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hloupost, která způsobuje, že co dřív trvalo 3-4 měsíce, dnes trvá rok a půl i déle.
Ke každé i drobné stavbě se totiž nově vyjadřuje
černošický odbor územního rozvoje, který posuzuje,
jestli je záměr v souladu s územním plánem obce.
Osobně jsem nikdy neviděl větší komplikaci ve stavebním řízení. Každý jiný orgán, ČEZ, plynaři, O2, má
lhůtu k vyjádření nebo stanovisku 30 dní. Naprosto
absurdní je, že tato vyjádření mají často platnost pouze jeden rok. Než se tedy po roce Černošice vyjádří,
ostatní stanoviska propadnou a můžeme začínat znova. Takže je potřeba vyřídit povolení nejdříve tam,
a až když ho skoro máte, začít vyřizovat další povolení
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stavby a rodinné domky. Nepovedlo se. Proto usilujeme o dohodu v Černošicích. Současná doba čekání na
stanovisko je 64 týdnů, což je naprosto neuvěřitelné!
A teď pár dobrých zpráv. V červnu dostane ulice Nová
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se mohou příznivci Ewy Farné a Hradišťanu a letos si
užijeme i historickou bitvu v předzámčí. Vojsko generála Banéra se už intenzivně připravuje.
Ať se vám hezky daří!
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Pavilonu naskočila červená. Proti stavebnímu povolení padlo odvolání

V

e chvíli, kdy Stavební úřad v Jílovém u Prahy začátkem března vydal stavební povolení na novou školní multifunkční
budovu, učitelé, žáci, jejich rodiče, vedení města a všichni, kteří sledují peripetie kolem tohoto projektu, mohli doufat,
že stavbě konečně naskočila zelená. Než se ale stihla rozjet, je tady STOP.

Martina Hrdličková
Krátce před tím, než mohl jílovský stavební
úřad vyznačit právní moc na stavební povolení
Pavilonu z počátku března, přiletělo mu datovou schránkou odvolání. Za spolek Otevřené
informace z.s. ho podal jeho předseda Zbyněk
Jirovský. Navrhuje v něm toto územní a stavební řízení zastavit a stavební povolení zrušit.
„V žádném případě nejsem já, ani náš spolek
proti stavbě nové školní budovy v Mníšku, naopak, velice podporujeme případnou výstavbu nové základní školy, popřípadě rozšíření
stávající školy formou detašovaného pracoviště, například v Lipkách. Ostatně, obě městské
školky též mají detašovaná pracoviště. Důvodem odvolání je, že rada města v čele se starostou nepostupují v případě investiční výstavby
v Mníšku podle zákona,“ odpověděl Zbyněk
Jirovský na otázku, proč podal odvolání.
Opírá ho o námitky a požadavky, které v průběhu řízení směřovaly k různým úřadům už
dříve, ale bez úspěchu. Podle autora odvolání
se s nimi správní orgány nevypořádaly dostatečně. To se týká například námitky o souběhu
stavebního a územního řízení nebo že výstavba Pavilonu není v souladu s územním plánem.
Odvolání opakuje také požadavek na „zelenou“ střechu, kterou v průběhu řízení podal i
Kandík Hnutí Brontosaurus, a také to, že sousední dům má být ochráněný proti srážkové

vodě nad rámec návrhu, což chtěl také další
účastník řízení.

vého sídliště, ale sdružení tří lidí, kteří zde ani
nebydlí,“ řekl k tomu starosta Petr Digrin.

Odvodnění sousedních bytovek město jejich
obyvatelům přislíbilo samostatným řešením
ještě před zahájením stavby Pavilonu a tento
slib také splnilo. Požadavek na zelenou střechu vznesený v době, kdy byla hotová projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
a vybrán dodavatel, podle radnice řešitelný
nebyl.

Pavilon se městu prodraží

Odvolání ke
stavebnímu povolení
přišlo na apríla
Mezi devíti body odvolání zopakovalo „obavy o bezpečnost dětí jak při výstavbě, tak po
kolaudaci“, které byly taky obsahem jedné
z námitek ekologického Kandíku během řízení, a objevuje se tu znovu rovněž požadavek na hlukovou studii, a tu chtěli i jeho další
účastníci. Město přitom podle nich tuto studii
zadalo, zpracovalo i zaplatilo.
„Všechny konstruktivní připomínky projekt
Pavilonu zohlednil nebo dokonce zapracoval.
Jde o nesmyslné obstrukce, které poškozují
učitele, rodiče i jejich děti. To dokládá i skutečnost, že odvolání nepodal nikdo z obyvatel no-

Stavební a územní řízení provázela odvolání
a námitky prakticky od začátku. Jejich autoři
to odůvodňovali tím, že s nimi radnice o řešení třecích ploch kolem Pavilonu dostatečně
a včas nekomunikovala a projekt podle nich
nebyl připravený kvalitně. Radnice to odmítá
s tím, že jde od začátku o obstrukce skupiny
několika lidí, kteří chtějí přístavbě školy zabránit za každou cenu. A ta fakticky nebude nízká. V březnu totiž vypověděl dodavatel stavby
smlouvu podepsanou před dvěma lety s tím,
že očekával zahájení stavby během loňského
roku a mezitím došlo k růstu cen.
Radnice už několik měsíců hledá náhradní prostory pro budoucí prvňáčky, kteří se původně
měli učit v novém Pavilonu. Na stole bylo několik variant, jako jediná vhodná se nakonec
ukázala varianta pronájmu v prostorách ÚVRu
na jeden rok. „Ovšem za statisíce, které radnice
bude muset zbytečně vydat ze svého rozpočtu, o nekomfortu pro rodiče i studenty nemluvě,“ poznamenává k tomu místostarostka Daniela Páterová.
Dotaci na stavbu Pavilonu musí město dočerpat nejpozději v roce 2019, jinak o ni přijde.
Odvoláním Otevřených informací se bude zabývat Středočeský krajský úřad (text odvolání
v plném znění najdete na úřední desce webu
města).
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Město zná finálové návrhy ze

Z

astupitelé chtějí novou budovu městského úřadu. Ta současná je ve špatném stavu a čeká ji generální rekonstrukce. V prosinci proto město vypsalo veřejnou zakázku na zhotovení studie. Svoje návrhy do ní přihlásilo šest architektonických kanceláří. Pětičlenná
hodnotící komise nominovala tři finálové návrhy nové radnice. Do výběru vítězného návrhu se budou moci zapojit i občané.

Martina Hrdličková
Pro umístění nového úřadu město vybralo
Oboru pod městským kulturním střediskem
s tím, že počítá se zbouráním nefunkční budovy bývalého penzionu. Předzámčí vyloučilo,
protože by nová radnice pohledově kolidovala
se zámkem, a jiné vhodné pozemky k tomuto účelu město nemá. Zadáním soutěže pak
řešilo nejen podobu nové budovy, ale i její
začlenění do okolního prostředí, také dopravu
a parkování.
„Vycházeli jsme z toho, že se nová radnice stane centrem veřejného prostoru, podobně jako
náměstí. Proto by měla být pro občany na první pohled čitelná a přehledná,“ uvádí starosta
Petr Digrin s tím, že architekti museli svými návrhy respektovat i nový územní plán a přírodní
rámec okolního prostředí. Důležité pro město
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bylo také to, aby byl vnitřní prostor budoucí
radnice flexibilní.
Soutěžící architekti se drželi zadání, které mluvilo o budově maximálně se dvěma nadzemními podlažími. Důležitou premisou byla také

55

miliónů korun
město předpokládá
vydat na novou radnici
návaznost vnitřních prostor na exteriér a jejich
prolnutí přes vstupní halu od ulice Na Oboře.
Město očekávalo od soutěžících ateliérů návrhy na architektonicky progresivní, dynamický,
stylově čistý objekt, který může zčásti zakrývat
„zelená střecha“. Soutěžící se se svými návrhy

měli vejít do předpokládaných nákladů na objekt nové radnice ve výši 55 miliónů korun.
Do soutěže se ve stanové lhůtě přihlásilo 6 architektonických kanceláří: Atelier Kvadrant, s.r. o.,
Atelier Tsunami, s.r.o., Andrea Klimko Architects s.r.o., Heyworth studio - Architekti, s.r.o.,
Mio architects, s.r.o., Štúdio K. F. A. architektura
a design spol s r.o. Jejich návrhy pak bodovala komise složená pětičlenná komise složená
z architektů, vedení města, zastupitelů a stavebního odboru městského úřadu.
Cílem soutěže bylo vybrat tři uchazeče s nejvyšším počtem bodů, nikoli stanovovat jejich
pořadí. S výrazným bodovým odstupem pak
nominace získala trojice Štúdio K.F.A., Mio architects a Atelier Tsunami. Město je bude prezentovat na webu, uspořádá k tomu i setkání
s veřejností a lidé dostanou možnost o třech
finálových návrzích hlasovat. Smlouvu s vítězem soutěže by pak město chtělo podepsat
v červnu.

Projekty

soutěže o podobu nové radnice
Tsunami, s.r.o.
Náchod
Rozhodli jsme se umístit objekt hlouběji do
parcely ve směru z ulice a vytvořit tak větší veřejný prostor sloužící jako náměstí. Abychom
dosáhli požadované atmosféry polouzavřeného veřejného prostranství, rozdělili jsme obsah
zadání do dvou domů. Větší je určený pro úřad,
menší pro městskou policii.
Objemově prostornější objekt městského úřadu má po celém obvodu pás zeleně, která je
zasazena ve vystupujícím železobetonovém
lemu. Vstup je zvýrazněný vysunutým lemem
a prosklenou stěnou.
Kontrastem k budově úřadu je budova městské policie z pohledového betonu. Oba objekty spojuje formát oken a meziokenní dřevěné
pásy. Orientační náklady 57 910 000 korun.

Mio architects s.r.o.
Vestec
Při navrhování nové radnice jsme zvolili
způsob, který akceptuje vážnost stavby, ale
zároveň svou formou není násilný v daném
prostředí. Stavba se od hlavních přístupů jeví
jako jednopodlažní, nicméně díky svažitému
terénu má podlaží dvě.
Objekt je výrazný svou minimalistickou jednoduchostí a jako návěstní a výrazový prvek
využívá převýšené „věže“ na nároží. Tento
prvek zároveň nese hodiny a vytváří krytí
vstupů do objektu. Architektonické řešení je
jednoduché, moderní a zároveň nadčasové.
Výrazným prvkem je také parter objektu, který ze severní strany tvoří „náměstí“. V celé části před objektem se jedná o pěší zónu. Odhad
nákladů celkem 50 450 000 korun.

Štúdio K.F.A. architektura
a design spol s r.o., Piešťany
Díky svažitosti terénu ze strany ulice na Oboře bude objekt vnímaný jako jednopodlažní,
i když má dvě podlaží. Zvolili jsme jednoduché, logické a funkční řešení. Uspořádání pracuje s ohraničením prostoru do dvoru-nádvoří,
umožňujícího propojení interiéru s exteriérem.
Styl objektu podtrhávají použité tradiční materiály-cihla, dřevo, beton, zpracované ale do
moderního výrazu. Hala za vstupem do objektu dělí prostor na část radnice a část městské
policie.
Architektonický výraz naplňuje představu
moderní architektury. Tvar -L- umožňuje řešit
objekt se vstupem z ulice Na Oboře a parkovým křídlem, které je odsazené od ulice Skalecká do parkové zeleně. Odhadované náklady
49 635 660 korun.
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Město dá peníze na vaše nápady.
Startuje první ročník participace
Mníšek pod Brdy si participativní
rozpočet vyzkoušel vloni v nultém
ročníku. Mezi lidmi měl ohlas,
hlasování se zúčastnily stovky občanů.
Letos proto na něj město vyčlenilo
větší peníze, skoro 700 tisíc korun.

„Jsem moc rád, že se mi podařilo kolegy
přesvědčit ke zdvojnásobení částky pro
participativní rozpočet. Věřím, že letošní ročník
bude ještě úspěšnější a atraktivnější i díky
spolupráci se společností Demokracie 21, která
nám pomáhá s technicko-administrativním
zajištěním,“ uvádí radní David Řehoř, který
s návrhem přišel.
Podle starosty Petra Digrina se ukázalo, že
participace smysl má. „Z návrhů, které lidé
tímto způsobem podali, se uskutečňují čtyři.
Nejdál je návrh na protihlukovou stěnu, který
získal 41% hlasů a stal se tak projektem, který
s velkým odstupem od ostatních dostal
největší počet hlasů. Těšíme se, jaké návrhy
lidé dají letos,“ uvádí starosta a místostarostka
Daniela Páterová k tomu dodává, že město by
chtělo udělat malou participaci i v základní
škole, prostřednictvím školního parlamentu.

„Jsem přesvědčený o tom, že je důležité, aby
se děti přirozenou cestou naučily respektovat
ostatní, ctít zásady demokracie a dbát
o rozvoj prostředí a komunity, v nichž žijí,“
zamýšlí se David Řehoř. „Letos jsme pro školní

700

tisíc korun
vyčlenila radnice
pro participaci
participativní rozpočet vyčlenili 20 000 korun
a děti tak budou moci navrhnout, prodiskutovat
a obhájit své projekty pro zlepšení prostředí ve
škole nebo ve městě,“ dodává radní.

Máte nápad, jak zlepšit život
v okolí?
Víte o něčem, co ve městě chybí? Chcete
mít blízko domu nové dětské hřiště,
odpočinkovou zónu, chytré lavičky nebo více
zeleně? Pak pomocí participativního rozpočtu

máte možnost své nápady zkusit uskutečnit.
Umožňuje totiž občanům podílet se na
utváření podoby města, ve kterém žijí. Funguje
tak, že lidé podávají své návrhy, jak zlepšit své
okolí a hlasují o tom, které z nich se budou
realizovat za peníze z městského rozpočtu. Tím
se vyslovují k prioritám rozpočtové politiky.
“Někteří se mylně domnívají, že participativní
rozpočet
je
náhradou
zastupitelské
demokracie nebo formou přímé demokracie.
Jedná se však o doplněk, který občanům
umožňuje více nahlédnout do fungování
obce, jejího hospodaření a přípravy investic,”
uvádí Filip Milde
z Demokracie21, která zajišťuje poradenství,
technické řešení a datovou analýzu participace.
Celý proces začíná workshopy občanů, kteří
podle prověřené metodiky navrhují své
projekty. Následuje jejich posouzení ze strany
radnice umožňující včas určit, zda jsou podané
projekty realizovatelné. Výsledkem pak je
veřejné hlasování, které se může účastnit
každý občan obce.
Podrobnosti hledejte na webu
www.napadpromnisek.cz¨
mh

Kvalitní pitná voda a Billa. Jsou v Mníšku i díky radnici

Letos na jaře to jsou dva roky, co lidem
v Mníšku a okolí teče z kohoutků kvalitní pitná
voda z Prahy. Je to možné díky skupinovému
přivaděči Baně. Celá stavba stála přes
200 miliónů korun, pomohly evropské dotace
a vlastní prostředky do stavby vložily okolní
obce. Mníšek byl lídrem a organizátorem
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celého projektu, na kterém se podílel více než
25 milióny, a patří tak mezi jeho nejvýznamnější
investice za posledních několik desítek let.
„Díky kvalitnímu návrhu a precizní finanční
analýze, kterou taktéž zajistilo naše město,
se podařilo cenu vodného pro celý region
udržet na stejné úrovni, jako před připojením,“
uvádí starosta Petr Digrin a dodává, že stavba
by měla zajistit soběstačnost v zásobování
kvalitní vodou na další desítky let dopředu.
Společnost Billa do Mníšku pod Brdy přišla na
základě jednání s městem, kdy ve spolupráci
se několik let připravoval projekt celého území,
včetně vzhledu prodejny, úpravy záchytného
parkoviště a přestavby zahradnictví. Před
dvěma a půl roky se otevřela i nová prodejna
Billa na vjezdu do Mníšku. V současné době
město ještě jedná s Billou o instalaci kryté

zastávky a pokouší se dojednat přístavbu
veřejných toalet. Nedávno se radnici podařilo
vyjednat posunutí směrové cedule, která
bránila řidičům při výjezdu z parkoviště.
„Lidé kvůli tomu poměrně často telefonovali
k nám na úřad a upozorňovali, že místo je
nepřehledné a mohlo by tam dojít k nehodě,“
říká k tomu starosta Digrin.

