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Slovo starosty
Vážení Mníšečtí, Rymanští a Lhotečtí,
v průběhu posledních měsíců jsem od vás dostal několik 
zajímavých dotazů a postřehů.  Něco jsou maličkosti, něco 
větší problémy, které by mohly zajímat širší veřejnost, vás 
všechny. Proto využiji prostor Zpravodaje městečka pod 
Skalkou a budu na ně postupně reagovat.    

Jeden ze zajímavých dotazů se týká špatného autobusové-
ho spojení do Řevnic, případně Dobřichovic, ať už na vlak 
nebo k doktorům. Tato situace, která se týká především linky 
448 do Všenor, Dobřichovic a Karlíka, by se ještě v letošním 
roce mohla změnit. 

Postupně došlo k dohodě mezi jednotlivými obcemi na tra-
se a jízdní řád by se od léta, nebo nejpozději od podzimu 
letošního roku, změnil tak, aby především v dopoledních 
hodinách z Mníšku jezdilo více spojů směrem na Dobřicho-
vice, a to až do Let k obchodnímu centru, kde vzniknou nové 
autobusové zastávky. 

Autobusy by měly plynule navazovat na vlaky směrem na 
Prahu i na Beroun. Dál do Řevnic to bez přestupu v Dobři-
chovicích na vlak nebo autobus zatím bohužel nepůjde. I tak 
by se ale cesta do obou poberounských městeček výrazně 
zrychlila a usnadnila.

Také jste se mne ptali na směrovou tabuli u vjezdu na 
parkoviště prodejny Billa. Vaše výtky směřovaly především k 
jejímu nevhodnému umístění. Je fakt, že při výjezdu od Billy 
směrová tabule zaclání výhledu doleva a dříve nebo poz-
ději by se tu mohla stát dopravní nehoda. O jejím posunutí  
s Billou jednáme.

Tolik k dotazům. Děkuji vám za vaši aktivitu a účast  
v novoroční „hudební“ soutěži o „zrcadlovku“. Z došlých  
a správných odpovědí, kterých bylo skoro osmdesát, je zřej-
mé, že vás novoroční soutěž oslovila, že soutěžit vás baví  
a hudba je váš koníček, neboť tolik správných odpovědí 
jsme skutečně nečekali :-). V průběhu měsíce dubna vylo-
sujeme výherce a jeden se už může těšit na nový, perfektní  
fotoaparát. Autorem hudby pro novoroční ohňostroj je 
Christopher Tin a zazněla část skladby Baba Yetu a část 
skladby Sogno di Volare.

Pěkné jaro a hodně zdaru vám všem!
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 Zprávy Z radnice

Skalecký barokní areál má svého poustevníka  

Martina Hrdličková

K   apličky na Křížové cestě byly ve  
finále celostátní soutěže o nejlepší 
opravenou památku roku 2017. Re-

publikové prvenství nakonec patřilo kap-
li v obci z Lužických hor ve Šluknovském 
výběžku. Na skalecké kapličky i na celý 
rekonstruovaný barokní areál od března 
dohlíží poustevník Jiří Strejc.

O vítězství v soutěži Památka roku rozhodl 
její pořadatel, Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska, na konferenci ve Val-
ticích 22. března. Vítězem v kategorii malých 
oprav do dvou miliónů korun se stala kaple 
Ukřižování z Jiřetína pod Jedlovou, které po-
rota dala přednost před kapličkami na Skalce 
a krovy měšťanských domů v Chebu. 
Čtrnáct kapliček mezi kostelíkem sv. Máří 
Magdalény, budovou kláštera a poustevnou 
město postupně opravovalo od roku 2014.  
V roce 2016 a 2017 na to využilo dotace Stře-
dočeského kraje.
Opravoval se zejména vnější plášť kapliček, 
protože podmínkou památkářů bylo nezasa-
hovat do jejich vnitřní niky. „Každá z kapliček 
byla v trochu jiném stavu, a proto každá vyža-
dovala rozdílné práce, ale všechny probíhaly 

na základě konzultací s památkáři“, popisuje 
Pavla Duchoňová, vedoucí Odboru správy  
a majetku města.
Barokní areál Skalka patří k nejnavštěvova-
nějším místům města a jeho okolí. Od začát-
ku 90. let procházel postupnou rekonstrukcí, 
která se dotkla kláštera i poustevny. Po ne-

dávno dokončené opravě kapliček by se rad-
nice chtěla v příštím období věnovat opravě 
pláště kostelíku sv. Máří Magdalény a také 
bude s památkáři a restaurátory řešit postup 
úpravy nik jednotlivých kapliček. „Na všech 
objektech v areálu bude samozřejmě probí-
hat běžná údržba a drobné opravy,“ dodává 
Pavla Duchoňová. 

Symbolika čtrnácti  
předvelikonočních zastavení
Zrekonstruované kapličky křížové cesty na 
Skalce i poustevna u jejího vyústění dostaly  
v předvelikonočním postním období po-
svěcení od faráře mníšecké římskokatolické 
farnosti. Symbolickou ochranu proti všemu 
zlému jim dal druhou březnovou sobotu. Zá-
roveň se při tom uvedl do služby poustevník 
Jiří Strejc. Jeho činnost na Skalce bude nejen 
duchovní, ale i praktická. Bude dohlížet na 
celý areál a starat se o jeho údržbu.
Symbolický rozměr akce se vázal k předveli-
konočnímu postnímu období a lidé, kteří se 
jí zúčastnili, si u každé ze čtrnácti kapliček 
krátce připomněli biblická zastavení Ježíšo-
vy křížové cesty, vrcholící jeho ukřižováním  
a zmrtvýchvstáním. Blížící se velikonoční 
svátky jsou pro křesťany těmi nejdůležitější-
mi v roce, protože jim přinášejí poselství o vy-
koupení. Všem lidem bez ohledu na vyznání 
připomínají, že ať je jejich životní cesta jakkoli 
těžká a bolestná, vždycky mají naději. 

Poustevník Jiří Strejc se postará o unikátní místo.
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Jednání Zastupitelstva  Zprávy Z radnice

Většinu přítomných v auditoriu tvořili ředitel-
ka i učitelé Základní školy Komenského 420, 
pro které je blížící se zápis dětí do prvních tříd 
černou můrou. Škola pro ně totiž nemá pro-
stor. Starosta informoval o tom, že do začát-
ku příštího školního roku se nepodaří otevřít 
přístavbu školy, která má přinést potřebné 
kapacity. 

Zastupitelé proto probírali varianty, které při-
cházejí do úvahy pro umístění sto dvaceti bu-
doucích prvňáčků z Mníšku a spádových obcí. 
Učitelé i ředitelka v této souvislosti upozornili, 
že město už s žádným volným místem v budo-
vě školy počítat nemůže. Navrhli zastupitelům 
jako dočasnou alternativu pronájem patra  
v moderní administrativní budově Ústavu pro 
výzkum rud (ÚVR). Zastupitelé probírali klady 
a zápory i několika dalších variant a nakonec 
starostu pověřili jednáním o pronájmu prostor 
v ÚVR na dobu jednoho roku a také jednáním 
se starosty okolních obcí, které by se na hra-
zení pronájmu v souvislosti s umístěním dětí  
v mníšecké škole spolupodílely. Vedle toho 
bude město zvažovat i jiné možnosti řešení  
tohoto problému (samostatný článek k tématu 
je na str. 5)

Město upravilo vyhlášku
Veřejná část jednání patřila Lence Jeřábkové, 
která své vystoupení věnovala otázce výbě-
rového řízení na zpracování auditu vnitřních 
kontrolních mechanizmů města. Chtěla od 
zastupitelů odpověď, zda podoba zadání audi-
tu plní usnesení z roku 2016. Zajímalo ji, proč 
mají být auditovány i veřejné zakázky a proč 
do auditu nejsou zahrnuty poslední dva roky.  

Podle starosty zadání auditu odpovídá poža-
davku kontrolního výboru města a schválili 
ho zastupitelé. Podle jeho slov byl předmě-
tem usnesení vnitřní kontrolní systém města,  

Martina Hrdličková

Zastupitelé se zabývali kontrolou, 
zelení i budoucími prvňáky 

způsob hospodaření a plnění rozpočtu,  
ale v připojení tří veřejných zakázek problém 
není.

Zastupitelé také schválili nové znění městské 
vyhlášky o zhodnocení pozemků možností 
jejich připojení na veřejnou kanalizaci. Lenka 
Jeřábková napsala před časem na minister-
stvo vnitra podnět na pozastavení účinnosti 
této vyhlášky a poukazovala na to, že není  
v souladu se zákonem. Ministerstvo vyhlášku 
nepozastavilo, ale navrhlo městu její pozmě-
něné znění. Zastupitelé ho na tomto jednání 
schválili a postoupili k posouzení kontrolnímu 
výboru města.

Spolkům jde letos víc peněz
Jedním z bodů programu tohoto zastupitel-
stva bylo rozdělení příspěvků z rozpočtu na 
rok 2018 osmadvaceti spolkům působícím 
na území města. O granty spolky žádaly na 
konci roku 2017, kdy se schvaloval letošní 
rozpočet. Zatímco loni od města získaly cel-
kem 900 tisíc korun, letos jim půjde milion 
čtyři sta tisíc. Místostarostka Daniela Páte-
rová informovala o tom, že oproti minulým 
rokům přibyla žádost Sokola na rekonstrukci 
střechy a Junáku na zavedení sítí na darova-
ný pozemek pro stavbu jejich nové klubovny.  
Zastupitel Pavel Jeřábek přišel s návrhem, zda 
by spolky, které v letošním roce oslaví význam-
ná jubilea, mohly k této příležitosti od města 

dostat zvláštní příspěvek (týká se to sboru stří-
brno-lhoteckých dobrovolných hasičů, skautů, 
Okrašlovacího spolku a přírodovědeckého klu-
bu Čejka). Zastupitelé s tímto návrhem souhla-
sili. 

Problém kolem kaštanové aleje
Pavel Jeřábek také vystoupil s prezentací svého 
návrhu na výměnu jírovcové aleje na náměstí 
F. X. Svobody. Opíral ho o závěry znaleckého  
a odborného posudku, které mají hovořit  
o tom, že stromy jsou špatně založené, mají 
chybně zapěstované koruny a některé jsou 
napadené houbami. Rovněž podle komise ži-
votního prostředí města se tyto stromy nedají 
ošetřit. 

Starosta připomněl fakt, že řešení zeleně na 
náměstí bylo součástí koncepce k rekonstrukci 
centrálního náměstí, kterou zastupitelé v roce 
2011 odsouhlasili a město na ni získalo dota-
ci. Podle jeho slov návrh zastupitele Jeřábka 
neřeší výměnu menší skupiny stromů, ale 
celé aleje. To by mohlo ve svém důsledku vést  
k tomu, že by město dotaci muselo vracet, 
protože v podmínkách přidělení bylo, že v ho-
rizontu 4 let se dotovaná koncepce nezmění. 
Připomněl, že některé jednotlivé stromy se  
v poslední době vyměňovaly dokonce dvakrát. 

Zastupitelé se mimo jiné věnovali i zprávě  
o činnosti rady města a městského úřadu  
a zprávě kontrolního výboru města. 

A ktuální situace kolem stavby Pavi-
lonu, aktualizace veřejných vyhlá-
šek i auditu kontrolního systému 

města. Tato témata zabrala nejvíc času  
z březnového jednání zastupitelů. Na pro-
gramu jejich 22. zasedání bylo mimo jiné 
i rozdělování příspěvků mníšeckým spol-
kům z rozpočtu města. 

ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA NA PODPORU ČINNOSTI SPOLKŮ V ROCE 2018

POČeT SPOLKŮ mImOSPOrTOVnÍ SPOrTOVnÍ InVeSTICe CELKEM

28 409 000 Kč 391 000 Kč 600 000 Kč 1 400  000 Kč
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Jednání Zastupitelstva  Zprávy Z radnice

Město řeší třídy pro nové žáčky

P avilon sice 
začátkem 
minulého 

měsíce dostal stavební 
povolení, současně 
je ale jasné, že do 
začátku příštího 
školního roku se 
novou školní budovu 
otevřít nepodaří. 
Město hledalo 
varianty, kam umístí 
čtyři třídy pro budoucí 
žáky prvních tříd.

Stavební úřad v Jílovém zveřejnil stavební po-
volení k Pavilonu 9. března na své úřední desce. 
I kdyby šlo dál všechno hladce a vysoutěžený 
dodavatel v první možnou chvíli nastoupil na 
staveniště, na začátku září se nová školní budo-
va novým prvňáčkům otevřít nestihne. 
Vedení města proto pracuje se sedmi varian-
tami náhradního řešení prostor pro sto dvacet 
budoucích žáků prvních tříd z Mníšku a okolí. 
Místostarostka Daniela Páterová je představi-
la na březnovém jednání zastupitelstva s tím, 
že u každé z nich pojmenovala její výhody  
a nevýhody.  Směrodatné je, že jde o čas  
a o peníze. Nevýhodou je tedy zdlouhavost 
nebo skutečnost, že nouzové řešení předchá-
zející stavbě Pavilonu by vyšlo moc draho.
Opoziční zastupitelce Šárce Slavíkové Klímové 
se nelíbí, že radní s tím seznámili zastupitele až 
na březnovém zasedání. „Město opět zaspalo. 
Mělo včas navrhnout základní škole reálné 
možnosti, aby se její vedení a zaměstnanci 
mohli soustředit hlavně na vzdělávání dětí. 
Vždyť o tom, že je potřeba najít prostory pro 
první třídy, ví vedení města už několik měsíců. 
Také se neobtěžovalo seznámit s variantami 
další zastupitele ještě před veřejným zasedá-
ním. A to, že by bylo dobré informovat i rodiče, 
je zřejmě už jen mé přání,“ podotýká.
Jako nejrozpracovanější, ale zároveň nejdražší 
variantu město představilo možnost dalších 
kontejnerových tříd na pozemku školy. Hlav-
ní nevýhodou je, že náklady by se pohybova-
ly mezi 7 až 11 milióny korun. „V rozpočtu na 
to nejsou vyčleněné peníze a dotaci bychom 

Martina Hrdličková

Do Základní školy Komenského 
se noví prvňáčci nevejdou.

nejspíš nedostali. Pravděpodobně bychom 
kontejnery museli financovat z úvěru. A jejich 
výroba by taky nějakou dobu trvala,“ vysvětlu-
je místostarostka Daniela Páterová. 
Město zvažovalo i možnost postavit úplně no-
vou budovu z jednoduchého konstrukčního 
systému, ale jediné pozemky, které má, jsou 
tak blízko dálnice, že by záměr stavby školní 
budovy hned zkraje narazil u hygieniků. Uva-
žovalo se také o rekonstrukci přízemí městské-
ho kulturního střediska. „Tato varianta by sice 
byla výrazně lacinější, znamenala by ale, že by 

o prostory přišly spolky Čejka a Brdský zále-
sák, a to bychom rozhodně nechtěli. Navíc se 
ukázalo, že by tam byl problém s nedostatkem 
světla kvůli oknům do svahu,“ uvádí místosta-
rostka s tím, že ze stejného důvodu město dále 
nerozpracovalo ani další z uvažovaných vari-
ant, přestavbu penzionu U Kožíšků. A zavrh-
lo i možnost pronájmu volných komerčních  
prostor v lokalitě Eden, kterým zase chybělo 
přirozené odvětrávání.

Řešení pronájmem patra 
administrativní budovy
Ve hře byla i varianta „vytěžit“ poslední mož-
né prostory v samotné škole – knihovnu a byt 
školníka. To však považovali za neúnosné jak 

učitelé, tak ředitelka. „V knihovně kvůli ne-
dostatku místa funguje i družina a učí se tam 
dělené předměty, například jazyky. Ve škole 
už teď není k hnutí. V kabinetech se učitelé 
střídají na jedné židli po dnech,“ popisuje 
tristní situaci kantorů základní školy ředitelka 
Michaela Pažoutová. Pozornost zastupitelů 
nasměrovala na možnost pronájmu prostor  
v patře nové administrativní budovy ÚVRu.

„Osobně bych nerada viděla děti v průmy-
slovém areálu, ale na zasedání zastupitelů 
nepadl jiný vhodnější návrh. Některé jsou té-
měř neproveditelné kvůli potřebě stavebního 
povolení, a to by realizaci prodlužovalo. Tento 
návrh jsem podpořila jen kvůli škole, která se 
snaží situaci řešit, a protože je nefér říct „ne“, 
když nemáte jinou reálnou variantu v ruká-
vu,“ uvádí zastupitelka Slavíková Klímová. 

Jak uvedla místostarostka Daniela Páterová,  
v administrativní budově jsou k dispozici čty-
ři velké místnosti, vešlo by se tam kromě tříd 
i zázemí pro učitele a šatna, a kromě jiného 
je tu i dobrá možnost parkování. „Město pro 
školáky pravděpodobně vypraví autobus, 
který bude ráno odjíždět od školy a po vy-
učování by je vozil do školní jídelny na obědy. 
Prostory jsou natolik velké, že umožňují roz-
dělit děti ne do čtyř, ale do pěti tříd s menším 
počtem žáků,“ vysvětluje Daniela Páterová. 

