce dostali finanční dar na rozvoj souboru. Této 
dámě, která sama pochází z významné hudeb-
ní rodiny, děkujeme a jsme za to moc rádi.

Je samozřejmostí, že vedete děti k hudbě...
Nedovedeme si představit život bez hudby. 
Sice jsem vystudovala hudební vědu a mohla 
bych se hudbou živit, ale jinak to v podstatě 
děláme všechno amatérsky. Od začátku jsme 
věděli, že se děti, pokud se u nich projeví hu-
dební nadání, budou hudbě věnovat. A měli 
jsme štěstí, všechny už v kolíbce, když jsem jim 
něco zabroukala, už to po mně opakovaly. My-
slím, že každé dítě je schopné naučit se zpívat, 
když se to v něm odmalička pěstuje. Samozřej-
mě, že někdo má větší talent, někdo menší, ale 
když se dítěti zpívá, když se mu rodiče věnují, 
může si hudbu užívat. A to je nejdůležitější – 
aby z toho mělo radost, i když z něj nebude 
profesionální hudebník.
Naše holky si samy každá vybrala svůj nástroj – 
Klárka housle, Barunka violoncello, Madlenka 
klavír. Kristinka, které teď bylo pět let, se celý 
rok ptala, kdy už dostane housličky, tak teď je 
dostala a na koncertě na Skalce už se s nimi 
představila.

Pro děti, ale rozhodně nejen pro ně také kom-
ponuješ. Z čeho při tom vycházíš?
Dětské písničky mi jdou skládat skoro samy. 
Když měl můj táta pětašedesáté narozeni-
ny, rozhodla jsem se, že mu zhudebním jeho 
básničky, které nám posílal z cest. Ráno jsem 
si přečetla básničku, během dne jsem o ní pře-
mýšlela a pak k ní rovnou napsala hudbu. To 
mne opravdu bavilo, bylo to pro děti a šlo to 
rychle. A když jsem to dopsala, zahrála a za-
zpívala jsem jim to a ony si to hned začaly zpí-
vat. To byla pro mne taková kontrola, že se to 
podařilo. A mají ty písničky rády. Text mě vždy 
inspiruje, i rytmicky. Když si ho říkám, rovnou 
mne napadá melodie, k ní vytvářím protihlasy 
a harmonii. 

A tak to bylo i u Tvé skladby Pax huic domui 
(Pokoj tomuto domu), kterou jsi složila vloni 
k příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana 
Husa? 
Impuls vzešel od naší evangelické farářky 
Venduly Kalusové - prvotní nápad byl provést 
tuto skladbu na Skalce, což se nakonec kvůli 
časovému vytížení souboru nepodařilo. Pre-

miéra proběhla nakonec ve velké aule Karoli-
na. Vybrala jsem si sama text: Řeč o míru - já 
bych to tedy spíše přeložila jako Řeč o pokoji 
- kterou Jan Hus napsal v Kostnici ve vězení, 
jako kázání, jež chtěl přednést na koncilu, ale 
nikdy k tomu nedošlo. Je to moc hezký text, ze 
kterého jsem vytvořila libreto rozdělené do tří 
částí: Pax vobis (Pozdravení pokoje), De pace 
(O pokoji) a Fiat pax (Modlitba za církev). 
Je to kantáta pro sólový baryton, smíšený 
sbor, smyčcový orchestr, flétnu a hoboj. Za-
ložená je na mém vlastním protestantském 
chorálu, z jehož melodiky vycházejí všechny 
věty. V první větě zazní chorál celý a je to vlast-
ně zhudebnění Ježíšových slov o pozdravení 
pokoje („Když vejdete do domu, pozdravte: 
Pokoj tomuto domu“), kterým Hus chtěl po-
zdravit koncil. Druhá, prostřední věta rozvíjí ve 
sborové sazbě jednotlivé fráze chorálu, které 
nejprve předzpívá sólista. Hus v textu rozebírá 
jednotlivé druhy pokoje a vyzývá církev, aby 
se vyvarovala různých neřestí. Husův analy-
tický text mi sám o sobě určil formu a stejně 
tomu bylo i ve třetí větě, která je modlitbou za 
ony druhy pokoje. Skladbu jsem psala v latině, 
kterou jsem měla na vysoké škole. Protože vy-
cházím z textu, používám i zvukomalbu. Když 
je řeč o hříchu, je to bouřlivější, když je text 
o pokoji, charakter hudby je jím inspirovaný. 
Vždy vycházím z textu, i když jsem samozřej-
mě měla představu o formě – to člověk musí 
mít, nejde psát jen noty jednu za druhou.

Jak ses ke skladbě dostala? 
Studovala jsem hudební vědu a bavily mne 
věci jako harmonie, sluchová analýza, kon-
trapunkt. Vypracovala jsem jako domácí úkol 
fugu a skladateli Eduardovi Doušovi, tehdej-
šímu asistentovi na fakultě a mému učiteli, se 
to líbilo a zeptal se, zda bych nechtěla zkusit 
studium skladby na konzervatoři. Udělala 
jsem přijímačky a ve dvaadvaceti letech jsem 
přišla na konzervatoř mezi čtrnáctileté děti. 
Maturovala jsem, když jsem už měla po stát-
nicích na filozofické fakultě. Vlastně jsem vždy 
dělala několik věcí souběžně – studovala jsem 
v dvojjazyčné česko-francouzské třídě gymná-
zia Jana Nerudy, a když mne potom přijali na 
hudební vědu na filozofické fakultě a na sbor-
mistrovství a hudební výchovu na pedagogic-
ké fakultě, dělala jsem obě školy najednou. Ale 
pedagogickou jsem nedokončila, po třetím 
ročníku jsem již nepokračovala, měla jsem po-
cit, že už mi to dalo vše, co mohlo. 

Kdy a kde komponuješ?
Jak jsem pořád obklopena dětmi, tak skládám, 
když mám čas, nebo ještě přesněji, když mě 
čas tlačí, protože něco slíbím. Přemýšlela jsem 
o tom, když jsem vloni skládala Pax huic do-
mui. Říkala jsem si, že skladatelé měli vždycky 
hospodyni, někdo se o ně staral, nikdo je ne-
směl rušit a několik hodin denně mohli sklá-
dat. Já jsem se ke skládání dostala s vypětím 
všech sil jednou za týden. Říkala jsem si: Jak 
to mám dělat? Ale bylo dobré, že jsem slíbila 
skladbu do určitého dne to odevzdat. Jinak 
bych ji snad nedokončila doteď. 
Eduard Douša mne učil, abych si každý den na-
šla alespoň chvíli pro skládání. Když skladatel 
složí každý den jeden takt, tak to je výborné. 
Když už skládám, složím toho více, ale pak se 
k tomu třeba týden nedostanu. Někdy jsem 
cítila, že bych potřebovala skládat, ale neměla 

ŽIVOT BEZ HUDBY SI NEDOVEDU PŘEDSTAVIT
rozhovor s Veronikou Kopeckou

Veronika Kopecká při velikonočním koncertě na Skalce
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jsem kdy. Kdysi jsem dostala od svého muže 
notýsek s notovou osnovou, a když mě něco 
napadne, tak si to zapíšu. 

Může v dnešní době skladatel zkomponovat 
dobovou, třeba barokní skladbu? 
Může. Třeba František Xaver Thuri píše skladby 
současné i barokní. Měla jsem možnost hrát 
jeho rekviem, jeho hobojové koncerty jsou 
vyloženě barokní. Ale zatímco barokní skladby 
jdou člověku při hraní takříkajíc do prstů, pro-
tože barokní autoři byli tak kompozičně dobří, 
že jedna nota vychází z druhé, tak u skladeb 
nových se někdy pozná, že to není barokní 
skladba, i když tak zní. 