Společnost

Restaurátorský
průzkum
odstartoval
opravu vnitřků
kapliček

Restaurátorka Petra Navrátilová (vpravo)
s památkářkou Julií Weissovou při zkoumání
vnitřků jedné z kapliček.

P

o opravě vnějšího pláště
skaleckých kapliček mají
přijít na řadu i jejich niky.
Sem mají přijít kamenné reliéfy
s motivy křížové cesty.
Martina Hrdličková

Kvůli zmapování rozsahu poškození původních maleb a také kvůli způsobu umístění kamenných reliéfů se sešla vedoucí Odboru správy majetku a investic města, Pavla Duchoňová
s Evou Mikešovou a Julií Weissovou z Národního památkového ústavu (NPU) a restaurátorkou Petrou Navrátilovou.
Domlouvaly se i na tom, že by zednické práce při odstraňování betonových soklů a rámů,
které hyzdí vnitřky několika kapliček, měly respektovat závěry restaurátorského průzkumu.
Upřesňovaly si i podobu nových soklů, které
by měly kamenosochařské reliéfy podepřít
a také pohledově sjednocovat vnitřky všech
kapliček.
Památkářky zajímal rozsah původních maleb.
„Bohužel, stav poškození je na první pohled ta-

kový, že to vidíme spíše na nějakou konzervaci
a zakrytí. Je potřeba vědět, jak je zachovaná
původní malba, aby při odstraňování moderních přílepků, nedošlo k dalšímu poškození
originálu,“ řekla Julie Weissová.

Cílem průzkumu je zhodnotit
dochované malby
Právě rozkrytí toho, které vrstvy v poškozených nikách jsou původní barokní a které
vznikly v pozdějších staletích, bylo úkolem
restaurátorky. „Cílem průzkumu je udělat
si představu o tom, které jsou původní a co
jsou pozdější přemalby. Vzhledem k tomu,
že omítkové vrstvy jsou uvolněné a malba
odpadává, půjde skoro o restaurátorský zá-

sah. Bude třeba je injektovat a zpevnit,“ řekla
restaurátorka Petra Navrátilová. s tím, že v některých z kapliček jsou patrné zbytky původních figurálních maleb.
Na základě restaurátorského průzkumu vznikne dokument, který popíše záměr na konzervování. „Bude poměrně náročné, protože
malby jsou v hodně špatném stavu,“ dodala
restaurátorka.
Opravené kapličky křížové cesty vloni postoupily do finále celorepublikové soutěže o nejlépe opravenou památku roku. Na jaře skončila
také oprava dřevěného mostku přes skalecký
rybníček. Na celý areál nově dohlíží a udržuje
ho poustevník Jiří Strejc. Město kapličky postupně rekonstruuje od roku 2014 a využilo
k tomu i dotaci Středočeského kraje.

Rymáňský svatostánek žije
Delší dobu nejen nás, co bydlíme
blízko jediné zdejší kapličky, mrzelo,
že je tak smutná a opuštěná. Kde jsou
ty časy, kdy se o ni starával starý pan
Vasil Griga z domu odnaproti. Nikdy
nezapomněl zazvonit těm, kteří od nás
navždy odešli.
Luboš
Kožíšek

Osamělost tohoto místa nám vadila natolik,
že jsme se rozhodli kapličku znovu otevřít
veřejnosti. Poprvé se tak stalo před třemi
lety při konání tradiční výstavy drobného
zvířectva. V prázdné kapličce se tehdy
podařilo vystavit kopie dobových fotografií
obce. O rok později došlo dokonce na kopie
v Zahořanech nalezených dokumentů
týkajících se někdejších obyvatel.

Kapličku oživujeme především o Vánocích.
Je místem, kde se můžeme chviličku zastavit,
rozjímat a nechat se pohltit vzácnou
atmosférou. Vloni jsme pozvali dopisem
sousedy v obci, aby si sem přišli zapálit
připravenou svíčku ke stromečku ozdobeném
dětmi, a celý prostor se kouzelně třpytil
odrážejícími se světýlky. Dokonce se podařilo
domluvit se zástupci města nasvícení celé
kapličky, a tak nám teď každý večer svítí, jako
kostel na náměstí!
Kaplička se lidem otevřela také o letošních
Velikonocích. Na její zahrádce jsme umístili
břízku s pentlemi a velikonočními vajíčky.
Malý oltář zdobily květiny a další dekorace.
Stalo se tak letos poprvé, ale rádi bychom i z
velikonočního zdobení udělali další novou
tradici.
Dnes byste už nepoznali, že před lety byl tento
rymáňský svatostánek vykraden a veškeré
původní vybavení zmizelo v nenávratnu. Na
zdech zase visí svaté obrázky, pěkný starý kříž
a drobné porcelánové plastiky Ježíše Krista
a Panny Marie, které nám všem nezištně

darovala paní Jaroslava Taliánová z Dolních
Hbit. Chtěl bych jí tímto srdečně poděkovat,
velmi si toho vážím. Velké díky patří všem, kteří
se na otevření a zkrášlení našeho svatostánku
jakkoliv podíleli.
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Z radnice / Téma

Bude
v Mníšku
méně
ohňostrojů
a petard?

N

a radnici přibývají
telefonáty občanů
se stížnostmi na hluk

ze zábavní pyrotechniky.
Názory na možnost omezit
to vyhláškou se mezi
zastupiteli i lidmi různí.

Martina Hrdličková

Tradiční ohňostroj při Předčasném Silvestru nevadí ani zastáncům větší regulace.

„Kdyby se ohňostroje a petardy vázaly jen
k Silvestru, dalo by se to překousnout. Ve městě to ale bouchá už od konce listopadu, asi aby
si všichni uvědomili, že se blíží Mikuláš, pokračuje to přes Vánoce a Nový rok v podstatě až
do poloviny ledna. V teplých měsících pak při
nejrůznějších privátních oslavách nebo svatbách,“ uvádí Eva Bušková, která se na radnici
kvůli tomu problému obrátila.
Říká, že má dva psy a ti jsou z toho vystresovaní. „Kdyby se jednalo o ojedinělé záležitosti,
koupím jim na veterině tablety, ale takhle by
museli být pod sedativy skoro permanentně.
Nejde samozřejmě jen o psy, ale i o malé děti
a taky o zvěř, která tady v okolních lesích žije.
Když jedete na Skalku autem, zákazová značka
vás upozorní na zákaz troubení, ale petardy
ohňostroje tam bouchat můžou,“ poukazuje
paní Bušková a dodává, že řešení by mohlo
spočívat v tom, že by ohňostroje a jiná zábavní
pyrotechnika byla povolená pouze na Silvestra
a jinak pouze na základě předchozího ohlášení
na městském úřadě.
Obce skutečně mají nástroj na to, aby nadužívání těchto hlukových a světelných efektů
zarazily. Můžou schválit obecně závaznou vyhlášku, která přináší na jedné straně řád, na
druhé straně ale znamená regulaci. Zákaz pak
neplatí paušálně na celém jejich území, ale

v některých lokalitách. Například v památkových zónách nebo v těch částech obcí, které
se nacházejí v chráněné krajinné oblasti. Přijetí
takové vyhlášky není v rozporu s metodickým
doporučením ministerstva vnitra. Návštěvní
řád barokního areálu Skalka, kde striktní zákaz
používání pyrotechniky schválila rada města,
platí už od dubna.
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Paušální zákaz
na celém území obce
by se dostal do rozporu
s jinou vyhláškou
Z veřejných zdrojů je zřejmé, že obce v takových případech vyhlášku o regulaci užívání
ohňostrojů a zábavní pyrotechniky schválily
na základě petice občanů, kterou projednali zastupitelé a pověřili radní její přípravou.
Netýká se to jen menších samospráv, zákaz
zábavní pyrotechniky s výjimkou Silvestru
a Nového roku platí v hlavním městě a za jeho
porušení jsou vysoké sankce. Praha vyhradila
zhruba 13 míst, kde odpalování povoluje. Na
druhou stranu ale z dostupných informací

vyplývá, že vymahatelnost takové vyhlášky je
značně problematická, protože se často obtížně dokazuje, kdo ohňostroj dělal.

Názory na regulaci vyhláškou
se různí
Mezi mníšeckými občany na tuto problematiku není jednotný názor, v orientační anketě
jsou názory PRO a PROTI zhruba vyrovnané.
A co si o tomto tématu myslí zastupitelé? Ze
čtrnácti redakcí oslovených se jich k tomuto
tématu vyjádřilo šest.
Starosta Petr Digrin k tomu říká, že zákazů
a regulací je všude kolem ažaž. „Nevnímám,
že by to ve městě silně narušovalo občanské
soužití. Navíc si myslím, že by taková regulace
k ničemu nevedla. Vadí mi ohňostroje na Skalce, protože ji vnímám jako místo duchovního
rozměru.“ Markéta Nováková má jiný názor,
souhlasí pouze s ohňostrojem v rámci Předčasného Silvestra. „Jakékoliv jiné ohňostroje
a petardy by měly být pouze po schválení
městem a omezené časově do 23 hodin.“
Místostarostka Daniela Páterová uvedla, že
nemá ohňostroje v oblibě, a to nejen kvůli hluku, ale i odpadu, který po nich zůstává. „Na ten
mníšecký se ale jednou za rok ráda podívám.

Z radnice

Občan obce může vytvořit
iniciativu (petici), která by
tvorbě vyhlášky napomohla.
Pokud ji podepíše nejméně
0,5 % občanů obce, musí
být projednána na zasedání
nejpozději do 60 dnů.

Jak to vidí veterinářka

Ústavní soud nejednou
zrušil vyhlášky k regulaci
zábavní pyrotechniky, pokud
se týkala plošného zákazu na
území celého města. Úplným
zákazem se totiž vyhláška
dostává do rozporu se
zákonem.

Karolína Suchanová

(zdroj: internetová poradna Frankld)
Pro časté a velké ohňostroje ale pochopení nemám. Byla bych nejraději, kdyby bylo možné je
regulovat například časovým omezením nebo
místně. Pokud ovšem nebudou probíhat sankce, nebude žádná regulace účinná.“
Zastupitelka Hana Kotoučová přiznává, že v ní
toto téma vyvolá smíšené pocity. Ohňostroje
jsou krásné, ale při každém větším uklidňuji
své psy. A to je přesně ten okamžik, kdy si říkám, že je vlastně ani nepotřebujeme. Myslím,
že ohňostroje kolem Silvestra bohatě stačí. Zda pro ně vyčlenit ještě nějaké další dny
v roce, nevím.“ Eva Wollnerová ohňostroje
v současnosti nevnímá jako zásadní problém.

Problém, konkrétně s petardami a ohňostrojem,
který většina psů má, se věkem naopak zhoršuje.
Mají pocity úzkosti, strachu, nerozumí tomu, co
se kolem děje. Někteří se kvůli tomu pokálí nebo
pomočí, mají panické záchvaty. Jejich majitelé si
v prosinci přicházejí pro prostředky na zklidnění.
Nějaká regulace používání zábavní pyrotechniky
ve městě by z našeho byla pohledu dobrá. Ve
chvíli, kdy jsou rány slyšet celý prosinec, je to pro
zvířata opravdu náročné. Zklidňujících přípravků
navíc není moc. Snažíme se volit přírodní
medikamenty a jsou i farmaka. Problém je, že
u psů, kteří mají úzkost a paniku opravdu silnou,
ani ta nezabírají.

Anketa občanů
Měla by radnice omezit
užití zábavní pyrotechniky?

Kateřina (30 let)

Bydlím u rybníka
a petardy a privátní
ohňostroje občas slyšíme. Když moje malá
dcerka spí, tak ji to budí. Byla bych
pro, aby se to trochu omezilo.

Kristýna (30 let)

Bydlím v bytovce na
staráku a občas to slýcháme jakoby zdálky.
V zimě je rámusu víc

„V případě, že by se situace změnila, byla bych
určitě pro nějakou regulaci.“
Opoziční zastupitelka Magdalena Davis se
domnívá, že je regulace zábavní pyrotechniky
ze strany obcí vhodná.“ Asi bych nepodpořila
absolutní zákaz zábavní pyrotechniky všude
a za všech okolností, navrhované opatření je
však poměrně mírné a osobně ho hodnotím
jako přiměřené. Zákaz použití zábavní pyrotechniky v areálu Skalka vnímám jako správné
rozhodnutí, a to ze dvou důvodů – za prvé vyjadřuje respekt k historickému poutnímu místu, a za druhé chrání divoká zvířata, která jsou
pyrotechnikou velmi stresovaná a každoročně
mnoho z nich utrpí vážná fyzická zranění.“

tější věci k řešení. Žiju na novém
sídlišti.
kolem Mikuláše a Silvestra, ale
i když máme psa, není to něco, co
bychom museli řešit.

Radka (40 let)

Mě to trápí jedině na
toho Silvestra, jinak
mě to nějak neruší.
Kvůli psovi mi to vadí,
ale není to tak často. Bydlím na
starém sídlišti.

Václav (45 let)

Podle mě by město
mělo ty desetitisíce
dávat do jiných věcí
než do ohňostroje.
A jestli to regulovat? Jsou důleži-

Alena (65 let)

Nám to nevadí, u nás
na Marjáně nás to neruší. Asi je pravda, že to
plaší zvěř, ale to traktory na poli taky.

Klára (17 let)

Jsem z Rymaní a myslím, že když je to
jednou za rok, tak to
každý může vydržet.

Naděžda (35 let)

V mém okolí občas
soukromé ohňostroje
jsou i v létě, ale sousedé jsou ohleduplní
a většinou skončí ve-

čer do osmi hodin. Takže mě, ani
děti, to nějak neobtěžuje.

Josef (70 let)

Bydlím u školy a myslím si, že by to mělo
být omezené jen na
Předčasný
Silvestr
a Silvestr. Je to špatné
pro pejskaře.

Věra (38 let)

Ohňostroj při Předčasném Silvestru se
mi moc líbil, je to hezká tradice, ale jindy,
než na Silvestra, je to
přehnané. Nejsem si ale jistá, jestli
by to mělo být regulované vyhláškou. Je otázka, jak se bude kontrolovat její dodržování. Bydlím na
starém sídlišti.

Mníšek, atraktivní místo pro život. I k tomu směřují návrhy strategického plánu
Při dubnové veřejné prezentaci se lidé
mohli seznámit s pracovní verzí návrhové části strategického plánu města. Ta má za cíl formulovat konkrétní
opatření ke zlepšení klíčových oblastí
v životě Mníšku pod Brdy.
Mníšek, bezpečné město, Mníšek, kulturní centrum regionu, Mníšek, město pečující
o všechny generace, Mníšek, čisté město s respektem k přírodě. Takové slogany byly mezi
těmi, které tým
z BDO vytvořil a které shrnují konečnou vizi.
Cíl, ke kterému by se Mníšek v dané oblasti
měl pomocí strategického plánu přibližovat.
„Podařilo se nám najít a pojmenovat 83 konkrétních opatření, kroků či projektů k tomu,
aby se Mníšek posunul. Je to pěkný výsledek
práce pracovních skupin,“ uvedl Aleš Nechuta

za BDO Advisory, s.r.o, zhotovitele klíčového
dokumentu.
Při této příležitost informoval, že návrhová
část je ve fázi dopracování a počítá i se zanesením závěrů dodatečného dotazníkového šetření mezi seniory, mládeží a rodinami s dětmi.
Vychází z analytické části, která se opírala o podrobný dotazník určený obyvatelům Mníšku
a o jednání pracovních skupin.