O tom, že toto řešení je vyhovující a nejmé-
ně bolestné, je přesvědčená také zastupi-
telka Hana Kotoučová. „Myslím, že umístění 
všech prvňáčků do prostor, které jsou vlastně  
okamžitě k dispozici, čisté a dostatečně vel-
ké, je v dané situaci dobré a vlastně nejlepší  
řešení. A je i finančně únosné. Doprava dětí 
do areálu je logisticky zvládnutelná.“

120 
prvňáků se bude učit 

v náhradních prostorách
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Co řekla  
o Mníšku  
analytická část  
strategického  
plánu?

T vůrci klíčového 
dokumentu složili 
střípky obrazu  

o současném životě v Mníšku 
pod Brdy. pak přijde na 
řadu formulování priorit  
města a návrhů jejich 
řešení v příštím desetiletí. 

Martina Hrdličková

K tomu, aby radnice mohla dostat do ruky 
návrhy opatření i sled konkrétních kroků, 
jak zlepšit život ve městě, musela nejdříve 
proběhnout analýza současného stavu. 
Zhotovitel strategického plánu, společnost 
BDO Advisory s.r.o., k ní použil dotazník pro 
veřejnost a jednání pracovních skupin, které 
mapovaly bydlení, dopravu, bezpečnost, 
školství, sociální oblast a zdravotnictví, 
cestovní ruch a životní prostředí. 
Závěry dotazníkového šetření a jednání 
pracovních skupin představil Aleš Nechuta při 
březnové veřejné prezentaci analytické části  
(v současné době je na webu města). Ukázalo se, 
že spojující nití, která prochází všemi sférami 
života ve městě, je nárůst počtu obyvatel,  
a to zejména přistěhováním mladých 
rodin s dětmi, ke kterému v Mníšku došlo  
v posledních několika letech. „Jsem ráda, že 
analytická část strategického plánu potvrdila, 
že je Mníšek atraktivní městečko, do kterého 
se stěhuje nejvíce lidí na Praze-západ, řekla  
k tomu místostarostka Daniela Páterová.
Starostu města, Petra Digrina výsledky 
analytické části příliš nepřekvapily. „Celkem 
jsem očekával potvrzení toho, že velký nárůst 
nových obyvatel pomalu končí. Pro mne 
osobně je dobrou zprávou také to, že oblasti, 
které pro město v minulosti byly prioritní  
a investovalo do nich, hodnotí lidé kladně.  
Ať už je to zajištění dobré autobusové dopravy, 
vodovodů, kanalizace, odpadů, dostatku 
obchodů nebo bezpečnosti ve městě. Pro 
nejbližší budoucnost je jasné, že prioritu by 
měly dostat opravy silnic a chodníků." 
To vše představuje silné stránky města. Naopak 
některé chybějící služby, krátké otevírací 

doby obchodů, nedostatek míst pro děti ve 
školách a školkách, to že tady nejsou někteří 
lékaři-specialisté, že chybí důstojné kulturní 
a společenské prostory, služby pro seniory  
a volnočasové aktivity pro dospívající mládež, 
jsou vnímány jako slabé stránky města.  
Ty se v případě, že radnice nebude hledat 
jejich řešení, můžou v budoucnu stát hrozbou. 

„Věřím, že se i díky strategickému plánu podaří 
uvést do života to, co lidé ve městě dosud 
postrádají, jako například služby terénního 
sociálního pracovníka, infocentrum, galerii 
nebo muzeum,“ říká místostarostka.

Pomůže akční i komunitní plán
Pro Mníšek příštích deseti let by mělo být 
určující, že trend v nárůstu počtu dětí by sice 
mohl postupně slábnout, ale začne narůstat 
počet seniorů. „Důležitý je poznatek, že se 
dostaneme do okamžiku, kdy obě tyto skupiny 
obyvatelstva budou potřebovat péči města 

zároveň, a na tuto situaci bychom se měli včas 
připravit. Rozhodující proto bude návrhová 
část strategického plánu, akční a komunitní 
plán,“ vysvětluje zastupitelka Hana Kotoučová. 
Také zastupitelka Šárka Slavíková Klímová 
očekává od strategického i komunitního plánu 
pomoc s řešením problémů seniorů i mládeže. 
„Potvrzuje se to, na co dlouhodobě upozorňuji, 
že by se vedení města mělo zaměřit nejen na 
rodiny s dětmi, ale i na služby pro seniory. 
Komunitní plán by měl pak upřesnit, jaké 
sociální a zdravotní služby našim občanům 
chybí.“

Souběžný nárůst počtu dětí a seniorů, 
který analýza předpovídá, trochu překvapil  
i zastupitelku Magdalénu Davis. „Ze strany 
města to bude vyžadovat další investice 
do školních a předškolních zařízení  
a zároveň do zařízení a sociálních služeb pro 
seniory. Alternativně by město mohlo začít 
aktivně podporovat jiné subjekty, například 
spolky, neziskové organizace, soukromé 
podnikatele, které by tyto služby mohly 
poskytovat za něj.“   

Magdaléna Davis považuje kromě toho za 
důležité, že většina lidí, kteří dotazník vyplnili, 
si nepřeje další rozvoj těžkého průmyslu 
v areálu Kovohutí. „To by mělo zavazovat 
současné i příští vedení města, aby se jako 
účastníci správních řízení tímto názorem řídili. 
Velká část respondentů také nebyla spokojena 
se stavem mníšeckých silnic a chodníků a další 
zhoršování vnímají jako hrozbu. Město by 
tedy nemělo donekonečna mluvit o tom, že 
na komunikace nejsou finance, a začít hledat 
řešení,“ dodává zastupitelka Davis.
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l  Projednala OZV č. 1/2018, kterou se mění 
vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za 
zhodnocení stavebního pozemku možnos-
tí jeho připojení na stavbu vodovodu nebo 
kanalizace, souhlasí s ní a postupuje ji zastu-
pitelstvu města s doporučením ke schválení.

l  Ruší VŘ na zakázku „MŠ v Rymani, projekto-
vá dokumentace“.

l  Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s J. S. 
o údržbě, dozoru a výpomoci v barokním 
areálu Skalka.

l  Souhlasí s pořádáním příměstského tábora, 
pořádaného Městskou knihovnou Mníšek 
pod Brdy v termínu od 20. 8. do 24. 8. 2018.

l  Souhlasí s osvobozením žáků prvních tříd 
ZŠ Komenského 420 od evidenčního po-
platku Městské knihovny Mníšek pod Brdy  
v rámci akce „Pasování prvňáčků na čtenáře.“

l  Souhlasí s tím, aby Domov pro seniory pod 
Skalkou uzavřel se Středočeským krajem 
Veřejnoprávní smlouvu o dotaci/příspěvku 
na poskytování sociální služby, tedy čin-
nosti nebo souboru činností podle zákona  
č. 108/2006 Sb.

l  Souhlasí s navýšením obsluhy sběrného 
dvora Mníšek pod Brdy o jedno pracov-
ní místo (na celkem 4 pracovní místa) od  
1. 3. 2018 na dobu neurčitou.

l  Bere na vědomí Výroční zprávu o poskyto-
vání informací Městského úřadu Mníšek pod 
Brdy za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 
Sb. o svobodném přístupu k informacím  
a nařízení vlády č. 364/1999 Sb.

l  Pověřuje Ing. Hanu Kotoučovou, Ph.D., aby 
se zabývala problematikou zjišťovacího ří-
zení na regranulaci plastů a integrovaného 
povolení MBÚ v ÚVR.

l  Bere na vědomí zápis kontrolního výboru  
z kontroly Domova pro seniory Pod Skalkou, 
provedené dne 13. 10. 2017.

l  Souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na bu-
dově městské knihovny v Mníšku pod Brdy 
od 6. 3. do 10. 3. 2018 u příležitosti celostát-
ní akce „Měsíc pro Tibet“.

l  Souhlasí se zněním a uzavřením nájemní 
smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy  
a paní I. J. o provozování tabáku na Náměstí 
F.X. Svobody na dobu určitou do konce roku 
2018 za nájemné 60 000 Kč ročně.

l  Bere na vědomí informace o připravované 
novelizaci Zásad pro uzavírání plánovacích 
smluv v rámci řízení o vydání územního 
rozhodnutí na nově umisťované stavby  
v katastrech města Mníšek pod Brdy a s tím 
spojené vzorové smlouvy.

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

  Krátce z jednání rady města č. 98 z 21. 2. 2018

Vedení města zadalo provedení 
analýzy pro zmapování sociálního 
prostředí ve městě a prevence 
rizikového chování mládeže, 
zejména šikany.

Zhotovit by ji měla 
společnost Ponton z.s., 
která vede nízkoprahového 
centrum v Příbrami  
a v Plzni. Rada města schválila 
zadání této analýzy a pověřila 
sociálního pracovníka města 
Lukáše Říhu jednat se zástupcem 
této společnosti. 
Výsledkem analýzy bude nástin opatření, 
ke kterým by radnice přistoupila. „Doufáme, 
že bychom mohli co nejdříve zavést činnost 
terénního sociálního pracovníka, který by 
se mezi problematickými skupinami dětí 

pohyboval a pracoval s nimi. Také by 
nás zajímalo, co by jeho provoz pro 

město znamenal a zda bychom 
měli dostatek klientů, protože 

je poměrně nákladné 
nízkoprahové centrum zřídit 
a provozovat,“ vysvětluje 
místostarostka Daniela 
Páterová (na snímku).
Zhotovení analýzy by 

mělo být jedním z kroků  
v rámci prevence rizikového 

chování mládeže, který udělalo 
město. Dalším je i skutečnost, že 

nedávno přijalo do služby nového 
strážníka, který by měl nastoupit tento 
měsíc, městská policie by mohla být víc  
v ulicích. Další opatření v rámci preventivních 
programů chystá i základní škola. 

mh

Vznikne nízkoprahové centrum?

V současné době radnice vyřizuje stavební 
povolení na příjezdovou cestu k zadnímu 
vchodu základní školy z ulice Jana Šťastného. 
Původně vedla tato cesta přes pozemek 
soukromého vlastníka, s nímž město uzavřelo 
smlouvu, ve které se zavázalo vybudovat 
novou cestu na svém pozemku.
Tuto cestu bude využívat pouze Komwag  
k odvozu odpadu, občasné zásobování školy, 
i příjezd sanitky nebo hasiči. „Vybírali jsme 
ze dvou variant umístění a přednost dostala 
varianta z ulice Jana Šťastného. Vedlo nás  
k tomu několik důvodů, z nichž nejdůležitější 
byly ekonomické povahy. Tato varianta totiž 
zatíží rozpočet města zhruba o třetinu méně. 

V neposlední řadě nám šlo o zachování co 
největší zelené plochy u bytových domů  
v sousedství cesty. I u této varianty je bohužel 
nevyhnutelné pokácení několika stromů, 
ke kterému jsme již obdrželi souhlas a musí 
proběhnout do konce března, v období 
vegetačního klidu,“ vysvětluje referentka 
OSMI Eva Mesteková. Na pozemku je uložena 
náhradní výsadba.
Na základě jednání s obyvateli okolního domu, 
kteří podali námitky ke stavebnímu řízení, 
město zadalo zhotovení studie parkování. 
Ta by měla pomoci řešit stále se zhoršující 
dopravní situaci v této lokalitě.

mh

Ke škole bude příjezd i zezadu

Z požární nádrže  
vznikne jezírko
Město chce rekonstruovat starou, vyschlou 
požární nádrž v Rymani. Nově dostane podobu 
okrasného jezírka, bude u ní lavička a vysadí 
se strom. „Věříme, že z estetického hlediska 
bude stavba svým přírodním charakterem 
přínosem pro lokalitu, zároveň může přispět 
částečnou retencí odtoku srážkové vody,“ říká 
Eva Mesteková, referentka OSMI.
V případě nutnosti podle jejích slov půjde 
nádrž použít i pro potřeby hasičů. Projekt 
úprav je hotový, v současné době se vyřizuje 
stavební povolení a chystá se vypsání veřejné 
soutěže na dodavatele zakázky. Rekonstrukce 
by podle předběžného odhadu měla stát cca 
400 000 korun. Na její zafinancování chce 
radnice požádat o dotaci.  

mh

Chystá se oprava střechy 
zdravotního střediska
V současné době finišuje příprava kompletní 
opravy celé střechy zdravotního střediska, a to 
včetně zateplení. Do budoucna radnice počítá 
se zateplením celého objektu. Město vybralo 
v rámci výběrového řízení dodavatele, kterým 
je společnost AAA střechy a stavby, a má s ním 
podepsanou smlouvu. 
Oprava bude probíhat od 9. května do  
16. července a město bude stát 1 200 000 
korun. Práce na střeše se provozu střediska 
nedotkne. Během letních prázdnin pak  
v budově bude probíhat oprava rozvodů 
vody a kanalizace. „To se, bohužel, neobejde 
bez částečného omezení provozu ordinací. 
Město bude se zdravotníky o této věci jednat 
a občané budou včas informováni,“ dodává za 
OSMI referentka Eva Mesteková.

mh
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Co plánujeme na jaro  
v oblasti péče o přírodu?

Jiřina romová
Odbor  

vnitřních věcí

Projekt Omezení výskytu invazního druhu – 
bolševníku velkolepého pomůže nastartovat 
řešení potíží s invazními rostlinami v části 
„za dálnicí“, na území, které začíná na okraji 
Mníšku pod Brdy ve směru od Řitky a postu-
puje dále k městu. Opatření by mělo radikálně 
omezit výskyt bolševníku s cílem ho v násle-
dujících letech totálně zlikvidovat, a to na po-
zemcích o celkové výměře 22 558 m2, kde se 
vyskytuje i vzácný kosatec sibiřský. 

Jeho výsledkem má být adresář sociálních slu-
žeb pro občany Praha-západ a Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb pro tuto územ-
ní oblast. To by do budoucna mělo znamenat 
náležité pokrytí sociálními službami v našem 
okrese.
V současné době se totiž v některých lokali-
tách dublují stejné sociální služby, zatímco 
jiné zcela chybí a některá místa jsou dokon-

Agentura ochrany přírody a krajiny vypisuje každoročně granty v rámci Programu péče  
o přírodu a krajinu. Město letos požádá o finanční příspěvky na podporu projektu k ome-
zení bolševníku velkolepého a na ošetření památných stromů a dosadbu aleje. 

Město požádalo o grant na Ošetření památ-
ných stromů a dosadbu aleje, protože památ-
né lípy v ulici „V Lipkách“ nebyly dlouhodobě 
jako celek ošetřovány, nejsou v dobrém sta-
vu a některé už představují akutní riziko pro 
bezpečnost lidí i škody na majetku. Je nut-
né provést u vybraných stromů (38 jedinců) 
bezpečnostní řez, odlehčovací a případně re-
dukční řez korun. Dále plánujeme dosadit alej  
v místech, kde již lípy chybějí, konkrétně pěti 
kusy lip srdčitých a šesti lipami srdčitými vel-
kolistými. Zároveň se odfrézují tři pařezy, které 
tam zůstaly po dříve  odstraněných lipách, aby 
bylo možné udělat novou výsadbu v původ-
ním sponu a alej působila jako celek jednotně. 
Řez stromů plánujeme na jaro, výsadbu pak na 
podzim tohoto roku.

Rodí se komunitní plán 
pro okres Praha-západ

lukáš říha
sociální pracovník

města

Město nechává zpracovat svůj strategický plán, který navrhne, jakým směrem by se město 
mohlo ubírat do budoucna, a to nejen v sociálních službách. Vedle toho při Městském úřa-
du Černošice vzniká projekt Komunitního plánu. 

ce zcela bez sociálních služeb. V březnu pro-
běhla první schůzka, na které se sešli sociální 
pracovníci obcí, sdružených pod Černošicemi 
jako obcí s rozšířenou působností. Černošická 
sociální pracovnice, paní Blehová zde uvedla 
do problému především zástupce obcí a ná-
sledně vznikly čtyři pracovní skupiny: Rodiny 
s dětmi, Osoby se zdravotním postižením,  Se-
nioři a Osoby sociálně vyloučené.
Do těchto skupin přítomní nominovali sebe 
nebo jiné zástupce obce. Do podzimu 2018 
proběhnou jednání a snad na začátku roku 
2019 budeme znát první výsledky komunit-
ního plánu. Praha-západ má bohužel v tomto 
ztíženou pozici, protože jí chybí přirozené cen-
trum, kde by se sociální služby soustředily.

V pátek 9. března nás navždy opustila  
legenda mníšeckého zdravotnictví a čest-
ná občanka Mníšku pod Brdy MUDr. Lilian 
Štumpfová, která působila ve městě jako 
dětská lékařka neuvěřitelných 50 let. Byla 
nejen vynikající lékařkou, ale byla nám vždy 
dobrou kamarádkou a rádkyní.

S láskou a vděčností vzpomíná  
kolektiv zdravotníků

Koncem března oslavila své 99. narozeniny paní Věra Černá. Maturovala 
v roce 1938, během druhé světové války pracovala jako učitelka, pak se 
vdala a vychovala tři děti. V roce 1953 zakládala Dům družin mládeže  
v Praze-Košířích. Tam pak působila jako ředitelka až do svého odchodu 
do důchodu v roce 1974. Mimoškolní výchově dětí se věnovala i ve spo-
lupráci se Státním pedagogickým ústavem. Paní Černá má pět vnoučat 
a deset pravnoučat. Posledních devět let žije v mníšeckém Domově pro 
seniory.

