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Zpravodaj
městečka pod skalkou

Bude mít mníšek  
novou hvězdu?
Ano, je to možné! Poslední květnovou sobotu 
proběhne již 15. ročník pěvecké soutěže pro 
děti a mládež - Brdský kos 2015. A soutěže jsou 
tu od toho, aby dávaly mládeži příležitost se 
ukázat, vyzkoušet si, jaké to je zazpívat si veřej-
ně před obecenstvem, a porovnat svoji úroveň 
s ostatními soutěžícími. Nejen zpěváky, ale i 
jejich rodiče pak zajímá názor odborné poroty, 
který může mladé zpěváky nasměrovat k dal-
ším krokům, pokud už nyní někteří z nich sní  
o budoucí zářné pěvecké kariéře. 

Nejčastější otázkou rodičů a soutěžících bývá: 
“Co by měl vítěz splňovat, jaký by měl být?”  
A na takovou otázku neexistuje jednoduchá 
odpověď. V soutěžích se většinou zpívají písnič-
ky již známých interpretů. Ať už českých nebo 
zahraničních. To je na jednu stranu možná dob-
ře, přítomní diváci si rádi poslechnou známý 
hit a také mohou porovnávat, jestli se soutěžící 
svým pěveckým výkonem přiblížil originálu. 
Tady já většinou radím: “Klidně zpívejte převza-
té hity, ale nesnažte se ve všem napodobovat 
původního zpěváka. Snažte se písničku podat 
svým vlastním způsobem, pro který budete  
i vy jednou originálem a pro který vás zase vaši 
budoucí posluchači budou mít rádi”.

Občas vzpomínám na svoje setkání se světo-
vými hvězdami, které jsem mohl potkat prá-
vě na začátku jejich kariéry. Jako ředitel české  
a slovenské pobočky mezinárodního hudební-
ho vydavatelství jsem měl příležitost jezdit po 
světě a účastnit se prezentace nových talentů. 
Potkal jsem se s mladičkou Avril Lavigne, Pink, 
Aliciou Keys, skupinami Westlife, Backstreet 
Boys a mnoha dalšími. A co mají tato jména 
společného s našimi soutěžícími? Určitě odva-
hu. Odvahu stoupnout si před publikum slože-
né z neznámých lidí a vydat ze sebe to nejlepší. 

V souvislosti s pěveckou soutěží také nemohu 
zapomenout na rok 2004. Tehdy jsem repre-
zentoval vydavatelskou firmu a usedl v porotě 
prvního ročníku soutěže Česko hledá SuperStar 
společně s Ondřejem Soukupem, Gábinou Os-
valdovou a Ondřejem Hejmou. Jistě, že to ne-
byla první televizní pěvecká soutěž v Čechách, 
ale její mediální dopad byl tehdy tak obrovský, 
že každý televizní díl sledovaly téměř tři mili-
ony diváků. Určitě si vzpomenete na tehdejší 

finálový večer, ve kterém se rozhodovalo mezi 
Anetou Langerovou a Šárkou Vaňkovou. Vítěz-
ka soutěže Aneta pak natočila několik úspěš-
ných alb a stala se respektovanou umělkyní. 
A i ona musela mít tenkrát obrovskou odvahu 
předstoupit před porotu a nakonec před celý 
národ a svým zpěvem v nás probouzet emoce.

Nehledejme ale v každé pěvecké soutěži hned 
budoucího Karla Gotta. Hlavní přeci je, že má 
dnešní mládež nějaké hobby a možnost se mu 
věnovat, ať už sólově, se skupinou nebo třeba 
ve větším sboru. A to doslova v každém věku. 
Pěvecké soutěže Brdský kos 2015 se mohou 
zúčastnit děti již od pěti let. V jejich případě 
samozřejmě nehledejme žádné poučky, jak 
mají nebo nemají vystupovat a zpívat. Obecně 
platí, že všichni máme zpívat hlavně pro radost,  
a někdy si třeba zpěvem zahojit nějakou tu 
ránu na duši. 

Já osobně se jako porotce účastním pěveckých 
soutěží minimálně jednou za rok. Je zajímavé 
sledovat soutěžící, kteří se například do jedné 
soutěže hlásí i několik let po sobě. Je na nich 
vidět, jak každým rokem zrají, jak se zlepšují.  
A co se může přihodit, když se v Mníšku objeví 
výjimečný talent? 