K návrhům se lidé můžou vyslovit

Mezi více než sedmdesáti konkrétními návrhy, se kterými se lidé při společném setkání
se zhotoviteli seznámili, bylo například zvýšení kapacity základní školy a mateřských škol
a také zajištění prostor pro univerzitu 3. věku.
Pro oblast sportu navrhují vybudovat veřejné přírodní koupaliště, pro kapitolu kultury
pak stavbu důstojného stánku pro pořádání
uměleckých a společenských akcí, infocentra
a v budoucnu i muzea, pro bezpečnost počet-

ní posílení strážníků, aby mohli být více vidět
v ulicích, zlepšení kamerového systému a například i zavedení tísňového volání pro seniory.
Návrhy pro oblast dopravy počítají s opravou
páteřních komunikací a také například s posílením autobusových linek ve špičkách. Ve sféře
životního prostředí návrhová část mluví mimo
jiné o častějším odvozu komunálního odpadu,
zavedení kontejnerů na bio odpad, dalších
protihlukových opatření a o likvidaci černých
skládek.
Podle slov Aleše Nechuty se pořadí priorit
ještě může měnit na základě připomínek veřejnosti k návrhové části strategického plánu, která byla zveřejněná do konce dubna na
webu města. Další fází pak bude Akční plán,
který radnici nabídne konkrétní návod, jak návrhy uskutečnit. Součástí strategického plánu
bude i komunitní plán.
mh
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Místostarostka kombinuje práci s mateřstvím
Místostarostka Daniela Páterová, zvolená za sdružení Mníšek-město pro rodinu, se od začátku roku vrátila
zpátky do pravidelného pracovního procesu po půlroční mateřské dovolené. Věří, že práci místostarostky
a zastupitelky zvládne dohromady s péčí o svého 8 měsíčního syna Benjamina. Velkou oporu má v manželovi
a v celé rodině.
Na konci loňského července porodila, od července do prosince čerpala řádnou mateřskou
dovolenou, což v praxi znamená, že přerušila
výkon své funkce (a samozřejmě měla pozastavenou výplatu odměny). Až do porodu ale
řešila vše potřebné a účastnila se důležitých
jednání. Den před porodem obvolávala například společnosti ohledně analýzy sociálního
prostředí. „Naštěstí jsem se cítila dobře a neměla jsem žádné komplikace, takže jsem se
mohla bez obav věnovat své práci,“ ohlíží se za
svým jiným stavem.

Od ledna se vrátila do práce a své
funkci se snaží věnovat maximálně. V praxi to znamená, že ji potkáte buď na úřadě nebo v terénu na
schůzkách a jednáních, z domova
pak vyřizuje emaily a další komunikaci a připravuje si agendu na
jednání Rady města. Do práce ji
částečně pomohla i krizová situace kolem Pavilonu. „Nemohla jsem
zůstat netečná k tomu, co se dělo,“
říká. Její prioritou je teď umístění prvních tříd základní školy na
školní rok 2018/19 a také navýšení
kapacity mateřských škol.

Na skloubení práce
a péče o své děti
jsem zvyklá

i setkání se zástupci spolků nebo jednání na
ministerstvu financí ohledně dotace na Pavilon. „Když jsme si s Benjaminkem užili pohodové šestinedělí a ukázalo se, že je moc spokojený a klidný v mojí nebo manželově těsné
blízkosti, mohla jsem začít bez obav, a vždy
s ohledem na jeho potřeby, pracovat,“ říká.

S nejmladším
synem
Benjaminem

Krátce z jednání rady města
l Souhlasí s poskytnutím mimořádného finančního příspěvku
Kč 10 tis. (z rezervy příspěvků
města) k 90. výročí existence
Okrašlovacího spolku
l Bere na vědomí Zprávu o stavu rybníků v Mníšku pod Brdy
a postupuje ji do OSMI s doporučením, aby finanční prostředky alokované v rozpočtu
města roku 2018 na opravu
rybníků byly prioritně použity
na jmenované závady.
l Souhlasí s pořádáním veřejné
sbírky na obnovení vnitřní části kapliček v barokním areálu
Skalka a pověřuje vedoucího
OKS přípravou podkladů pro
její oznámení Krajskému úřadu
Středočeského kraje.
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Foto: Michala Matysová

Ačkoliv byla oficiálně na mateřské, řešila podmínky výstavby Pavilonu, přípravu rozpočtu,
umístění dvou prvních tříd a sloučení školní
jídelny se základní školou a zvládla

„Na skloubení práce a péče o své
děti jsem zvyklá. S oběma dcerami jsem pracovala z domova. Když
se narodili kluci dvojčata a holčičkám byly necelé dva a čtyři roky,
stala jsem se načas manažerkou
6 členného týmu na plný úvazek.
Bez pomoci babiček, dědečků či
kohokoliv jiného to bylo sice náročné, ale pro můj budoucí pracovní život velmi přínosné“, říká
s trochou nadsázky a pokračuje
„Moje rodina je pro mě vždy na
prvním místě, ale to neznamená,
že nemůžu pracovat, právě naopak – velmi si vážím společně
stráveného času a ten určený pro
práci využívám maximálně efektivně“, reaguje na poznámky, že by
raději měla zůstat doma s dítětem.

RM č. 99 z 21. 3. 2018 a č. 100 z 4. 4. 2018

lS
 ouhlasí se zpracováním projektové dokumentace na osazení světelné signalizace na
křižovatku ulice Novoveské
a Pražské a pověřuje OSMI
přípravou výběrového řízení
na zhotovitele PD.

rolního měření hlukové zátěže
dálnice D4 v lokalitě Eden. Ing.
Hanu Kotoučovou, Ph.D., aby
se zabývala problematikou zjišťovacího řízení na regranulaci
plastů a integrovaného povolení MBÚ v ÚVR.

lB
 ere na vědomí přestavbu
dvou stykových křižovatek na
jednopruhové okružní křižovatky na silnici III/1024 v prostoru mimoúrovňové křižovatky
s dálnicí D4. Souhlasí s projektovou dokumentací zpracovanou firmou Pragoprojekt a.s.,
K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4.

lS
 ouhlasí s předloženým návrhem parkoviště u Zdravotního střediska, Skalecká 519
a doplnění chodníků na ulici
Lhotecká a V Lipkách. Souhlasí s vypracováním projektové
dokumentace pro společné
územní a stavební povolení.

lV
 ybírá společnost Akustické
centrum jako dodavatele kont-

lS
 ouhlasí s přípravou veřejnoprávní smlouvy ve smyslu zajištění služeb MP v Nové Vsi pod
Pleší a Novém Kníně při sto-

procentním hrazení finančních
nákladů zmíněnými obcemi,
v níž bude zohledněno adekvátní zvýšení počtu strážníků
MP Mníšek pod Brdy.
l schvaluje demontování herních prvků pro seniory nad
Domovem pro seniory pod
Skalkou a doporučuje je dále již
nepoužívat, neboť dle vyjádření technika nesplňují bezpečnostní parametry
l Nesouhlasí s projektováním
úprav Domova pro seniory
pod Skalkou v letošním roce
a tuto činnost přesouvá do plánu roku 2019.

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

Informace městského úřadu

Z policejní služebny

Nováček mezi strážníky pomohl
kolabující ženě
Daniel Kváča, který od 1. dubna rozšířil
řady městských strážníků, pohotově zareagoval u starší ženy, která ztrácela vědomí.

Bude mít Mníšek památný dub?
Odbor vnitřních věcí usiluje o to, aby
se seznam památných stromů rozrostl
o další mníšecký přírůstek.
Jiřina
Romová
Odbor vnitřních věcí

V tomto případě jde o „Dub u Rybníčku“,
který roste na pozemcích ve vlastnictví

města. Jedná se o dub letní, který je součástí
břehového porostu rybníčku pod Skalkou,
rostoucí v sousedství zahrádek města.
Je opravdu letitý, jeho stáří je 150-200 let,
během staletí dorostl do výšky 26 m
a obvodu kmene úctyhodných 533 cm.
Kromě unikátních rozměrů i věku je skutečně
krásný. Rozhodně patří ke stromům, které
si zvýšenou ochranu zaslouží. Strom čeká
ošetření prostřednictvím bezpečnostního
řezu, jehož cílem je odstranění suchých větví
a stabilizace (odlehčení) některých dlouhých
větví.

Stalo se to v autobusu, kterým cestoval
z Prahy do Mníšku, aby si vyřídil lékařskou
prohlídku před svým nástupem do služebního poměru.
Novopečený městský strážník si všiml, že
cestující ve věku zhruba kolem 65 let v jeden
okamžik strnula a vzápětí přepadla na sedačce na stranu. Když ji oslovil, nereagovala
a nijak nekomunikovala. Protože dříve reprezentoval střední odbornou školu v soutěži
první pomoci a má na to i příslušný certifikát,
nechal zastavit autobus a spolu s dalším cestujícím nehybnou ženu položili do uličky.
„Ve chvíli, kdy jsme to udělali, se žena začala probírat a začala s námi mluvit. Řekla,
že příčinou jejích problémů může být to, že
užívá nové léky na vysoký tlak, které jí lékař
předepsal. Situace skutečně těmto obtížím
odpovídala, protože ve chvíli, kdy se jí mozek
v poloze vleže prokrvil, udělalo se jí lépe, situace se stabilizovala a autobus mohl pokračovat v jízdě,“ popisuje Daniel Kváča s tím, že
ženě doporučil, aby o tom, co se stalo, pověděla svému lékaři.
mh

Klub seniorů je plný aktivních lidí
V přátelské atmosféře se neslo setkání
s členy mníšeckého Klubu důchodců.
Říkali, že když se spojí jejich výlety a
jiné klubové aktivity s hlídáním vnoučat, volný čas mají málokdy.
Lukáš
Říha
sociální pracovník

Setkání jsem využil také k tomu, abych členy
klubu seznámil s tím, jaké služby v sociální
oblasti město poskytuje. Vysvětlil jsme jim
například, jaký je rozdíl mezi domovem pro
seniory a domovem se zvláštním režimem,

nebo domácí péčí a pečovatelskou službou.
Ze své praxe jsem uváděl příklady dokládající,
že je dobré v případě, že uvažuji o domově
pro seniory, si ho jít osobně prohlédnout
a popovídat si tam s náhodně vybranými
klienty, aby si bylo možné udělat skutečný
obrázek o obyvatelích takového zařízení i jeho
personálu.
Členy klubu jsme také informoval o tom,
jaké sociální příspěvky jsou ty, které by mohli
v budoucnu potřebovat, jako je například
příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu.
Poradil jsem kde a jak o ně žádat. I když
atmosféra s členy klubu byla příjemná, přece
jen si na některé věci postěžovali. Například
na rozmístění laviček ve městě, nedostatek
veřejných záchodků a špatnou dopravu
k lékaři.

Hasiči likvidovali požár lesa
u cyklostezky
Ve čtvrtek 12. dubna dopoledne hořel lesní
porost na Malé Svaté Hoře. Na místě zasahovali mníšečtí dobrovolní hasiči ve dvou
autech spolu s dvěma auty profesionálních
hasičů z Řevnic. Hořelo na rozloze o velikosti
zhruba třicet krát dvacet metrů u cyklostezky.
„Hasili jsme pomocí tří C proudů a k likvidaci ohně bylo potřeba celkem 14,5 tisíce litrů
vody. Pak jsme se mohli vrátit zpět na základnu,“ informoval za mníšecké dobrovolné hasiče Josef Dvořák.
mh
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Foto (i na titulní straně): Michala Matysová

rozhovor

Její rukou vzniklo mnoho
muzejních faksimilií po celé republice.

Jana Průšová: Kaligrafie je o soustředění,
trpělivosti a osobní disciplíně

D

o domu v horní části mníšeckého náměstí se přistěhovala před 16 lety. V bývalém výminku vybudovala
grafickou dílnu, kde tisknou své grafiky současní i bývalí studenti. Zejména se však věnuje kaligrafii.
Zatímco před dvaceti lety byla v celé republice téměř jediná, kdo se tomuto umění věnoval, dnes má
následovníky z řad svých studentů a zájem o kaligrafii mezi lidmi stále stoupá.
Martina Hrdličková

Začátky zde nebyly vůbec jednoduché. Později však zjistila, že v Mníšku žije mnoho skvělých
lidí - pouze o pár domů dál. Dnes jezdí do Prahy jen jednou týdně v průběhu školního roku.
Učí studenty kaligrafii a přednáší o vzniku
a vývoji písma. V době, kdy se v domě teprve zabydlovala, zajímala se o jeho minulost.
Dohledala v matrikách bývalé obyvatele až
do období třicetileté války - tak se zrodila její
záliba v rodokmenech. Jejich sestavování na
zakázku se dnes také věnuje.
Význam slova kaligrafie je odvozený z řečtiny, ze složení slov krása a psaní, znamená
krasopis nebo umění krasopisu. Jaký je
rozdíl mezi písmomalířstvím a kaligrafií?
Písmomalířství byl kdysi učební obor, písmo-
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malíři ovládali několik druhů písem a používali
je na vývěsní štíty a cedule – aby byly pěkné
a dobře čitelné. Kaligrafie je psané písmo upravené do výtvarného celku. Je výtvarnou disci-

plínou, jejímž cílem je vytvořit umělecké dílo.
Není bezpodmínečně nutné, aby bylo čitelné.
V kaligrafii existují i směry, kde se písmo rozpa-

dá na základní tahy. Jedná se sice o dílo, které
vychází z písma, ale nenese žádnou informaci.
Takové kaligrafie sice taky dělám, ale většinou
se snažím, aby text byl čitelný i když třeba ne
na první pohled.
Stává se Vám, že musíte lidem vysvětlovat,
co přesně děláte?
Když jsem dřív někomu odpověděla, že učím
kaligrafii na grafické škole, následovala otázka,
zda učím čínštinu. Nebo lidé vůbec nevěděli,
co slovo kaligrafie znamená. A když obor neznají, pak asi k ničemu není a co to mám za
divné zaměstnání učit něco, co nikdo nepotřebuje. Na střední škole jsem ale učila hlavně
restaurátory psát středověká a jiná historická
písma. To už se dá obhájit.

rozhovor

Faksimile listiny Rudolfa II z roku 1601.

Použití renesanční kaligrafie na obálce knihy.

V čem je dnes situace jiná oproti
předchozímu období?
S rozšířením počítačů v devadesátých letech
zájem o kaligrafii upadl, byla považovaná za
něco zastaralého, co už nebude potřeba Byla
jsem mnoho let ve své profesi osamělá, neměla jsem žádné kolegy, jen studenty. První kaligrafka, se kterou jsem se setkala, byla
z Finska. Kontaktovala mne finská kaligrafická
společnost, protože hledali kaligrafy v Česku.
Našli jen mě, tady v Mníšku. Finská kolegyně
mi vysvětlila, že propad zájmu o kaligrafii byl
u nich také, ale v posledních deseti letech
opět přichází kaligrafie ke slovu. Obdobně,
jen s mírným zpožděním, probíhá tento vývoj
i u nás.

Jak dlouho trvá, než uděláte faksimilii
jednoho takového gotického listu?
Přibližně měsíc. Záleží na velikosti listiny,
množství textu a složitosti výzdoby. Samotné
tvorbě faksimilie, která má být k nerozeznání od originální listiny, předchází příprava.
Jedu do archivu, vše si vyfotím, upravím, poté
nakopíruji na pauzák. Připravím si nástroje
a materiál používané v době vzniku listiny:
pergamen a husí brk na psaní. Pergamen musím napřed trochu obarvit, aby se co nejvíce
podobal originálu. Z pauzáku propíšu text na
pergamen a pak si vezmu brk a celou listinu
podle stop z pauzáku a podle předlohy napíšu. Na závěr práce provedu finální patinaci.
Když po dnech strávených nad kaligrafií vstávám od stolu, cítím se, jako bych přehazovala
uhlí.