Veroniko, vedeš jako sbormistryně Hvozdnický 
pěvecký sbor – jaký smysl sborové zpívání má? 
Kdo to nezažil, neví, jak to člověka občerstvu-
je. V 19. století vznikala spousta pěveckých 
spolků a věděli proč. Je to něco úplně jiného, 
než když si člověk zpívá sám. Do sboru chodí 
mnoho lidí, kteří nikdy nezpívali, i několik zku-
šenějších, jimž zpívání chybělo. Jedna paní mi 
pokaždé na konci zkoušky děkuje, jak při zpí-
vání zapomene na všechny starosti i bolesti. 
Máme plán na celý rok, co budeme dělat a kde 
vystupovat. Fungujeme při faře, myslím, že náš 
sbor nejvíce vynikne při církevních svátcích, 
hlavně o Vánocích. Tradičně také připravujeme 
Rybovu vánoční mši ve Štěchovicích. Poprvé 
jsem měla obavy, jak to členové sboru zvlád-
nou (někteří ani neumějí noty), začali jsme 
zkoušet už v březnu a naučili se to! Vždycky 
nás provází Musica Podberdensis jako kvartet, 
zadiriguji si sólisty z Národního divadla, kteří 
s námi jako hosté vystupují - je to moc hezké, 
mám radost, že to funguje. Ale nemůžeme 
samozřejmě zpívat jen vánoční skladby. Teď 
budeme vystupovat při velikonočních boho-
službách, tradičně se účastníme třeba Štěcho-
vického zpěvobraní.

Jak sbor vznikl? A může se do něj třeba přihlá-
sit i někdo z Mníšku? 
Je to první soubor, který jsem kdy vedla, i když 
jsem v různých sborech hrála a zpívala. V roce 
2006 přišla do Hvozdnice nová farářka Ven-
dula Kalusová a hned o Vánocích, o půlnoční 
bohoslužbě, jsme udělali hudební blok. A paní 

farářka pak přišla s nápadem, že by ve Hvoz-
dnici mohl být pěvecký sbor. Nabídla jsem se 
(což je u mne vlastně také ojedinělé), že bych 
jej mohla vést, protože k tomu mám vzdělání. 
V únoru 2007 tedy vznikl Hvozdnický pěvecký 
sbor – obeslali jsme několik lidí, kteří pak při-
vedli další, a velmi rychle se počet členů ustá-
lil na přibližně dvaceti. Stále ale potřebujeme 
nové hlasy, hlavně mužské, takže noví členové 
jsou vítáni. 

Hvozdnický pěvecký sbor není jediným hudeb-
ním tělesem, které vedeš – od podzimu minu-
lého roku jsi dirigentkou Příbramské filharmo-
nie. Jakou máš představu o jeho směřování?
Filharmonie vznikla v roce 1908 jako symfo-
nický orchestr, dnes je to v podstatě orchestr 
komorní, tvořený převážně smyčci. Chybí nám 

některé nástrojové skupiny, takže symfonické 
skladby děláme prozatím buď v komorním 
obsazení, nebo potřebujeme výpomoci. Ráda 
bych, kdyby se nám postupně podařilo filhar-
monii doplnit - aktuálně hledáme hráče na 
dechové nástroje, zejména horny - abychom 
mohli dále těšit publikum. Je důležité, aby 
filharmonie hrála. V lednu jsme se dohodli, ko-
lik bude koncertů, mnohé z nich jsou pro Pří-
bram a Dobříš již tradiční. Nejbližší koncert je 
19. dubna na zámečku v Příbrami. Přemluvila 
jsem Ondru, aby „oprášil“ Haydnův violonce-
llový koncert, angažovala jsem i členy Musica 
Podberdensis. A na velký podzimní koncert 
jsme vymysleli, že spojíme všechny příbram-
ské pěvecké sbory, které budou mít zájem,  
a společně s filharmonií provedeme Dvořáko-
vu Lužanskou mši D dur. Koncert se uskuteční 
26. října v divadle v Příbrami, předpremiéru 
budeme mít 23. října v Dobříši. 

Zora Kasiková, redakce, OKS

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Hvozdnici zve na

POdVeČernÍ KaVÁrnIČKY S HOSTem
14. dubna s prof. Helenou ILLnerOVOu

českou přední vědkyní, fyzioložkou, biochemičkou a někdejší předsedkyní Akademie věd 
ČR a Učené společnosti ČR

5. května s rndr. alexandrem VOndrOu
geografem, politikem, expertem na mezinárodní vztahy, někdejším mluvčím Charty 77 

či spoluzakladatelem Občanského fóra, pozdějším diplomatem, ministrem a senátorem, 
nyní vysokoškolským pedagogem, členem programové rady Fóra 2000 aj.

2. června s mgr. Vendulou KaLuSOVOu
evangelickou farářkou a vězeňskou kaplankou, která kromě jiného pomáhá lidem po 

ukončení výkonu trestu zapojit se do společnosti a do vězení se nevracet.

Začátky v 18 hodin.

medITaTIVnÍ SeTKÁnÍ V duCHu KOmunITY V TaIZÉ
Každý 3. pátek v měsíci od 20 hodin

Písně z Taizé v podání Veroniky a Ondřeje Kopeckých, čtení z Bible, modlitba, meditace.

Husův dům Hvozdnice, Hvozdnice 125, Praha-západ

hvozdnice.evangnet.cz                                       hvozdnice@evangnet.cz

Veronika Kopecká (*1977)
Absolvovala hudební vědu na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze, studovala 
skladbu na Pražské konzervatoři a hudební 
výchovu a sbormistrovství na Pedagogické 
fakultě UK. V letech 1997-2011 byla jako 
houslistka a sopranistka členkou souboru 
Piccolo coro&Piccola orchestra, kde se také 
seznámila se svým manželem, MUDr. Ond-
řejem Kopeckým. Působí ve vokálně-instru-
mentálním souboru Musica Podberdensis, 
vede pěvecký sbor při Farním sboru ČCE ve 
Hvozdnici a pěvecký sbor ZŠ Líšnice, dirigu-
je Příbramskou filharmonii. Zkomponovala 
např. sborové skladby s duchovní temati-
kou, dětské písňové cykly nebo kantátu Pax 
huic domui na text Jana Husa Řeč o míru.  
S rodinou žije v Bratřínově. 

Veronika se svými dcerami
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Kultura a společnost

rOK na VSI
Bratři Mrštíkové popsali s poetickým nadhledem jeden roční cyklus 
života v malé vesnické komunitě. Pojďte se s námi podívat do života 
komunity terapeutické, která se probouzí do sedmnáctého jara v lesích 
na Včelníku. V sídle obecně prospěšné společnosti Magdaléna probíhá 
komunitní léčba drogově závislých. Jedná se o rezidenční službu, nabí-
zející klientům intenzivní dlouhodobou terapii. Celá komunita funguje 
na demokratických principech, zásadní otázky se řeší v rámci stanove-
ného řádu kolektivně a každý nese odpovědnost nejen za sebe, ale i 
za úkoly společné celé komunitě, jako je péče o zvířata na farmě, úklid 
nebo vaření. Členové komunity jsou si zároveň navzájem oporou a sdí-
lejí spolu i zásadní životní otázky.

V loňském roce prošlo komunitou celkem 36 klientů, z toho 24 mužů a 
12 žen. Standardní délka celého terapeutického procesu je zhruba 330 
dnů. Oproti roku 1999 se zvýšil průměrný věk klientů z 21 na 28 let. 
Radikálně se snížil poměr klientů, kteří trpí žloutenkou typu B nebo C 
(oproti roku 1999, kdy to bylo 28 % všech klientů, nebo roku 2004, kdy 
to bylo dokonce 46 % všech klientů, bylo vloni nakažených pouze 15 
%). Tuto skutečnost lze označit za přímý důkaz účinnosti takzvaných 
HR (harm reduction) programů, které pracují v terénu a v kontaktních 
centrech s aktivními uživateli drog. Ti tak mají šanci udržet se v relativ-
ně dobré fyzické kondici, což je aspekt, který může významně přispět k 
jejich motivaci a úspěchům v následné intenzivní léčbě závislosti, na-
příklad právě při pobytu v komunitě. Bezmála dvě třetiny klientů, kteří 
mezi léty 1999 až 2004 prošli komunitní léčbou, i tři roky po opuštění 
Magdalény abstinují. To je bezpochyby zásluhou také výborného pro-
fesionálního terapeutického týmu, který péči zajišťuje. 