Ke gratulantům se připojuje i město Mníšek pod Brdy

Pochůzky po městě i nezaviněná 
účast na dopravní nehodě
Městská policie se v minulých týdnech  
věnovala především kontrolám. Odchytila 
několik zatoulaných psů, řešila dopravní 
přestupky a pomáhala u dopravní nehody 
na strakonické dálnici. Při tom do jejich 
služebního auta naboural nepozorný řidič. 

V rámci kontrol ve městě se zaměřila zejména 
na situaci v okolí základní školy v Komenské-
ho ulici, řešila nepojízdná odstavená vozidla 
v ulici Rudé Armády a v Edenu. Strážníci od-
chytili šest psů a vyřešili 13 dopravních pře-
stupků. Vyjížděli ke dvěma nahlášeným pro-
blémům mezi občany, z nichž jeden případ 
s podezřením na spáchání trestného činu 
předala republikové policii. Hlídka městské 
policie také řešila jeden přestupek proti ma-
jetku, a to příkazem na místě a strážníci ve 
spolupráci se státní policií také pátrali po po-
hřešované osobě.
Vpodvečer 9. března mníšečtí strážníci po-
máhali republikovým policistům s uzavřením 
dálnice D4 přímo u sjezdu z dálnice nad čer-
pací stanicí Benzina a odkláněli dopravu na 
Řitku kvůli dopravní nehodě. Do jejich slu-
žebního vozu se zapnutými modrými majáky, 
nápisem STOP i výstražnými světly při tom 
nabouralo další auto. Strážníci k otřesenému 
řidiči zavolali záchranku a celá akce skončila 
odtažením nabouraného auta městské poli-
cie i viníka nehody.

mh

  Významné jubileum   Vzpomínáme...

Z policejní služebny
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Branické nádraží prokouklo
Lidé, kteří jezdí do Prahy vlakem, jistě oce-
ní, že skončila oprava železniční stanice 
Praha-Braník. 

Rekonstrukce se dočkala nádražní budova, ve 
které je cestujícím k dispozici vytápěná čekár-
na a nové toalety. Správa železniční a dopravní 
cesty (SŽDC) postupně rekonstruuje nádraží, 
která v poslední době získala do správy od 
Českých drah. Tato státní organizace jich plá-
nuje každý rok opravit padesát. 

K těm opravdu velkým, na které se chystá,  
patří celková rekonstrukce Smíchovského ná-
draží, první v jeho novodobé historii. Budovu, 
která se má v dohledné době stát součástí 
nové rezidenční čtvrti, čeká investice ve výši 
160 milionů korun. Kromě modernizace vnitř-
ku nádražní budovy je v plánu i úprava nástu-
pišť. Nedávno proběhla na Smíchově alespoň 
výměna oken a dveří podle projektu, který 
SŽDC zdědilo od Českých drah.
 mh 

Vedení města nechalo vypracovat a nedávno 
také schválilo dopravní generel rozšířeného 
centra Řevnic. Ten by měl být závazným do-
kumentem pro budoucí úpravy silnic a chod-
níků ve městě. Je to koncepční materiál, který 
pojmenovává dopravní problémy v Řevnicích 
a navrhuje jejich řešení. Má svou analytickou 
část, která popisuje problematické lokality, 
propočítává potřebu parkovacích stání a vě-
nuje se intenzitám provozu na jednotlivých 
komunikacích. Jeho součástí je i statistika 

dopravních nehod včetně map, a také do-
pravních průzkumů. Díky tomu bude možné 
vidět, jak se v posledních letech zvýšil pro-
voz na páteřní silnici, procházející Řevnicemi,  
i kolik aut projede na objížďce, kterou řidiči 
využívají, protože závory na řevnickém želez-
ničním přejezdu bývají kvůli průjezdu vlaků 
často zavřené. Navíc, na rozdíl například od 
přejezdu v sousedních Dobřichovicích, na 
dlouhou dobu.
 mh 

Řevnice chtějí mít dopravní generel

Odpočinkový areál 
vzniká v Příbrami
Obyvatelé a návštěvníci Příbrami se už brzy 
dočkají kompletní obnovy odpočinkového 
areálu Nový rybník nedaleko centra města. 
Díky investicím radnice tady vyroste nová  
restaurace s velkým venkovním posezením  
a zastřešené pódium pro příležitostné kulturní 
akce. Nechybějí zajímavé herní a sportovní 
prvky. 
Práce začaly už před koncem roku 2017  
a radnice předpokládá, že by měly pokračovat 
zhruba do konce května. Jde o druhou etapu 
obnovy tohoto prostoru, který město Příbram 
považuje za unikátní i tím, že se nachází blízko 
samotného centra. Kromě nové restaurace vy-
roste v areálu na místě bývalé plavčíkárny také 
půjčovna sportovních potřeb, také lanový park 
a chystá se zprovoznění minizoo. Chovatelé 
psů se mohou těšit na psí park s herními prvky, 
měla by se začít budovat také první část chys-
tané in-line dráhy. V plánu příbramské radnice 
je také nová venkovní posilovna. V provozu je  
i modernizovaný skatepark.

mh

V Dobřichovicích 
se zaparkuje lépe
Už jen do konce tohoto měsíce bude obtíž-
nější zaparkovat u dobřichovického nádraží. 
Výrazné omezení počtu parkovacích míst bylo 
způsobené rekonstrukcí zadní části parkovi-
ště. Od ledna letošního roku tak lidé mohli 
využívat jen přední část, kde bylo k dispozici 
jen necelých 80 míst, což je zhruba polovina 
původní kapacity. Na úpravu parkoviště, které 
využívají lidé nejen z Dobřichovic, ale i z dal-
ších okolních obcí, cestujících do metropole 
vlakem, Dobřichovice získaly evropskou do-
taci. Potíže s auty zejména v centru městečka 
dobřichovická radnice v poslední době řeší vy-
značením placených zón s časově omezeným 
parkováním.

mh

Referendum ve Všenorech
Obyvatelé Všenor se vyslovovali k tomu, jestli si přejí další bytovou 
výstavbu v obci. Konkrétně se jednalo o záměr soukromého investora 
v lokalitě Krijcos v blízkosti wellnes centra Olympia postavit kromě 
rodinných domů i bytové domy s komerčními prostory. Hlasovat při-
šlo 821 z 1395 lidí, vyslovili se většinově pro zachování lokality Plzeň-
ka pro sportovně relaxační účely a proti stavbě jiných než rodinných 
domů.
 mh 

Dobříšské priority
Občané měli možnost ovlivnit dění ve městě prostřednictvím veřejné-
ho fóra. Svými návrhy a hlasováním pomohli vybrat deset nejvýznam-
nějších problémů, které by měla tamní radnice řešit. Za prioritu lidé 
považují stavbu spolkového domu, nerozšiřování výstavby do krajiny 
a zachování Dobříše jako menšího města. Dobříšští chtějí také novou 
knihovnu nebo zavedení pytlového svozu tříděného odpadu po celém 
městě. 
 mh 
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Vozidla v sestavě dvakrát Trabant 601 
kombi (auta s přezdívkami Egu a Babu, 
která absolvovala dosud všechny expedice 
Transtrabant), jeden Fiat 126p („maluch“ 
Milda) a motocykl Jawa 250 „kývačka“, 
přezdívaná Anežka, byla 23. února 2018 v Nové 
Vsi pod Pleší v kontejneru zabezpečena pro 
přepravu a vydala se na návěsu s tahačem na 
dlouhou pouť. Jejich cesta vede po silnici do 
přístavu v Hamburku, kde se nalodí a poplují 
do indického přístavu Kochi. Vzdušnou čarou 
urazí nikoli po vlastní ose více než 7 000 km. 

Přepravu expedičních aut a motocyklu 
zajišťovala v rámci sponzorské podpory 
projektu Transtrabant společnost ESA. „Pro 
nás je to velká pomoc, protože vše, s čím nám 
někdo pomůže, nám uleví od starostí. Ušetříme 
díky tomu také dost peněz,“ usmívá se iniciátor 

Trabanty vyrazily z Nové Vsi pod Pleší  
na poslední část cesty kolem světa
Cestovatel Dan Přibáň se koncem 
března vydal z Indie na závěrečnou 
část své cesty kolem světa „Trabantem 
tam a zase zpátky“. Čtyři vozidla jeho 
expedice však vyrazila z Nové Vsi pod 
Pleší už koncem února. Přepravovala 
se totiž do výchozího bodu cesty, 
indického přístavu Kochi. 

Josef Brabec
publicista

expedice Dan Přibáň, „Navíc když jsme dříve 
jako místo určení poptávali přístav Kochi, tak 
tam podle všeho auta dopravit nešlo, ale tento 
sponzor to umí.“ Zajistil cestovatelům také 
celní odbavení nákladu v ČR. 

„Z našeho pohledu jde o poměrně specifický 
projekt, přestože námořní kontejnerovou 
přepravu zajišťujeme pro více klientů. 
Například bylo nutno vyjednat u rejdaře, že 
odveze auto, které bylo podle něj ‚na šrot‘ do 
Kochi, kam je zakáz dovážet odpad včetně 
starých automobilů. Bylo proto nutné vysvětlit, 
že jde o cestovatelskou expedici a doložit 
informace o ní,“ říká Jindřich Karas, ředitel 
marketingu společnosti ESA. „Netypický 
náklad byl oříškem spíše z administrativního 
pohledu, pro jeho pojištění se například 
musela stanovit cena nákladu, tedy hodnota 
ojetého Trabanta jako expedičního vozidla, 
což nebylo úplně jednoduché,“ dodal.

V Indii se vydá expedice Transtrabant na 
poslední část své cesty kolem světa. Svou 
předchozí cestu ukončil tým Dana Přibáně 
v roce 2016 v Thajsku, z důvodu extrémně 
vysokých poplatků za dovoz starších aut 
do země však bude letos pokračovat  
z indického přístavu Kochi, který leží na 
stejné rovnoběžce. „Odtud pojedeme Indií na 

sever do Nepálu, potom bychom rádi projeli 
Kašmír, přes Pákistán do Číny, Kyrgyzstánu, 
Tádžikistánu, přes Pamír do Uzbekistánu, kde 
je město Samarkand, což byl nejvýchodnější 
bod naší úplně první výpravy s Trabantem. Po 
deseti letech našich výprav tak v tomto městě 
završíme naši cestu Trabantem kolem světa,“ 
říká Dan Přibáň. Dále má výprava pokračovat 
přes Kazachstán, Rusko, Ukrajinu a Slovensko 
zpět do České republiky. 

7 000 kilometrů
urazila expediční auta

do výchozího místa

Minulé projekty  
Transtrabant Dana Přibáně

2007 –  Trabantem  
Hedvábnou stezkou

2009 –  Trabantem  
napříč Afrikou

2014 –  Trabantem  
Jižní Amerikou

2016 –  Trabantem napříč 
Tichomořím

Více na www.transtrabant.cz
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Mníšek měl školu měšťanskou i obecnou, 
ale poněvadž budova školní je malá  
a už nevyhovuje pokročilé době, jsou třídy  
v jiných budovách. Tak jsou dvě třídy, kde 
bydlil důchodní v rohu u stodol, proti soše 
Jana Nepomuckého, jedna třída je v budově 
velkostatku, kde jsou kanceláře, a jedna je na 
náměstí v č. p. 30. Dále Mníšek má četnickou 
stanici, Kampeličku, pobočku Příbramské 
záložny a Hospodářské družstvo. K roku 
1930 žilo ve městě 1 411 obyvatel a bylo tu  
278 domů.

Ve městě průmysl není, obyvatelé jsou většinou 
rolníci a živnostníci. Spolků je hodně, nejstarší 
je Občanská podpůrná jednota, Tělovýchovná 
jednota Sokol, Dělnická tělovýchovná jednota, 
Dobrovolný spolek hasičů, Spolek legionářů, 
Spolek válečných poškozenců, Spolek cyklistů 
Vpřed, Okrašlovací spolek, Místní osvětová 
komise a SK Sparta. Na Skalce je kromě kostela 
a kláštera hotel, myslivna a hájovna.

Městečko 
pod Skalkou 
ve století  
republiky
Letos naše republika oslaví velké jubileum. 
Jak se na pozadí historie žilo v Mníšku  
pod Brdy? Říká se, že v každé rodině  
se po generace opakují určité modely  
a konstelace. Možná by se to dalo vztáhnout 
i na město. Aspoň se to tak zdá z některých 
kronikářských zápisů. Například o tom, že 
Mníšek už v době první republiky, podobně 
jako dnes, řešil situaci, kdy žáků školy bylo 
tolik, že se do jedné budovy nevešli. 

Martina Hrdličková

Příběhy dubnových měsíců
15. dubna roku 1919 v 6 hodin odpoledne 
zasadila Tělocvičná jednota Sokol Lípu svobody 
na pravé straně mohyly. Napsán byl přípis na 
pergamenový papír a vložen do skleněné roury 
a ta spolu s mincemi a pamětními známkami 
byla zakopána ke kořenům. 

Stejný měsíc o 19 let později byl velmi chladný 
a na velikonoční neděli padal sníh, co v březnu 
vykvetlo, pomrzlo. V tomto měsíci roku 1938 
městečkem jely kolony německého vojska, děla, 

nákladní auta. Ubytovalo se 200 mužů se svými 
důstojníky ve škole, vyučování nebylo.
V dubnu 1941 byl rozpuštěn Sokol a veškeré 
jmění movité i nemovité bylo zabaveno ve 
prospěch Říše. Listinný materiál byl uložen na 
četnické stanici, ale část listin se podařilo ukrýti 
v tresoru Kampeličky. 
V dubnu 1945 procházelo městem asi  
130 německých vojáků v plné výzbroji. 
Pojednou nad nimi začaly kroužiti stříbrné 
vlaštovky (anglická letadla) a vojsko se 
rozprchlo. Na 56. narozeniny Hitlera 20. dubna 
nikdo si nevzpomenul a žádné nařízení k tomu 
nepřišlo. V tomtéž měsíci byl ve své vile u silnice 
na Dobříš zastřelen se svou ženou bývalý 
československý důstojník Vojtěch Jelínek, který 
se přihlásil k německé armádě, protože věřil  
v její vítězství. Kdo to udělal a kdo byt vyloupil  
a nábytek zničil, zůstalo nerozřešeno…“

(Zdroj: Pamětní kniha Mníšku pod Brdy,  
Státní archiv pro Prahu západ)

20 korun
za jednoho psa

a 100 korun za druhého
se vybíralo v dubnu  

roku 1941

V souvislosti s výročím republiky by čtenáře mohl zajímat seznam 
legionářů, rodáků i občanů z Mníšku (a Rymáně i Stříbrné Lhoty), 
který se mi podařilo sepsat. Velmi rád do něj doplním informace 
o dalších mníšeckých legionářích, pokud mi je čtenáři poskytnou. 
Máte-li fotku některého z bývalých řevnických legionářů, poskytněte 
mi ji, prosím, okopírování na email: pavel.buchtele@soapraha.cz. 
Budu čtenářům vděčný za spolupráci a každou informaci. 

l Brabec Josef, *17. 4. 1890, 35. pěší pluk italských legií
l Hájek Jaroslav, *24. 11. 1892, zásobovací odbor, italské legie
l Havelka František, *6. 5. 1889, úder. prap. na Rusi.
l Havelka Václav, *24. 7. 1878, 3. lehký dělostřelecký pluk ruských legií,  
l Havlíček Václav, *2. 4. 1891, kpt. u 21. a 23. pluk francouzských legií
l Hamrtál Jiří, *25. 4. 1896, 34. pěší pluk italských legií

l Hopp Karel, *24. 10. 1887, 1. Lehký dělostřelecký pluk ruských legií
l Hrubý Josef, *31. 1. 1895, 32. pěší pluk italských legií
l Chadima Václav, *28. 9. 1889, Mníšek – Zbraslav 6-1, rus. leg. 
l Kadlec Josef, *28. 11. 1889, Mníšek – Smíchov VI, na Rusi. (SSA)
l Kocour František, *28. 6. 1892, Mníšek – Smíchov IV-10, na Rusi. 
l Král Josef, *6. 3. 1896, 34. pěší pluk italských legií
l Krupička Jiřík, *18. 10. 1890, 5. stř. pluk ruských legíí.
l Kubr Antonín, *20. 2. 1898, 31. pěší pluk italských legií
l Marhoult Josef, *1. 6. 1873, 24. pluk francouzských legií
l Moravec Jan, *11. 7. 1882, železniční rota italských legií
l Obermajer Jan, *30. 4. 1889, 3. stř. pluk ruských legií
l Obermajer Jaroslav, *2. 2. 1894, 7. stř. pluk ruských legíí
l Rada Jan, *3. 1. 1885, 8. stř. pluk ruských legíí
l Soběslavský Karel, *18. 12. 1895, 6. stř. pluk ruských legíí
l Šoch František, *9. 2. 1893, 34. pěší pluk italských legií
l Špaček Josef, *17. 3. 1892, 3. stř. pluk ruských legíí
l Štípl Antonín, *17. 3. 1892, 31. pěší pluk italských legií
l Šťastný Antonín, *18. 12. 1891, 3.stř.pluk ruských legíí. 
l Zahrádka František, *18. 4. 1883, 2. stř. pluk ruských legíí

  Mníšečtí legionáři. Najdete své příbuzné?  

pavel Buchtele 
ředitel Státního 

okresního archivu 
Praha-západ
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Karel Havlíček: Podnikání je první štací 
pro dobrodružnější povahy

Martina Hrdličková

U  sadit se v Mníšku prý byla jasná volba. I když ho nakonec kvůli svému pracovnímu vytížení vidí jen za 
tmy. Ostatně, na tento rozhovor si udělal čas cestou z Bruselu a z jednání Rady vlády, kterého se účast-
ní jako předseda asociace, hájící zájmy firem do 250 zaměstnanců, což je většina těch českých. Říká, 

že se malému a střednímu podnikání věnuje „na plný kotel“ a zaujetí, se kterým o něm mluví, to dokazuje. 

roZhovor  roZhovor
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Jak se žije malým a středním podnikům  
v čase eet, kontrolních hlášení a narůstající 
byrokracie?
Naše specifikum je, že máme skoro milión živ-
nostníků, což je v přepočtu na počet obyvatel 
nejvíc v Evropě a možná i na světě. Dalších 
zhruba půl miliónu jsou ́ eseróčka´, přitom stát 
má tendenci všechny házet do jednoho pod-
nikatelského pytle. Malí živnostníci ale spíš 
přežívají a je třeba jim maximálně zjednodušit 
podmínky. Tvrdím, že podnikatel s ročním ob-
ratem do miliónu korun by měl mít jednodu-
chý sdružený odvod paušálem, bez byrokra-
cie. Nebazíroval bych na tom, jestli na daních 
odvedou trochu méně nebo více, protože jsou 
obrovským přínosem v regionech, dokážou 
zajistit drobnou obslužnost venkova, jejich 
přínos je méně ekonomický, více sociální.