Čím si to vysvětlujete? Co lidi začalo na
kaligrafii přitahovat?
Mnozí pracují celý den na počítači a mají
potřebu ve volném čase tvořit něco rukama.
Vracejí se k různým řemeslům, chodí na kurzy dřevořezby, košíkářství, grafických technik
a taky na kaligrafii. Na rozdíl od kresby nebo
malby se kaligrafii může naučit téměř každý.
Kaligrafie je o soustředění, trpělivosti a disciplíně. Výtvarný talent je výhodou, ale rozhodně ne podmínkou. Dnes jsou lidé pod tlakem,
je po nich vyžadováno tempo. Přesto spousta
lidí raději čte, než se dívá na televizi. Mnozí se
věnují výtvarným činnostem, protože se potřebují zastavit a relaxovat.
Co vás na kaligrafii baví?
Písmo má svoje zákonitosti a záleží na nejmenších detailech. Když kreslíte jelena a trošku
vám ujede ruka, tak pořád je to jelen. Ale když
vám ujede ruka u písmenka, můžete práci vyhodit a začít znovu. Na písmu je krásné, že se
skládá ze samostatných tvarů, bez toho aniž
by něco konkrétního zpodobňovaly.
Je to tedy ta čistá krása, co lidi dnes v dnešní
době na kaligrafii tak přitahuje?
Ano, to jste řekla úplně přesně… A pak mají
praktičtější důvody, například chtějí někomu
napsat originální blahopřání, nebo vyrobit cedulky na stoly pro svatební hostinu.
Grafologie učí, že rukopis je odrazem osobnosti pisatele. Dá se analogicky říct, že styl
písma byl odrazem charakteru společnosti
v určité historické době?
Přesně tohle učím v dějinách písma. Jsme
zvyklí, že písmo jen zaznamenává slova, ale
v jiných dobách a kulturách mělo spoustu dalších funkcí. Ve většině případů písmo vzniklo

PhDr. Jana Průšová
Vystudovala Střední průmyslovou školu
grafickou, kde se poprvé seznámila
s kaligrafií. Poté pracovala jako
propagační výtvarnice a při zaměstnání
vystudovala Filozofickou fakultu
Univerzity Karlovy. Kaligrafii učila na
střední průmyslové škole grafické
a vysoké škole umělecko-průmyslové.
Dnes působí na Fakultě humanitních
studií UK. Pořádá přednášky o kaligrafii,
dějinách písma i tvorbě rodokmenů.
Je autorkou knihy Vznik a vývoj písma.
Z její dílny pochází mnoho muzejních
faksimilií. Od roku 1989 příležitostně
pracuje pro prezidentskou kancelář.
Dvakrát vystavovala volné kaligrafie
na Skalce.
z potřeby odpovídat na otázky, které člověka
přesahují. Pomocí písma se i věštilo a komunikovalo s duchy zemřelých. Když studentům na
začátku přednášky o egyptském písmu řeknu,
že hieroglyfy řídily chod vesmíru, tak na mne
vykulí oči. Ovšem před čtyřmi tisíci lety to
Egypťané tak viděli. Tvary písma jsou ale odrazem celé řady dalších okolností. Zásadní vliv
měly třeba použité nástroje a materiál nebo
umělecký sloh konkrétní doby.
Co tedy například o renesanční společnosti
vypovídá styl renesančního písma?
Renesanční kurzíva je dodnes nejčastěji používané kaligrafické písmo. Zhruba polovina
všech kaligrafií vychází z renesanční kurzívy,
která přesně odrážela renesanční ideály. Písmo bylo na pohled krásné, živé, umožňovalo spoustu různých protažení, ozdob, bylo
dynamické a velmi dobře čitelné. Jednotlivá
písmena se dala napsat jedním tahem. Oproti
tomu třeba písmo období vrcholné gotiky se
obtížně psalo i četlo. Gotické knihy vznikaly
v klášterních písařských dílnách, kde byl dostatek času a klidné prostředí.

Jaká zakázka byla pro vás nejdůležitější?
Loni mne oslovili z Muzea J. A. Komenského
v Uherském Brodě, abych vytvořila kopii nově
objeveného Komenského rukopisu z roku
1643. Jedná se o téměř dvacetistránkové dílo,
které mám celé přepsat. To snad není ani zakázka, to je splněný sen. Vždyť právě z textů
Komenského Labyrintu světa a ráje srdce byla
složena moje první výstava na Skalce před pěti
lety.
Nosíte v hlavě i nějaký nekaligrafický
projekt?
Polovinou mé pracovní náplně jsou rodokmeny. Každý rodinný příběh je nějak jedinečný
a pokaždé se dozvím něco nového. V matrikách a kronikách se kromě historických faktů dočítám spoustu zajímavostí. Chtěla bych
o nich napsat knihu – jak se u nás žilo od poloviny 17. století zhruba do první světové války, co lidé prožívali a jak jejich život vypadal.
A vaše kaligrafické sny a plány?
Kaligrafie je můj celoživotní projekt. Ať už
vlastní tvorba, výuka, bádání v historii nebo
výuka historie písma. Naučila jsem kaligrafovat několik stovek studentů na různých školách. Někteří z nich se dnes kaligrafii skutečně
věnují anebo ji dále vyučují. Stále víc lidí mne
přemlouvá, abych začala s kurzy pro veřejnost. Jenomže já mám teď spoustu práce,
i na rok dopředu. Proto chci vydat učebnici
kaligrafie, kde bych chtěla zúročit všechny
zkušenosti s výukou ve školách. Bude určena mým bývalým studentům, kteří by podle
ní mohli dál učit - ale také samoukům, kteří
chtějí kaligrafii zkusit a nemají možnost chodit někam do kurzu.
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PříběhK

Téměř
pohádkový
konec příběhu
opuštěné
fenky

P

Pátrání po majiteli
zatoulané fenky Jessy
nakonec skončilo šťastně.

Našla nový domov, kde žije
i se svým štěňátkem.

Martina Hrdličková
V březnovém Zpravodaji jste si mohli přečíst
o zatoulané fence, kterou odchytili mníšečtí
strážníci. Pobyla si pár dní v kotci u městského
úřadu, a protože se o ni majitel nepřihlásil, odvezli ji do dobříšského psího útulku Pesoklub.
Jeho provozovatelka, Lucie Oplíštilová, se pustila do pátrání po majiteli fenky, kříženky amerického stafordšírského teriéra.
„Na Jessy bylo na první pohled znát, že ještě
nedávno kojila štěňata, její věk jsme odhadovali zhruba na tři roky a byla doposud docela
dobře krmená. Bohužel neměla čip a nikdo,
kdo by ji poznal, se nám neozval. Zhruba v polovině února jsme na jedné internetové stránce se ztracenými pejsky objevili inzerát, že se
hledá velmi podobná fenka, stejného věku
a po štěňatech,“ vzpomíná na začátek pátrání
na vlastní pěst Lucie.

V Mníšku nalezená fenka začíná díky dobříšskému
útulku novou kapitolu svého života.

Pán byl z Domažlic a uvedl, že on osobně není
majitelem hledané fenky, která se jmenuje
Lety. Původně koupil po inzerátu její štěně, ale
když si pro něj k „chovateli“ přijel, jestli si prý
nechce vzít i mámu Lety. Vzhledem k tomu, že
na vlastní oči viděl, v jak zoufalých podmín-

Snad už ji konečně
čeká šťastný
psí život

Fenčin osud se nejdřív vyvíjel
dramaticky
Brzy se ale ukázalo, že vše nebude tak jednoduché, protože majitelka hledané fenky tvrdila, že
na internetu omylem uvedla chybné lednové
datum ztráty. Když totiž Lucie na uvedené telefonní číslo zavolala, paní se omlouvala, ale fenku prý postrádá až od února. Jenže zatoulanou
Jessy mníšečtí strážníci odchytili už v lednu.
Posun v pátrání přišel na svatého Josefa. „Tehdy
jsme na internetu objevili inzerát se stejnou fotkou jako minule, ale už s lednovým datem ztráty a jiným telefonním číslem. Zavolali jsme jeho
zadavateli, poslali jsme mu fotky k porovnání
a domluvili jsme se, že se na fenku k nám do
útulku přijede podívat,“ popisuje Lucie začátek
hledání nového domova.
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Lucie Oplíštilová
z Pesoklubu

kách fena žije, neváhal a odvezl si ji s sebou
do Domažlic také. Následně se uvolil svěřit ji
do péče známému, kterému padla do oka,
a domluvil se s ním, že kdyby s ní měl jakýkoli problém, ozve se a fenku mu vrátí. To se ale
k Jessynině smůle nestalo. „Problém v podobě
vrčení u jídla, který údajně nastal, tento muž
´vyřešil´ tím, že ji zbaběle odvezl na vlakové
nádraží u Pňovan, kde ji vyhodil a ujel,“ líčí
Lucie dramatické peripetie fenčina osudu.

Vytrvalé hledání korunovalo
nečekané shledání
Podle jejího vyprávění majitel štěněte začal
po Lety intenzivně pátrat jak v terénu, tak na
internetu. Celou věc dokonce ohlásil na státní
policii. Jeho hledání pak málem uvízlo ve slepé uličce kvůli informaci, že Lety údajně někdo
našel a vrátil ji původnímu majiteli. Ve chvíli,
kdy se ukázala jako nepravdivá, pán z Domažlic, majitel Jessinina štěněte Jacka, se na fenu
přijel do dobříšského útulku konečně podívat
na vlastní oči.
„Hned bylo jasné, že Jessy je ve skutečnosti
zaběhlá Lety. Ukázal nám její očkovací průkaz
od původního majitele i fotky, kde je vidět její
typické bílé dvojznaménko na krku. Jessy-Lety,
tedy odjela do nového domova za svým štěňátkem. Měla velké štěstí, že jí při její spletité
cestě někde nesrazilo auto nebo vlak a že ji
majitelé jejího štěňátka, kteří jsou jejími novými páníčky, tak vytrvale hledali. Snad má tedy
její příběh happyend,“ uzavírá Lucie Oplíštilová z Pesoklubu, který tak mohl být v tomto
případě jen přestupní nikoli konečnou stanicí
jednoho zmotaného psího osudu.

Krátce z okolí

Oblíbený cyklobus
je zase v provozu

V Dobřichovicích
uvidíte veterány

Vyznavači cykloturistiky ocení návrat tradičního cyklobusu, který v letošním roce odveze výletníky s koly do brdských lesů už pošestnácté.
Trasa autobusu zůstává stejná jako v minulých
letech: z parkoviště vedle nádraží v Dobřichovicích (cyklobus navazuje na vlakové spoje) se
vydá přes Černolice, Řitku, Mníšek pod Brdy do
Kytína a po stejné trase se i vrátí zpět.

V sobotu 19. května se na zámku
v Dobřichovicích představí
unikátní výstava historických
automobilů i motocyklů.
Jiří Krupička
prezident Veteran
Car Clubu Dobřichovice
V dobřichovickém podzámčí a blízkém okolí
uvidíte na padesát velmi zajímavých strojů,
které se schovávají převážně v soukromých
garážích a sbírkách. Můžete se těšit například
na zástupce zahraničních značek Bugatti, Jaguar, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, Rolls-Royce, Harley-Davidson, Indian nebo na klasické
domácí značky Tatra, Praga, Wikov, Škoda,
Aero, Zbrojovka Brno, Jawa a ČZ.
Další zajímavostí bude účast historického
sportovního vozu Wikov 7/28 Sport s patinou
z roku 1928, který účinkoval v televizním seriálu První republika, nebo Tatra 87, která Prahou
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vezla rockového bubeníka světoznámé skupiny Rolling Stones, Charlieho Wattse.
Vstupné na akci je pouze 100 Kč na osobu
a děti do 15 let mají vstup zdarma! Vstupenky
budou k dispozici na místě konání akce. Více
informací najdete na webových stránkách
www.vccd.cz.
Těšíme se, že přijdete!

Na Brdy jezdí víkendový cyklovlak
Letošní turistickou sezónou Středočeský kraj
zpestřuje novým víkendovým vlakem z Prahy
přes Příbram do Březnice. Potěší tím nejen cyklisty, kteří se tak pohodlně dostanou i s kolem
až pod brdské kopce, ale také výletníkům, které láká hornická historie města Příbrami a pěší
túry po okolí.
Pro dopravní fandy bude atrakcí i to, že soupravu potáhne historická motorová lokomotiva přezdívaná bardotka, z řady 749. Spoj
s názvem Cyklo Brdy vyjíždí v sobotu a v ne-

děli až do konce října, vždy v 8.46 z pražského
„hlaváku“. Cesta do Březnice bude trvat přesně
dvě hodiny a zpět do metropole vyrazí vlak
v 17.23. Mezi Prahou a Příbramí je možné využít také jízdenky Pražské integrované dopravy.
Při příležitosti stého výročí vzniku republiky bude po celé republice, včetně středních
Čech jezdit Prezidentský vlak. V něm budou
řazené vagony, které vozily československé
a české prezidenty.
(Zdroj:www.mhd86.cz)

Linka je v provozu vždy o sobotách, nedělích
a svátcích od 7. dubna do 7. října. Odjezdy autobusu z Dobřichovic jsou v 8.45, 10.45, 12.45,
14.45 a v 16.45 (poslední končí v Mníšku); zpět
z Kytína v 9.40, 11.40, 13.40 a 15.40. Celou trasu spoj ujede za 35 minut a pojme až 25 kol.
V cyklobusu platí také jízdenky Pražské integrované dopravy a za kolo cestující zaplatí jen
16 korun.
(Zdroj:www.mhd86.cz)

Festival ve znamení
ryb bude v Dobříši
Ojedinělá akce se letos koná už počtvrté.
Nabídne ochutnávku rybích specialit a návštěvníci se můžou zapojit do hodnocení
o nejlepší degustační menu. Festivalovou novinkou bude doprovodný program pro děti se
zábavnou stezkou. Chybět nebude ani zábavný program. Festival ve znamení ryb proběhne
v prostorách colloredo-mannsfeldských sádek
12. května od 10 do 17 hodin.
V rámci festivalového programu se vystřídají
exkluzivní hosté jako televizní kuchařka Karolína Kamberská nebo kuchaři z gastro projektu
Ryba na talíř. S fígly pro správné čepování piva
návštěvníky seznámí Mistr výčepní Karel Míšek. Someliér Martin Heřmánek jim poradí, jak
správně kombinovat pokrmy s vínem a dalšími
nápoji. Žáci z hotelové školy v Plzni je seznámí
s novými gastronomickými trendy.
mh

Hornické muzeum
navštívilo UNESCO
Hornické muzeum Příbram navštívila delegace odborníků na industriální dědictví v čele
s komisařem pro nominaci památek UNESCO.
Přijeli v souvislosti s konferencí Evropská cesta
industriálního dědictví. Ta se každoročně koná
ve významných destinacích spjatých s prezentací technických památek.
Hosté si v doprovodu ředitele prohlédli expozice Ševčinského dolu, podzemí dolu Anna
a Drkolnov. Zajímali se rovněž o havířský folklór, který muzeum prezentovalo v rámci akce
Velikonoce v hornickém domku.

mh
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V Letech vzniknou
nové chodníky
Výstavba nových chodníků v Letech podél
hlavního tahu na Prahu a Mořinu začala
v půlce dubna. Na silnici se objeví také přechody, semafory i zastávka.
Konkrétně na Pražské ulici vyroste nová autobusová zastávka ve směru na Řevnice, včetně
tří přechodů pro chodce. Jeden z nich spolu
s přechodem v ulici Karlštejnská navíc doplní
semafory.
Výstavba má stát necelým osm milionů korun.
Chodníky budou 1,5 až 1,8 metru široké, se
zámkovou dlažbou. Všude se počítá se zeleným dělícím pásem.
Stavební práce by měly probíhat do 10. srpna
bez větších dopravních omezení. Počítá se jen
s nejnutnějším zúžením vozovky.
(Zdroj: idobnet.cz)
Popisek: Studie nového řešení náměstí Krále Jiřího z Poděbrad by měla být hotová letos na podzim.