Jeden malý příklad. Spolupracuji nyní s mladou 
pop-rockovou zpěvačkou Evou Matějovskou. 
Své první pěvecké soutěže se zúčastnila už ve 
věku tří let, já ji potkal poprvé na jedné soutěži 
v jejích deseti letech, na stejné soutěži jsme se 
potkali ještě několikrát, až jsme se s Evou a její-
mi rodiči domluvili na spolupráci – to Evě bylo 
teprve dvanáct! Dnes má natočené dva video-
klipy, je pravidelným hostem hudební televize 
Óčko, její písničky se hrají v rádiu, zazpívala si 
duety s Petrem Kolářem či Vašo Patejdlem, se 
svojí kapelou vystoupila jako host populárních 
No Name, má za sebou televizní vystoupení  
a koncerty a připravuje další studiové nahráv-
ky. To vše už vypadá jako dobrý základní ká-
men, na kterém se dá budoucí kariéra stavět. 

Těšme se tedy, co nám přinese Brdský kos 2015. 
Je skvělé, že 30. května se v Mníšku sejde téměř 
stovka zpěváků, kteří se nebojí předvést nám 
všem to, co je baví. My ostatní se zase můžeme 
těšit na příjemné odpoledne plné hezkých pís-
niček a tak nezapomeňme jejich výkony odmě-
nit pořádným potleskem.

Milan Herman, hudební producent,  
člen poroty soutěže Brdský kos
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Slovo starosty
Vážení přátelé, 

je tomu 70 let, kdy skončila největší válka všech dob, druhá 
světová válka. Vzpomínáme nyní společně na období prv-
ních květnových dnů roku 1945, kdy okolí Prahy postupně 
opouštěly německé jednotky, které ustupovaly před blížící se 
Rudou armádou a sváděly své poslední boje.

Mníšek byl naštěstí ušetřen velkých válečných útrap a bojů. 
Napětí, obavy, strach a naděje v brzký konec války v těchto 
dnech však hýbaly i naším městem. Zvláště ve chvílích, kdy se 
v blízkosti bojovalo. 

I okolí Mníšku bylo na jaře 1945 bombardováno, především 
hloubkovými letci, kteří ničili dopravní spojení a zaměřova-
li se na nákladní auta i lokomotivy. Jeden tragický útok na  
lokomotivu se odehrál přímo v Mokrém, na trati Mníšek – 
Nová Ves. Nebo střetnutí Vlasovců s Němci u Hradištka. Dva  
z Vlasovců jsou dodnes pohřbeni na našem hřbitově.

V těchto dnech nelze nevzpomenout ani na osobu mlyná-
ře Karla Vašíčka, který se později stal předsedou prvního  
Národního výboru města, nebo na Josefa Vlčka, Alexandra 
Hribčova a Josefa Hroudu, kteří zahynuli v červnu 1945 při 
likvidaci ostré munice v bažantnici. 

Květen 1945 byl skutečným a dlouho očekávaným koncem 
velké tragédie. Já osobně si ale v tomto čase musím vzpo-
menout na období časově ještě vzdálenější, jehož výročí si 
připomeneme až na podzim. Jde o rok 1938, období mobili-
zace, období naděje i zklamání, období, kdy se rozhodovalo 
nejenom o existenci naší republiky, ale, jak se domnívám,  
i o budoucnosti celé Evropy a o budoucí válce, jejíž konec si 
nyní připomínáme.  

Z tohoto období plyne jisté ponaučení i podobnost se sou-
časným světem. I tehdy liknavost, přílišný strach a pohodl-
nost způsobily obrovskou tragédii. 

K této významné události jsme připravili několik článků s té-
matikou vztahující se k druhé světové válce a k událostem na 
Mníšku i v okolí. Myslím, že je důležité okolnosti této světové 
tragédie si připomínat. I proto, abychom si vážili dnešního 
života ve svobodě.