Mluví se o novelizaci zákona o eet ve  
prospěch neplátců dph, kteří by mohli mít 
výjimku. Jak to vnímáte?
S ministryní financí právě dojednáváme změ-
ny pro ty úplně nejmenší živnostníky. Náš 

návrh je, aby EET neplatila pro podnikatele  
s hotovostními příjmy do půl miliónu korun 
ročně, paní ministryně to vidí trochu níže, ale 

už se blížíme k dohodě. Tato skupina živnost-
níků by si mohla vybrat, jestli budou příjmy 
státu vykazovat on-line nebo pomocí papí-
rových účtenek. Navíc pro ně dojednáváme, 
že by jim tyto účtenky ministerstvo financí  
poskytlo zdarma (rozhovor vznikl na konci  
letošního ledna – pozn. red.) 
Jak je těžké hájit malé a střední podniky? 
Mluví obrazně řečeno stejným jazykem  
a o podobných věcech? 
Málokdo si právě uvědomuje, že je to velmi 
nesourodá skupina, patří do ní drobný řeme-
slník stejně jako poradenská firma s dvěma 
sty zaměstnanci a obratem do 1,5 miliardy 
korun. Proto jsme to v asociaci museli struk-
turovaně uchopit tak, aby se nikdo necítil ne-
obsloužený a abychom všechno zvládli. Pod 
námi je dalších 50 spolků, svazů a asociací, 

Je třeba ustát 
úspěchy

a nezbláznit se
z neúspěchů

Jako podnikatel, šéf asociace 
i vysokoškolský pedagog

usiluje o to, aby prestiž
rodinných firem a malého

a středního podnikání rostla.



rozdělili jsme je do skupin a každá má svoji 
podporu, aktivity i legislativu. Jde například 
o začínající podnikatele, malé obchůdky, hos-
půdky, rodinné firmy, drobné pěstitele, ženy  
v podnikání, podnikatele důchodového věku …
dočetla jsem se v nějakém vašem rozhovoru, 
že právě na rodinné firmy nedáte dopustit….
Rodinnou firmu považuju za základ zdravé 
společnosti a ekonomiky. Jsou odolnější než 
jiné, v případě krize se dokážou lépe sem-
knout. Jsou obvykle spjaté s regionem, nava-
zují na nějakou tradici, jsou nositeli firemní 
kultury. Letos jsme jim v asociaci vytvořili vel-
ké zázemí, děláme Rok rodinného podnikání, 
připravujeme sto akcí v regionech i jejich ukot-
vení v zákoně. Rádi bychom, aby u nás byla hr-
dost na to, že někdo má rodinný podnik a že se 
to vyplatí jak státu, tak obci, kde působí. Celý 
svůj profesní život usiluju o to, aby společen-
ská prestiž rodinných firem a malého a střed-
ního podnikání rostla. 
co z vašeho pohledu udělaly s podnikáním 
dotace?
Není možné paušálně říct, že zkazily podni-
katelské prostředí. Pokud je dotace dobře mí-
řená, například na inovativní firmy, a ty jejím 
prostřednictvím zafinancují výzkum, na který 
by jinak těžko dosáhly, tak proč ne. Stejně tak 
pokud šly na infrastrukturu nebo do podniká-
ní spojeného se sociálními aktivitami, které by 
jinak nevzniklo, tak s tím není problém. To, co 
ale v určité fázi vzniklo, že se z dotací budují 
školicí centra a obrazně řečeno Muzea brat-
ranců Veverkových spojená s hotelem, kam by 
jinak nikdo nikdy nepřijel, tak to je špatně. Zá-
sadní ale je, že evropské dotační fondy za pár 
let vyschnou a nastane problém. Nebudou pe-
níze na vědce, školy, obce, nemocnice ani pod-
nikatele. Ti všichni si zvykli plout na této vlně. 
Proto se už dnes snažíme podnikatele vést  
k tomu, aby si zvykali fungovat bez fondů.
Jako šéf asociace malých a středních podni-
ků a živnostníků mluvíte s premiérem, jste  
i jeho místopředsedou v radě vlády.  Mluvíte 
také se zástupci samospráv například o tom, 
jak to udělat, aby žáci škol neodcházeli v ta-
kové míře na víceletá gymnázia, ale víc jich 
šlo na technické školy nebo učiliště, a to by 
pak bylo zajímavé i pro malé a střední firmy?
V roce 2016 jsme měli velkou aktivitu, kterou 
jsme nazvali Rok řemesel, kdy jsme spolupra-
covali se základními školami s cílem motivovat 
děti k ručním pracím, k řemeslu.  Zajišťujeme 
například autobus, který sveze žáky ze školy 
a ti pak stráví kus výuky s novými technolo-
giemi na odborné škole. V těchto dnech jsme 
dojednali, že předmět praktické výuky se opět 
zavede do osnov základních škol, odhaduji 
během dvou, tří let. Už to nebude s dlátem 
a kladívkem, ale ruční práce spojená s 3Dtis-
kárnou, dronem, výpočetní technikou. Žáci už 
asi nebudou dělat budky pro ptáky, jako když 
jsem chodil do školy, ale třeba kryty na mobilní 
telefony… Děti samy musejí chtít na technické 

obory, ale nedostanete je tam přes nostalgic-
kou vzpomínku na dědečka a jeho dílnu, ale 
spojením řemesla například s tabletem a in-
ternetem.
co v osobním nastavení člověka podle vás 
rozhodne o tom, že se dá na podnikání?
Je to v každé době asi jiné. Já jsem začal podni-
kat ještě na vysoké škole, v roce 1990, kdy byly 
obrovské možnosti a nebylo složité se prosa-
dit. Byla obrovská poptávka a žádná nabídka, 
kdokoli tehdy začal podnikat a nedělal to úpl-
ně hloupě, tak to fungovalo. Intuitivně, stejně 
jako já, tehdy začalo podnikat hodně lidí. To, 
co pro mě zprvu bylo uchopenou příležitos-
tí, se postupně stalo mojí životní filozofií. Po 
třiceti letech si člověk zvykne na každodenní 
stres z toho, že úspěchy střídají neúspěchy, 
že do značné míry stále bojuje o střechu nad 
hlavou. Podnikání je o odpovědnosti a čím 
je člověk starší, tím silněji zjišťuje, že zatímco 
zbytných věcí potřebuje čím dále méně, o to 
víc cítí právě tu odpovědnost.

Jak jsou na tom dnešní začínající podnikatelé?
Dnes je daleko těžší se prosadit, přestože jsou 
nástroje pro to, jak je podpořit. Někdy si říkám, 
jestli jsou všechny ty ,inkubátory a akcelerá-
tory´ správné a zdravé, jestli by si ti mlaďoši 
neměli projít těžkostmi, postarat se sami, ne-
zvykat si, že jim někdo bude něco servírovat 
na zlatém táce. Podnikání prostě není po-
slední štací pro neúspěšné. Je první štací pro 
ty nejschopnější, kteří se rozhodli, že budou 
žít trošku dobrodružnějším životem a jdou 
do toho s obrovskou dávkou zodpovědnos-
ti. Mladým lidem říkám, že motivem k tomu 
začít podnikat nesmí být jejich osobní kom-
fort. Motivací má být touha něco vybudovat, 
něco řídit, něčeho dosáhnout, někoho vést, 
být něčemu prospěšný. A když to budou dělat  
s maximálním nasazením, tak nakonec uspějí  
a přiměřený komfort přijde. Musejí zažít vze-
stup i pád. Musejí ustát úspěchy a nesmějí se 
zbláznit z neúspěchů. Pokud ale do toho jdou 
s tím, že do čtyřiceti chtějí pracovat a pak si 
užívat, tak to v malém a středním podnikání 
prostě nefunguje.
prý vstáváte brzy a nemůžete si dovolit lelko-
vat. co pro vás je lelkování?
Každý den jedu od pěti od rána téměř do půl-
noci. Vím, že to bude znít jako klišé, ale mám 
to štěstí, že práce je pro mě koníčkem. Mám 
firmu, malé a střední podnikání hájím, zkou-
mám ho, píšu a učím o něm. Vyplňuje můj čas 
od rána do večera a snažím se to dělat poctivě. 
Není to jen práce, ale i otázka absolutní víry  
v malé a střední firmy. Věřím, že jsou potřeba, 
věřím jejich výkonnosti, věřím atmosféře, která 
v nich je. A když děláte, čemu věříte a co vás 
baví, tak vás to naprosto pohltí. Jsem zvyklý 
dělat vše na plný kotel. 
a když se najde přece jen volná chvilka, jak 
vypadá?
Žádný golf, žádné podnikatelské kluby, ome-
zuji i společenské akce. Pokud nepracuji, jsem 
pouze s rodinou. Vyrážíme všichni se psem na 
výlety, nejradši jezdíme vlakem, šlapeme po 
venkově, chodíme na rockové a folkové kon-
certy. Když je někde dobrá muzika, vydáme se 
tam, klidně i za hranice, na dobrý koncert letí-
me třeba na otočku do Ameriky a další týden 
jdeme na kotlíkáře do Čerčan. 
která z vašich aktivit – podnikatelských, aso-
ciačních či akademických - vám dává největší 
smysl?
Podnikání dává drajv, adrenalin, akademická 
činnost nutí člověka jít víc do hloubky věci  
a asociační je mise, poslání. Zapadá mi to 
všechno dohromady, do jednoho smyslupl-
ného celku, je to stále o malém podnikání,  
v podstatě nic jiného neumím… Jedna věc mě 
živí, druhá posouvá dál a třetí mi dává pocit, 
že jsem něčemu platný. Například tomu, aby 
malí a střední podnikatelé byli sebevědomější 
a nestáli někde s čepicí v ruce.
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Malé a střední 
podnikání

pro mě není jen 
práce, ale i otázka

absolutní víry

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA 
(48 let)
Od přelomu milénia hájí zájmy podnikatelů, 
zastává pozici předsedy představenstva 
asociace malých a středních podniků  
a živnostníků Čr. Je majoritním vlastníkem 
skupiny SIndaT, podnikající od roku 1990  
v oblastech malého a středního průmyslu  
a nových technologií. mnoho let se angažuje 
v akademickém prostředí, na Vysoké škole 
finanční a správní vede fakultu ekonomických 
studií. Je nejcitovanějším tuzemským 
autorem na téma malých a středních podniků, 
na stejné téma napsal pět odborných knih 
a publikoval v tuzemsku i zahraničí desítky 
recenzovaných článků. Je autorem modelu 
řízení malých a středních firem na bázi m-C, 
který dlouhodobě rozvíjí a uvádí do praxe. 
Působí rovněž jako místopředseda rady 
vlády pro výzkum, vývoj a inovace a člen řady 
vládních řídících výborů. mimo mateřštiny 
hovoří anglicky, německy, rusky, španělsky, 
francouzsky, deset let se učí rovněž čínsky.  
Je ženatý, má dvě děti a už 15 let žije  
v mníšku pod Brdy.

Mladým říkám, 
že motivem k tomu 

začít podnikat 
nesmí být osobní 

komfort
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Vést děti k umění je radost a poslání. Nemusí 
být každý nakonec profesí umělec, ale uměl-
cem svojí duší. Snažíme se proto naučit žáky 
umění vnímat a cítit. Pokud se ale rozhodnou 
dál studovat na středních uměleckých ško-
lách, umí je naše škola dobře připravit. Každo-
ročně otevíráme přípravky na střední a vysoké 
umělecké školy a většina žáků, která se roz-
hodla jít cestou umění, dál pokračuje ve svém 
uměleckém vzdělávání na vybraných školách. 
Vyučujeme ve třech oborech – hudebním, ta-
nečním a výtvarném. Pedagogové jsou ve vět-
šině činní umělci a mimo svou hlavní profesi 
se rozhodli své zkušenosti předávat i dětem, 
které se chtějí umělecky vzdělávat. Duší taneč-
ního oddělení je paní učitelka Jarmila Matouš-
ková, která tanec vede již řadu let. Za tu dobu 
získala pro školu ve svém oboru velmi dobré 
renomé, což se projevuje velkým zájmem  
o studium. Taneční vystoupení mají už tradičně  

Zájem o umělecké vzdělávání 
je v Mníšku veliký
Z   dejší pobočka Základní umělecké 

školy v Řevnicích v minulosti už ně-
kolikrát v rámci možností rozšiřovala 

své prostory. Kapacita však stále pokulhá-
vá za poptávkou rodičů a dětí o hudební, 
taneční nebo výtvarné obory.  

Učitel Miroslav Fiedler se svým žákem Alexem Balkovským na výchovném koncertu pro ZŠ Mníšek 
pod Brdy v rámci celostátního happeningu ZUŠ Open 2017.

Školy Škola /  spolky

Ivana Junková
Ředitelka

velkou návštěvnost pro zajímavé choreogra-
fie a skvělé taneční, ale i gymnastické výkony 
žáků. Mníšečtí již několikrát bodovali v soutě-
ži Taneční učitel roku, kterou pořádá Taneční 
centrum Praha. 
Výuku výtvarného oboru v Mníšku vedu spo-
lu s Kateřinou Zagdoun. Kroužky v doplňkové 
činnosti má na starost Michaela Matysová. 
Ateliéry jsou umístěny v polosuterénu. Prosto-
ry nejsou pro výuku ideální, ale jsme moc rádi, 
že jsme výtvarku mohli přesunout z budovy 
MŠ Nová, kterou nyní plně využíváme pro vý-
uku tance a hudby. 
V budoucnu bychom rádi nabídli dětem  
z Mníšku i okolí další možnosti vzdělávání.  
V pobočce chybí například čtvrtý obor – literárně 
dramatický. Současné prostorové a organizač-
ní podmínky bohužel ale rozšíření o dramaťák 
nedovolují. Velkým příslibem je proto stavba 
Pavilonu, kde máme od města přislíbeno, že 
budeme moci využívat taneční sál, a tím by se 
uvolnil prostor třeba právě pro nový obor.
Město Mníšek podporuje umělecké vzdělává-
ní. S jeho finanční podporou můžeme zlep-
šovat zázemí pro výuku, dělat drobné opravy 
a udržovat areál v okolí školy. Kulturní akce 
žáků – konkrétně Barevná kavárna (hudba 
spolu s tancem) je podporována granty pro-
střednictvím spolku Klub při ZUŠ. V budouc-
nu bychom rádi rozšířili zázemí pro děti, které 
čekají na výuku, a vytvořili zázemí pro učitele. 
Chceme také kultivovat prostor okolo školy 
instalací laviček, a případně dalšího vybavení, 
včetně drobného osázení zeleně.

V letošním roce jsme opět vyrazili na lyžařský 
výcvik do střediska Lachtal  v západním Štýrsku 
poblíž městečka Scheifling. Toto středně velké 
středisko se nám v předešlých třech letech velmi 
osvědčilo, stejně tak jako příjemné ubytování  
s chutným jídlem připraveným vždy formou 
švédských stolů. Žáci si mohli vybrat buď výuku 
na lyžích, snowboardu nebo jejich zdokonalo-
vání. Někteří zvolili obě zimní disciplíny a během 
pětidenního pobytu je střídali. 

Všichni jsme si užívali výborné sněhové pod-
mínky, upravené a téměř prázdné sjezdovky  
v nadmořské výšce od 1 600 až 2 222 metrů nad 
mořem. Čekalo na nás celkem 55 kilometrů sjez-
dovek všech obtížností. Počasí nám přálo, větši-
nu dní bylo slunečno a my jsme si mohli užívat 
vysokohorské slunce. Věříme, že i v příštím škol-
ním roce se nám podaří tento lyžařský výcvik 
zorganizovat. 

za školní instruktory Adéla Tupá

Žáci z velké školy lyžovali v Alpách

ZÁKLADNÍ ŠKOLA,  
MNÍŠEK POD BRDY,  
KOMENSKÉHO 886 

(nad lékárnou)    

Zápis do 1. ročníku školního 
roku 2018/2019 

se koná 26. dubna 2018  
od 13 do 17 hodin.