Řevnicemi hýbe téma nové
podoby centrálního náměstí
Obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad je
tématem, o kterém se ve městečku prostě
mluví. Radnice nechala zpracovat studii,
která by měla zohlednit i náměty ze setkání
s veřejností.
Zásadní změnou oproti současné podobě by
měly být co nejmenší asfaltové plochy. Ty má
nahradit dlažba. Stávající travnaté plochy se
zmenší jen nepatrně a přibude i stromů. Zdravé na svém místě zůstanou, a vedle toho chce
město vysadit i nové. Radnici by se líbila například alej v jižní části náměstí.
Právě o rozsahu zeleně se mezi lidmi hodně
diskutuje. Ukázalo se to i při setkání s veřejností

Farmářské trhy
v Dobřichovicích
Už sedmým rokem se budou u řeky konat
oblíbené farmářské trhy. Letošní sezóna začne pod lípou na náměstíčku před zámkem
12. května, a pak každou další lichou sobotu
vyjma 1. září až do 13. října. Prostor pod touto
lípou ale vymezuje ohrazení, které se tady objevilo, protože stovky let stará lípa dostala letošními mrazy zabrat a její stav musí posuzovat
dendrolog. Na trhy přijedou známí farmáři, zelináři, zahradníci, mlékaři, uzenáři, vinaři, pekaři
i cukráři, kromě lokálních produktů zde najdete
i španělský či řecký olivový olej i výrobky z levandule. Trh nabídne i nové výrobce a novinky.
mh
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k tématu obnovy tohoto náměstí. Lidé ale, jak
to bývá, nemají na celou věc jednotný názor.
Zatímco někomu se zdá, že zelených ploch
je tady moc, druzí mají za to, že naopak málo.
Žádný z názorů ale jednoznačně nepřevažuje.
Řevnice, na rozdíl například od sousedních
Dobřichovic nebo Černošic, mají centrální náměstí, kde se odehrávají mnohé společenské
a kulturní akce. Vzhledem k nárůstu dopravy
však město považuje za nutné upravit ho kvůli
bezpečnosti chodců. Zároveň považuje za důležité zachovat plynulost zásobování zdejších
obchůdků a provozoven a řešit i parkování.
(Zdroj: časopis Ruch)

Knihovna

Prvňáčci se stali rytíři
čtenářského řádu
Žáci prvních tříd si užili ojedinělou akci, při
které je čekalo pasování na čtenáře. Připravily ji pro ně knihovnice Nikola Bláhová
a Tereza Bauerová.
Pro slavnostní okamžik malých čtenářů zvolily jako v předchozích třech letech prostor
kláštera v barokním areálu Skalka. V dlouhých
sametových šatech je přišla dřevěným mečem
pasovat šlechtična hraběnka Benedikta Čejková z Olbramovic. Smyslem akce je podchytit
u dětí zájem o čtení.
„Dostaly vlastní průkazku do knihovny, na kterou si můžou půjčovat knihy, časopisy a společenské hry, taky čtenářský deník vytištěný se
svým jménem, kam si můžou dělat první záznamy o přečtených knihách, a záložku, která
nesmí chybět žádnému správnému knihomolovi,“ uvedla knihovnice Nikola Bláhová.
„Moc se mi to líbilo, čtu už sama dětské knížky,
co mají velká písmena,“ svěřila se po pasování
Terezka a Kristýnka, která seděla v první řadě
vedle ní se s přidala. „Líbilo se mi, jak mě pasovala hraběnka. Čtu si sama, mám doma tři
knížky. Jedna se jmenuje babiččiny pohádky,
pak Nejhezčí pohádky a Vynálezce Alva.“ A jejich spolužák Vojta taky rád čte. „Táta říkal, že
mi to docela jde. Ale ten meč dneska byl trochu divný. Ale jinak dobrý.“
Příští měsíc se Nikola a Tereza s žáky potkají na další knihovní akci, nazvané Knížka pro
prvňáčka. Ti kteří budou mít aspoň jeden záznam ve čtenářském deníku, dostanou knihu

Bráchova bota od spisovatelky Evelíny Koubové a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové.
„Chtěly bychom touto cestou poděkovat paním učitelkám z prvních tříd za jejich pomoc
a vstřícnost při pořádání těchto akcí,“ dodává
Nikola Bláhová.
mh
Terezku hraběnka pasovala
mezi prvními.

Nikola Bláhová
knihovnice
a vedoucí tábora

Z dostupných zpráv víme, že Středozem je
plná obludných tvorů – obrů, skřetů, vlků, pavouků, ale i krásných bytostí jako jsou elfové,
kouzelníci a čarodějové. Trasa, po které se vydáme za pokladem, je poměrně náročná – budeme procházet údolím i přes hory, stezka nás
zavede i do podzemí, půjdeme dnem i nocí –
zkrátka – jak bude třeba.
Cesta to nebude lehká, ale máš-li rád dobrodružství, vydej se s námi! Pokud vše bude
probíhat dle plánu, odměnou ti bude nejen
spousta zážitků, ale i poklad. Cesta započne
v pondělí 20. srpna ráno.

Mníšek pod Brdy

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

KNIHY PRO
DOSPĚLÉ
PRAHU RDOUSÍ
STRACH
Jan Bauer
Reedice dvou
historických
detektivních příběhů
(„Pražský rozparovač“,
„Vampýr z Koňského
trhu“) z doby panování
krále Václava IV.,
v nichž případy
krvavých mordů řeší
novoměstský rychtář
Jakub Protiva.
DŮCHODCE,
BLONDÝNA, NEBO
DINOSAURUS?
Jana Brůžková
Vtipem nabité a někdy
úžasně pomatené
příhody i postřehy
z úplně (ne)normálního
života jedné moderní
ženy. Skvělé čtení, které
pro vás bude
v dnešní uspěchané
době úžasným relaxem
a nabije vás pozitivní
energií.

Táborníky čeká cesta do Středozemě
Vydej se s námi na dalekou cestu za
pokladem do Středozemě a zažij
mnohá dobrodružství. S sebou budeš
potřebovat pořádný kus odvahy, na
cestě nás jistě potkají mnohá nebezpečí i útrapy.

Městská knihovna

Kapacita tábora je omezena, přihlášky a další informace na mailu knihovna@mnisek.cz
nebo na tel.: 318 592 552.

DO POSLEDNÍHO
DECHU
Robert Bryndza
Kdo se skrývá za
falešnými profily na
Facebooku a láká
naivní mladé ženy na
schůzku? Jak chytí
Erika vraha, který
vlastně existuje jen
virtuálně?
VLČÍ PROCES
Neil Macka
Temný historický
román irského autora,
který je inspirovaný
skutečným příběhem
o prvním usvědčeném
sériovém vrahovi
v dějinách
SLUNCE NAD
PŮLLITREM
Jan Míka
Šest humorně laděných
detektivních povídek,
které spojuje postava
amatérského detektiva.
1352 – V PLAMENECH
Philippe Favre
Historický román z
období vrcholného
středověku
prostřednictvím reálné
historické postavy
odvážného lékaře
Guillauma Perroneta
postupně rozkrývá
jedno z prvních
povstání za svobodu,
které dalo základy
vzniku současného
Švýcarska.

VÍTKA	
Kateřina Tučková
Původní divadelní hra
na motivy životního
příběhu brněnské
hudební skladatelky
a dirigentky Vítězslavy
Kaprálové (1915–1940)
očima jiné brněnské
rodačky, spisovatelky
Kateřiny Tučkové.
HANA
Alena Mornštajnová
Může si člověk odpustit,
pokud způsobil utrpení
svým blízkým? I když
je nevinen a stal se jen
bezmocným nástrojem
osudu? V příběhu
členek jedné židovské
rodiny před a během
války sehrálo jedno
dívčí rozhodnutí velmi
zásadní roli.

KNIHY PRO DĚTI
TARY
Taras Provoznyk
Průvodce životem
parkouristy
a youtubera Taryho
a zároveň tréninková
příručka pro všechny,
kteří se chtějí
parkouru věnovat.
MALOVANÉ DĚJINY
EVROPY
Vít Haškovec
Proč se zhroutila
Římská říše? Kdy se
pes stal nejlepším
přítelem člověka?
Nebo jak se z Evropy
stala technická
velmoc? Vydejte se
na vzrušující cestu
a poznejte důležité
okamžiky evropského
kontinentu, které
utvářely náš dnešní
svět.
ŘÍKAČKY O BOTÁCH A
OBLEČENÍ
Renata Škaloudová
Že děti ještě
nevyslovují správně,
ale třeba takhle: JÁ
MÁM PUÁN TEĎ KDYŽ
MÁM UKUIZENÉ
HJAČKY: PŠEČTEM SI
… ŽÍKAČKY!! vůbec
nevadí. Hlavně když
po vašem napětí v
hlase rytmicky doplní
poslední slovo.
NA LOVU
Meagan Spooner
Příběh krásné Jevy
je originálním
převyprávěním
pohádky Kráska
a Zvíře, plným
dobrodružství, napětí
a magie.
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školyš

Deváťáci měli první velkou zkoušku
Ačkoli je na trhu práce po dobrých řemeslnících poptávka, zájem o studium
tradičních řemesel je v celé republice
pramalý. Naši mníšečtí absolventi základní školy nejsou výjimkou. V rámci
dubnových přijímacích zkoušek se totiž většina deváťáků hlásila na maturitní obory.
Lenka Krupková
výchovný poradce
ZŠ Komenského 420

Naše babičky říkávaly, že řemeslo má zlaté dno. Ale platí to ještě dnes? Co do počtu
šikovných řemeslníků je na místě spíše rčení
o hledání jehly v kupce sena nebo přirovnání„je
jich jako šafránu“. Kde udělali všichni ti ministři
a ministryně školství chybu? Tříletý učební
obor si vybralo pouze 9 žáků a žákyň.
Sedm našich žáků bylo přijato na obory s talentovou zkouškou a ze zbývajících 57 se jich
48 hlásilo na maturitní obory, z toho 12 na
gymnázia. Dívky měly zájem hlavně o obchodní akademii a hotelové školy, chlapci dávali
přednost informatice, provozu a ekonomice
dopravy.

pracovně nazvali „šprtací“. Zájemci z obou našich devátých tříd se celý týden učili a biflovali
a opakovali a procvičovali jenom český jazyk a
matematiku.

příjemní a vyhověli nám v tom, co jsme si chtěli
zopakovat.“ Doporučila bych tento týden určitě
i za rok příštím deváťákům,“ říkali deváťáci na
„šprtací“ týden.

Deváťáci přípravu na přijímací
zkoušky nepodcenili

Letošní žáci a žákyně 9. ročníků se na zkoušky připravovali průběžně ve škole, někteří
chodili na školní kroužek přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka, další využili
přípravu, kterou jim nabídly školy, na něž se
hlásí, či vyplňovali testy doma. „Nepodcenil
jsem to, počítal jsem hodně těžké příklady
s bráchou, on je ajťák a tam směřuju i já“, říká
jeden z chlapců.

„Je super, že jsme si vše zopakovali těsně před
zkouškami, teď už to nestihneme zapomenout.“
„Hodně věcí jsem si připomněla, díky tomu jsem
přestala být tolik ve stresu.“ „Zkusil jsem si hromadu cvičných testů CERMAT, takže už vím, co
můžu čekat.“ „Nepůjdu tam s tím, že to nezvládnu, teď už vím, že si s tím poradím.“ „Teď už vím
to, co jsem před týdnem ještě nevěděl .“ Měl
jsem konečně čas věnovat se tomu, co mi nešlo,
a už mi to jde.“ „ Bylo to náročné, ale učitelé byli

Laskaví čtenáři květnového čísla Zpravodaje
už palce držet nemusejí. Žáci už jsou přijati na
vysněné školy. A koho nevzali, nezoufá. Třeba
zrovna z něj bude jednou vážený tesař, truhlář,
pokrývač, zedník nebo kominík.

Je super, že jsme si
vše zopakovali
těsně před
zkouškami,

Řemeslníky nemáme. Zato máme jednotné
přijímací zkoušky na všechny maturitní obory.
Aby u nich naši žáci uspěli co nejlépe, vyčlenili
jsme pro ně po Velikonocích týden, který jsme

Jak se sedí ve
školních lavicích?
Čtvrtek 12. dubna 2018, den, kdy zůstaly
dveře naší Základní školy Komenského 886
otevřené, aby si případní zájemci mohli prohlédnout školní prostory či pohovořit s učiteli
a vedením školy o tom, jak to u nás vlastně funguje. S rodiči se přišli podívat na své budoucí
působiště i děti, které si domů odnesly kromě
nových zážitků také drobnou pozornost v podobě omalovánek a sladkostí.
mk
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Rychlé šípy v Parníku. Taková byla knižní noc ve školce
Jeden páteční večer se naše mateřská
škola proměnila v tajemná Foglarova
Stínadla. Mirek Dušín se svými druhy
přivítali 23 předškoláků a společně
prožili napínavou Andersenovu noc,
věnovanou letos 80. výročí vzniku klubu Rychlých šípů.
Pavlína Pětová
třídní učitelka Delfínků
MŠ Nová

Statečné děti vyzbrojené baterkami se ve
skupinkách nebojácně vydaly po potemnělé
školce, aby plnily rozmanité úkoly. Skládaly
obrázky komiksových hrdinů, hledaly důmyslné úkryty v „temných uličkách“, hloubaly
nad tím, co je Pravda a co Lež... Samozřejmě
nechyběl ježek v kleci a další hry pro lámání
hlaviček.
V cestě stála také obrovská pavučina, kterou
naštěstí všichni společnými silami překonali. Při své tajuplné misi se děti dostaly až do
sklepa, kde pátraly po deníku Jana Tleskače
a také proprietách Bratrstva Kočičí pracky.
Během výpravy se jim nečekaně zjevoval
tajemný Široko…ale polapit se, ani tentokrát, nenechal…Za svoji odvahu, moudrost
a hbitost byli malí odvážlivci odměňováni
špendlíky – symbolem Rychlých šípů. Jeden
z jejich příběhů pak ještě před usnutím společně zhlédli.
Po dramatických událostech dlouhé mystické
noci se všichni zachumlali do svých spacáků,
přitulili ke svým plyšáčkům a za tónů kytary si
nechali zdát nějaký krásný, pohádkový sen…
Ráno čekala na děti bohatá snídaně, připravená z dobrot z „domácích zdrojů“. Přišli si

Den ve stylu Rychlých šípů
ji užít i někteří rodiče a sourozenci, kterým
se děti hned chlubily bohatými zážitky i pamětním listem a dárkem, který jim bude
připomínat jednu výjimečnou knižní noc ve
školce…

Hlavními organizátorkami akce byly paní učitelky Lada Freislebenová a Andrea Kučerová.
Děkujeme za pomoc maminkám a bráškům,
kteří se podíleli na přípravě a realizaci stanovišť s úkoly.

Všichni jsme pořád děti
Letos už počtvrté
připravuje spolek
Pro školu den ve
znamení propojení generací.
Den dětí a seniorů vychází na sobotu 26. května a od 14 hodin nabídne pestrý program, kde
nebude chybět plnění hodin úkolů, ale i divadelní představení pro děti a taneční či sportovní vystoupení mníšeckých oddílů.
Odpoledne je koncipované tak, aby se ten,
kdo bude mít zájem, se mohl do připravovaného programu kdykoli zapojit. Probíhat bude
opět na hřišti Základní školy Komenského 420.
U haly s tělocvičnou bude stát malé pódium
pro divadelní nebo pěvecká vystoupení.

„Ve spolupráci se spolky jako Sokol, Brdský
zálesák, Brdský šikula a Bios Fit se připravují
po celém prostoru školního hřiště stanoviště,
mezi nimiž budou děti procházet a plnit různé úkoly, od plyšákové střelnice až po sportovní dovednosti. Zálesáci i letos chystají obří
lanovku a nebudou chybět ani další atrakce,“
říká za pořadatelský spolek jeho předseda
a učitel Marek Inderka a dodává, že i letos se
na přípravě akce podílí základní škola.
Podle jeho slov se na pódiu odehrají vystoupení Street Dance, členky Bios Fit zacvičí aerobik
a dojde i na divadelní představení pozvaných
hostů, herců Jana Přeučila a Evy Hruškové.
A taky bublinář předvede kouzla s obřími
bublinami. „Rádi bychom na pódiu představili
i účastníky soutěže Brdský kos, která shodou

okolností proběhne ve stejný den,“ zmiňuje
Inderka.
Pořadatelský spolek úzce spolupracuje s mníšeckým Domovem pro seniory pod Skalkou,
aby smysl akce ukázal, jak je dobré propojit
navzájem generace. „Klienti z Domečku napečou dětem dobroty a připravují dílny, ve
kterých děti v minulých letech vyráběly praky
nebo zatloukaly hřebíky. Všichni jsme pořád
děti, senioři se vracejí do dětských let a pro
děti je dobré, když se s nimi můžou setkat,“
dodává Marek Inderka s tím, že spolek na
oplátku pomáhá při benefičních akcích Domova pro seniory a zapojil se například i do
sbírky na speciálně vybavené auto pro uživatele Domečku.
mh
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100 let republiky v mníšku

Konec druhé světové války znamenal
i konec podobných dvojjazyčných cedulí
Soudy, věznění, popravu, koncentrační
tábory i zavlečení dětí do Německa
na převýchovu. To vše přinesly roky
okupace mnoha rodinám po celé
republice a nevyhnulo se to ani Mníšku
pod Brdy. Květnový konec 2. světové
války otevřel cestu ke shledání těch,
kteří roky utrpení přežili.
Jaroslav
Brabec
Okrašlovací spolek

V městečku pod Skalkou se před gestapem
neúspěšně pokusil ukrýt
syn Přemysla
Šámala, kancléře prezidenta Beneše, a
jeho dvě děti. Jaromíra Šámala zatkli muži
v kožených kabátech, když si tady šel pro
noviny, a popravili ho na kobyliské střelnici
po atentátu na Heydricha. Jeho žena Milada
skončila v koncentračních táborech a děti Jiří
a Alena na převýchově v rodině německého
lékaře v Porýní. Jak na tyto historické i rodinné
kapitoly paní Alena později vzpomíná v knížce
Vyprávěné a zažité?
„Mí rodiče se sice nikdy politice nevěnovali,
ale jako upřímně cítící vlastenci se do ilegální
činnosti spolu s mým dědou zapojili. Podařilo
se jim zachránit celou písemnou i fotografickou
odbojářskou dokumentaci, která by jinak padla
gestapu do rukou, vozili zbraně na Šumavu.
Táta kromě toho financoval včasný odchod
ohrožených odbojářů do zahraničí, také
materiálně podporoval rodiny, jejichž otcové byli
persekvováni a jejich plat byl zastaven.
Samozřejmě, že gestapo mělo své spolehlivé
zpravodaje, a tak jako první z rodiny byl
začátkem roku 1940 zatčen kancléř a po tvrdém
výslechu a zanedbání lékařské péče zemřel na
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zánět ledvin. Ve stejnou dobu zatkli i strýce Jarku
Cebeho a jeho skupinu. Většinu členů odsoudili k
smrti a popravili, jen několika málo, mezi nimi i
strýci, byl rozsudek změněn na trest doživotního
vězení. V pátek, 5. června 1942, v 18,30 popravili
tátu na vojenské střelnici v Praze-Kobylisích.
Protokol o výslechu a rozsudek se zdůvodněním
„schvalování atentátu na Heydricha“ vznikl
až dodatečně v pondělí po popravě. Máti
v následujících letech prošla pověstnými
koncentračními tábory Terezín, Ravensbrück,
Osvětim, Oranienburg, Berlín.“
Německá akce Lebensborn dopadla i na
kancléřova vnoučata. Jiří a Alena skončili
v porýnském Weinheimu u bezdětných
manželů Georga a Elsbeth Weisových, v rámci
akce určené na převýchovu nežidovských
sirotků, kteří odpovídali přísným árijským
parametrům.