S přáním pěkných dní
Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Zprávy z radnice
Z usnesení rady města
l  RM schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Zábavně k pohybu“ 

z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeské-
ho kraje ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času  
a primární prevence a závazek spolufinancování projektu ve výši  
5 % z celkových uznatelných nákladů projektu. 

l  RM souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt „OPRAVA  
14 KAPLÍ KŘÍŽOVÉ CESTY NA SKALCE“ z Fondu kultury a obnovy pa-
mátek pro rok 2015. Zároveň souhlasila se závazkem spolufinancová-
ní této akce, a to ve výši minimálně 5 % z uznatelných nákladů.

l  RM souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt „Cykloturistic-
ké odpočívadlo s hřištěm v Mníšku pod Brdy“ z programu FCR pro 
rok 2015. Zároveň souhlasila se závazkem spolufinancování této 
akce, a to ve výši minimálně 5 % z uznatelných nákladů.

l  RM souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt REKONSTRUK-
CE TRÉNINKOVÉHO HŘIŠTĚ PRO MLÁDEŽ z Fondu rozvoje měst  
a obcí pro rok 2015. Zároveň souhlasila se závazkem spolufinanco-
vání této akce, a to ve výši minimálně 5 % z uznatelných nákladů.

l  RM nesouhlasila s výstavbou Veřejného osvětlení v ulici Za Rybníky. 
V letošním roce dostala prioritu v této lokalitě obnova komunikace 
a odvod dešťových vod.

l  RM na doporučení výběrové komise souhlasila s předloženou na-
bídkou společnosti PIK VÍTEK, Rymaně, IČ: 47000465 na realizaci 
akce: Zajištění přípravy, projednání a průběhu koncesního řízení, 
včetně tvorby koncesního projektu na veřejnou zakázku „Provozo-
vání vodohospodářského majetku Města Mníšek pod Brdy“.     

l  RM souhlasila s vyhlášením jednotného ochranného pásma památ-
né lipové aleje v ulici V Lipkách v rozsahu pruhu o šíři 12 m na kaž-
dou stranu aleje.

l  RM jmenovala pana Pavla Jeřábka členem Komise pro územní plá-
nování a rozvoj města.

l  RM souhlasila s pronájmem sálu a příslušenství MKS pro účely pří-
městského letního tábora v termínu od 27. 7. do 31. 7. 2015. Cena za 
pronájem prostor byla stanovena ve výši 200 Kč/den.

l  RM souhlasila s ponecháním financí z prodeje dřeva v rozpočtu 
města, v kapitole rozpočtu města – OSM 3745 - Výsadba zeleně ve 
městě.

l  RM souhlasila se záborem komunikace na pozemku parc. č. 17/1  
v k.ú. Mníšek pod Brdy v úseku před restaurací Káji Maříka dne  
20. 6. 2015 v době od 6.00 hod do 20.00 hod za účelem pořádání  
„Festivalu vína“. RM souhlasila s prominutím poplatku 400 Kč za zá-
bor veřejného prostranství.

Více informací získáte na www.mnisek.cz

VýběroVé říZení – vedoucí stavebního úřadu
Město Mníšek pod Brdy vyhlásilo výběrové řízení na pozici „Vedoucí odboru stavební úřad“. Jedná se o funkci vedoucího úředníka zařazené-
ho do Městského úřadu Mníšek pod Brdy. Hlavními pracovními činnostmi tohoto úředníka bude řízení a koordinace výkonu stavebního úřadu  
a výkon stavebního úřadu. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (zástup za řádnou dovolenou, mateřskou a rodičovskou dovolenou). Mezi 
základní požadavky na uvedenou pozici patří vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu v oboru stavebního, 
architektonického nebo právního směru a nejméně 3 roky praxe při výkonu správních činností. 

Všechny podrobnosti a požadavky k výběrovému řízení najdete na internetových stránkách www.mnisek.cz. Přihlášky se stanovenými náležitost-
mi a přílohami je třeba doručit poštou či osobně na adresu Městský úřad Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, a to do 1. června 
2015. Nástup do zaměstnaneckého poměru se předpokládá od 1. července 2015. 

Věra Landová, tajemnice úřadu

zPravodaJ měSteČka Pod SkaLkou 
Nepolitický měsíčník. Vydává město mníšek pod Brdy se sídlem městský úřad mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 mníšek pod Brdy, IČ 00242748, tel. 318 541 911, e-mail: mesto@mnisek.cz. 