Škola je zřízena podle  
§16, odst. 9 Školského  

zákona a zaměřuje  
se na vzdělávání žáků  

se speciálními vzdělávacími 
potřebami (např. poruchy učení  

a chování, mentální postižení, 
poruchy autistického spektra,  

více vady). 
Nabízíme školu rodinného typu, 
individuální přístup speciálních 
pedagogů, asistent pedagoga  
v každé třídě a snížený počet  

žáků ve třídě.

Všechny zájemce srdečně  
zveme na DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ, který se koná  
dne 12. dubna 2018  
od 13 do 16 hodin. 

Bližší informace na telefonních 
číslech 318 599 465  

a 732458 092 nebo na webových 
stránkách 

www.zsmnisek886.webnode.cz.  

Na „lyžáku“ dětem a učitelům počasí přálo.
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Školy Škola /  spolky

                                                  
                

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
9. KVĚTNA 575, MNÍŠEK P. B. 

 
POŘÁDÁ 

    DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
DNE 28. 4. 2018   9:00 – 11:30HOD 
V PROSTORÁCH:   MŠ 9. KVĚTNA  
       MŠ MALÉ NÁMĚSTÍ 

 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 

Fabiánek, z.s.

2     5     2     1     0

Skalecké náměstí 500

Mníšek pod Brdy

Milí rodiče, milé děti,

v sobotu 28. dubna 2018 od 9:00 do 
12:00 hodin Vás srdečně zveme na 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ve Fabiánku, který již 10. rokem 
poskytuje celodenní výukový program 
pro děti od tří let.

Rádi Vás provedeme třídou, 
pedagogickým plánem i aktivitami 
spolku. Zájemci o docházku od září 
2018 se mohou registrovat. Pro děti 
bude připravena výtvarná dílnička.

Váš Fabiánek

www.fabianek-mnisek.cz

2 1 05 2
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téMa téMa

Podle sociálního pracovníka města Lukáše 
Říhy město eviduje zhruba dvacet lidí, kteří 
jsou kvůli dluhům ve svízelné situaci. Větši-
na z nich jsou matky-samoživitelky. V Mníš-
ku, jako v řadě jiných měst blízko Prahy, je 
drahé bydlení a služby. „Stanou se případy, 
jako paní Janě: od ženy odejde manžel, musí 
hradit sama bydlení a navíc se bojí, že bude 
muset splácet část půjčky, kterou si její bý-
valý muž vzal, protože je nezaměstnaný. A to 
je problém, protože sama má vysoké životní 
náklady. Bojí se exekutorů a dokazování, že 
s půjčkou nemá nic společného a majetek 
manželovi nepatří,“ popisuje Říha a dodává, 
že důležité je začít dluhy řešit co nejrychleji 
a tím předejít situaci, kdy exekutoři už zakle-
pou na dveře. 
„V situaci podobné jako je paní Jany je třeba 
dokázat, že dotyčná o půjčce nevěděla, po-
případě, že exekuovaný majetek manželovi 
nebo exmanželovi nepatří, požádat si o od-
puštění penále, které bývá mnohdy vyšší než 
samotná dlužná částka. Často se dá při včas-
ném jednání s věřiteli domluvit, ve chvíli, kdy 
ale dluh odprodají, už nikdo uhrazení penále 
neodpustí,“ uvádí Říha.
Může lidem v takové situaci nějak pomoci 
město? Podle sociálního pracovníka může. 
Například tím, že jim poradí, kam se můžou 
obrátit na bezplatné finanční a dluhové pora-

Martina Hrdličková

Lidé se 
zadlužují 
hlava 
nehlava 

Mnozí se dostávají 
do dluhové spirály, 
půjčují si na to, aby 

mohli splácet starší závazky. 
nějaký úvěr má skoro třetina 
lidí. každý desátý má na 
krku exekuci, často víc než 
jednu. podle průzkumu 
mají s dluhy zkušenost i děti. 
ve středočeském kraji až 
polovina z nich. Jaká je 
situace v Mníšku?

denství. „To funguje i tak, že když klienti pra-
videlně docházejí na kurzy finanční gramot-
nosti nebo základů práce na počítači, dočkají 
se třeba proplacení kroužků nebo obědů ve 
školní jídelně svých dětí,“ uvádí Lukáš Říha 
a dodává, že sociální odbor města občanům 
pomáhá také s vyplněním žádosti o sociální 
dávky, které jim můžou aspoň trochu ulevit.

„Mají možnost podat žádost na sociální od-
bor, tu pak posoudí sociální komise města 
a případně ji doporučí k vyřízení městským 
radním. Spolupracujeme i s místní farní cha-

ritou, která je flexibilnější a finanční pomoc je 
schopná poskytnout rychleji, protože schva-
lovací mechanizmy má pružnější. Poskytují 
hodně i potravinovou pomoc ohroženým ro-
dinám,“ vysvětluje sociální pracovník města 
Lukáš Říha.

Osobní bankrot jako dostupnější 
řešení předlužení 
Nový způsob řešení problému, do kterého 
se dostává pole statistik stále víc lidí, přináší 
novela insolvenčního zákona, kterou začát-
kem letošního roku schválila vláda. Ta mění 
pravidla pro povolení oddlužení lidem, kteří 
o něj požádají. Dosud soudy povolovaly tak-
zvaný osobní bankrot jen tomu, kdo proká-
zal, že má dostatečné příjmy na to, aby mohl 
v průběhu pěti let splatit minimálně třetinu  
celkové výše svých dluhů. 
Podle nových pravidel není žádná minimál-
ní výše závazku, kterou musí dlužník svým  
věřitelům splatit. Nově by mělo stačit, že na-
bídne věřitelům na úhradu svých závazků 
veškerý svůj postižitelný majetek. Musí ale 
počítat s tím, že splácet bude o dva roky déle, 
tedy celých sedm let.
Lidé si půjčují nejen na bydlení či auta, zaří-
zení bytu, ale i na spotřební zboží, dovolené, 

Loni vyhlásilo osobní  
bankrot v průměru   
1200 osob měsíčně.  
V Registru fyzických osob 
bylo na konci roku 2017 
zapsáno přes 600 tisíc 
osob se závazky po lhůtě 
splatnosti v celkové výši 
okolo 50 miliard korun.
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vánoční dárky a také na potřeby pro školáky.  
Z průzkumu, který pro Českou bankovní aso-
ciaci uskutečnila agentura NMS v únoru mezi 
1 030 respondenty, vyplývá, že dvě třetiny 
dlužníků si vzaly půjčku od nebankovních 
společností nebo přímo od prodejců zboží, 
kterým skočily na reklamní trik o super vý-
hodných slevách. Ukazuje se, že buď nejsou 
ochotní šetřit, nebo žijí od výplaty k výplatě 
a finanční rezervu si udělat prostě nemůžou.

Hospodařit s penězi mají  
problém už i děti
Podle průzkumu, který v únoru udělala Česká 
spořitelna společně s Millward Brown, neu-
mějí hospodařit s penězi už děti. Středočeští 
školáci z tohoto trendu nijak nevybočili. Vět-
šinu peněz získávají oslovení žáci devátých 
tříd a studenti víceletých gymnázií od rodičů 

či prarodičů. Více než polovina středočeských 
dětí dostává pravidelné kapesné, třetina si 
navíc vydělává domácími pracemi. Průzkum 
zároveň ukázal, že s penězi často nevyjdou. 
Tři čtvrtiny středočeských dětí znají situaci, 
kdy si všechno utratily, a přesto by si rádi 
něco koupily. Dvě třetiny to mnohdy opako-
vaně vyřešily tím, že si půjčily od kamarádů. 
Třetina se zadlužila dokonce opakovaně. Kaž-
dé páté dotázané dítě zažilo situaci, kdy mělo 
problém půjčené peníze vrátit.

Jak jsou na tom mníšečtí  
deváťáci?
O poznání lépe než děti, mezi nimiž ne-
chala dělat svůj průzkum Česká spořitelna.  
Z ankety, kterou jsem v rámci hodiny finanční 
gramotnosti udělala mezi žáky 9.A a 9. B, se 
ukázalo, že děti mají pravidelné měsíční ka-
pesné od rodičů nebo prarodičů. Někteří žáci 
uvedli, že nad rámec toho příležitostně do-
stanou peníze například k narozeninám nebo 
za pomoc s domácími pracemi. Větší část 
deváťáků si nikdy nemusela půjčovat, méně 
početná skupina připustila, že si občas půjčí 
od kamaráda nebo rodičů, vesměs šlo o malý 
obnos a nebyl problém ho včas vrátit.

Svoji zásluhu na tom bezesporu má Základ-
ní škola Komenského 420, protože zavedla 
hodiny finanční gramotnosti jako povinný 
předmět, který mají žáci 8. a 9. tříd na rozvrhu 
jednu vyučovací hodinu týdně. Tím se zařadi-
la mezi malý počet základních škol v repub-
lice. Do Rámcového výukového programu je 
sice finanční gramotnost zařazená od roku 
2014, ale většina škol tento předmět vyuču-
je nepovinně, většinou v rámci projektového 
vzdělávání.
Učitelka Romana Dostálová výuku pojímá 
prakticky, důraz klade na propojení s praxí. 
„Hlavní význam je v tom, že žáci získávají uce-
lené povědomí o světě financí. Seznamujeme 
je s různými nástrahami, se kterými se mohou 
setkat, například v podobě dluhové pasti. 
Učíme se dívat také za to, co na první pohled 
reklama prezentuje jako super výhodné. Děti 
se učí vyhledáváním na internetu porovnávat 
nabídky, úrokové sazby. Chceme, aby žáci 
věděli, jak mají hospodařit s vlastními peně-
zi v různých životních situacích,“ vysvětluje 
učitelka.
(V článku jsou údaje z únorového průzkumu 
České bankovní asociace).

85 
procent všech dluhů

v exekuci jsou
 do 10 tisíc korun

ANKETA žÁKŮ 9. A a 9. B

Musel/a sis někdy půjčit peníze  
a měl/a problém je  vrátit?

Eliška
Půjčím si někdy od kamarádky 
malé částky. Vždycky jsme se 
zatím uměly domluvit a částku 
vrátit, buď ve stejné výši nebo 

tím, že jí koupím na oplátku něco za 
stejnou cenu.

Adam
Občas si s kámošem něco 
navzájem půjčíme nebo 
koupíme, ale neřešíme to. 

Dominika
Někdy si rodičům řeknu třeba 
o dvacku navíc k tomu, co mi 
měsíčně dávají jako kapesné. 
Nikdy jsem si nepůjčila, vždy si 
spočítám, abych vyšla. 

Sára
Máma mně i bráchovi dává 
měsíční částku a s tou 
musíme vystačit. Vždycky si to 
rozpočítám tak, abych vyšla.

Tereza 
Když mi kapesné nestačí, 
poprosím doma a dostanu, 
nepůjčuju si od nikoho. Nejspíš 
si ještě najdu brigádu a budu 

šetřit. Kdybych si půjčila, tak jedině tak, 
abych to mohla druhý den vrátit.

Filip
Dostávám kapesné a prémie, 
když rodičům pomůžu.  Párkrát 
jsem si půjčil od kamaráda na 
autobus, nikdy jsem ale neměl 
problém mu peníze vrátit.

Průzkum mezi dětmi na druhém stupni ZŠ  
a v primách až terciích víceletých gymnázií  
ve Středočeském kraji udělala v únoru  
Česká spořitelna společně s Millward Brown.

Půjčil/a jste si někdy 
od někoho peníze?

měl/a jste někdy 
problém půjčené 
peníze včas vrátit?

ano, vícekrát

ano, vícekrát

ano, jednou

ano, jednou

ne, nikdy

ne, nikdy
80 %

9 %

11 %

47 %

31 %

22 %

Češi si nejčastěji půjčují na 
spotřební elektroniku (30 %) 
či bílé zboží (24 %),  
bytové zařízení (15 %)  
nebo auto (22 %).  
Jako hlavní důvod, proč si 
vzali půjčku na nákup zboží, 
uvedlo 41 % výhodnou  
splátkovou akci,  
neochotu šetřit (37 %),  
případně aktuální  
nedostatek peněz (35 %). 

Mezi těmi, kteří si rizikově 
půjčují peníze, je více mužů 
než žen. Nejvíc inklinují  
k rizikovým půjčkám lidé  
ve věku 35 až 54 let (25 %).  
Z domácností  
s úsporami menšími než  
10 tisíc korun je rizikově  
zadluženo 30 %.  
Problematické půjčky  
má i 26 % lidí žijících samo-
statně.



V knihovně zavoněly různé druhy čajů
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Stávala tu pískovcová socha Panny Marie 
Svatohorské a Boží muka. Každoročně při své 
pouti z Prahy a okolí na Svatou Horu u Příbra-
mi se zde zastavovala procesí k modlitbě a od-
počinku. A protože se místo nacházelo přesně 
na půli dlouhé cesty a bylo odsud vidět věže 
svatohorského svatostánku, začalo se mu říkat 
Malá Svatá Hora. 
Na žádost poutníků tu byla v letech 1809–1810 
postavena kaple Panny Marie v klasicistním 
slohu s barokními prvky. Pozemek a materiál 
věnoval tehdejší majitel mníšeckého panství, 
hrabě Josef Unwert. Náklady uhradil praž-
ský obchodník Edmund Chvalkovský, přispěl  
i mníšecký farář Cippelius a svatohorský pro-
bošt Jáchym Čejka. 
Kaple má obdélníkový půdorys, vzadu s po-
lokruhovitou apsidou. Na střeše je věžička, 
připomínající lucernu, bývaly v ní dva zvony.  
Interiér je jednoduchý: cihlová podlaha,  

dřevěné lavice a oltář se soškou madony. Hned 
od dostavění se kaple těšila velké oblibě, a tak 
v její blízkosti vyrostla hospoda. Před válkou 
si ji od barona Kasta pronajali Tellingerovi  
a vypráví se, že se tu moc dobře vařilo. V 50. le-
tech byla znárodněna, v 90. letech v privatizaci 
prodána. Momentálně je restaurace z důvodu 
prodeje uzavřena.

KNIHY PRO 
DOSPĚLÉ
Švédské holínky 
henning Mankell 
Působivý román  
o tom, že na některé 
vzpomínky nestačí ani 
ničivý oheň.

neplakeJ 
Mary kubica 
Mary Kubica bere 
čtenáře na vzrušující 
jízdu plnou zvratů, 
která vrcholí 
ohromujícím závěrem, 
a ukazuje, že nezáleží 
na tom, jak rychle 
a daleko utečeme – 
minulost nás nakonec 
vždycky dožene.  

Zvířecí detektiv 
tom Watkins 
Skutečné příběhy 
o pohřešovaných 
a vypátraných 
domácích mazlíčcích. 
Tom Watkins, bývalý 
policista je připraven 
zatoulaného chlupáče 
najít.

vZdálená řeka 
Barbara Woodová 
Nenávist mezi rodem 
Schallerů a Newmanů 
vzplane mohutným 
plamenem a na denní 
světlo se vynoří děsivá 
tajemství, kterým by 
bylo lépe ve věčné tmě.

noc 
Bernard Minier 
Čtvrté pokračování 
bestsellerové série 
s kriminalistou 
Martinem Servazem. 

dračí náhrdelník 
vlastimil vondruška 
Historická detektivka 
ze série Hříšní lidé 
království českého, v níž 
královský prokurátor 
Oldřich vyšetřuje 
případ zmizení nevěrné 
manželky purkrabího.

trŽnice WanG 
frÈres 
Jan cimický 
Režiséru Karpíškovi 
začal den jako každý 
jiný, nenápadně.  
Ale bylo souzeno, že 
ještě téhož dne dojde 
ke zlomu, který se mu 
nebude ani trochu  
líbit.

vařila JseM pro 
picassa 
camille aubray 
Román o umění, 

lásce a jídle v čarovné 
Provenci.

sŮl do rány 
Becky Masterman 
Třetí z případů 
penzionované agentky 
FBI Brigid Quinnové, 
tentokrát aby pomohla 
své bývalé parťačce.

KNIHY PRO DĚTI
koruna tří – 
ZroZení teronie 
J. d. rinehart  
Dávné proroctví 
říká, že až na obloze 
vyjdou tři hvězdy, 
trojčata převezmou 
trůn a v Toronii 
zavládne mír. Hvězdy 
se objevily, ale zatím 
nic nenasvědčuje 
toužebně 
očekávanému míru.

ohnivá křídla   
tui t. sutherland  
Podaří se pěti 
dráčatům ukončit 
celosvětovou dračí 
válku. Nebo zvítězí 
touha po domově.

sMrtonoŠ 
andrew Mcdonald 
Zapomeňte všechno, 
co víte o temných,  
v kapuci zahalených 
smrtkách s kosami. 
V dnešní době 
nosí smrtonoši 
cool oblečení, mají 
normální rodiny  
a jejich kosy se hodně 
podobají mobilním 
telefonům.

straŠidÝlko, které 
neuMělo straŠit 
Zuzana Švarcová 
Krásné pohádky, které 
učí děti vzájemně si 
pomáhat.

dvě pohádky  
tři prasátka – Jak 
Šlo veJce na vandr 
Margita príbusová 
Vtipná a veselá 
knížka s ilustracemi 
předního slovenského 
výtvarníka Vladimíra 
Krále navazuje na 
křehkou tradici 
bilderbuchů pro malé 
děti.

neJhorŠí děti na 
světe 
david Walliams 
Deset humorných 
historek o deseti 
nesnesitelných 
dětech.