Spala jsem na klíně
amerického
důstojníka
a jeep uháněl
zničeným Německem
„Elsbeth byla bezdětná a velmi těžko to nesla.
Dozvěděla se o akci Lebensborn a napadlo ji, že
vytvoří domov alespoň nějakému cizímu dítěti,
když jí není dopřáno mít dítě vlastní. Rozjela se
do Polska a když uviděla Jiřího, na první pohled
se jí zalíbil. V jeho papírech si však přečetla, že
má ještě sestřičku a aby sourozence nerozdělila,
vzala s sebou i mne. Pravděpodobně nám tím
zachránila život“.
Babička obou dětí, žijící v Mníšku, přišla
o vnoučata, jejího syna zatkli a odsoudili k smrti,
zetě popravili, dceru poslali do koncentráku.

Aby ji uchránila od všech těchto tragických
skutečností a aby tam neztratila vůli přežít, až
do konce války před svou dcerou hrála hru.

Děda s babičkou
strnuli, když se jim
u vrátek mníšeckého
domu objevil neznámý
Němec
„Psala jí do koncentráků, že jsme u nich
v Mníšku, líčila, jak se nám daří, vymýšlela si
drobné historky o nás. Honzu Nepomuckého
nechala psát dopisy za Jiřího, jedno děvče
z Mníšku (Vladimíra Ciszewská pozn. JB.) zase
psalo dopisy za mne.“
Netrvalo dlouho a Weissovi se dozvěděli, že
děti, které vychovávají a kterým navzdory
zákazům s notnou dávkou osobní statečnosti
dopřávají i studia, nejsou žádní sirotci, mají
rodinu kousek od Prahy. Se stejnou osobní
odvahou i vcítěním do smutku žijících
prarodičů, kteří přišli o vnoučata, pak jednoho
dne Georg Weiss osobně zazvonil u branky
jejich mníšeckého domu, aby jim řekl, že obě
žijí a vede se jim v dané situaci dobře.
„Děda s babičkou strnuli, když se jim u vrátek
objevil neznámý Němec. Řekl jen, že je lékař, své
jméno ani adresu nemůže z důvodů bezpečnosti
sdělit a že jejich vnoučata žijí v malém
německém městě bez válečného průmyslu,
takže nehrozí nebezpečí bombardování. Uváděl
pak tolik detailů z našeho předešlého života
v Praze i v Mníšku, které se dověděl od Jiřího,
aby bylo našim jasné, že nás skutečně zná.
Nakonec podotkl, že on i jeho žena nás mají
velmi rádi a že jim jednou přijde velmi zatěžko,

100let republiky v Mníšku

Proti nacismu bojoval v řadách
zahraničních vojáků i občan Mníšku
Jmenoval se Alexandr Němec a v březnu
roku 1944 se přihlásil do československé
zahraniční armády ve Volyni. Zúčastnil
se dukelské operace a následně bojů při
osvobozování tehdejšího Československa.
Pavel Buchtele
ředitel Státního
okresního archivu
Praha-západ

Mníšečtí branci
až se po válce vrátíme ke své rodině a oni se s námi
budou muset rozloučit…. Za několik měsíců
pak dostali poštou v obálce bez jakéhokoliv
písemného sdělení naši fotografii a začátkem
roku 1945 pak přišla ještě jedna. Strýc a teta
(nikdy nechtěli, abychom je oslovovali maminko
a tatínku), nezapírali naše pravá jména a českou
národnost. Když jsme se ptali na Prahu, ukázali
nám vždy, kterým směrem leží a ubezpečili nás,
že tam hned po válce pojedeme.“
S koncem války se vracela domů z koncentráku
maminka Milada spolu se skupinou spoluvězňů
a malým vozíkem s plachtou, který táhl pár
koníků. Číslo 22 789 vytetované na pravém
předloktí připomínalo utrpení, která přežila.
Z vězení se vrátil i strýc dětí, Jaroslav Cebe. Na
výzvu pravidelně opakovanou v rádiu: „Kdo
víte něco o osudu vnoučat kancléře Šámala,
přihlaste se,“ zareagoval majitel parketárny
z Modřan informací o tom, že od svého
obchodního partnera má zprávu o dětech
jakéhosi českého politika, které žijí v Porýní.
S pomocí svých amerických a anglických
přátel dostal akční strýc Jaroslav Cebe všechna

nutná povolení a propustky, v Plzni mu dali
armádní jeep, a se šoférem a doprovodem
dvou důstojníků si do Weinheimu pro děti
dojel.
„Byl podvečer, seděli jsme na verandě, když tu
před domem zastavilo americké vojenské auto.
Brácha poznal strejdu hned, mně se zdál jen nějak
povědomý. Jarka trval na okamžitém odjezdu,
a tak nám teta narychlo zapakovala něco našeho
šatstva a hraček, z jídla to nejlepší, co z hubených
přídělů měla, a se slzami se s námi rozloučila. Bylo
už pozdě, když jsme vyrazili. Spala jsem na klíně
amerického důstojníka, zatímco jeep uháněl
nočním, válkou zničeným Německem. Když
se strýc od nás dozvěděl všechny podrobnosti
o našem životě ve Weinheimu a o tom, jak slušně
se k nám Weissovi chovali, použil svých styků
a u velitelství americké armády prosadil,
že strýček Georg byl zanedlouho ze zajetí
propuštěn. Roku 1946 jsme Weissovým poslali
první gratulaci k Vánocům a za přání krásných
svátků máti připojila anglicky: „Upřímně vám
děkuji za vše, co jste pro mé děti udělali.“

Narodil se 23. 9. 1913 v tehdejší polské obci
Hulč, v regionu Volyně, kde od 19. století žila
početná česká krajanská menšina, jako syn
rolníka Bohumila a Marie Němcové. Ze stejné
obce pocházel i jeho spolubojovník a rovněž
poválečný občan Mníšku Miroslav Kovanda.
Volyně byla součástí carského Ruska, po říjnové
revoluci došlo k jejímu rozdělení mezi nově
vzniklý Sovětský svaz a obnovený polský stát.
Za války, od roku 1941 celou oblast okupovalo
nacistické Německo. Po bitvě u Stalingradu
dochází k postupnému vytlačování německých
armád a v roce 1944 vstupují na území Volyně
jednotky Rudé armády.
Do roku 1944 pracoval Alexandr Němec jako
rolník v otcově hospodářství, po příchodu
Rudé armády se 15. 3. 1944 se přihlásil do
československé zahraniční armády (naše
jednotka tehdy pod vedením Ludvíka Svobody
bojovala na východní frontě po jejím boku).
Demobilizován byl krátce po válce dne
9. 12. 1945. Civilním povoláním byl hudebník.
V Mníšku pod Brdy žil od 14. května 1963 do
své smrti 28. června 2000 a je zde i pohřben.
Pokud někdo ze čtenářů má nějaké další
informace o Alexandru Němcovi, hlavně
o době, kdy žil v obci Mníšek pod Brdy, bude
autor článku vděčný za jejich poskytnutí.

Protektorátní noviny
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spolky

Okrašlovací spolek
věnoval Mníšku mapy
jeho pamětihodností

Robert Izák seznamuje
starostu a radní s poznávací
mapou města.

P

oznávací mapy
spolek předal
starostovi a radním
při příležitosti
svých 90. narozenin.
Radní Marie Šretrová v této souvislosti zmínila, že by považovala za rozumné, kdyby členové spolku
mohli chodit do základní školy besedovat se žáky a přednášet jim o tématu mníšecké historie
a zajímavých osobnostech.

Martina Hrdličková
„List s mapkou si každý návštěvník a výletník
může jednoduše odtrhnout z lepeného bloku
a vejde se mu do ruky i do baťůžku. Je dalším
malým krůčkem, zvyšujícím prestiž a povědomost Mníšku pod Brdy. Do budoucna by
blok s mapami měl být v informačním a turistickém centru. A třeba i na rozhledně, o jejíž
stavbu Okrašlovací spolek historicky usiluje,“
uvedl za spolek Robert Izák s tím, že blok by
měl být nyní k dispozici nejen na městském
úřadě, ale i na veřejných místech.
Smyslem činnosti spolku je posilovat vědomí
kontinuity, připomínat lidem, že Mníšek není
jen městečko s krásnou okolní přírodou a pulsující dálnicí, ale že má bohatou historii, tvořenou silnými příběhy význačných osobností.
„Podle archaického názvu spolku se může
zdát, že naše činnost je zcela pošetilá. V době
novodobých mezinárodně uctívaných model
v podobě gender a nejrůznějších -ismů- jdeme

proti proudu a vracíme se k tradičním hodnotám. Věříme, že žijeme ve výjimečně krásném
místě, které stojí za to objevovat návštěvníkům
Mníšku i jeho letitým příznivcům,“ řekl mimo
jiné v úvodu prezentace Robert Izák. Ve svém
vystoupení připomněl činnost spolku a jeho
zásluhy o rozkvět městečka za první republiky,
osudy jeho představitelů a jejich rodin během
druhé světové války i v těch několika málo letech po jejím skončení, které zbývaly do zákazu činnosti za totality. „Spojuje nás, stejně jako
naše předchůdce, zájem o dějiny našeho města
a okolí a rovněž o jeho budoucnost a budoucí
vzhled,“ uvedl.

Hlásí se k odkazu svých
zakladatelů
„Ráda bych, kdyby Mateřská škola 9. května při červnových oslavách svých šedesátin

mohla odhalit na své budově pamětní desku
se jménem Antonie Cebeové, spoluzakladatelky Okrašlovacího spolku, která v době
první republiky založila jakési poradenské
centrum pro matky dětí předškolního věku,“
uvedla radní, která je zároveň ředitelkou této
mateřinky.
Robert Izák poděkoval za spolupráci na prezentované mapě Jaroslavu Brabcovi i Petru
Duškovi, autorovi fotografií, a poděkoval
za podporu spolku ze strany vedení města.
„Dnes, kdy veřejný prostor doslova přetéká
experty na cokoli, bychom se rádi přihlásili
k odkazu zakladatelů a jako strážci dějinné
paměti a tradic působili jako podpora radnice v této oblasti. Neuniklo nám, že prázdný aktivizmus nahrazuje konstruktivní úsilí.
My ale věříme, že v pozitivní atmosféře mohou vznikat pozitivní věci,“ zaznělo také od
Roberta Izáka.

Mladí vědci navštívili Domeček
Měsíc duben jsme zahájili v našem klubu Mladý vědec setkáním
návštěvou mníšeckého Domečku.
Společně se zdejšími seniory jsme si
vyzkoušeli hravé a zábavné pokusy
z oblasti fyziky.

Anička Čišková
Spolek Brdský šikula

Největší pozornost si naši vědci získali předvedením pokusů spojených s Archimédovým
zákonem, těžištěm, elektrickou vodivostí,
skládáním barev a vodním tornádem. Seniory
zaujaly také pokusy
s Pythagorovým pohárem, kdy jsme při nalévání kapaliny postupně plnili nasávací soustavu z brček až do okamžiku, kdy rozdílnost
tlaků způsobila přetékání kapaliny.
Mezigenerační setkání ukázalo vzájemnou podporu
mezi dětmi a seniory. V milém
prostředí ztratily děti zábrany
a trému veřejně prezentovat
a předvádět pokusy a navrch
dostaly od zkušeného dědečka rady a tipy například
k elektrotechnice. Senioři,
doufáme, si zpestřili své odpoledne a podle jejich reakcí
také soudíme, že se s námi
i dobře bavili.

https://brdsky-sikula.webnode.cz/
Setkání bylo pro Šikuly i seniory obohacující.
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OÁZA

Poděkování brigádníkům
na farní zahradě
Spolek Oáza moc děkuje účastníkům jarní brigády na farní zahradě. Odvedli jste spoustu
práce a zahrada opravdu prokoukla. Zároveň
to bylo milé setkání rodin a přátel Oázy.
Díky za Váš volný čas a pracovní nasazení!

ze zámku

Program v létě

Na co se můžete těšit na zámku?
V sobotu 9. června

Historická bitva o Mníšek

bude v zahradě zámku
připraven Rytířský den
plný zábavy, her a soutěžení. Strhne se dokonce
velkolepá bitva o hrad.
Statečné děti se mohou
přihlásit do rytířských
služeb a jako panoši
a pážata pomoci v dobývání hradu! Podaří se jim
prolomit brány, přemoci
obránce a zvítězit?

V sobotu 7. července dojde na zámku Mníšku k volné rekonstrukci bitvy z doby třicetileté války.
Marie Charvátová
koordinační pracovnice
zámku

Roku 1639 sem přitáhlo švédské vojsko, rozbilo si tu svůj tábor, plenilo panství a nakonec
dobylo a vypálilo i renesanční zámek. Jejich
generál Johan Banér si během několika tažení válečnými Čechami jistě přišel na bohatou
výslužku, nicméně radovat se z ní mu příliš
dlouho dopřáno nebylo. Zemřel dva roky po
dobytí Mníšku. Jak to ale dopadne letos, odolá tentokrát zámek?
V průběhu dne jsou připravena šermířská vystoupení v zahradě, ukázka vojenského ležení
a bohatý doprovodný program.

V sobotu a neděli
9. a 10. června
se koná každoroční
Víkend otevřených
zahrad. Jak to bylo, když
tu ještě stál gotický hrádek, jaká zákoutí a stavby vznikaly a zanikaly,
kdo ze zámeckých pánů
byl náruživý zahradník
a co všechno tu roste,
se návštěvníci dozvědí
od průvodce.

V sobotu 23. června
odehrají herci Divadla
Příbram oblíbené představení plné známých
písní Balada pro banditu.
V zahradě zámku můžeme
prožít osudy zbojníka,
který bohatým bral a
chudým dával, Nikoly
Šuhaje loupežníka a jeho
dívky Eržiky (na fotografii je ilustrační snímek z
představení Hrabalových
Postřižin).

Kalendář letních akcí
Od 7. července se chystá pro návštěvníky novinka, speciální prohlídky věnované rodu Vratislavů z Mitrovic. Mníšecké panství vlastnili
nejdéle ze všech, a to 168 let. Během té doby
se přihodila spousta změn. Stál tu původně
gotický hrádek, z kterého postupně vybudovali honosné renesanční sídlo. Nakonec ale
přišli Švédové a všechno zničili.
Původně vladycký, později hraběcí rod Vratislavů pochází z Mitrovic u Sedlčan. Postupně
zastávali mnoho důležitých funkcí u dvora
a diplomatických postů. Ne vždy to ale bylo
záviděníhodné postavení. Třeba takový Václav Vratislav se jako mladý člen poselstva dostal až na galeje a do tureckého vězení.