Komunita každoročně připravuje pašijové hry v Mníšku, sestavuje tým 
na Neckyádu, účastní se Skalecké pouti a spolu s dětmi ze školy sla-
ví Vánoce a také pro ně spolupořádá Pohádkovou cestu. V září se také 
na Včelníku koná celorepublikový sjezd terapeutických komunit zvaný 
Kulturfest. S příběhy některých klientů se budete moci seznámit 29. 3. 
- 12. 4. v prvním patře městského úřadu, kam bude umístěna výstava 
sestavená z autentických výpovědí a uměleckých fotografií ze Včelníku.

Johana Růžková, PR manažerka

Aktuální osazenstvo terapeutické komunity na pracovní výpravě v Líšnici

mnÍŠeCKÝ PanTHeOn
4. dubna *Jan Pravoslav Přibík (1811-1893) 
Syn Františka Přibíka, učitele a ředitele mníšecké školy, absolvoval  
v Praze německou školu, navštěvoval přednášky na pražské univerzitě 
a po složení učitelských zkoušek učil na tamních farních školách a od 
roku 1835 v Berouně. Učil v českém jazyce, vyhýbal se tělesným trestům  
a dával přednost názorné výuce před memorováním. Roku 1843 zřídil 
v Berouně průmyslovou školu a zdarma na ní učil. V roce 1848 se stal 
poslancem zemského sněmu. Za svou pedagogickou činnost byl něko-
likrát oceněn, například pochvalným listem kardinála Schwarzenberga. 
Dnes je na jeho počest pojmenována Přibíkova vyhlídka v Praze 9.

4. dubna *Jan Václav Spitzer (1711-1773)
Barokní malíř, který je autorem nástropních maleb „Zavraždění sv. Vác-
lava“, „Apotheosa sv. Václava“ a „Sv. Václav se zjevuje své sestře Přibysla-
vě“ v mníšeckém kostele, pocházel z rodiny pražského malostranského 
kožešníka. Jeho fresky či oltářní obrazy zdobí mnoho středočeských 
kostelů. Zakázky získával od církevních řádů, farností i od šlechticů – byl 
velmi plodným, váženým a přitom cenově dostupným tvůrcem.

5. dubna *Josef Hyzler (1923-2010)
Ing. arch. Josef Hyzler pocházel z Mukařova. Vystudoval architekturu na 
pražském ČVUT, pracoval v Ústavu památkové péče a ve Státním ústa-
vu pro rekonstrukci památkových měst a objektů, byl aktivním členem 
Klubu za starou Prahu a Kruhu přátel česko-německého porozumění. 
Jako architekt pracoval na obnově Barokního areálu Skalka, kláštera sv. 
Anežky České v Praze Na Františku a také hradů Točník, Žebrák, Kašperk 
aj. Bylo mu uděleno čestné občanství města Mníšku pod Brdy. 

21. dubna *Ota nový (1921-2008)
V Mníšku pod Brdy se završil život pražského rodáka, bojovníka u Tobru-
ku a u Dunkerque. Jako židovská rodina museli Nových s 18letým Otou 
emigrovat - dostali se přes Slovensko po Dunaji až do Černého moře, 
kde byli internováni Angličany. Ihned po propuštění nastoupil Ota 
Nový k čs. jednotce a bojoval u ní až do konce války. Jak řekl v rozho-
voru pro Paměť národa, „měl kliku“, po válce nebyl uvězněn jako mno-
zí příslušníci čs. západních jednotek a mohl dostudovat střední školu  
a pak nastoupit na vysokou. Studoval chemii a do Mníšku se dostal jako 
dělník na šachtu. 

21. dubna *Jan Kramer (1843-1912)
Mníšecký farář, knížecí arcibiskup a biskupský notář je pohřben na míst-
ním hřbitově. V Mníšku působil jako kněz dlouhých 42 let a znám byl 
také jako vynikající hudebník. 

29. dubna *Josef doubrava (1852-1921)
Pozdější královéhradecký biskup se narodil v Mníšku č. p. 3, v domě  
„U Chotů“. Byl nadaným žákem učitele Františka Přibíka. Teologii stu-
doval v Římě a stal se profesorem církevního práva. Byl vyznamenán 

papežským řádem Pro ecclesia et pontifice (Pro církev a papeže), rytíř-
ským křížem řádu Františka Josefa I. a titulem papežského komořího.  
V Mníšku sloužil svou první mši svatou a slavil zde také 25. výročí své-
ho kněžského svěcení. Obyvatelé města mu tehdy, v červenci 1901, 
připravili velkolepé oslavy a ve farní kronice P. Jan Kramer píše: „Pan 
kanovník ničeho netuše byl velice dojat, a vyšed pak z farního domu 
ku shromážděným až k slzám pohnut děkoval za lásku jemu tím usvěd-
čenou slibuje, že co bude v jeho moci, pro své rodiště a své krajany 
vždy milerád učiní“. Dochovala se jeho bohatá korespondence s mnoha 
malíři či sochaři, dokládající Doubravův zájem o umění. Sám přispíval 
do mnoha listů (mj. pod pseudonymem D. Mníšecký), maloval, zajímal 
se o církevní památky a jejich obnovu. Přátelil se s A. Slavíčkem nebo  
J. V. Myslbekem. Městu Hradec Králové odkázal svou sbírku cca 100 ob-
razů, kreseb a dalších děl významných tvůrců 19. a počátku 20. století. 

Zora Kasiková, redakce, OKS

Obraz  „Sv. Václav se zjevuje své sestře Přibyslavě“ 

Signatura J. V. Spitzera v mníšeckém kostele
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Školy a školky / Pro děti

dĚTSKÝ KOuTeK KrTeČeK
Jsme rodinné centrum pro děti od 6 měsíců s dlouholetou tradicí  
v Berouně. Rozdělené na JESLE od 6 měsíců,  ŠKOLKU od 2 let a PŘED-
ŠKOLÁKY vše dle programu MŠ. Jsme k dispozici 24 hodin denně / 7 dní 
v týdnu s možností přespání. 

Od března je pro Vaše děti připravené nové dětské centrum Krteček na 
Mořince. Sídlíme ve společném domě obecního úřadu. Kroužky a kurzy 
jsou každý den dle věku dětí. Celé letní prázdniny máme příměstské  
a pobytové tábory. Naše chůvy docházejí do rodin i v případě nemoci. 
Vždy nutná rezervace místa.

Budeme se těšit na nové dětičky.
Váš krtečkový tým

Kontakt: 
Petra Kozderková
Mořinka a Beroun
telefon: 605 386 101, e-mail: petra.patricie@seznam.cz
www.koutek-krtecek.cz

VÍTÁme nOVÁ SLunÍČKa
Dveře do Miniškolky Sluníčka jsou otevřené všem novým kamarádům 

od dvou do pěti let - přijďte se podívat k nám do školky na

den OTeVŘenÝCH dVeŘÍ – 14. května od 9.30 do 12.00 hod.
Pro děti bude připravené tvořivé a hravé dopoledne :)  

ZÁPIS do Sluníčka je možný od 1. 4. do 30. 6. 2016.

Najdete nás na adrese Miniškolka Sluníčko,  
Lhotecká 896, Mníšek pod Brdy.