Sešli se zde dospělí i děti, aby jim Katka po-
vyprávěla o čajích ze všech koutů světa, o sbě-
ru, sušení a následném lisování čaje. Ukázala 

různé druhy nádobí na jejich přípravu. Sou-
částí povídání byla i ochutnávka. Návštěvníci 
mohli vyzkoušet například puerh, oolong, ma-
salu a spoustu dalších.

Akce se sešla s velkým úspěchem. Děkujeme 
Katce za zajímavou přednášku, všem účastní-
kům za návštěvu a těšíme se na další shledání 
u nás v knihovně. Na další čaje, a nejen ty, se 
můžete těšit již 29. 5. 2018 na Knižním baza-
ru, kde budete moci vyzkoušet třeba výborné 
Moštéčko.

Během „Týdnu pro Tibet“ proběhla v naší 
knihovně akce „Čajování“ s Katkou z Čajov-
ny Dobříš. 

Odkud se vzal název zastávky Kaple?

věra havlišová 
kronikářka města

Nejvýše položenou zastávkou linky 317 je 
ta s názvem Kaple. Má nadmořskou výšku 
466 m a leží v bezprostřední blízkosti Stra-
konické. Dříve tudy vedla Zlatá stezka, poz-
ději zvaná Císařská silnice. 

Součástí akce byla i ochutnávka exotických druhů.

Kaple Panny Marie je v klasicistním slohu.
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Móda napříč staletími 
Krejzlík rudolfa II.

Kdo by neznal portréty Rudolfa II., na kte-
rých je vždy vyobrazen s mohutným lím-
cem, který vypadá, jako by mu podpíral 
bradu? Nebo jak se Rudolf oblékal v pohád-
ce Císařův pekař a Pekařův císař? Okruží, 
čili po našem krejzlíky, byly známou typic-
kou součástí renesanční módy. Jedná se  
o kulatý límec, velmi hustě nařasený, nej-
častěji ze škrobené bílé krajky. Ladil s ruka-
vičkami, dámy se zvětšujícím se průměrem 
okruží zvětšovaly i objem sukně.

Okruží reprezentuje především španělský 
dvorní oděv 16. století. A protože byl Rudolf 
jako desetiletý odeslán s mladším bratrem na 
výchovu ke svému strýci, španělskému králi 
Filipovi, přišla tato móda díky němu i k nám. 
Nutno podotknout, že nebylo co závidět. 
Španělské odívání bylo upnuté, zešněrované  
a nepohodlné, jeho hlavním cílem bylo zdů-
razňovat majestátnost nositele. 

Stejně tak to platilo i pro krejzlík. Vyznačoval 
se sice honosností a nádherou, jednalo se  
o nejnákladnější součást oděvu, ale byl příliš 
upjatý a těsně obepínal krk. Čím zdobnější, 
větší a mohutnější, tím byl jeho nositel vzne-
šenější a váženější na společenském žebříčku. 
Není divu, že se průměr okruží stále zvětšo-
val, každý chtěl předvést své vysoké postave-
ní. Ve Španělsku byl dokonce později vydán 
zákon proti nošení obrovských okruží. Těm 
se občas trefně přezdívalo mlýnský kámen. 
Prý se kvůli nim musely prodlužovat lžíce  
a pomohly také zavádění vidliček. Dlouho se 
jedlo jen lžící a nožem, vidlička byla nástroj 
ďábla, jenže lidé si ne-
dosáhli do pusy.

Rudolf si španělskou 
módu osvojil, přes-
tože ani jemu v ní 
nebylo příjemně. 
Ale módnímu dik-
tátu neporu-
číš, a tak se 
musel také 
p o d ř í d i t . 
Jistě si vy-
trpěl své, 
zato ale 
v y p a d a l 
vznešeně  
a důstoj-
ně. Límec 
byl ne-
p o h o d l -
ný, velký a 
těžký a umož-
ňoval jen mi-
nimální pohyb.  
Jenomže tehdy 
bylo žádoucí, 
aby se panovník 
moc nehýbal a jen 
mírnou úklonou 
hlavy dal najevo, 
že ráčí vnímat své 
okolí. Císař Rudolf 
II. prožil s okru-
žím celý svůj 
život.

mch

Nebojte se, k žádnému upalování nedojde, ale 
něco se o čarodějnicích dozvíte. Jak vlastně ta-
kovou čarodějnici poznat? No, to není vůbec 
jednoduchá věc, protože i čarodějnice, než ze-
stárnou, jsou mladé a pěkné. A na čem létají? 
Dopravních prostředků mají na výběr dost a 
dost, nepoužívají jen stará pometla, vždyť jsou 
mezi nimi i moderní dámy. 
Jakou zábavu si děti na prohlídkách ještě uži-
jí? Zjistí, jak a v čem čarodějnice míchají své 
lektvary, jaké do nich přidávají bylinky a ko-
ření, zkusí podle vůně některé z nich poznat a 
možná, že i nějaký lektvar ochutnají. Dozvědí 
se, že i čarodějnice, stejně jako děti, mají rády 
zvířátka a chovají domácí mazlíčky, oblékají se 
podle módy nebo chodí do školy. Kde by se ji-
nak učily svá kouzla a zaříkadla? 
Když budete dávat pozor, jednoduchá zaklína-
dla vás místní čarodějnice klidně naučí. Třeba 
jak přivolat lásku nebo pěkné počasí. To se 
může vždycky hodit, co myslíte?  
Nezapomeňte navštívit také zámeckou ježi-
babu v Kouzelném sklepení. Sice už není nej-
mladší, ale přesto zjistíte a uvidíte, že i ona má 
moderní myšlení a jak si vylepšila své létací 
koště. Kromě ní se ve sklepě seznámíte i s dal-
šími bytostmi z pohádek. Princeznou, čertem, 
vodníkem, vílami nebo andělem. 

Naplánovali jste si návštěvu zámku dřív, než 
ke konci měsíce? To vůbec nevadí, i tak máme 
pro vás a vaše ratolesti připravený program. 
Každý víkend se konají zábavné prohlídky pro 
děti, třeba s princeznou Aničkou nebo o zá-
meckých skřítcích. Vždy je k nim otevřeno také 
Kouzelné sklepení a výtvarný ateliér. Nudit se 
nebudete.

mch

Zavítejte na Čarodějnické 
prohlídky s Elsou
V sobotu a v neděli 28. a 29. dubna chystáme pro rodiny s dětmi speciální Čarodějnické 
prohlídky zámku. Potkáte místní čarodějnici a vzácného hosta, královnu Elsu. V Ledovém 
království pálení čarodějnic neznají, a tak je zvědavá, copak je to za zajímavý zvyk.

Druhé pololetí jsme v klubu Mladý vědec 
odstartovali pokusy s elektromagnetic-
kou indukcí a setrvačností. Vyrobili jsme si 
spektroskop, různé fyzikální hračky s optic-
kými klamy, nebo na principu elektromag-
netického pole.

Kdo je větší silák? Nad statickou elektřinou, ale 
i povrchovým napětím bádaly u Mladého věd-
ce děti z lesní školky. V rámci vzdělávacího pro-
gramu Spolku Brdský šikula s názvem Hravé 
bádání si k nám přišli vyzkoušet zábavné ex-
perimenty také žáci ze Základní školy v Mníšku 
pod Brdy. Pozorování vlastností vody a vzdu-
chu, zkoumání atmosférického tlaku, podtla-
ku, povrchového napětí kapalin, přítomnosti 
kyslíku a kysličníku uhličitého v ovzduší a při 
zajímavých a hravých pokusech mohly děti 
lehce pochopit různé fyzikální a chemické 
děje, které se běžně kolem nás vyskytují. 
Letos se slaví 40. výročí letu prvního českoslo-
venského kosmonauta do vesmíru, proto se  
i mladí vědci zaměřili na toto téma. Měli jsme 
prezentaci, kterou pro nás zorganizovala Čes-

ká kosmická kancelář a věnovala ji právě Vladi-
míru Remkovi a jeho cestě do vesmíru.
Povídání o Řecku, staré řecké báje, vaření dol-
mades a tzatziky, ochutnávka baklavy a chal-
vy, výroba Pythagorova poháru i s fyzikálním 
vysvětlením, to vše čekalo na účastníky mezi-
národního projektu našeho spolku s názvem 
"Cesta domova" s podtitulem "Řecko".
Děkujeme společnosti AVBOX s.r.o. za finanční 
podporu.

anička čišková
Spolek Brdský šikula

Mladí vědci jsou vždy aktivní

Vojtík pozoruje rozklad světla na duhové spektrum.
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Čejka letos oslaví své čtyřicáté narozeniny
Celé dvě generace mníšečáků zažily klubové 
schůzky, vícedenní výpravy i tábory v lese. 
Od počátku u toho byla jako vedoucí Věra Ha-
nousková a v posledních ji nahrazuje Vendula 
Balušková.   
Ptáček má typickou chocholku na hlavě a patří 
k poslům jara, a tak asi není náhoda, že výsta-
vu, která představila bohatou historii mníšec-
ké Čejky, klub uspořádal na začátku března 
při příležitosti dokončení rekonstrukce obou 
kluboven. Panely s fotografiemi mapovaly ce-
lých čtyřicet let od roku 1978, kdy klub začal 
fungovat. Dnes ho zastřešují Mladí ochránci 
přírody a má 47 členů, rozdělených do skupin 
od nejmladších po nejstarší čejčata. 
Oběma vedoucím při vícedenních akcích  
a výpravách pomáhají i odrostlá čejčata, jak 
nazývají už plnoleté členy klubu, a také mnozí 
rodiče. Ostatně ti se chopili i prací na rekon-
strukci obou kluboven v městském kulturním 
středisku. Město ji materiálově i finančně pod-
pořilo nad rámec každoročně poskytovaného 
grantu na provoz klubu.  
V průběhu čtyř desetiletí se změnil sys-
tém jeho fungování. Zatímco dříve přijímal 
děti starší deseti let, dnes se v rámci tren-
du na trhu se zájmovými kroužky otevírá už  
i předškolákům. Aktivity klubu se tomu hladce 
přizpůsobily a to, že všechny skupiny fungují 
dohromady a pomáhají si, je tradice, kterou 
tady všichni považují za přirozenou. 
Starší čejčata pomáhají mladším, kde je to po-
třeba. Nejmladší, v kategorii, kterou vedoucí 
označují jako miminkovská, se učí o přírodě 

Viktorka s vedoucí Vendulou jako průvodkyně 
u výstavy k historii klubu.

hlavně pozorováním, hodně malují. Prostřed-
ní skupina už umí vyhledávat informace a jít 
víc do hloubky a pomáhá malým tam, kde je 
nutné umět číst a psát. Nejstarší členové, kte-
rým je kolem patnácti let, jsou nadějí, že by se 
mohli stát budoucími novými vedoucími. 

„Platí pravidlo, že když není vedoucí, poslou-
chají se největší čejčata.  Tato hierarchie nám 
funguje naprosto přirozeně. Starší jsou schop-
ní pro mladší vymyslet hodně zajímavé soutě-
že a pomáhají nám s nimi. Na výpravách jsou 
všechny skupiny dohromady. Větší si zpravidla 
už v autobusu rozeberou ty nejmenší. Nezna-
mená to, že je vodí za ručičku, ale kontrolují 
například, jestli mají v batohu, co je potře-
ba. Starším dětem to dává pocit důležitosti  
a mladší se učí respektu a taky nebát se říct si  
o pomoc,“ říká vedoucí Vendula Balušková.

Poznávat přírodu je baví 
Čejčata se scházejí jednou týdně v klubov-
ně, za každou docházku jim patří nálepka  
a když jich mají dost na to, aby složily  

obrázek, dostávají malý dáreček. Na výpra-
vách a táborech zase sbírají body za splněné 
úkoly a odpovědi na tematické otázky. „Za ty 
si pak na čejčím trhu, který bývá před letními 
prázdninami a před Vánocemi, můžeme kou-
pit dárečky. A taky nám to pomáhá ve škole  
v přírodovědě, tento týden jsme probíra-
li stromy a my už je umíme poznávat. Tak 
máme o úkol méně,“ vysvětlují Viktorka  
a Dorotka, dvě kamarádky z mladších čejčat. 
A hned ukazují fotografii, na které je Dorotka 
a kolem ramen se jí vine had. „To je z pravidel-
ných výjezdů do ZOO ve Dvoře Králové. Mohli 
jsme si tady podržet i krokodýla.“

Dorotka chodí do Čejky spolu se svými dvěma 
bratry a podle slov Venduly Baluškové díky 
fungující spolupráci se sociálním odborem 
města a s podporou jeho sociálního fondu 
se vícedenních výprav můžou zúčastnit i dva 
nebo tři sourozenci, což by pro některé rodi-
če bylo finančně neúnosné. „Městu patří dík  
i za poskytnutý materiál na rekonstrukci na-
šich kluboven a rodičům za svépomocné prá-
ce, na které padlo několik víkendů. Bylo to ale 
potřeba, klubovny byly v katastrofálním sta-
vu,“ dodává vedoucí Vendula Balušková.

Viktorka a Dorotka se netají tím, že přírodu 
prostě mají rády. Nejen teoreticky. Díky Čejce 
v ní umí být. „Každý rok jezdíme na pětidenní 
tábory, kdy jsme v lese a chodíme na výpravy, 
děláme oheň, spíme pod stanem a máme noč-
ní bojovku,“ líčí populární klubovou akci.

Mníšecký

 

přírodovědný 
klub čejka 

nezůstává svému 
jménu nic dlužný. 

ptáček čejka je 
výjimečný svojí 
dlouhověkostí, 
dožívá se i více  
než dvaceti let,  

a také klub s jeho 
jménem ve městě 

funguje už čtyři 
desetiletí. 

Martina Hrdličková

Když není po 
ruce vedoucí, 

poslouchají se 
největší čejčata
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Věra Hanousková: 
Učíme děti  

přírodu milovat  
a rozumět jí

Jak přišel klub ke svému jménu?
Vlastně náhodou. Tehdy při jedné vy-
cházce někde za Sýkorovákem v době, 
kdy jsme přemýšleli o tom, jak se bude-
me jmenovat, děti našly hnízdo čejky, 
a to se podaří opravdu málokdy. Byly  
z toho nadšené a samy si řekly, že se 
bude klub jmenovat podle ní.

Z čeho založení klubu tehdy, v letech 
tuhé normalizace, vycházelo?
Fungoval v rámci tehdejšího Pionýra, ten 
zastřešoval oddíly všeho druhu a lidi, 
kteří měli zájem něco smysluplného le-
gálně dělat. Mým cílem bylo, aby se děti 
v přírodovědně zaměřeném oddílu nau-
čily myslet hlavou, a to, co se děje ve spo-
lečnosti, si pak už nějak přeberou. 

co se za ty roky ve vaší činnosti  
změnilo?
Rozdíl je v tom, že dnes máme k dispozi-
ci jinou techniku a taky víc peněz na čin-

nost, než jsme mívali. Tehdy ty finance 
končily někde na sekretariátech, ale dě-
tem šlo nakonec hrozně málo. Díky tomu 
si dnes můžeme víc dovolit. Náplň práce 
je vlastně pořád stejná: učíme děti po-
znávat přírodu, aby k ní měly vztah a ne-
devastovaly ji.  Taky celých 40 let zůstalo 
stejné, že se scházíme v pátek odpoled-
ne, a pak o víkendech děláme výpravy.

čejčata jsou úspěšná v přírodovědných 
soutěžích….
Existuje soutěž Zlatý list pořádaná Čes-
kým svazem ochránců přírody a v ní naše 
děti v roce 2015 postoupily v kategorii 
mladších žáků do národního kola a tam 
pak skončily zhruba v prostředku. A být 
na 7.,8. místě z celé republiky není špat-
né. Mladí ochránci přírody pořádají praž-
skou soutěž v Šárce, té se taky účastní-
me. Naposledy jsme byli druzí a jednou 
naše děti dokonce zvítězily. 

Změnily se z vašeho pohledu děti  
za těch 40 let z hlediska vztahu  
k přírodě?
V podstatě se nezměnily, jen tehdy si  
nehrály s mobily…. Vzhledem k tomu, 
že členství je dobrovolné, chodí ty děti, 
které příroda zajímá. A jestli mají dnes 
větší znalosti? To ani ne, spíš si umějí in-
formace snáze dohledat. Musím říct, že  
k nám chodí hodně dětí s ADHD (porucha 
pozornosti s hyperaktivitou – pozn. red.), 
ale tím, že chodíme hodně ven, tu svoji 
energii krásně vybijí a aktivity zvládají  
s ostatními. Neodmítáme žádné dítě. Vy-
loučit jsme museli jen v jednom případě.  
Hodně dlouho jsem s tím bojovala, pro-
tože to děcko mělo o přírodu enormní  
zájem. Jenže znalo jen sprostá slova  
a spojky a dělalo takovou rotyku, že to 
prostě jinak nešlo.

D louholetá vedoucí 
klubu byla u jeho 

založení v roce 1978 
 a „odchovala“ dvě generace 

mníšeckých čejčat.  
říká, že čeká,  

až doroste ta třetí.

Martina Hrdličková

Věra Hanousková zná příběh snad 
každé z těch fotek odrážejících  

historii klubu.