9. června

Rytířský den v zahradě

Hry, soutěže, bitva o hrad

9. a 10. června

Víkend otevřených zahrad

Prohlídky zahrady s průvodcem

23. června

Balada pro banditu

Představení v zahradě

7. července

Dobývání zámku

Rekonstrukce historické bitvy, šermíři, vojenské
ležení, doprovodný program

7. července

Vratislavové z Mitrovic

Nové prohlídky o stavitelích renezančního zámku
na Mníšku

10. srpna

Postřižiny

Letní muzikálové představení

24. srpna

Lenka Filipová

Koncert v zahradě

25. srpna

Hradozámecká noc

Speciální prohlídky, ohňostroj

25. srpna

Otevření výstavy o první
republice

Z časů posledních majitelů

Foto: Alena Čelouchová

Vratislavové z Mitrovic,
stavitelé renesančního zámku
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kultura / zušZ

Mníšek přivítá
Vojtka i Farnou
Podzim a zima utekly jako voda, příroda se probudila ze
zimního spánku a my pro vás připravujeme Mníšecké kulturní léto. Na co všechno se můžete těšit?
Jana Dušková
kulturní referentka
Kulturní léto otevře 23. 6. 2018
v 15 hodin v prostorách barokního
areálu Skalka koncert elektronického smyčcového tria INFLAGRANTI společně s frontmanem skupiny Kabát Josefem
Vojtkem.
Během Skalecké pouti, jejíž termín pro letošní rok je 21. 7., se na
náměstí F. X. Svobody uskuteční
hned tři koncerty. Svou návštěvou nás potěší populární zpěvačka a stříbrná slavice Ewa Farna
s kapelou, svými tóny nás roztančí YOYO Band a na závěr vystoupí

kapela Marian&333. Kromě toho
tentýž den vystoupí ve farní zahradě zpěvačka Yvetta Simonová
a proběhne divadelní představení pro děti. V sobotu 25. 8. 2018
okoření kulturní léto multižánrový hudební festival Bronfest, který
proběhne od 15 hodin v amfiteátru U Káji Maříka.
Na závěr Mníšeckého kulturního
léta přijalo naše pozvání ojedinělé
hudební seskupení Hradišťan s Jiřím Pavlicou. O nevšední kulturní
zážitek se postarají 15. 9. od 15:30
v zámecké zahradě Státního zámku Mníšek pod Brdy.
Těšíme na společné setkávání
s Vámi!

Brdský kos je už za dveřmi
Pěvecká soutěž pro děti a mládež – Brdský kos bude letos už po osmnácté. I letos ji pořádá město Mníšek pod Brdy a výkony jednotlivých
talentů bude posuzovat odborná porota v čele se zpěvačkou a herečkou Zorou Jandovou.
Za porotcovský stůl zasednou také písničkářka Jana Rychterová a Milan
Herman, známý z první řady televizní soutěže Česko hledá Super Star.
Ten vítězům každé kategorie věnuje poukaz do Hudebního studia Mníšek na nahrávku ve studiu zcela zdarma.
A co děti můžou vyhrát? Kromě nahrávky ve studiu také originální sošku Brdského kosa a elektroniku od tradičního partnera soutěže – Družstva EUROSIGNAL. Soutěž vypukne v sobotu 26. 5. 2018 od 10 hodin
v prostorách tělocvičny základní školy.
jd

O hudbu, zpěv i tanec je zájem
Konec května až polovina června je už tradičně časem, kdy se konají talentové zkoušky do hudebního oboru základní umělecké
školy. Je tomu tak i v mníšecké pobočce řevnické ´zušky´. Pro velký
zájem je na webu i FB školy k dispozici rezervační systém.
Ivana
Junková
ředitelka ZUŠ

Mníšecké děti k nám chodí na klavír, housle, zobcovou flétnu, lesní
roh, saxofon, klarinet a kytaru.
Skoro třetina všech dětí se věnuje
hře na klavír. Podmínkou pro studium je, aby žák měl doma pianino nebo klavír, nikoliv elektrické
klávesy. Vyučujeme také sólový
zpěv. Velký úspěch v národní pěvecké soutěži ZUŠ zajistila Evelína
Fialová ze třídy paní Bauerové,
která ve své kategorii obsadila
krásné 2. místo. Od příštího škol-
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ního roku chceme poprvé otevřít specializovaný obor jazzový
klavír, populární a jazzový zpěv
a také hru na příčnou flétnu.
Naše hudebníky, tanečnice a tanečníky můžete vidět a slyšet na
vánočních vystoupeních, koncertech komorní hudby v areálu
Skalka a v městském kulturním
středisku v programu Barevná kavárna. Jejím tématem letos bylo
100 od vzniku republiky. Nejzdařilejší „kavárenská“ vystoupení
pak mníšečtí předvedou i na ZUŠ
OPEN v řevnickém Lesním divadle
24. 5. od 18 hodin a v rámci MIX
Festivalu 9. 6. od 16 hodin před
řevnickým Zámečkem. Více o škole na www.zus-revnice.cz

Skalka procitla do jara výstavami
Zahájení letošní skalecké výstavní sezóny začalo dvěma vernisážemi. První byla v kostelíku a představila kresby a malby výtvarné
skupiny Pozdní sběr. Druhá výstava byla v klášteře a ukázala fotografie známých osobností.
„Obrazy prostor kostelíku úžasně oživily a rozzářily. Při vstupu do jeho
prostoru na člověka okamžitě dýchla úžasná atmosféra,“ říká Jana Dušková, kulturní referentka města. Podle jejích slov se druhá vernisáž nesla
ve vážnějším duchu „Jednalo se o výstavu fotografických portrétů známých osobností, které tímto způsoben vyjádřily svoji podporu nadaci
ALSA, pomáhající pacientům, bojujícím s nevyléčitelnou amyotrofickou
laterární sklerózou.“ Vernisáže se zúčastnila také moderátorka Událostí
ČT Daniela Písařovicová a autorka fotografií, Tereza z Davle. Obě výstavy
byly na Skalce k vidění do 29. dubna.
mh
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v Mníšku pod Brdy

nám. F. X. Svobody pod kostelem sv. Václava
při nepřízni počasí v MKS

16. června 2018, 8:00–15:00
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Šité dekorace,
háčkované výrobky,
šperky, tašky, polštáře,
sukně, rychlozavinovačky,
hnízdečka pro miminka...

...čajovna na dece, tetování hennou,
med, šité panenky, ručně malovaný
textil, autorské kresby, zrcátka,
domácí mýdla, domácí léčivé sirupy
a kosmetika, šamanské léčivé předměty,
Tvořivý trh IV
pánská/dámská móda,
korálkové šperky,
Chcete-li se trhu zúčastnit jako prodejce
a mnoho dalšího...
(z Mníšku pod Brdy a blízkého okolí),
prosím, pište na bartunkova@ibart.cz.

šZajímavosti z okolí

Zámek Hluboš dá zázemí handicapovaným
gující sociální podnik. Teď je nezbytně nutné
zámek a zahradu připravit na rekonstrukci. Aktuálně se chystáme udělat velký jarní úklid. Pokud by se k nám chtěl někdo ze čtenářů přidat,
pak začínáme 19. května před 9. hodinou ranní
a během dopoledne můžeme společně začít,“
uvádí za spolek Hana Potměšilová a případné
zájemce o brigádnickou výpomoc prosí, aby se
registrovali na email hana.potmesilova@revenium.cz.

Zámek často měnil majitele i podobu

K

oncem loňského roku neudržovaný zámeček nedaleko Příbrami
koupil nový majitel. A má s ním
velké plány. Po rekonstrukci by ho chtěl
otevřít nejen kulturním a společenským
akcím, ale i lidem s postižením. Budou
tady totiž sociální byty i chráněné dílny.
Po sedmi letech, kdy byl zámek Hluboš zavřený, začíná jeho nová kapitola. Píše ji vlastník
zámku, společnost Zámek Hluboš s.r.o., spolu
s Revenium, z. s.. Mají společný cíl: historickou

budovu zachránit a vrátit do ní život. Už na začátku letošního roku začaly opravy, přestavba
konírny na chráněná pracoviště zaměstnávající lidi s různými formami postižení, na manufakturní výrobu a minipivovar.
Dochází také k dílčí rekonstrukci sociálního bydlení pro budoucí zdravotně postižené zaměstnance zámku. V plánech je i oprava budovy
zámku z důvodu záchrany tohoto historického
objektu a opětného oživení společenské, kulturní a odpočinkové funkce. Úpravy čeká i park.
„Náš nový spolek Revenium dostal úžasnou
možnost vytvořit tady během několika let fun-

Historie zámku v malé středočeské obci Hluboš sahá do 14. století. Původně zde stála
dřevěná tvrz, až v polovině 16. století došlo
k přestavbě na zámek. Ten ale bohužel měnil
často majitele. Ve druhé polovině 18. století
zpustlý zámek noví majitelé nechali barokně
přestavět. Přistavěli kapli sv. Kříže a kolem
zámku založili francouzský park, vznikl pivovar a lihovar.
Změny v charakteru panství přinesla druhá
polovina 19. století. Výsledkem přestavby
byla dvoukřídlá budova v pseudorenesančním stylu. Došlo ke stržení zámeckého pivovaru a lihovaru a s ní i většiny hospodářských
stavení. Budovu starého špýcharu nechali
přestavět na byty a kanceláře pro úředníky
velkostatku. Součástí parku se stala terasovitá
botanická zahrada.
V letech 1920-1921 zámek sloužil jako letní
sídlo prezidenta Masaryka. V roce 1926 ho
koupil příbramský podnikatel Josef Kolařík.
Jeho rodině patřil zámek s velkostatkem až
do znárodnění v roce 1948. Budova za komunizmu sloužila pro politickou školu, jako kasárna, ubytovna pro dělníky uranových dolů
a pro střední odbornou školu.
mh

Filharmonie zahraje v řevnickém Lesním divadle

L

esní divadlo v Řevnicích si na
poslední květnovou sobotu připravilo neobyčejný hudební zážitek.
Vystoupí zde Pardubická komorní filharmonie společně s nevidomou pěvkyní
Alenou Terezií Vítek. Hlavním iniciátorem
a tvůrcem programu je řevnický dirigent
indického původu Debashish Chaudhuri.

Ve výjimečném přírodním prostředí Lesního
divadla uslyšíte krásná díla Dvořáka, Mozarta,
Händela, St. Saënse a Beethovena. Na začátek

by měla jako připomínka 100. výročí založení
Československa zaznít česká hymna. Výběr
dalších skladeb ovlivní nástrojové možnosti
35tičlenné filharmonie.
Celá akce se koná především díky nadšení dirigenta Debashishe Chaudhuriho. Zahrát si se
symfonickým orchestrem venku, v přírodním
amfiteátru, byl pro něj dosud nesplněný sen.
Řevnické Lesní divadlo mu navíc svojí neformální atmosférou zcela očarovalo.
Pan dirigent pracuje s českými i zahraničními
orchestry jako např. Orchestre de Franche-

-Comté, Sofia Festival Orchestra, Janáčkovou
filharmonií Ostrava či Filharmonií Bohuslava
Martinů, se kterou již dvakrát okouzlil českou
hudbou diváky v Indii.
Ke spolupráci na koncertu v Lesním divadle
přizval Pardubickou komorní filharmonii. Tento orchestr patří mezi špičku české klasické
scény. Pravidelně se účastní nejvýznamnějších
festivalů v České republice – Pražského jara,
Smetanovy Litomyšle, Janáčkova máje nebo
Mezinárodního hudebního festivalu Český
Krumlov. Úspěšně vystupuje i v zahraničí.

FILHARMONIE V LESE
Sobota 26. května 19.00
Základní vstupné 250 Kč
Důchodci, ZTP,
děti do 15 let 150 Kč
Rodinné vstupné: 2 dospělí
+ dvě děti 6–15 let za 500 Kč
Děti do 6 let zdarma
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Začalo to
třemi
slepicemi

Manželé Alena a Adolf Trachtovi z Čisovic
farmaří v Klínci vlastně náhodou

T

u malou rodinnou farmu
na jižním okraji Klínce,
kde v zahradě pobíhá
nespočet zvířátek, už jistě
každý zná nebo o ní alespoň
slyšel. Pojďme s nimi na kus
řeči a možná se dozvíme zase
něco nového.
Jaroslav
Volf
publicista

Co vás přivedlo k myšlence pořídit si
statek a chovat hospodářská zvířata?
Začalo to strašně nenápadně. Jednou za
námi přišel náš soused a zeptal se, jestli
bychom s ním nechtěli jít na chovatelskou výstavu v Čisovicích. Tak jsme šli
a tam si objednali tři slepice. Pak už to šlo
ráz na ráz. Začali přibývat další opeřenci,
pro které jsme postupně začali doma na
zahradě stavět voliéry. Jenže za nějaký
čas už nám byla naše zahrada malá a nic
dalšího se na ní nevešlo. Navíc nás lákalo
pořídit si něco většího, čtyřnohého. Takže jsme začali hledat místo, kde bychom
realizovali naší čím dál větší lásku ke zvířatům.
Takže se zvířaty jste začali doma na zahradě a nyní máte farmu v Klínci…
Koupě objektu v Klínci byla úplná ná-

hoda. Na prodej nemovitosti nás tehdy
upozornila naše kamarádka. Na internetu bylo jenom několik nic neříkajících
fotek, a tak jsme se šli podívat na vlastní
oči. Na první pohled, vlastně i na druhý,
to bylo strašné, okolo vše zarostlé, do
hospody prosakovala voda. Prostě hrůza.
Stav nemovitosti vás přesto neodradil?
Tenkrát jsme se šli ještě podívat nahoru
do patra a po cestě se to stalo. Při chůzi
po starých dřevěných schodech na mě
padla ta úžasná atmosféra starého domu
a v tu chvíli jsem poznal, že tohle je přesně to, co sháníme. Takový starý dům má
úžasnou atmosféru a ducha, ta historie
tady byla cítit od začátku. Motivací nám
byla chuť zkusit se vrátit ke kořenům, dělat něco nového.
Navíc oživit hospodu, která zde měla
více než stoletou tradici, byl báječný
počin.
Původně jsme s tím ale vůbec nepočítali.
Chtěli jsme se soustředit pouze na chov
zvířat. Také jsme měli v úmyslu využívat

Farma Klínec připomíná malou ZOO. Pořádá se tady i řada kulturních akcí.
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sál pro dětské akce a vybudovat dětské
hřiště. Když ale lidé viděli, že se něco
chystá, chodili se ptát, zda bude i hospoda. Měli jsme nějaké povědomí o tom, že
v minulosti tady hospoda byla, tak jsme
si nakonec řekli, proč ne? Hlavní podmínkou však bylo, že bude od počátku nekuřácká, protože jsme plánovali dělat akce
hlavně pro děti.
A co se týká kulturních akcí?
Nejvíce se chodí na akce pro děti. Rádi
bychom, aby k nám chodili hlavně místní
lidé, i když jsme rádi, když přijdou i přespolní. Pokaždé, když přijdou nějaké nové
tváře, tak nás potěší, že si nás našel zase
někdo nový.
Máte přehled o tom, kolik zvířat se vůbec na vaší farmě pohybuje?
Na to se dá velice těžko odpovědět, jelikož pořád se nějaká nová rodí a jiné
zase porážíme, takže to číslo se vlastně
mění každým dnem. Když jsme předloni
natáčeli pořad do televize, tak jsme se
tenkrát dopočítali asi k sedmi stovkám.
Dá se ale říct, že velkých zvířat, což jsou
ovce, kozy, krávy, máme kolem stovky,
zbytek jsou králíci, kterých by mohlo být
asi tak tři sta, no a potom drůbež – té už
je nepočítaně.
Jaké máte další plány do budoucna?
Rozšíříme chov krav o masné plemeno,
abychom měli vlastní hovězí maso, a přibude kůň s poníkem. O další druhy zvířat
už farmu rozšiřovat nebudeme, to spíše
naopak. Krámek ve dvoře bude nyní ještě plnější, budeme v něm nabízet vlastní
mléčné výrobky. Ale nechceme tady mít
žádnou velkovýrobu. Chceme, aby to
byla ruční práce, aby v tom výrobku byla
duše. Nestojíme o to, vydělávat miliony.
Stačí nám, když nás to uživí, a bude nás
to bavit.