Příspěvky jsou přijímány průběžně na adrese zpravodaj@mnisek.cz, inzerce na adrese inzerce@mnisek.cz, poštou nebo osobně na výše uvedené adrese. 
uzávěrka dalšího vydání (č. 238) je 8. června 2015 v 18 hodin.

Termíny dalších uzávěrek jsou zveřejněny na webu www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj, kde je též k dispozici elektronické vydání Zpravodaje. 
Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané texty se nevracejí. Za obsah textů odpovídají jejich autoři. Není-li uvedeno jinak, autory fotografií jsou autoři textů. 

Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 2 200 znaků včetně mezer a fotografie v rozlišení minimálně 300 dpi. Nepodepsané texty nebudou zveřejňovány. 
Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, úplné fakturační údaje – název a sídlo firmy, IČ, DIČ). 

Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno. 
Redakční rada: Ing. Radim Hreha (předseda), Bc. Andrea midkiff, m. A. (místopředsedkyně), mgr. Renata Bolková, Ing. Jana Digrinová, mgr. Lukáš Nádvorník, miloš Navrátil, Bc. Petra Vaňková.

Technická příprava a jazyková korektura: mgr. Zora Kasiková. Koordinace vydání: miloš Navrátil. Grafické zpracování: Kateřina Fekoňová.
Náklad 3000 ks. Zdarma. Tisk: Tiskárna mníšek, s. r. o., Rymaňská 210, mníšek pod Brdy. Evidenční číslo periodického tisku mK E 12576.
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Zprávy z radnice

Slovo místostarostky
Milí spoluobčané,

v září se naše základní škola opět rozroste 
o čtyři první třídy a bude takříkajíc praskat 
ve švech. Proto město připravuje rozšíření 

školy výstavbou nového křídla, pracovně zatím nazva-
ného pavilon. 

Myslím si, že je důležité zapojit do úvah o budoucí po-
době pavilonu nejen odborníky v zastoupení architektů 
a stavitelů, a proto byla ustanovena pracovní skupina 
“Nový pavilon ZŠ”. K té se mohli připojit všichni zastu-
pitelé, které daná problematika zajímá, a dále jsou její-
mi členy zástupci školy, členové školské komise a rady 
a zástupci města. Pracovní skupina se prozatím sešla 
jednou, probíhala diskuse ohledně prostorových potřeb 
školy, družiny a také o možnosti umístit sem i například 
prostory pro ZUŠ. 

Nový pavilon se bude nacházet v blízkosti bytových 
domů a všichni kolem něj budeme chodit a dívat se na 
něj ještě mnoho dalších let. Proto si myslím, že bychom 
měli klást důraz nejen na jeho funkčnost, která je beze-
sporu podstatná, ale také na to, jak bude vypadat. Mým 
přáním je, aby se v novém pavilonu pojila funkčnost  
s praktičností a krásou. 

Jelikož je prostor před školou a kolem ní prozatím vol-
ný a otevřený, rozhodli jsme se sem nasměrovat oslavu 
letošního Dne dětí. Uskuteční se v sobotu 23. května 
2015 od 13 hodin pod názvem „Všichni jsme pořád děti“  
a v tomto duchu se ponesou i aktivity, které Vás zde 
budou čekat. Akci ve spolupráci s městem a ZŠ pořádá 
sdružení Pro školu v Mníšku pod Brdy. Program najdete 
například na webových stránkách www.mnisek.cz. Tě-
ším se, že se zde s mnohými z Vás potkám

Daniela Páterová, místostarostka

FacebookoVý ProFil města  
má už Více jak tisícoVku lajků
Město Mníšek pod Brdy má svůj oficiální facebookový profil na ad-
rese www.facebook.com/mnisekpodbrdy. Přes některé prvotní po-
chybnosti a otazníky jsme se přesvědčili, že Facebook je skvělým 
komunikačním prostředkem, jak taktéž uživatelům této sociální sítě, 
kteří „olajkovali“ náš profil (označili jej jako „To se mi líbí“), oznamovat 
v reálném čase všechny důležité informace a pozvánky. Bezesporu  
k nejčtenějším patří zprávy a oznámení o kultuře, nalezených psech, 
nehodách, dopravě, odstávkách energií a vody. A jedním z nejsledova-
nějších příspěvků byla fotografie Skalky, která měla již více než 7 tisíc 
zhlédnutí. To je skvělé, že? Přidejte se taky a staňte se příznivci města 
na Facebooku! Informace tak dostanete z první ruky.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