Na letité fotografii z čejčí výpravy je vpravo mníšecká lékárnice.
Stejné místo, stejní lidé, jen s odstupem osmi let. Tak dlouho je 
Šimon v Čejce. Letos končí základní školu a chce být lesníkem.
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Minulé měsíce byly pro skauty ve znamení tradic
Zimní přechod Brd byl už skoro po padesáté a mníšečtí skauti ho nevynecha-
li. Dnem zamyšlení jsme oslavili narozeniny zakladatelů světového skautin-
gu a v období mrazivých dnů jsme si užili zimních radovánek. V tomto měsíci 
oslavíme významné jubileum – půl století své novodobé činnosti v Mníšku,  
a srdečně zveme na program, který jsme k této příležitosti připravili.

49. ročník Zimního přechodu Brd pořádalo středisko Athabaska z Prahy. 
Původně vznikla jako nenásilný protest proti okupaci v roce 1968. Spojuje 
se v ní tradiční forma skautského výletu do zimní přírody s možností 
vzájemného setkání široké skautské veřejnosti. Na Kytínské louce se sešli 
skauti z celé republiky, kteří si na památku směňovali tradiční kartičky, 
takzvané Brděnky. 

Oslavili jsme Den zamyšlení, mezinárodní svátek přátelství, který slavíme 
22. února v den, kdy se narodil zakladatel skautingu, sir Robert Baden-
-Powell i jeho žena Olave. V tento den si skauti bez ohledu na barvu kůže, 
národnost či věk vzájemně přejí, setkávají se u ohňů či pořádají nejrůz-
nější hry. Pro světlušky a skautky byla připravená tematická hra po městě 
zakončená promítáním a nocováním v klubovně.

V rámci akcí nechyběly ani zimní radovánky. Jak jinak se rozloučit  
s mrazivou zimou, než bruslením na rybníčku.  Velkou radost světluškám 
také udělala speciální cena v soutěži o nejhezčího sněhuláka pořádaná 
Spolkem Brdský šikula. Sice jsme nevyhráli, ale na sněhuláka padl sníh  
z širokého okolí. 

hana poulová 
vedoucí Světlušek

pavla plocková 
zástupce vedoucí 

Dráčat
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výtvarná skupina 
„pozdní sběr“ vznikla před 
pěti lety. potkaly jsme se 
na kurzech malování pro 
dospělé v řevnicích, kde 
jsme postupně pronikaly  
do tajů kreslení, malby  
a posléze i soch.

alice čermáková 
,matka´ výtvarné skupiny

Malováním se dá odpoutat od všednosti

Hodiny pro nás byly časem odpoutání se od 
běžných starostí, od dětí, manželů i slepic. 
Užívaly jsme si chvilek svobody a přepnuly 
mozek na tvůrčí vlnu. Tak se nám to zalíbilo, 
že jsme spolu začaly jezdit ven, do přírody, na 
plenéry. A všude jsme tvořily. A kdo vlastně 
jsme? 

Zuzka Hrdinová je učitelkou jazyků, ale nyní 
se vrátila ke svému snu z mládí a začala dělat 
módu podle svých návrhů. Její díla jsou vždy 
spíše na pomezí konceptuální tvorby. Má ráda 
Luciana Freuda a Plzeň. Lucie Kirova je učitelka 
prvního stupně a znalkyně umění všech obo-
rů, neexistuje film nebo divadelní představení, 
které by neviděla. Má naprosto osobitý výtvar-
ný styl. 

Jana Kletenská je architektka. Ovládá jemnou 
kresbu tužkou, tento styl se propisuje i do 
malby. Má ráda suché bílé víno, chleba se sád-
lem a nohy na stole. Petra Plachá pracuje jako 
speciální pedagog a její parketou jsou kresby 
uhlem. Ingrid Valešová malovala již během 
studia oděvní tvorby. Kromě toho je vášnivá 
nimrodka, její obrazy poznáte podle toho, že 
je na nich vždy jelen, popřípadě i s laní. 

Alice Čermáková, “matka skupiny“, je také  
architektka. Její první abstraktní kresbičky 
se datují do tří let, stejně jako portrét paní 
Krupičkové, vedoucí prodejny gramodesek 
z domu, kde do šesti let bydlela. Po kresbě  
a malování akrylem ji nadchla malba olejem.  
Kromě své profese se realizuje v zahradě,  
u slepic, v amatérském divadle, fotí a miluje 
cestování.

Alice Čermáková: Zátiší s avokádem (tento a další obrazy uvidíte na Skalce)
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inZerce

NOVĚ OTEVŘENO

Centrum pro redukci  
nadváhy a výživové  

poradenství
Změňte svůj životní styl pomocí komplexního 

programu Cambridge Weight Plan.

Naučíme vás dosáhnout optimální váhy  
a udržet si ji.

Objednávejte se na telefonu:

Malé náměstí 136, Mníšek pod Brdy
+420 721 767 398

CWP-2018028-Charvatova-inzerce.indd   1 14.03.18   11:43

Zemina za nakládku a odvoz – Stříbrná Lhota, cca 50 m3.  
Skrývka ze zahrady před stavbou rd bez výrazných příměsí.  

Tel.: 606 160 535

Přijmeme prodavačku/prodavače i na brigádu na víkendovou výpomoc 
pro prodejnu ŽaBKa mníšek pod Brdy, Ke škole 1388.  

Informace na tel.: 602 214 694 nebo přímo na prodejně.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu  
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky 

Green Shell-typu Arakauna.  
Stáří 15- 20 týdnů, cena 159 –195,- Kč/ ks.

Prodej: Mníšek p. Brdy – aut. garáže u firmy M. Uher                                                                       

19. dubna, 19. května a 16. června 2018 – 16.20 hod.
 26. dubna a 22. května 2018 – 10.00 hod.

Výkup králičích kožek-cena dle poptávky.

Informace: Pá 9.00 – 16.00 hod. tel. 601576270, 728605840

KadeŘnICe Zuzana Bartáková, nová 824  Tel.: 739 733 104 KadeŘnICe

Známé osobnosti se nechaly vyfotit a podpořily nemocné

JARNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
SPOLKU ALSA #SPOLECNEPROTIBEZMOCI

Město 
Mníšek pod Brdy

Partneři:

Místo konání: 
• Klášter barokního areálu Skalka nad Mníškem pod Brdy  

Konání výstavy: 8. - 29. dubna  2018
Vernisáž 8. dubna 2018: 
• 14:00 Zahájení vernisáže
• 15:00 Beseda nejen o nemoci ALS

Účastnit besedy se budou fotografka Tereza z Davle, výkonná ředitelka spolku Alsa a logopedka 
Eva Baborová a osobnosti podporující spolek Alsa. Cílem výstavy je podpořit pacienty s amyotro-
fickou laterální sklerózou neboli ALS a seznámit širokou veřejnost s problematikou této nemoci. 

#SpolecneProtiBezmoci
www.zsalsa.cz

Třináct známých českých osobností, včetně Jany Plodkové,  
Davida Prachaře, Daniely Písařovicové, Patricie Solaříkové či Táni 
Medvecké, propůjčily svou tvář charitativnímu kalendáři RUNY. 
Autorkou fotografií je Tereza z Davle. Výstavu těch nejpovede-
nějších fotografií z kalendáře, portrétových a tzv. making of mů-
žete od 8. 4. 2018 shlédnout v klášteře barokního areálu Skalka.

„Podpořit projekt, který pomáhá jak lidem s ALS, tak i s osvětou veřej-
nosti, pro mě bylo samozřejmostí. A budu velice ráda, pokud i já přispěju  
k tomu, aby se o ALS vědělo a přineslo to tolik důležitou finanční pomoc.“ 

patricie solaříková

„ALS je jedna z nejhorších, ne-li nejhorší nemoc vůbec. Já jsem měl to štěstí 
v životě, že jsem zdravý a pokládám za povinnost pomáhat. Myslím si, že 
POMOC je velmi potřebná a budu tuto nadaci podporovat, pokud to půjde.“

david kraus

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je nevyléčitelné onemocnění, kte-
ré přichází náhle v nejlepších letech, postupuje rychle, pacient z plné-
ho zdraví postupně ochrne, není schopen komunikace a umírá. Dochází  
k postupné svalové slabosti až atrofii. Mozek nakonec není schopen  
ovládat většinu svalů a pacient zůstává paralyzován, při zachování psy-
chických a mentálních schopností. Příčiny onemocnění nebyly zatím 
dostatečně objasněny, postihuje kohokoliv, bez jakékoliv příčiny, není 
dědičné. V České republice každý rok na ALS zemře 200 pacientů. 

Spolek ALSA provozuje mobilní tým oborníků, kteří dojíždějí k pacien-
tům přímo domů. Spolek také pořádá rekondiční pobyty pro nemocné 
a jejich rodiny, kde je učí, jak se správně o nemocného postarat. Jedná se 
o pobyt edukační, zahrnuje konzultace s odborníky z oborů rehabilitace, 
logopedie, psychiatrie, neurologie, oblasti výživy a sociální péče a dále 
odborné přednášky. Pobyt pacientům plně hradí spolek ALSA. Dlouho-
dobým cílem spolku je vytvoření sociálně-rehabilitačního centra specia-
lizovaného na pacienty s ALS. 



25
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Kalifornský zpěvák a kytarista Jesse Ballard zahraje kromě 

dalších míst v naší republice společně se svým letitým spo-

luhráčem Joe Kučerou z Berlína a výborným houslistou Ja-

nem Hrubým také v městečku u Berounky. 

Ballard je osobitý americký zpěvák a skladatel s velmi charakteristic-
kým hlasem a bohatou hudební minulostí. Počátkem 70. let působil 
v Londýně, později hlavně v Německu a v USA. Hodně cestoval mezi 
Kaliforní a Evropou, předskakoval na koncertech takovým jménům jako  
J. J. Cale, Robert Palmer, Scorpions, Van Morrison či Joe Cocker. Ballar-
dův mnohaletý spoluhráč Joe Kučera se podílí prakticky na všech jeho 
nahrávkách již od konce 70. let.  Začínal coby saxofonista v Prokopových 
Framus Five, byl u prvních nahrávek  skupiny. Po roce 1968 emigroval 
do Německa, kde žije a koncertuje dodnes. Na českou scénu se vrátil  
v 90. letech, kdy působil v doprovodné skupině Marty Kubišové. V loň-
ském roce vystoupil jako host Michala Prokopa na několika festivalech, 
naposledy na Prokopově velkém prosincovém koncertu ve Fóru Karlín. 
Jana Hrubého netřeba obsáhle představovat. Vynikající český houslista, 
jenž přivedl housle na rockovou scénu, stálý člen Framus Five a vyhle-
dávaný studiový hráč, který se vždy rád vrací do rodných Dobřichovic. 
U příležitosti chystaného koncertu tria jsme položili Jesse Ballardovi 
několik otázek:

Jessse, v české republice koncertujete prvně, nebo jste u nás vystu-
poval již v minulosti? 
V minulosti jsem čas od času v Čechách již hrál zásluhou kontaktů Joe 
Kučery, např. na Jazzovém festivalu v Karlových Varech v 90. letech  
s kapelou Luboše Andršta nebo to bylo několik menších výletů do  ČR 
v rámci našich západoevropských turné.  Ale v posledních letech se 
o nás stará skvělý manažer Jaroslav Foršt, a tak se zdá, že máme stále 
větší šanci hrát pro výborné české publikum.  

Jak byste charakterizoval hudbu, kterou hrajete?
Naše muzika je výsledkem dlouhého vývoje a spojením různých vlivů. Já 
sám jsem byl v mládí ohromen geniem Ray Charlesem, ale jinak z mého 
okolí jsem byl inspirován mnoha dalšími mými vrstevníky - Bobem Dyla-
nem, Jim Morrisonem, ale i Beatles. Dnes hrajeme akustický rock/blues  
s prvky folku a jazzu a zakládáme si na tom, že je to živě hraná muzika  
s prostorem pro  improvizaci,  ve které hraje i text velmi důležitou roli. 

s Janem hrubým hrával váš kolega Joe kučera, vy jste se hudebně  
v minulosti již setkali,  nebo to bude vaše první společné hraní? 
Nebude to poprvé a moc se na Honzu těším. Hrál s námi na turné po Ně-
mecku  a přijel si občas  s námi zahrát i do Berlína. Je to jeden s nejgeniál-
nějších muzikantů ,  se kterými jsem hrál – umí okamžitě pochopit píseň  
a dát do ní i další krásu, a to se vší pokorou skvělého muzikanta. 

Jesse, jakou muziku máte rád a znáte některé  další české hudební-
ky? kdo vás případně z české scény zaujal?
Zní to asi otřepaně, ale mám rád každou dobře udělanou hudbu. Hudeb-
ní styly, které se promítly  do našeho hudebního výrazu, mám nejraději  
a líbí se mi, jak to zní a působí v konečném výsledku. Kromě Honzy Hrubé-
ho znám jen málo českých muzikantů,  ale určitě mne velmi zaujal Luboš 
Andršt a jeho bluesové cítění. Věřím, že by udělal kariéru i u nás v Americe. 
Z Čechů žijících v Americe znám a jsem velký fanda  Jana Hammera, líbí se 
mi Miroslav Vitouš, hlavně z období u Weather Report. Jinak pochopitelně 
znám ty, se kterými mne seznámil Joe Kučera, protože s nimi také hrál. 
Je jich několik, ale zmíním se jen o Michalu Prokopovi a Martě Kubišové. 
Celkově mám dojem, že je v Česku velmi kvalitní hudební scéna.  

Andrea Kudrnová
kulturní refentka MěÚ Dobřichovice  

Americký zpěvák a skladatel
vystoupí s českými muzikanty
v městečku u Berounky

neděle 8. dubna od 19:30  
na zámku 

BLueSOVý KOnCerT 
houslisty Jana Hrubého s kolegy  
Jesse Ballardem a Joe Kučerou 

neděle 15. dubna od 15:00  
v sále Dr. Fürsta

divadlo Láry Fáry 
Indiáni ze šuplíku 

(dětské představení, vhodné od 4 let)

neděle 22. dubna od 16:00 
VernISáŽ VýSTaVy 

dětských prací z kurzu arteradky  
s hudebním a divadelním  

programem. 

Kulturní přehled Dobřichovic na duben
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Pátek 13. dubna od 19.00 hodin                              
Chantal Poullain 

 
Celovečerní koncert francouzských šansonů                                                     

v jazzovém kabátu v doprovodu skvělých hudebníků  

Štěpán Markovič TRIO                                                                
Štěpán Markovič saxofon                                                                                                      

Jan Kořínek kontrabas                                                                                                 
Ondřeje Kabrna piano 

 

Chantal Poullain - hluboko posazený sexy hlas, lahodná francouzština, šansonově - jazzově 
laděná kapela a atmosféra sladké Francie, to jsou atributy charakterizující Chantal hudební 

svět. Chantal zpívá jednak svoje vlastní písně, ale zejména tradiční francouzské šansony, a to s 
šarmem jí vlastním. Každý tón nabíjí posluchače pozitivní energií, které má Chantal na 

rozdávání.                                                                                                                                                
Vstupné v předprodeji 280 Kč, na místě 310 Kč 

 

 

Čtvrtek 19. 4. 2018 od 18:30 hodin                                      

2700 kilometrů Thajskem                        
V tomto pořadu navštívíte hlavní město Bangkok s pozoruhodnými 

budhistickými chrámy, historická místa Thajska, pralesy s pijavicemi, přilehlé 
ostrovy a dozvíte se také něco o pozoruhodném životě domorodců.  

 

Vstupné 130 Kč 

 

 

 

 

 

 
3. května od 19.00 hodin 

 

Křeslo pro hosta 
 

Jan Potměšil herec  

a Václav Návrat houslista a hudební skladatel 
 

Rozhovor dvou osobností české kultury, ve kterém se s 
diváky podělí o zážitky a postřehy ze svých oborů: 

filmového a divadelního herectví, hry na barokní housle a 
hudební skladby. Dialog umělců je prokládán houslovými 

sóly a besedou s diváky. 

 
Vstupné 150 Kč v předprodeji, na místě 170 Kč 

 

 

 

 

 

Čapkova klasika jako komedie? 

 

Určitě, vždyť i kniha je plná jemného humoru. 

Kromě toho V.A.D. by to jinak neumělo  

Jedná se o hru s největším počtem herců, převleků a postav 
v historii kladenského divadla V.A.D. 

Mloci fungují jako zrcadlo lidské společnosti a odhalují v podstatě 
bytostnou neschopnost lidstva včas, jednotně a správně konat. 

Nemusí jít ani o nebezpečí, třeba i o výzvu. Ostatně to bývá 
propojené. 

 

Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 170 Kč 
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Jarní utkání odhalí  
kvalitu zimního tréninku

Josef petráň
předseda FK  

Mníšek pod Brdy

Fotbal je sport s množstvím taktických variant a technických 
dispozic. Kondice a udržení správné formy v něm hrají velmi 
důležitou roli. Kvalita zimního tréninku se už na jaře projeví 
v mistrovských utkáních.