sport

Start na paralympiádě? Životní zážitek
Mníšečák Pavel Bambousek reprezentoval Česko v Pchjongčchangu. Závodil v kategorii sedících
lyžařů, jezdících na mono ski sjezd, super G, super kombinaci, obří slalom a slalom speciál. Velký
rozhovor s ním jste si mohli přečíst v březnovém čísle. Teď se společně za jihokorejskou paralympiádou
ohlédneme.
Martina Hrdličková

K

vůli svému ochrnutí se mu před řadou
let otočil život vzhůru nohama. Sportu
se ale odmítl vzdát
a postupně se propracoval mezi naše nejúspěšnější handicapované lyžaře. Říká, že účast
na zimní paralympiádě je zážitek, který si bude
pamatovat celý život.
Co vás na paralympiádě překvapilo?
Překvapilo mě, jak dlouho závodní den tady
trval. Budíček v půl páté, člověk se nasnídal
a před půl šestou už odjížděl do závodního
střediska. Cesta trvala tři čtvrtě hodiny a od
půl osmé byla prohlídka závodní tratě. Startovali pak nejdřív nevidomé ženy, ženy stojící,
sedící, pak muži nevidomí, stojící a až nakonec
muži sedící, kam patřím i já. Takže na sjezd,
který se jel pouze na jedno kolo, jsem čekal až
do tři čtvrtě na dvě. A slalom v rámci kombinace přišel na řadu až třeba v půl šesté večer. Pokud se nezávodilo, trénovali jsme. Z těch více
než dvou týdnů jsem měl možná jeden celý
den opravdu volno.
Jak hodnotíte své výsledky?
Vzhledem k tomu, že jsem byl krátce po doléčené zlomenině nohy (stalo se na Silvestra-pozn. red.), moje očekávání byla poměrně
střízlivá. Na výsledcích se pak podepsalo
i to, že kvůli silnému větru a chumelenici se
nemohly odjet všechny tréninky. Sjezd se mi
moc nepovedl, byl jsem devatenáctý. Udělal
jsem drobnou chybičku, která se promítla do
času. V super G jsem si věřil trochu víc, ale
o místo jsem si pohoršil, i když čas jsem měl
docela rychlý. Tu jízdu poznamenalo i to, že

bylo docela teplo, skoro 17 stupňů. Ale nestydím se za ten výkon. V super kombinaci jsem
byl 14., a to je můj nejlepší výsledek, myslím,
že je na hranici možností vozíčkářského výkonu. Obří slalom poznamenala moje přemotivovanost v kombinaci s únavou a upadl jsem
a ve slalomu speciál jsem minul bránu. K tomu,
aby člověk udělal skvělý čas, prostě musí riskovat, ale na druhé straně tak přicházejí i chyby.
Jak je na tom náš handicapovaný sport ve
srovnání se zahraničím?
Základní rozdíl je v tom, že v zahraničí je většina špičkových handicapovaných sportovců
profesionálních, sportem se uživí. Snad se i to
u nás změní, abychom vůbec byli schopní postavit na příští paralympiádu českou výpravu.
Co by podle vás pomohlo?
Nejlepší by byla kombinace sponzoringu
a státní podpory. Podpora státu by pokryla

základ sezóny a zbytek by financovali sponzoři. Určitě by pomohlo i to, kdyby se změnil systém přerozdělování, aby byl opravdu efektivní.
Například, když máme hojně podporovaný
biatlon, tak abychom mohli mít i handicapovaného biatlonistu.
Paralympiáda ale neznamenala úplný závěr
letošní závodní sezóny…
Posledním letošním závodem pro mě byl
evropský pohár ve Švýcarsku, kde jsem dojel
v super G druhý. V kombinaci jsem si to tím
umístěním dobře rozjel, ale slalom jsem zase
nedokončil. Ten mě nějak začíná trápit. A ve
švýcarském Obersachsenu jsem si ještě spravil
chuť a obří slalom zakončil 5. místem. Zajímavé je, že ve Švýcarsku se mi daří většinou odjet
nejlepší závody sezóny. Příští rok se tam jede
i světový pohár, tak se těším. A věřím, že se
na něj dobře připravím.

Hokejový klub HT hrál v Trenčíně
Roman Procházka
HT Mníšek pod Brdy
a zastupitel

Mníšečtí hokejisti se zúčastnili česko –
slovenského mistrovství amatérského
hokeje v Trenčíně. Ve skupině A měli
za soupeře týmy Kežmaroku, Olomouce, Trenčína a Petřvaldu. Nakonec
skončili na krásném čtvrtém místě.

Po náročné cestě se muselo mužstvo soustředit na utkání s Olomoucí. Ta potvrdila roli
favorita a porazila Mníšek 4:0. Utkání se hrálo
na 2x20 minut čistého času a bez kontaktně.
To dělalo některým hráčům potíže. Museli se
vybičovat k ještě větším výkonům, než jsou
zvyklí z poslední sezony.
V sobotu čekal Mníšecký tým ještě náročnější
program. Sehrál čtyři utkání, ve kterých dokázal třikrát vyhrát a dostat se do čela tabulky. To
týmu zajistilo postup do čtvrtfinále, kde porazil Drinkem Barons. Nedělní zápas byl hodně
náročný po fyzické stránce a důležité utkání
mníšečtí hráči prohráli 1:9 s favoritem turnaje.
Pak ho ještě čekalo utkání s týmem Hobbíci
Náměšť nad Oslavou. To bylo dlouho vyrovnané a mníšečtí se prali o výsledek jako lvi. Na
konec ale zvítězila větší odhodlanost soupeře.
Celo turnajovým vítězem se stal podle očekávání tým Olomouce.
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Běhej lesy i po Brdech

Fotbalový klub má skvělou partu dorostenců
Skutečnost, že FK Mníšek má ve svých
řadách patnáct kluků v dorostenecké
kategorii, je v širokém okolí ojedinělá.
Podle vedení klubu je to i zásluha trenéra Radomila Hoška a asistentů Milana Rovného a Josefa Vidnera.
Miloš Gruntorád
FK Mníšek
Trenér dorostu Radomil Hošek z pracovních
důvodů ukončil svoji činnost u klubu. „To, že ti
kluci vydrželi u fotbalu sedm, osm let, je rozhodně i jeho zásluha a my mu za to děkujeme,“
uvádí předseda klubu Josef Petráň.
Milan Rovný z pozice asistenta přešel do pozice trenéra a jako asistent zůstává Josef Vidner.
Mužstvo dorostu hraje I. A třídu dorostu Středočeského kraje, do které postoupilo z Okresního přeboru starších žáků.
Podle slov předsedy klubu Josefa Petráně a
trenéra dorostu Milana Rovného přitom není
snadné kluky v dorosteneckém věku u fotbalu
udržet z důvodů odchodu na střední školy a
učiliště. „Kluci jsou limitováni časem dojezdů
ze škol, mění své zájmy a většinou zanechají

hráčské kariéry, a tím přichází nazmar předchozí mnohdy až desetiletá hráčská kariéra a
trenérská práce,“ vysvětluje trenér Rovný. Fotbalisté trénují dvakrát týdně a každý víkend
odehrají mistrovské utkání, soutěžní ročník se
hraje na 30 kol od března do června a od srpna
do listopadu.
Mužstvo dorostu má ve svém kádru patnáct
hráčů, trenérská dvojice nominuje mužstvo
k mistrovským zápasům podle aktuální formy hráčů, což je jeden z motivačních prvků
pro hráče. V jarní části ročníku jsou odehrána
již čtyři mistrovská utkání. V neděli 6. května
mužstvo na domácím hřišti změří síly s mužstvem AFK Tuchlovice.
Díky podpoře Města Mníšek pod Brdy by se už
na konci tohoto měsíce měli všichni fotbalisté
dočkat předání nového tréninkového hřiště s
umělou trávou. Pro klub je to podle jeho předsedy velký přínos, mimo tréninků bude moci
pořádat i turnaje v době, kdy není travnaté
hřiště způsobilé a ušetří rovněž i za pronájem
haly v zimním období.
„V neposlední řadě děkujeme všem hráčům
mužstva dorostu, je to dobrá parta kluků, dosáhli již skvělých výsledků a držíme palce, aby
v těchto výkonech nadále pokračovali,“ dodává Josef Petráň.

Pro fanoušky běhání je tady dobrá zpráva. Jeden ze závodů seriálu Běhej lesy povede i po Brdech.
Trasy jsou pro běžce začátečníky
i pro zkušené závodníky. Takovými ostřílenými závodnicemi už jsou
i dívky z mníšeckého oddílu SK Vlčáci. Zaběhly si etapu tohoto seriálu
v Lednici.
„Naše malé závodnice v opravdu nabité
česko-slovenské konkurenci ve své kategorii splnily role favoritek. Natálie Pixová obsadila na 500 m třetí místo a Natálie Vlčková
na jeden kilometr 4. místo, k bronzu jí chybělo pouhých 5 vteřin. Se závodem jsme
celkově spokojeni, jelikož si zkusily závod
s opravdu velkým startovním polem, kde
se při startu vymstí jakékoli malé zaváhání,“
hodnotí jejich trenér Petr Vlček.
V Brdech se závod poběží 2. června a povede místy, kam se ještě nedávnem nemohlo
– bývalým vojenským újezdem. Běžci uvidí
Padrťské rybníky, zaniklé obce, chatu Václavku i klášter. Poběží panenskou přírodou,
kde jsou i mokřady a bažiny, takže to bude
i s trochou dobrodružství. Více informací najdete na webových stránkách www.
behejlesy.cz. Každý závod seriálu je spjatý
s charitativním projektem, v rámci kterého
můžete finančně pomoci handicapovanému dítěti.
mh

V Mníšku máme nový sportovní talent
ců, letos mníšecký klub
Dubnové závody Mistry
spolupořádal. Šlo o 3. kolo
s Mistry ve sportovním
celorepublikové soutěže,
aerobiku ukázaly, že
na kterou se do Černošic
mníšecký oddíl Bios Fit
sjelo 75 klubů. Celovíkenmá ve svých řadách daldových klání se účastniší talentovanou holčinu.
lo přes 1300 závodníků
Jmenuje se Natálka Mala soutěžili podle věkokusová a v hale Věry
vých kategoriích v pohyČáslavské v Černošicích
bových sestavách, šou
vybojovala v kategorii
i sportovních týmech.
ženy A od 7 do 9 let v kon„Náš klub v minulosti pokurenci 21 závodnic bronřádal několik sportovních
zovou medaili.
akcí pro děti i dospělé, ale
„Nutno podotknout, že
tato událost byla největto byl pro ni úplně první
ší a přinesla obrovskou
závod ve sportovním aeNatálka Malkusová stojí uprostřed.
zkušenost celému našerobiku a už teď se těší na
mu organizačnímu týmu.
další závody do Říčan nebo do Ostravy,“ říká
Děkujeme za obrovskou pomoc rodičům
Linda Sevaldová za klub Bios Fit.
a přátelům našeho spolku, kteří se podíleli na
Závod Mistry s Mistry, který založili bývalí re- přípravě závodu,“ dodává Linda.
prezentanti na podporu začínajících sportovmh
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Natálka Pixová byla bronzová.

inzerce

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
průměrnou mzdu po zapracování min. 30 000,- Kč
25 dní dovolené, profesní vzdělávání

Vedoucí úseku BOZP

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

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
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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

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
Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd 1

22.1.2013 14:55:37

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

Celoroční provozní doba sběrného dvora
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

zavřeno
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

a
a
a
a

14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

Více informací získáte na tel.: 775 432 790, e-mailu: sbernydvur@mnisek.cz,nebo www.mnisek.cz
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Připravte se na skutečný gastronomický zážitek!
Klínec 11 ♥ Telefon 730 806 284 ♥ www.PodFarmou.cz
Otevřeno čtvrtek – neděle.

NOVĚ OTEVŘENO

Centrum pro redukci
nadváhy a výživové
poradenství

Přírodní cesta
ke kráse, relaxaci
a zdraví

Změňte svůj životní styl pomocí komplexního
programu Cambridge Weight Plan.
Naučíme vás dosáhnout optimální váhy
a udržet si ji.

Kosmetika

Kateřina Effenbergerová

Objednávejte se na telefonu:

734 701 579

Stříbrná Lhota 1364
252 10 Mníšek pod Brdy

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

CWP-2018028-Charvatova-inzerce.indd 1

Masáže
739 671 178

www.studio-organic.cz
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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

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz

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

32

Přijměte pozvání
do KAVÁRNY A CUKRÁRNY CAFÉ S GRÁCIÍ,
kde Vám nabízíme denně čerstvé
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ŠIROKÝ VÝBĚR CHLEBÍČKŮ
KOLÁČE A ZÁVINY
FRESH SALÁTY
TORTILY
BAGETY
MLÉČNÉ KOKTEJLY
DOMÁCÍ OVOCNÉ LIMONÁDY
OVOCNÉ A ZELENINOVÉ SMOOTHIE
KOPEČKOVÁ ZMRZLINA, ZMRZLINOVÉ POHÁRY
DORTOVÉ ZÁKUSKY (přijímáme objednávky celých dortů)
a spoustu dalších dobrot

Na své si také přijdou milovníci dobré kávy.
Vše Vám rádi připravíme s sebou.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Adresa: Náměstí F. X. Svobody 6, Mníšek pod Brdy (pěší zóna)
Telefon: 777 925 887 l Email: cafesgracii@gmail.com l www.cafesgracii.cz

inzerce

l Zastupování u soudů, l Ověřování podpisů
úřadů
lA
 dvokátní úschovy
l Vymáhání pohledávek
a veškeré právní služby
l Smlouvy
ve všech oblastech práva
l Rozvody
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).
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MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
C

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ
MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI
M
Y

CM

Petra Zedníčková

www.masaze-pod-skalkou.webnode.cz
telefon: 317 070 054
mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd 1
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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.
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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
PŘEDSEDA SVJ Řešení na míru pro Vaše společenství včetně účetnictví
727 866 605 | petrmenzel@menzel.io | www.svj.menzel.io

KADEŘNICE Zuzana Bartáková, Nová 824 Tel.: 739 733 104 KADEŘNICE
Koupíme menší byt v Mníšku v OV. Financování bez hypotéky. Nejsem RK.
Tel.: 725 380 980
Koupím stavební pozemek okolo 700-1000 m2 v Mníšku nebo okolí.
Rychlé jednání bez úvěru a RK. Tel.: 725 887 224

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.

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

Zemina za nakládku a odvoz – Stříbrná Lhota, cca 50 m3.
Skrývka ze zahrady před stavbou RD bez výrazných příměsí.
Tel.: 606 160 535
Hledám k pronájmu byt 50-60 m2 v Mníšku pod Brdy, dlouhodobě.
Děkuji za nabídky. Nejsem RK. tel.770 - 131330

tel: 602 875 531l mail: proteko@email.cz
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.
Autoservis v Mníšku pod Brdy hledá šikovného automechanika.
Tel. 604 589 351.
DDŠ Dobřichovice přijme vychovatele, speciálního pedagoga a psychologa.
Vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb.
Životopisy zasílejte na adresu svpd@svpd.cz.
Bližší informace na tel. č. 775 440 703 a 257 891 066.
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Chcete prodat nemovitost
za nejvyšší cenu?

Zdeňka Benešová

specialistka pro Mníšek pod Brdy a okolí

Jako jediná lokální realitní kancelář
ji neprodáme prvnímu zájemci, ale
uspořádáme Den otevřených dveří.

Chcete vědět víc?
728 961 519
zdenka.benesova@general-reality.cz
www.general-reality.cz
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•elektrokola
•koloběžky

po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12

ČTVRTKY

do 20:00

Kvalitní
servis
perfektní
předprodejní
příprava kol

KA,
R
O
T
O
M
O
T JAK
CHCEŠ JE
TORKA
Š
D
O
O
L
O
KUP SI K

www.kola-sport.cz

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

www.facebook.com/bikepuzzle.cz
E: info@bikepuzzle.cz, T: +420 776 176 173
Po, Út, St, Pá 10:00–18:30, Čt 10:00–19:30 a So 9:00–13:00

PARKOVÁNÍ PŘÍMO U OBJEKTU

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

SERVIS

DĚTSKÁ
CYKLISTIKA

CYKLO
OBLEČENÍ
A DOPLŇKY

JÍZDNÍ KOLA
ELEKTROKOLA

„CYKLISTŮM PRO RADOST ...“