„bílá sobotA“ aneb zbAvte se  
nePotřebných sPotřebičů
V rámci poskytování služeb sběrného dvora pořádáme pro obyvatele 
Mníšku pod Brdy, Stříbrné Lhoty a Rymaně v sobotu 30. května od  
8 do 18 hodin bezplatný svoz elektroodpadu. Akce je určena všem ob-
čanům, kteří se například po jarním úklidu chtějí zbavit ledniček, pra-
ček, televizorů, počítačů a dalších vyřazených elektrospotřebičů. Stačí 
odpad vyskládat na pozemek před Vaším domem (u silnice). Techničtí 
pracovníci sběrného dvora zajistí jejich odvoz. 

Informace o svozu odpadu získáte také na tel. 731 410 209 a 318 541 
920, případně na e-mailu odpady@mnisek.cz.

Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

Vysoké PařeZy na PiVoVárce

Během posledních úprav podél Bojovského potoka na Pivovárce zara-
zilo mnoho lidí, že v místě, kde se pokácely akáty, zůstalo mnoho vyso-
kých pařezů. Není to projev nekvalitní práce dodavatele nebo nějaký 
„úlet“, ale požadavek orgánu ochrany přírody jako opatření k omezení 
vysoké pařezové výmladnosti akátů. 

Ze zkušeností vyplynulo, že pokud se akát pokácí nízko nad zemí, nové 
výmladky z pařezu a starých kořenů vytvoří neprostupné houští, které 
zamezuje růstu rostlin v jeho okolí. Už malé výmladky mají velké trny,  
a nejen proto se takové houští velice špatně odstraňuje. 

Proto se osvědčilo při kácení akátů ponechat vysoké pařezy. Výmlad-
ky poté vyrůstají především ze zbytků kmenů, tedy asi metr nad zemí,  
a okolo na pozemku je kořenové zmlazení minimální. Rychleji se obno-
vuje bylinný porost v místě a lze provádět nové výsadby, protože neza-
rostou akátovým, obtížně odstranitelným houštím. Odstraňování kme-
nového zmlazení je také jednodušší a dosahují se tím nemalé finanční 
úspory v porovnání s klasickými nízkými pařezy. Proto byl tento postup 
doporučen také na Pivovárce, mimo jiné se tímto opatřením minimali-
zují finanční náklady na následnou údržbu.  

Vysoké pařezy se po několika letech i desetiletí, když už neobráží no-
vými výmladky, odříznou u země. V některých případech skutečně 
trvá roky, než se výmladnost povede zastavit. A to i za použití chemie  
(arboricidů).

Trnovník akát je hezká a zajímavá dřevina, ale v Evropě nepůvodní.  
V naší přírodě negativně ovlivňuje své okolí, a proto je snaha jeho  
samovolné šíření omezit. Ale o tom příště.

A prosba nakonec: pokud neumíte dobře s motorovou pilou a nemáte 
praktické zkušenosti z těžby dřeva, nekácejte „vysoké pařezy“. 

Lucie Vorlová, Pavel Jeřábek 
Komise životního prostředí

uzAvírkA silnice r4
V období od 12. května do 20. června 2015 bude z důvodu opravy po-
vrchu vozovky uzavřena komunikace R4 mezi Řitkou a Mníškem pod 
Brdy ve směru na Příbram. Současně bude uzavřen i sjezd z komunikace 
do Mníšku pod Brdy ve směru od Prahy (exit 18). Pro dopravu do Mníš-
ku pod Brdy bude sloužit objízdná trasa z Řitky po silnicích III/15110  
a II/116. Ve směru na Příbram bude zachován jeden jízdní pruh v levém 
pásu, zatímco dva pruhy budou určeny pro směr na Prahu.

Autobusové linky Pražské integrované dopravy 317 a 321 budou ve 
směru z Prahy vedeny přes zastávku „Řitka, Bučina“. Zastávka „Mní-
šek p. Brdy, závod (hl. sil.)“ se přemisťuje do pravidelné zastávky linky 
320 před areálem Kovohutí. Pro linky 320 a 448 se dočasně se mění  

charakter zastávky „Řitka, Bučina“ ze „stálá“ na „na znamení“. U linky 446 
se dočasně mění jízdní řády vybraných spojů cca o 1-2 minuty v souvis-
losti se zachováním garantovaných návazností s linkou 317 v zastávce 
„Mníšek p. Brdy, Kaple“. 