PRO DĚTI OD 6 DO 10 LET

MNÍŠEK 
POD 
BRDY

LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ 

TÁBORY 

4. - 8. ČERVENCE 2016 
15. - 19. SRPNA 2016 

DĚKUJEME  
ZA  

PODPORU 
MĚSTU 
MNÍŠEK  

POD BRDY 

ZÁBAVA 
NADŠENÍ 

NOVÉ 
ZÁŽITKY

SPORT 

WWW.CVICENIBEZCHYBY.CZ 

TEL.: 603 301 310

ZÁPIS 
NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

WWW.MINISLUNCE.CZ

1. 4. – 30. 6.

Nechcete jen tak chodit po 
okolí nebo jen sedět na hřišti  
a koukat, jak si děti hrají?

Stále se vymlouváte, že nemáte 
hlídání pro děti a čas pro sebe?

Nebaví vás cvičit doma  
a přemýšlet, jaké máte dělat 
cviky?

Přijďte mezi nás, pobavíme se, 
zaměříme se na problémové 
partie, na části těla, co se 
těhotenstvím změnily a hlavně 
na to, abychom se vrátily do 
fyzické pohody a kondice.

Co s sebou: pro sebe pití, 
pohodlné oblečení a obuv, 
podložku, malé činky (popř. 
zapůjčím), dobrou náladu  
a odhodlání. Pro děti oblíbenou 
hračku, pití a malou svačinku.

Cvičíme venku za každého 
počasí! 

CVIČenÍ PrO mamInKY S KOČÁrKY

Kde? Sraz na parkovišti u zámku

Kdy? Každý čtvrtek 9.00- 10.15

Za kolik? 80 Kč / 1 lekce 75 minut

Informace a kontakt: Dagmar Majerová
tel: 776 007 532

www.sportprozdravi.eu
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Spolky

dĚTI SenIOrŮm  
a SenIOŘI dĚTem
Taky pozorujete, jak se mění park za  
Domovem pro seniory na Starém sídlišti? 
Nabízíme Vám, jak se do těchto změn za-
pojit a přijít nám pomoc.

V parku je ještě potřeba nainstalovat pár la-
viček, zabudovat některé prvky, uklidit po 
zimě a celý prostor doupravit. Přijďte nám 
pomoc a udělat dobrý skutek pro sebe, 
pro své okolí i pro seniory z Domova.

KDY: 7. 5. 2016 od 8,30 už tam budeme
KDE: v parčíku za Domovem pro seniory v ulici 9. května
CO S SEBOU: dobrou náladu, chuť do práce, pokud potřebujete pracov-
ní rukavice, hrábě či další pracovní nářadí, něco dobrého na zub pro 
sebe a ostatní? 

Budeme rádi za jakoukoliv i chvilkovou pomoc dle Vašich možností.

Podrobnější informace naleznete na 
www.kandik4.webnode.cz nebo http://fabianek-mnisek.cz/

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Koordinátor projektu:

Partneři projektu:

„Projekt podpořil T-Mobile pro-
střednictvím grantové výzvy 
Mluvme spolu.“

SenIOŘI mOHOu dO ParČÍKu
V polovině letošního března se splnil sen mnoha seniorů a i pracovníků 
Domova pro seniory – a to možnost bezpečného vstupu z Domova do 
parčíku za ním. Při rekonstrukci tohoto parku v roce 2014/2015 na je-
diné pěšině byl prudký sklon, který méně pohybliví senioři a vozíčkáři 
nemohli překonat. V rámci projektu Děti seniorům – senioři dětem tato 
překážka je již odstraněna, do parčíku z domova vedou dvě pěšiny, jed-
na z téměř v rovině. Terénní úpravu chodníku Domovu věnovala spo-
lečnost Keyř studnařství.

Pavel Jeřábek

reVIZe nOVÝCH VÝSadeb  
V mnÍŠKu POd brdY
Koncem února 2016 Hnutí Brontosaurus,  
ZČ Kandík dokončilo další z projektů podpo-
řených Nadací VIA v rámci programu Rychlé 
granty. 

Projekt měl tři části – zpracování znaleckého 
a odborného posudku na výsadby, které se 
od roku 2011 do roku 2015 uskutečnily na ná-
městí F. X. svobody, Dále v parku u městského 
kulturního střediska a parku za Domovem pro 
seniory. Součástí projektu byl seminář pro ve-
řejnost a veřejnou správu a i zahájení měření 
stromů na náměstí dětmi.

Seminář, přestože se zúčastnilo asi 15 účastníků, byl právě tomu malé-
mu počtu přátelský. Nejcennější byla terénní část, kdy lektor semináře 
prošel s účastníky semináře Mníšek. Prakticky od budovy městského 
úřadu až k Domu seniorů. A přímo na místě ukázal na dobré i špatné 
příklady výsadeb a povýsadbové péče. Hodnotil i „kaskádovitý“ chod-
ník na náměstí a kvalitu nově založených trávníků u Domova. Zajíma-
vá byla i diskuse mezi pracovníky Státního fondu životního prostředí 
ČR se zkušeným zahradním architektem a soudním znalcem z oboru, 
který upozorňoval na mnoho nedostatků, které se při realizaci projektů  
v praxi objevují a pracovníci SFŽP je ani nemohou zjistit.

Snad tomu chtěl osud, protože původně jsme náměstí v návrhu trasy 
domluvené neměli – chtěli jsme jen Staré sídliště. Nicméně, pro uzavře-
ní MKS, seminář byl přesunut na MěÚ. 

Ve stručnosti – hodnocení výsadeb a nových trávníků moc lichotivé 
není. Tak jen to nejzákladnější – výsadby dřevin na náměstí F. X. Svo-
body bude nutné pro nekvalitní povýsadbovou péči a nerespektování 
původního záměru aleje vyměnit.

Znalecké posudky jsou materiálem pro pokračování projektu, kdy 
vzdáleným cílem je pokusit se o zkvalitnění systémů kontrol projektů 
financovaných ze státních a evropských zdrojů. Není před námi lehká 
cesta, možná se k přijatelnému výsledku nedopracujeme. Ale na dru-
hou stranu, protože je společenská podpora na efektivní využívání ve-
řejných financí, je šance na změny. Ale to ukáže čas.

Pavel Jeřábek, Hnutí Brontosaurus

Město Mníšek pod Brdy MŠ 9. května

Degradovaná koruna lípy žaluje 
o nedbalé povýsadbové péči 
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Ze zámku / Společnost

dĚTSKÝ den S KarLem IV. 
Jméno nejznámějšího českého krále Karla IV. znají už často i malé děti. 
Navštívily Karlštejn, prošly se po Karlově mostě. Letos máme slavný rok. 
Český král a římský císař spatřil světlo světa právě před 700 lety, proto 
si připomeneme kulaté výročí jeho narození. A to i u nás na mníšeckém 
zámku. 

První písemné zmínky o Mníšku totiž pocházejí právě z listiny Karla IV., 
ze zákoníku Majestas Carolina, kde byl zdejší strážní hrádek vyjmeno-
ván mezi královským majetkem. Jak se žilo v tehdejší době? Jaké bylo 
bydlení na hradech? Co se vařilo v hradní kuchyni? Jaké nosili rytíři  
brnění? Čím se bojovalo na turnajích? Jaká byla tehdy móda? 

Do časů otce vlasti se budou moci děti přenést 29. května, kdy bude při-
praven Dětský den s Karlem IV. V zahradě zámku je od 11 do 17 hodin 
čeká plno her, soutěží, zábavy i sladkých odměn.

POSTŘIŽInY V ZÁmeCKÉm ParKu
„Strýčku Pepine, co si dáte k snídani? Čaj, mléko, kávu, čokoládu nebo 
pivo?“ 

„Rum!“ odpoví Pepin švagrové Maryšce, manželce svého bratra Franci-
na, správce pivovaru. 