Trénink je jednou z kapitol v životě fotbalisty, kdy hráči není co závi-
dět, je to totiž vyčerpávající dril jak po fyzické, tak i psychické stránce.  
Jeho kvalita je, mimo jiné, závislá na stavu hrací plochy, klimatických 
podmínkách a technickém vybavení, protože fotbal je sport se střída-
vým zatížením. Náš klub využívá k intenzivním zimním tréninkům, a tak  
i získání dostatečné kondice k jarním mistrovským utkáním, novou tělo-
cvičnu Základní školy Mníšek pod Brdy. 
Zimní přípravu tady podstupují čtyři mužstva mládežnických oddílů  
FK Mníšek pod Brdy. Každý trenér preferuje jinou fotbalovou disciplínu, 
a dokonce i přístup k těmto jednotlivým disciplínám je různý. Bohužel 
jejich metodiku do jisté míry limituje kluzký povrch haly a také to, že 
nemají přístup k vybavení tělocvičny jako jsou žíněnky, švédské bedny 
a další běžné cvičební náčiní a nářadí.
FK Mníšek pod Brdy pro letošní sezonu obdržela dotaci od Fotbalové 
asociace České republiky pro celý klub, tedy pro čtyři mládežnická muž-
stva + A , B tým, o poznání nižší, než finanční částku, kterou FK Mníšek 
pod Brdy hradí ZŠ Mníšek pod Brdy za pronájem tělocvičny.
Věříme, že se zimní příprava odrazí v jarních mistrovských utkáních  
a navážeme na úspěchy podzimních kol. Poděkování patří všem trené-
rům mládežnických mužstev, kteří věnují spousty času pro reprezento-
vání klubu a města.
V případě zájmu o materiální či finanční pomoc FK Mníšek pod 
Brdy kontaktujte p. Josefa Petráně tel: 724 248 926 předsedu nebo  
vedoucího mládeže Bc. Miloše Gruntoráda, tel. 603 533 797.
Sportu zdar a fotbalu zvláště!

 
Čarodějnický den 

II. ročník 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FK Mníšek pod Brdy Vás zve na Čarodějnický den plný fotbalu, 
her, zábavy a opékání buřtů.  

Kdy : 30.4.2017 od 16:00 hod. 

Kde : Fotbalový stadion FK Mníšek pod Brdy 

Vyhlášení nejhezčích čarodějnických masek. 

Mladší žáci posilují v rámci zimní přípravy i stehenní svaly.
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Loňský ročník tohoto tradičního dálkové-
ho pochodu měl být podle jeho pořadate-
lů poslední. Rozhodli jsme se ale pustit do 
organizace letošního 51. ročníku a zároveň 
přitom vzkřísit stovkařskou trasu v rámci 
Brdské stezky. Vedla nás k tomu snaha za-
chovat výjimečnou, do jisté míry kultovní 
akci nejen pro Mníšek pod Brdy a jeho okolí.

dagmar helena hálová
Jiří větvička

z týmu pořadatelů

Letošní Brdská stezka se  
vrací ke kořenům

„Dálkoplazectví“ a ultra trail spojuje do jedi-
nečného celku přirozenou lidskou soutěži-
vost a snahu překonávat překážky, poznávat 
a posouvat své limity. Brdská stezka, kde po 
patnácti letech najdete i trasu delší než mara-
ton, takové zážitky nabízí. Při plánování jsme 
se snažili provést účastníky akce přírodními  
a mnohdy neznámými zákoutími oblasti zvané 
„Hřebeny“. 

Budete mít možnost navštívit jednak známější 
místa, jakými jsou barokní areál Skalka, Bab-
ka s krásnou vyhlídkou, Jezírko, Studený vrch  

Brdská stezka je závod pro turistický pochod i vytrvalostní běh.

sport sport

51. ročník dálkového pochodu

13 – 15. dubna 2018
Nabízené trasy:
Fabiánova stovka
  119 km dlouhý ultra trail závod  

s převýšením 3900+m
  Trasa Vás zavede přes barokní areál 

Skalka, Hvíždinec, Kamennou, Pišťák, 
Babku, Hradec, Studený vrch, Písek, 
Plešivec, Slonovec, Kuchyňku, Kaza-
telnu, Starou Huť, Plechhamr, Nový 
Knín, Pleš zpět do Mníšku p. Brdy
  Start: Mníšek pod Brdy, jídelna ZŠ,  

Pátek 13. 4. 2018 23:00
  Registrace přihlášených: 13. 4. 2018 

od 20:00 v místě startu
  Cíl: Mníšek pod Brdy, jídelna ZŠ,  

neděle 15. 4. 2018 do 12:00

Mezinárodní závod  
v ultramaratonu EuropaCup
  50 km běžecký závod s převýšením 

1220+m
  Trasa Vás zavede přes Skalku, Halouny, 

Kazatelnu, Chouzavou zpět do Mníšku 
pod Brdy
  Start: Mníšek pod Brdy, jídelna ZŠ,  

sobota 14. 4. 2018 9:00
  Registrace přihlášených: 14. 4. 2018 

od 6:00 v místě startu
  Cíl: Mníšek pod Brdy, jídelna ZŠ 

sobota 15. 4. 2018 do 17:00

Doprovodné turistické trasy
  Trasa 55 km/1600 m povede přes  

barokní areál Skalka, vrch Hvíždinec, 
Kamennou, Pišťák, Babku, Studený 
vrch, Hradec zpět do Mníšku pod Brdy
  Trasa 25 km/800 m povede přes  

barokní areál Skalka, vrch Hvíždinec, 
Kamennou, Pišťák, Babku zpět do 
Mníšku pod Brdy
  Trasa 15 km/500 m povede přes  

barokní areál Skalka, Babku a Jezírko 
zpět do Mníšku pod Brdy
  Start: Mníšek pod Brdy, jídelna ZŠ,  

Sobota14. 4. 2018 od 6:00
  Cíl: Mníšek pod Brdy, jídelna ZŠ, Sobo-

ta14. 4. 2018 do 23:00

Více informací na www.brdskastezka.cz

s rozhlednou, tak i méně známé lokality, napří-
klad hradiště Pišťák a Kamenná s výhledy na 
Český kras. Nejzdatnější a nejodvážnější účast-
níci v rámci nejdelší trasy s názvem Fabiánova 
stovka navštíví posvátný Olymp Brd – Plešivec. 

Je nám velkou ctí, že na této trase můžeme 
přivítat jejího posledního vítěze pana Mirosla-
va Hrubého, který ji od roku 1975 dokázal zdo-
lat dvaadvacetkrát! Ultramaratonskou trasou 
se snažíme udržet i účast zahraničních běžců  
v rámci 50 km ultramaratonu EuropaCup. 
Nezapomínáme však ani na turisty, rodiny  
s dětmi i pejsky, a tak i v letošním roce vám na-
bízíme turistické trasy v délce 55, 25 a 15 km. 

Tradici Brdské stovky založil Honza Zajíček  
v roce 1967 a byla léta spjatá s areálem Kovo-
hutí v Mníšku pod Brdy. Původně se jmenova-
la Stezkou brdských partyzánů a byla jednou 
z těch, která zavedla tradici rozdělení stovek 
na denní a noční část. V roce 1976 organizaci 
přebírá Pepa Krejsa. V devadesátých letech zís-
kává pochod nový název Brdská stezka a před 
patnácti lety přichází akce o svoji královnu, 
stovku. Do popředí se dostává běh, změnily 
se trasy pochodů s cílem na Studeném vrchu.
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Mníšečtí hokejisté skončili na prvním místě 
v meziokresní soutěži okresů Praha-západ, 
Příbram a Kladno. V sezoně 2017/2018, kte-
rá se hrála na čtyři kola od října do poloviny 
března, mníšecký tým kráčel krok za kro-
kem za vítězným koncem proti týmům So-
lopisk, Příbrami, Obecnice, Černošic a Lán.

Hokejový klub HT Mníšek je opět na výsluní

Sezona nebyla nějak lehká, byť je podle vý-
sledkových tabulek pro tým jednoznačně ví-
tězná. Je tomu tak i díky letošní posile na postu 

brankaře v osobě Gabriela „GÁBY“ Jačmana, 
jehož umění nejednou vytrhlo trn z paty na-
šeho týmu, a dokázal soupeře hodně potrápit. 
V poli hráčů se mohlo naše mužstvo opřít o 
nejproduktivnější útok ve složení Stromko, 
Divíšek, Brokl. Nelze samozřejmě zapomenout 
ani na ostatní hráče, kteří svým zodpovědným 
přístupem jak ke hře, tak i k docházce, přispěli 
nemalou měrou k titulu vítěze meziokresního 
přeboru v ledním hokeji.

Poděkování patří také fanouškům za podporu 
týmu zejména v závěrečných utkáních, kdy se 
„lámal chleba“. V příští sezoně 2018/2019 se 
tým HT Mníšek zúčastní krajské hokejové sou-
těže, a tak je na čase začít v našem městě vy-
chovávat následovníky této krásné, byť tvrdé 
kontaktní hry.

Popisek Zleva klečí: Janouš, Jačman, Pražák, Remeň, stojící z leva: Vosmík, Divíšek, Stromko, 
Peťovský, Havlas, Vlasák, Procházka, Šturm.

Tým Z V VP PP P Skóre B

1. HT mníšek pod Brdy 20 15 2 0 3 149:100 49

2. TJ Sokol Solopisky 20 14 0 1 5 169:74 43

3. HK Příbram 99 20 11 0 2 7 92:81 35

4. SK Černošice B 20 6 1 1 12 78:102 21

5. TJ Slavoj Obecnice 20 6 1 1 12 90:145 21

6. HC Lány 20 3 0 1 16 95:171 10

Z - Počet odehraných zápasů
V - Výhra

VP - Výhra v prodloužení
PP - Prohra v prodloužení

P – Prohra

Velitel strážníků bodoval 
jako karatista v Londýně
Milan Kotouč, velitel mníšecké městské policie  
a zastupitel se zúčastnil mezinárodních závo-
dů v karate a vyhrál dva poháry. Jeden v disci-
plíně kumite a druhý jako nejlepší individuální 
závodník.
Závody Prague – UK Championships 2018 
Black Belt se konaly od 3. do 6. března v Londý-
ně a pořádala je mezinárodní federace I. A. S. K. 
výhradně pro držitele černých pásů, tedy pro 
nejlepší karatisty.      
Milan Kotouč závodil s týmem karate Všeno-
ry, kde řadu let působí jako trenér, a v zápase 
kumite vybojoval stříbrný pohár. Kromě toho 
získal pohár Karate-ka of the day, celkově nej-
lepšího závodníka. V zápase kumite z počtu  
32 karatistů postupoval vyřazovacím systé-
mem pavoukem až do finále.

mh

Orientační běžci měli 
otevřený trénink
Tak jako každý rok, i letos jsme v rámci akcí 
pro město Mníšek pod Brdy uspořádali ve-
řejný trénink nejenom pro členy našeho 
oddílu OK Dobříš, ale také pro všechny zá-
jemce z širokého okolí. 

Počasí se nám předposlední březnovou nedě-
li povedlo, nasněžilo a dokonce byl i správný 
mráz, který prověřil odhodlání všech, kteří si 
přišli vyzkoušet tento zdravý sport v krásném 
prostředí brdských lesů.  Vysoká účast pak byla 
odměnou pro ty z nás, kteří se přípravě této, 
i jakékoliv jiné, akce věnovali.  Vyznačili jsme 
okruhy pro nejmenší i větší děti a také více než 
šesti kilometrový okruh pro opravdové spor-
tovce.  
Tuto akci budeme opakovat zase za rok, ale 
již brzo se uvidíme při světovém dni orientač-
ního běhu, při dni dětí, s novými prvňáčky… 
a na dalších akcích. Více na www.okdobris.cz. 
Děkujeme těm, kteří přišli běhat, a dále pak 
zástupcům města Mníšku pod Brdy a podni-
ku Lesy České republiky, s.p. za dlouhodobou 
podporu.

Martin Bambousek 
za trenéry OK Dobříš

roman procházka 
HT Mníšek pod Brdy 

a zastupitel

Orientační běh je sport pro celou rodinu.

Milan Kotouč s trofejemi.
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25 dní dovolené, profesní vzdělávání

odborná způsobilost v oblasti prevence rizik nutná, více informací na kontaktech níže

Hledáte práci?
Pracujte pro významného zaměstnavatele v regionu! Jsme stabilní společnost zabývající se výrobou vanadu,
kovu, který se následně přidává jako přísada oceli. Náš produkt je distribuován do celého světa.
Jsme součástí nadnárodní skupiny EVRAZ, jednoho z největších světových výrobců oceli.
Do výrobního závodu v Mníšku pod Brdy hledáme:

Pracovníky do výroby - i bez předchozí praxe

Vedoucí úseku BOZP

Adresa provozu: EVRAZ Nikom a.s., Pražská 900, Mníšek pod Brdy
Kontakt: Kateřina Šafránková, telefon 312 312 949, 607 060 700, katerina.safrankova@evraznikom.cz nebo osobně

průměrnou mzdu po zapracování min. 30 000,- Kč



31

inZerce inZerce

22. 4. 2018
10:00 hod

VOLNÝ
VSTUP

V areálu UVR MNÍŠEK POD BRDY téma: KOUMÁCI
hudební skupina MIRAI
SOUTĚŽE pro děti

EKODÍLNY
VĚDECKÉ POKUSY malých KOUMÁKŮ

VERNISÁŽ OBRÁZKŮ – nejlepších KOUMÁKŮ
 ZAJÍMAVÉ PŘEDNÁŠKY a PRAKTICKÉ UKÁZKY  

 DOPROVODNÁ VÝSTAVA a mnohé další 

Tedy zapište si do kalendáře -  neděle 22. 4. 2018 od 10:00 hod – 16:00 hod areál UVR Mníšek pod Brdy.
Organizátor:  UVR Mníšek pod Brdy a. s.    Více informací na www.uvr.cz  

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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Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

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

Zahoďte své starosti, nabízím:
� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
� Zajištění účinné inzerce na největších 

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

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

inZerce inZerce

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

mikroregionu Mníšecko

l  sběr různých druhů odpadů

l  odvoz odpadu po úpravách zeleně

l  vyštěpkování větví a jejich svoz

l  k vyzvednutí černé pytle na uložení  
komunálního odpadu

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

PONDĚLÍ
úTERý
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

ZAVŘENO
8.00 – 12.00    a    14.00 – 17.00
8.00 – 12.00    a    14.00 – 17.00
8.00 – 12.00    a    14.00 – 17.00
8.00 – 12.00    a    14.00 – 17.00
8.00 – 12.00

CELOROČNÍ PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

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!

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

Koupím stavební pozemek okolo 700-1000 m2 v mníšku nebo okolí.  
rychlé jednání bez úvěru a rK. Tel.: 725 887 224

Sháním učitele/učitelku na výuku kytary pro 2 děti ve věku 6-8 let.  
Tel.: 725 380 980

nabízím procvičování učiva 1. stupně ZŠ a učiva matematiky 1. a 2. stupeň ZŠ. 
Telefon: 605 938 630

PŘedSeda SVJ Řešení na míru pro Vaše společenství včetně účetnictví  
727 866 605 | petrmenzel@menzel.io | www.svj.menzel.io
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l  Zastupování u soudů, 
úřadů

l  Vymáhání pohledávek
l  Smlouvy
l  Rozvody

l  Ověřování podpisů
l  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

l  Realitní služby

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

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

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

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33

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

Kosmetika
734 701 579

Masáže
739 671 178

Kateřina Effenbergerová
Stříbrná Lhota 1364
252 10 Mníšek pod Brdy

www.studio-organic.cz

Přírodní cesta
ke kráse, relaxaci
a zdraví

Organic_inz_92×128mm.indd   1 29/01/18   12:07
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BETONÁRNA Čisovice
HLEDÁ

ŘIDIČE SKUPINY C a ADMINISTRATIVNÍHO  
PRACOVNÍKA – DISPEČER(KA)

nabízíme práci ve stabilní rodinné firmě s dlouhou tradicí a slušným 
platovým ohodnocením. nástup ihned, popřípadě podle dohody.

tel: 602 875 531l mail: proteko@email.cz

FIRMA NAVIKA s.r.o., provozovna Dobříš,
PŘIJME PRACOVNÍKA NA POZICI ŘIDIČE.

nuTný ŘIdIČSKý PrŮKaZ SKuPIny „C“  
a PrOFeSnÍ PrŮKaZ. PráCe na HPP,

NÁSTUP MOžNý IHNED.

PRO BLIžŠÍ INFORMACE VOLEJTE  
NA tel. č. 318 520 668 nebo 602 217 152.

inZerce inZerce
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28
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Kvalitní
servis

perfektní
předprodejní
příprava kol

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

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

po-pá 8-18
čt 8-20 
so 8-12

www.kola-sport.cz

ČTVRTKY

do 20:00 CHCEŠ JET JAKO MOTORKA,

KUP SI KOLO OD ŠTORKA

Pražská 13, Mníšek pod Brdy

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

www.general-reality.cz

POZVÁNKA
na Den otevřených dveří 
sobota 28. dubna 2018 / 10 – 12 hod
Mníšek pod Brdy / Na Madlenkách / GPS 49.8574500N, 14.2513503E

novostavby 5+kk s pozemky 453 – 553 m²
cena: 6.190.000 Kč vč. DPH

BONUS až 100.000 Kč

Zpravoda jduben2018.indd   1 18.03.2018   15:22:43



www.facebook.com/bikepuzzle.cz  
E: info@bikepuzzle.cz, T: +420 776 176 173

MNÍŠEK POD BRDY • Pražská 1594 • nový komerční objekt u Benziny

DĚTSKÁ CYKLISTIKA  
na kole s nejmenšími

SERVIS

Testování kol TREK od 3. 4. do 9. 4., informace na našem facebooku nebo na tel.: 776 176 173.

PARKOVÁNÍ PŘÍMO U OBJEKTU

JÍZDNÍ KOLA 
ELEKTROKOLA 

CYKLO OBLEČENÍ 
A DOPLŇKY

NOVĚ OTEVŘENO

8