Večerní nedělní spoj linky 448 z Mníšku p. Brdy do Dobřichovic pojede 
z provozních důvodů o 3 minuty později. Pro autobusy dálkových linek 
(např. Praha – Příbram) se zastávka „Mníšek p. Brdy, závod (hl. sil.)“ ruší. 
Aktuální jízdní řády autobusových linek PID i dálkových spojů po dobu 
uzavírky najdete na www.portal.jizdnirady.cz. 

Od 22. do 26. června budou na komunikaci probíhat dokončovací práce 
spojené s krátkodobým omezením (zpětná montáž betonových a oce-
lových svodidel na přejezdy a odstranění přechodného vodorovného 
dopravního značení). Další informace najdete na webu www.mnisek.cz.

Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI



město – Věc Veřejná
Jsem moc ráda, že máme mezi námi zastupiteli  
kolegy, kteří se tak vzorně starají o to, aby naše čin-
nost byla v povědomí občanů našeho města. V neu-
stálé bdělosti a pozornosti tak nás všechny občany 
udržují ti, co se pasovali do role opozice – hlídací 
psi, i ti moudří a slušní, – zkrátka Jánošíkovci. Jen 

mě mrzí, že tito vyvolení podsouvají občanům často překroucené, ne 
vždy relevantní informace.

Je také s podivem, jak ještě i ti, kteří pracovali v minulosti pro město 
a vědí velmi dobře, v čem tato práce spočívá, najednou prozřeli. Vše 
vědí nejlépe, znají nejlepší řešení a s gustem kritizují. Tak kdo jsi bez 
viny, hoď kamenem?

Politika je věc veřejná a jsou to dlouhé hodiny jednání, ústupků, kom-
promisů… A tak stále dokola. Nikdo nikdy neprosadí celý svůj pro-
gram, pokud nemá většinu, a vše se odvíjí od vůle občanů, od toho, 
jak nám rozdali karty. I nám se spousta věcí někdy nelíbí, ani my ne-
jsme neomylní, ale věřím, většina z nás zastupitelů – ať je to dětská 
lékařka nebo vysokoškolská pedagožka atd. – jsou lidé slušní, kteří 
nevěnují čas osobní prezentaci, ale preferují spíše práci pro město  
a každodenní styk s občany.

Jsme malé městečko, dobře se známe a naši voliči – občané tohoto 
města – jsou lidé vnímající, schopní posoudit a vytvořit si názor na 
naši práci, naše vystupování, postoje. Rozhodně nejsou naši spoluob-
čané lhostejní a všem nám to, vážení kolegové, zastupitelé, opět za 
čtyři roky spočítají…

Takže, milí Jánošíkovci, hlídací psi, opozice, koalice, raději než  
abychom se osočovali, vraceli zpět, začněme konečně konstruktivně 
spolupracovat. Oprostěme se od napadání, uvádění irelevantních in-
formací a pracujme noví i ti staří, napříč politickým spektrem. Vždyť 
naše město si to zaslouží a my to městu, ale hlavně našim spoluobča-
nům, dlužíme.

Bc. Marie Šretrová, zastupitelka a radní

co udělat s areálem 
zAdníHo rybníku?
Zadní rybník a jeho okolí je pro mnohé z nás příjem-
ným cílem procházek. Krásná příroda a klid jsou bal-
zámem na duši. Vzhledem k množícím se dotazům 
a názorům, co s tímto krásným místem udělat, jsme 

se na radě a pak i na zastupitelstvu dohodli, že se zeptáme občanů. 
Cílem debaty bylo sesbírat různé názory a směr, které by měly pomoci 
při rozhodování o tomto místě. To se, myslím, povedlo.