Tuto hlášku i mnoho jiných vtipných bonmotů uslyší ve dnech 5.  
a 6. srpna ti, kteří zavítají do prostředí zámeckého parku, kde pod širým 
nebem pobaví diváky zábavné a milé představení Postřižiny. 

Děj románu Bohumila Hrabala představuje život zaměstnanců pivova-
ru i rodiny jeho správce v době první republiky. Tyto staré časy si rádi 
idealizujeme, k čemuž určitě napomáhá i známý film Jiřího Menzela  
s úžasnými představiteli hlavních rolí. Ale ani na Mníšku nebudeme  
o skvělé herecké výkony ochuzeni. Těšit se můžeme na málomluvného, 
tichého Francina i na jeho pravý opak, ukřičeného a hlučného bratra 
Pepina, kterého neutiší ani zapojení do pracovního procesu. Také na 
krásnou paní správcovou, jejíž dlouhé vlasy jsou spolu s kašnou symbo-
lem města, jak podotkl jeden ctihodný občan. 

Bude si Maryška dopřávat lahodné pivo k snídani? Koupat se v kádi? 
Chystat zabíjačku pro správní radu? Poleze na Mníšku na komín alébrž 
na „beobachtungštele“? To se nechme překvapit. Vstupenky na letní 
představení pod širým nebem budou v prodeji již od května. 

Okénko do historie zámku mníšku

SmuTnÁ TŘICÁTÁ LÉTa
Po veselých časech plných aktivit, budování, společenského života, ro-
dinné harmonie, koníčků, zálib a spokojenosti přišlo smutné období 
třicátých let 20. století. A to nejen na zámku, nýbrž i všude kolem. Svět 
zasáhla velká hospodářská krize, Evropu začínal pomalu obcházet stra-
šák nastupujícího německého fašismu a do zámku přišlo stáří, nemoci  
a bohužel i konec života manželů Kastových.

Roku 1931 zemřel po více než čtyřicetiletém manželství hraběnce Tere-
zii její milovaný muž Theodorich ve věku 73 let. Terezii postihl záchvat 
mrtvice a od té doby byla již nepohyblivá až do své smrti o pět let poz-
ději, kdy jí bylo 71 roků. Zůstávala upoutána na lůžko a svůj pokoj téměř 
neopouštěla. Dlouhodobě o hraběnku pečovala Charlotta Schmidtová, 
která se později během druhé světové války provdala za jednoho z je-
jích synů.

Smutný a neúprosný běh života připomíná na zámku empírové koleč-
kové lehátko v Tereziině ložnici. Je z mahagonového dřeva potažené 
modrým sametem. Z jedné strany opatřené velkými paprskovými koly, 
z druhé malými kolečky ukrytými pod ptačími pařáty mohlo takové le-
hátko vozit hraběnku zámkem a zpříjemnit tak alespoň částečně po-
slední chvíle trávené na tomto světě. 

Ing. Marie Charvátová, průvodkyně
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meZInÁrOdnÍ dÁma
Milí čtenáři, v tomto díle našeho povídání o sportu zvaném mezinárod-
ní dáma si přiblížíme situaci, kdy každý ze soupeřů má alespoň jednu 
dámu. Je to automaticky remíza? Nebo vyhrává ten, kdo má dam více? 
Podívejme se, co říkají pravidla: 

„Partii vyhrává ten hráč, jehož soupeř nemůže hrát podle pravidel.“ 
Tedy laicky řečeno - nemá čím nebo nemá kam. Abychom soupeřovu 
dámu zneškodnili, a vyhráli tak zdánlivě nekonečnou partii, musíme 
většinou něco obětovat. Nezapomeňte, že i dáma musí skákat nejvíce, 
kolik jen může! 

Čtyři dámy proti jedné 
Pokud nemůžeme získat převahu čtyř dam proti jedné, a soupeř neu-
dělá chybu, konči partie nerozhodně. Potřebujeme tedy poměrně vel-
kou převahu, ale výhra jde vynutit. Jeden z příkladů, jak své čtyři dámy 
připravit do vyhrávající pozice, vidíte na obrázcích. Černá dáma bude 
zneškodněna, ať už ji umístíte kamkoli. 

Ukázky chytání: 
bílý obětuje dvě dámy a černý mu musí skočit přímo do rány. Na třetím 
diagramu obětuje bílý také dvě dámy a poté černého zablokuje v rohu! 

bílý: 50 – 44, černý 49 x 1,  
bílý: 39 – 6 

SOuTĚŽ - část 3. 

Chytání dámy 

V následujících třech příkladech udělal černý chybu a nechal se nachy-
tat. Bílý může zneškodnit černou dámu pomocí nečekané finty! Najdete 
vyhrávající tah bílého? 

Pošlete nám jej na email: petraskonmi@seznam.cz a vyhrajte hrací 
desku nebo knížku! 

Soutěžní úloha č.1          úloha č. 2                            úloha č. 3

Nápověda: 
V první úloze obětuje bílý kámen. Černý musí skočit bílé dámě do ces-
ty, a ta poté skáče obě černé figury. V druhém příkladu obětujete dva 
kameny - nezapomeňte že černý musí skákat větší počet, skáče tedy 
kamenem. Ve třetím příkladu obětujete dva kameny. Černý skočí do za-
táčky, přímo do cesty poslednímu bílému.

Petra Dušková

Kultura a společnost

BARVY ČTYŘ KONTINENTŮ
autorů Zdenka Svánovského

a Václava Müllera, která se uskuteční
v Barokním areálu Skalka.

Výstava cestovatelských fotogra�í z Evropy, Asie, Afriky, 
Jižní a Střední Ameriky  bude zahájena 

8. května 2016 a  můžete ji  vidět až do 29. května 2016.

Více o autorech na www.B4K.cz  nebo www.facebook.com/Barvy4K

Výstava bude zahájena vernisáží
s vystoupením zpěvačky Karolíny Kamberské  v 16:30.

Otevírací doba na Skalce: 
úterý – pátek
13:00 – 17:00 

sobota, neděle
a státní svátky 
10:00 – 17:00 

www.mnisek.cz

Město Mníšek pod Brdy
Vás zve na fotogra�ckou  výstavu 
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Děkuji naší městské policii, jmenovitě Tomáši Heckrovi, Tomáši Gruszovi 
a veliteli Milanovi Kotoučovi, že chytili podvodníka, kterému jsem  
předal peníze za službu, kterou ale nevykonal a peníze si ponechal.  
Díky městské policii mi byly peníze vráceny. 

Miloslav Vávra

Podekování

nePŘeJÍCnÝ mnÍŠeK
Na Mníšku žiji čtvrtým rokem a za tu dobu jsem se několikrát setkala  
s tím, že tu končí obchody a služby. Proč? 
Proč jsme jako sousedé nepřejícní k podnikání našich spoluobyvatel? 
Mníšek jsme si ve většině případů zvolili jako svoje město, jako svoje 
doma, a tak bychom se měli snažit ho i rozvíjet.
Čím víc budu podporovat místní podnikatele, tím lépe a bezstarostněji 
se nám tu bude žít. Každý přispívá svou troškou do mlýna. 
Je logické, že když jezdím každý den do Prahy, že si nakoupím si levnější 
věci tam. Tomu rozumím. Na druhou stranu, pokud jedu do Prahy či na 
Dobříš jen za účelem nekoupit si zboží zde v místě bydliště přijde mi 
to na hlavu postavené. Vynaložím přeci i nemalé náklady na dopravu.  
A místnímu podnikateli ubližuji a jednoho dne už tu být nemusí.

mnÍŠeCKÁ LOSOVaČKa
Dobrý den, moc jsem nepochopila, jak proběhlo losování našich bu-
doucích prvňáčků a co vlastně dozoroval pan notář. Co vím, nejdříve 
se losovalo 40 čísel, protože se číslo 117 vylosovalo dvakrát, bylo jed-
no číslo 117 vyřazeno a tím klesl počet na 39 a dolosovalo se jedno 
číslo v pondělí na stávajíc počet 40. To chápu. Tento konečný počet 40 
pak už ale není nikde a nikdy zmiňován krom dopisu rodičům. Vždy 
se píše, že se vylosovalo 38 čísel. To nechápu. K losování se přistoupilo 
proto, aby byla dána rovná šance všem dětem. Bohužel dvakráte vy-
losováním čísla 117 se o rovné šanci nedá vůbec mluvit. Moje otázky 
zní, co vlastně dozoroval pan notář a kolik stála jeho účast na obou 
losovačkách? Kdo kontroloval správný počet čísel k losování? Může 
prosím někdo objasnit, jak vše proběhlo a kde se stala chyba? Děkuji 
za vysvětlení. 

Marie Janů

VÁŽenÁ PanÍ JanŮ,
děkuji za Vaše otázky. Úkolem notáře JUDr. Jiřího Svobody z notářské 
kanceláře Novák & Svoboda se sídlem v Praze bylo osvědčení průbě-
hu a výsledku losování. Notář musí posoudit, zda v dané věci postačí 
osvědčit průběh samotného losování, nebo zda obsahem osvědčení 
musí být i zachycení průběhu právně významných předchozích postu-
pů či skutečností. JUDr. Jiří Svoboda osvědčil průběh a výsledek losová-
ní a vyhotovil notářské zápisy z obou losování, které jsou dostupné na 
webových stránkách města. Za první losování zaplatilo město Mníšek 
pod Brdy 3 751 Kč vč. DPH, doplňkové losování nám nebylo účtováno.
Zařazení správných čísel k losování kontrolovali Mgr. Látalová  
a Mgr. Škarda, zástupci ředitelky ZŠ Mníšek pod Brdy. K chybě došlo tak, 
že číslo 117 bylo do obálky vloženo omylem 2x. Ráda bych upozornila 
na to, že děti jsou vedeny od počátku pouze pod číslem a číslo není 
spojováno se jménem. To znamená, že ani při losování nám nebyla zná-
ma jména dětí, které byly vylosovány. Uznávám, že došlo k chybě, to se 
však může stát každému, nejsme stroje. Navíc při losování bylo hned 
několik příležitostí, jak chybu odhalit. Nikdo z přítomných tuto chybu 
neodhalil i přes to, že několik přítomných maminek si čísla zapisovalo. 
Čísla byla před všemi přítomnými vložena do průhledné nádoby číslem 
vespod, nádoba stála na stole a z ní, před zraky všech přítomných, byla 
postupně losována čísla. Vylosované číslo losující předala paní zástup-
kyni, ta číslo přečetla, zapsala, položila před sebe na stůl a pan notář 
si číslo též zapsal. Po ukončení losování si několik rodičů ověřilo, zda 
bylo jejich číslo skutečně mezi zbylými čísly v nádobě. Na chybu přišla 
paní zástupkyně při přepisování čísel do tabulky v elektronické podo-
bě. Ihned mě kontaktovala a já jsem vše ihned telefonicky řešila s notá-
řem, který mě ujistil, že losování je platné. Druhý den jsem kontaktovala  
i právničku města Mgr. Šimsovou a bylo mi sděleno, že losování je plat-
né. Aby byla obsazena všechna volná místa, rozhodli jsme se poslední 
číslo dolosovat dodatečně. Vylosováno tak bylo celkem 40 čísel.
Všechny nás mrzí, že k losování vůbec muselo dojít a všichni jsme si přá-
li, aby vše proběhlo v pořádku. Bohužel s námi má občas život jiné úmy-
sly a přes veškerou snahu všech se může stát i takováto nepříjemnost. 
Určitě jsme si však z toho vzali poučení pro příště, které, jak doufáme, 
už nikdy nenastane!

Daniela Páterová

Diskuse

neJen LeS nenÍ SmeTIŠTĚ
O tom, že les není smetiště, vědí všichni slušní lidé. Těm není ten-
to článek určen. Píši ho těm, co se pouze slušně oblékají a vystupují  
v přesvědčení, že šaty a líbivé řeči dělají člověka a přitom v hlavě mají 
smetiště. Pokud jsou nevychovaní rodiče, ovoce svého (ne)konání sklízí 
prostřednictvím dětí opět oni. Jsou přesvědčeni, že prostřednictvím fi-
nančního zajištění nebo společenského postavení byť i jen na čtyři roky 
si mohou koupit či dovolit téměř všechno. Přesvědčeni, že mají právo 
a dávají to s dostatečným despektem najevo. To, že mají v první řadě 
povinnosti, a to třeba jít příkladem, si jednoduše nepřipouštějí. Jsou to 
obecně známé povinnosti, které pokud nebudou plněny se jim nebo 
jejich ještě nenarozeným dětem jednou vymstí. Jenže pro smetiště  
v jejich hlavách a pohodlnost kombinovanou s leností si tento fakt neu-
vědomují. A protože mníšečtí popeláři mají nejlepší přehled o tom, kdo 
třídí odpady, kdo káže vodu a pije víno a jací lidé to jsou, to si tito vážení 
občané neuvědomují ani náhodou. A nemusí to být ani popeláři, kteří o 
nich vědí své a nemlčí. Stačí v den svozu TKO si pozorně prohlédnout ne 
obsah, ale především velikost a přeplnění popelnic vzhledem k počtu 
členů té které domácnosti. Nejlépe se to pozná před rodinnými domy, 
kde platí s matematickou přesností čím větší palác, tím větší popelnice: 
„My přece máme prachy na to, zaplatit si popelnici a ne se zabývat něja-
kým tříděním“. Těch čestných výjimek potvrzujících pravidlo je nemno-
ho. A chování lidí v přírodě se smetištěm v hlavě je stejné. Pro ně jsou 
určena názorná tabla, jako to na obrázku. Znázorňuje přibližné časové 
hodnoty, ale dostatečně dlouhé na to, aby i tito lidé, vracející se po le-
tech na stejné, kdysi hezké místo, tam našli i po sobě před léty právě 
jimi odhozené odpadky. Zašlé časem a rezavé, ale přetrvávající. A jsou 
to zase právě oni, co nahlas kritizují, jaký že tam je nepořádek, že to ni-
kdo neuklidil, kdy oni mají přece právo přijít do čistého prostředí. Totéž 
platí i o příkopech podél silnic. Jak strašný to problém, nepotřebný obal 
odvézt na nejbližší zastávku u benzínky. Pokud si však smetiště v hlavě 
neuklidíte sami, v apatyce nekoupíte.

Vladimír Smetana

Co se týká služeb, přijde mi jakákoliv jiná volba jako nerozum. 
Proč si budu vozit dort z Prahy, když tady mám několik maminek, co 
pečoue luxusní dorty? Proč budu platit výrobu skříně pražskému pod-
nikateli s nemalou částkou za dopravu, když je tu v okolí spousta kva-
litních truhlářů, co tyto služby zvládnou stejně dobře a ještě levněji? 
Proč budu házet klacky pod nohy ženským, co vedou kroužky pro děti? 
Proč? Proč jsou lidé zde v Mníšku nepřejícní a dělají zle lidem, co se 
snaží poctivě živit a ještě k tomu svou činností rozvíjejí naše město  
k lepšímu?
Zamysleme se, prosím, nad tím. A pokud nechcete místní podporovat, 
aby se nám tu lépe žilo, nevytvářejte alespoň umělé překážky a nekaz-
te prostředí těm, co se snaží. Nechte tyto lidi žít a pracovat v klidu. Ať 
máme my ostatní šanci jejich služby využívat, protože je potřebujeme 
a hlavně, využíváme rádi!

Jana Bezpalcová
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Oznámení, diskuse, inzerce

Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, keřů, živých 
plotů apod. Dodám ekologická hnojiva a substráty. 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!

KuŘÁCI – OdVYKneTe!!!   tel.: 224 214 617, 604 207 771

Koupím garsoniéru (1+1, 1+kk) v mníšku pod Brdy do 1 mil. Kč. 
Platba v hotovosti. Kontakt: 603 47 20 30.

VÁŽenÍ SPOLuObČanÉ,
dovoluji si přispět k otázce, která poslední dobou zajímá určitou část 
naší veřejnosti, a to rozhledna „ano či ne“. Velkým propagátorem roz-
hledny byl pan Milan Minařík, Víme, s jakým zaujetím, úsilím i finanč-
ními prostředky se jemu a jeho přátelům podařilo uspořádat na Skalce 
nezapomenutelné výstavy. Výstavy o tom, jaký býval kdysi Mníšek, jaký 
je i jaký v budoucnu bude. Bohužel nebylo mu dopřáno, aby viděl, že 
o rozhlednu v Mníšku se zajímají takoví renomovaní lidé, jako jsou pro-
fesoři a studenti FSv ČVUT v Praze. Za něj i za okrašlovací spolek děku-
jeme těmto mladým smělým moderním lidem a pevně doufáme, že se 
Mníšecko rozhledny dočká. Vždyť nám všem jde přece o jedno, aby byl 
kraj, kde bydlíme, pěkným domovem a líbil se nejen nám, ale i návštěv-
níkům našeho Mníšecka. 

Ještě se vrátím k panu M. Minaříkovi. Myslím, že málo lidí je mezi námi 
tak houževnatých ve své práci jak pro své město, tak pro rodinu, své 
přátele i pro lidi známé i neznámé. Zcela přirozenou vitalitou a nezišt-
ně pomáhal, kde mohl. Milan rozhodně nebazíroval na jednou místě 
pro stavbu. Bylo to vidět i z toho, že se radil s opravdovými odborníky 
a neváhal použít i vrtulníku ke hledání vhodného místa, samozřejmě 
na Mníšecku. Navštívil i soukromé majitele rozhleden v horách, kde 
je jistě dost přírodních vyhlídek. Přece si ani tam nikdo nemyslí, že by 
bylo kdekoli u nás přerozhlednováno. Jestli nám nemůže vadit (asi vadí) 
různé solární panely, větrníky, atomové elektrárny apod., myslím, že by 
nikomu nevadila moderní hezká rozhledna. Samozřejmě, že si nikdo 
nepředstavuje nějaké monstrum, které by přece jen vadilo. 

Na závěr chci upřímně poděkovat panu ing. arch. Kašparovi a jeho přá-
telům. Jejich práci přeji zdar. 

Lenka Taliánová

CenZura?
Dobrý den, 
napsala jsem slušný a pravdivý článek do Zpravodaje s nadpisem Elita 
a …, který se týkal chování některých zaměstnanců našeho M. U. Po 
zasedání R. R. Zpravodaje jsem obdržela výzvu k přepsání článku i nad-
pisu, a to proto, aby osoby v textu zmíněné dostaly přesné a konkrétní 
informace a mohly se vyjádřit či případně bránit. Příspěvek jsem tedy 
přepracovala, změnila nadpis - na Elita a já - a jmenovitě uvedla, koho 
se uvedené nešvary týkají, ať může reagovat. Článek byl R. R. opět za-
mítnut, že jde o osobní spor! Nechápu, co je osobního na upozornění 
na nevhodné chování či porušení kázně zaměstnanců M. U.? Upozorňu-
ji, že jsem nikoho neznevažovala ani neurážela jako pan Ivan Moravčík 
pana Jánského v článku Ozvěna (Zpravodaj 245). Tato osobní invektiva 
zmíněného pána R. R. nevadí? Vaše rozhodnutí považuji za krok k cen-
zuře nepohodlných článků. 

Marie Janů

HrY Se SLOVem CenZura
Každý, kdo někdy napsal byť jediný článek, zná ten pocit – svůj text po-
važuje za důležitý a počítá s jeho otištěním. Občas se stane, že se místo 
díků a publikace dočká v lepším případě díků a výzvy k přepracování, v 
horším případě díků a odmítnutí. 

Redakční rada Zpravodaje takto postupovala u článku paní Marie Janů, 
protože dospěla k závěru, že text postrádá veřejný zájem.

Definovat tento pojem pozitivní cestou, tedy co JE veřejný zájem, lze jen 
velmi obecně. Můžeme se však pokusit jít na to z opačného konce a říci, 
co veřejný zájem není. A redakční rada dospěla k závěru, že spor paní 
Janů s panem Milošem Navrátilem tuto definici splňuje, neboť se dostal 
do osobní roviny. Přestřelka vznikla kvůli článku o nezdravícím starosto-
vi, který vyšel s měsíčním zpožděním, protože paní Janů na podatelně 
městského úřadu neuvedla, že si ho přeje zveřejnit ve Zpravodaji. Miloš 
Navrátil se tehdy jednoznačně ohradil proti nařčení z cenzury.

Podle názoru redakční rady dozvuky tohoto nedorozumění na stránky 
obecního periodika nepatří a k tomuto i budoucím textům jednomy-
slně přijala toto usnesení: „Ve Zpravodaji nebudou zveřejňovány texty, 

které budou obsahovat hrubé urážky, invektivy nebo z nich bude vyplý-
vat, že mají povahu pouhého vyřizování si osobních sporů.“

Paní Janů vidí v postupu redakční rady krok k cenzuře nepohodlných 
článků. Slovo „cenzura“ je silný kalibr, jehož vyslovení či napsání by se 
mělo pečlivě vážit. Jeho používání v případech tak vzdálených, jako je 
tento, jen zastírá pravý význam tohoto slova.

Redakční rada

Vzpomínky

Dne 16. dubna 2016  
by se Lucinka Skačanová dožila 35 let.

Stále jsi v našich srdcích 
 rodiče a sestra s rodinou.

17. února 2016 tomu bylo již 15 let,  
co nás navždy opustil Jan Ráb. 

Se vzpomínkou kamarádi z ubytovny  
a spolupracovníci z Kovobarasivu.
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Teplo pro Vas'
TEPELNÁ ČERPADLA

TEPELNÁ ČERPADLA

TEPELNÁ ČERPADLA
Teplo pro Vas'

TEPELNÁ ČERPADLA TEPELNÁ 
ČERPADLATeplo pro Vas Teplo pro Vas'

  Tepelná čerpadla - vzduch/voda
   - země/voda
   - voda/voda

  Kompletní instalace otopného systému 
     optimalizovaného pro provoz s tepelným čerpadlem
   - podlahové topení
   - klasické velkoplošné radiátory

  Klimatizace a chlazení
  Solární kolektory

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL

www.4u-therm.cz

Power AIRFLOWHiEcono AIRFLOW
Econo AIRFLOW

Cena 
od 70 000 Kč

bez DPH

Montáž a instalace 

do 14 dnů

4u-therm s.r.o.
gsm:  +420 603 411 742
e-mail:  info@4u-therm.cz
web: www.4u-therm.cz
Všenory, Praha - západ



23

Velká Chuchle, Strakonická

•  Vše pro projekty
•  Trvale nejnižší ceny
• Profi poradenství

www.hornbach.cz/chuchle

10 pack

ChuchleNově:

P

Strakonice

Centrum

4

Strakonická

M
ez
ic
hu
ch
el
sk
á

Platnost od 23. 3. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 5. 4. 2016. Změny cen po 5. 4. 2016  možné.  Za chyby a omyly v textu, tiskové chyby  
a za barevné odchylky u zobrazení neručíme. Vyobrazení produktů může být pouze ilustrativní. Všechny ceny včetně DPH.

Vlaková zastávka:  
Praha-Velká Chuchle

Zastávka MHD:  
Starolázeňská nebo Dostihová

Parkoviště:  
400 parkovacích míst

30x30 cm

Zahradní dlažba
-  barva přírodní, povrch 

Standard, ideální pro 
terasy, chodníky, okolí 
bazénů atd.

5505212    5790.-

59.-

ks16.-

m295.-

 doporučená sečná 
 plocha do 1400 m2

 při nákupu ZDARMA sportovní taška

12 kgBenzínová sekačka Classic 4.65 SP-S Edition
-  výkon: 2000 W (2,72 HP), 135 cm3, AL-KO Tech 135 OHV
- šířka záběru: 46 cm
-  nastavení výšky sečení: 7st. centrální (25-70 mm)
- s pojezdem, koš 60 L   5694642

Pelargonium muškáty
-  převislé, v různých  

barvách květu      5229823

Laminátová podlaha
- dub Cornwall, 6x193x1292 mm 
- bal=2,993 m2 
8418560 

Aku šroubovák  
GSR 1440-LI Professional
-  14,4 V, 2x1,5Ah Li-Ion, 

kroutící moment:  
tvrdý/měkký  30/15 Nm, 
otáčky:  
0-420/1400 min, 1,3 kgt   

5503778 

2990.-
999.- Labrador Rertriever

-  kompletní krmivo pro dospělé a stárnoucí  
psy plemene Labrador nad 15 měsíců   5159666

skalka_188x270mm_01_04_669.indd   1 17.03.16   16:55

Inzerce
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Penzion Spálený mlýn
 

www.spalenymlyn.cz
přijme

zdatného a ochotného muže na mytí nádobí na svatbách
(většinou soboty)

a

pečlivou a flexibilní pokojskou
 

Podmínkou je ochota a pracovitost,  
po zaučení 90 Kč čistého na hodinu, zajímavé bonusy při akcích.

Pro více informací volejte na tel. 602 81 81 79.

KamenicKé práce 
  l  kuchyňské desky, parapety, schody, 

dlažby, obklady, pomníky, gabiony, 
opěrné zdi

  l  čištění kamene, údržba, impregnace
  l  od zaměření až po dodání materiálu 

práce s bagrem (3 tuny)
  l  výkopy
  l  terénní úpravy
  l  zahradnické práce

jmarha@seznam.cz  l  Jiří Marha 602 488 699

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

Zastupování, smlouvy, veškeré právní služby.

R e a l i t n í  k a n c e l á ř
JUD r.  J iř ího Tvrdk a 

Veškeré realitní služby.

Volejte: tel. 606 476 169
nebo pište na e-mail: advokat.tvrdek@email.cz

Adresa kanceláře: Komenského 1533, Mníšek pod Brdy.
(vedle školní jídelny).

777 075 314

Vaše realitní makléřka

Zuzana Oliverius
zuzana.oliverius@re-max.cz

Diamond group

Skvělý servis
a férové jednání.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

Kontakt: hlavní sestra Mgr. Monika Říhová, rihovam@naplesi.cz (tel. 318 541 400, 603 515 104) 
Strukturovaný životopis zasílejte na personalni@naplesi.cz (tel. 318 541 513, M. Daňhová) 

Podrobné informace a aktuální nabídka dalších volných míst: www.naplesi.cz/kariera.html 

 

 

 

 

  
  
 

Nemocnice Na Pleši s.r.o., Nová Ves pod Pleší přijme do pracovního poměru 

všeobecné zdravotní sestry  
 

 

Požadujeme: 
• odbornou a zdravotní způsobilost, 
• trestní bezúhonnost,  
• osvědčení k výkonu povolání bez 

odborného dohledu a PSS,  
• kreativitu, komunikační schopnosti, 

vstřícnost a samostatnost. 
 

Nabízíme: 
• dobré finanční ohodnocení,  
• plný pracovní úvazek,  
• zajímavou práci v mladém kolektivu 

s důrazem na týmovou spolupráci,  
• možnost kontinuálního vzdělávání  

v oboru.
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STAVEBNINY líšNICE

rozšířIlI jSmE
SorTImENT A SlužBY

www.rokal.cz  ☎ 318 590 267, 603 541 274 
další prodejny: Černošice a Dobřichovice

STAVEBNí 
DrogErIE

VoDA 
A oDpAD

VšE pro 
DomáCNoST 
A zAhrADu

mAlířSké 
poTřEBY 
A BArVY

ElEkTro 
NářADí

STAVEBNí 
ElEkTro

Rokal_Stavebniny_Lisnice_inzerce_A5.indd   1 11.2.16   13:13
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PROdej luxusní restaurace, herna,
casino 798 m2, pozemek 1917 m2,

ul. Hlavní, Průhonice, Praha – západ.

PROdej RD 7+1, 236m2,
pozemek 1005m2, ul. Slunečná,

Černošice, Praha - západ

PROdej RD 7+KK, 237 m2,
pozemek 959 m2, ul. Školní,
Černošice, Praha – západ

PROdej stavebního pozemku,
1.725 m2,

Všeradice, okr. Beroun

PROdej stavebního pozemku
u lesa, 2.199 m2,

Trnová u Jíloviště, Praha - západ

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

PROdáVáTe nebo PRONajímáTe?
Nabízím férové a profesionální jednání
Nabídnětemi svou nemovitost

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům

jaroslav.pycha@re-max.cz

& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř.
Tato lokalita je i mým domovem.

Naši klienti v této lokalitě hledají:
Rodinný dům i před rekonstrukcí

Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou

Jaroslav pýcha

prodáno

Zdemůže být
i Vaše

nemovitost

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

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

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

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

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

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

 

 

 

 

 
 

  



Kvalitní servis
perfektní
předprodejní
příprava kol

po-pá 8-18
čt 8-20 
so 8-12

www.kola-sport.cz

ČTVRTKY

do 20:00

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

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

CHCEŠ JET JAKO MOTORKA,

KUP SI KOLO OD ŠTORKA

CHCETE PRODAT VAŠI NEMOVITOST BEZ STAROSTÍ A ZA VYŠŠÍ 
CENU, NEŽ KDYBYSTE JI NABÍZELI SAMI? ZAVOLEJTE, PROVĚŘÍME,  
ZDA NA VÁŠ BYT, DŮM, CHATU ČI POZEMEK MÁME PŘÍMÉ KUPUJÍCÍ. 

Rodina z Mníšku koupí pro maminku v důchodu menší byt, platba hotově, spěchá.

Významný klient akutně shání nemovitost v centru Mníšku, ideálně na náměstí a jeho nejbližším okolí, 
vhodnou jako obchodní prostory. 

Mladá rodina z Mníšeckého Edenu shání větší byt ve starší zástavbě – ideálně 3+1 nebo 4+1. 

Klient, kterému jsme prodali dům, koupí byt 2+1 i před rekonstrukcí. 

Malířka koupí nemovitost v Mníšku a okolí, se zázemím pro pořádání workshopů  
a možností zřízení malé galerie – stodola, nebytové prostory apod. 

Manželský pár v důchodu, kteří vlastní chatu v Bojanovicích, hledá byt na Starém  
sídlišti – i podílové spoluvlastnictví. I ve špatném stavu k rekonstrukci.

Obchodní ředitel koupí pro svou rodinu dům, ideálně novostavbu, rozhoduje pěkné  
místo. Lze jednat i o koupi pozemku. Cena domu max. 9 mil Kč.

Soukromý zemědělec poptává ornou půdu či louky do 10 km od Mníšku. 

Z NAŠÍ POPTÁVKY VYBÍRÁME:

GENERAL REALITY a.s.
Pobočka: Pražská 13  
252 10 Mníšek pod Brdy 
www.general-reality.cz

Zdeňka Benešová, realitní makléřka pro Mníšek pod Brdy a okolí
tel.: 728 961 519, mail: zdenka.benesova@general-reality.cz

NEJVÍCE PRODANÝCH NEMOVITOSTÍ V LOKALITĚ OD ROKU 2010

A dalších několik 
desítek prověře-
ných kupujících!
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