Na veřejné debatě se sešlo kolem 25 lidí a nechyběli ani zástupci ně-
kterých spolků (rybáři, myslivci). Diskuse se vedla hlavně o koupání  
a o tom, jak velké zásahy si areál zaslouží. Nejčastěji zaznělo, že kou-
pání by bylo fajn, i když se našla i nesouhlasná stanoviska. Otázkou 
zůstává, jestli je vůbec možné mít a udržet v rybníce nezávadnou 
vodu. Z názorů také vyplynulo, že by areál mohl sloužit jako výletní 
místo, kde by si lidé mohli udělat oheň, vytvořit několik nenáročných 
sportovišť, např. na beachvolejbal, a vybudovat alespoň základní zá-
zemí, jako jsou toalety, možná stánek. A protože víme, že dostupnost 
Zadního rybníka je složitá pro handicapované občany, měli by mít  
i oni možnost se tam pohodlně dostat. 

Pro mě osobně vyplynul z tohoto setkání ještě jeden závěr. Ptát se 
občanů, jaké mají představy, a zapojovat je do rozhodování smysl má. 
Byla bych ráda, kdybychom touto jednou debatou neskončili a dále se 
věnovali Zadnímu rybníku a dalším tématům. Proto podporuji příští 
setkání přímo na místě, abychom probrali možnosti úprav Zadního 
rybníka a jeho okolí. A věřím, že nalákáme i mladší občany, rodiny  
s dětmi, další občanská sdružení a dětské organizace, jejichž zástupci 
byli na dubnovém zasedání v menšině.

Šárka Slavíková Klímová, zastupitelka a radní

Jak to vidí zastupitelé
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Zachování a ochranu přírodního rázu a kultivaci místa pro příjemněj-
ší odpočinek – pro takovou budoucnost Zadního rybníka se vyslovila 
většina z asi 25 účastníků veřejné debaty, kterou zorganizovalo Město 
Mníšek pod Brdy v úterý 21. dubna v Městském kulturním středisku. 
Hlavním smyslem setkání bylo získat náměty a představy občanů, jak 
by do budoucna mohl rybník a jeho nejbližší okolí vypadat.

Na úvod akce byli účastníci seznámeni se stručnou historií využívání 
Zadního rybníka: ve 30. letech 20. století zde byla plovárna, v 60. letech 
tu měla své rekreační zařízení hradní stráž (s čímž se pojí nezdařilý po-
kus o vyčištění rybníka odstřelem bahna na protější svah, odkud bylo 
prvním deštěm spláchnuto zpět). Po roce 1989 byla lokalita ve správě 
ministerstva vnitra a v září 2003 přešla do majetku města s podmínkou, 
že po 10 let nesmí být prodána a možný je pouze její bezplatný proná-
jem dětské nebo mládežnické organizaci. 

Tato doba uplynula a je na čase diskutovat o přesné podobě této vyhle-
dávané odpočinkové zóny do budoucna. Podstatné je, že v aktuálním 

návrhu nového územního plánu je zachován rekreační charakter místa. 
Pro inspiraci k diskusi o využití lokality mohou posloužit příklady dobré 
praxe revitalizace vodních ploch (například rybníka v Říčanech) či tzv. 
přírodní biotopy – obojí bylo účastníkům diskuse představeno.

Ing. arch. Jan Kašpar ze stavební fakulty ČVUT, který vedl studentské 
architektonické projekty zaměřené na Zadní rybník (jež jsou prezento-
vány na výstavě v klášteře BAS), na úvod diskuse stručně shrnul výhody 
lokality kolem Zadního rybníka pro odpočinek a rekreační využití. „Ke 
zlepšení současného stavu stačí velmi málo: zajistit základní hygienické 
zázemí jako jsou toalety, upravit travnaté plochy a případně ke břehu 
na hladinu umístit plovoucí plošinu pro lepší přístup k vodě“, uvedl ar-
chitekt Kašpar. 

Z následující diskuse vyplynulo, že její účastníci si přejí zejména zacho-
vání současného stavu lokality (přístup zdarma, ochranu a zachování 
přírodního rázu), kultivaci místa (základní zázemí, ohniště, jen menší 
zásah s nízkými náklady, úpravu břehů na pozvolně se svažující, vyčiš-
tění vody, resp. zajištění její zdravotní nezávadnosti), lepší zabezpečení 
areálu, které zajistí zachování příznivého stavu, při větší investici (ale 
nejen při ní) zajištění lepšího přístupu k rybníku pro zásobování nebo 
dopravu zdravotně handicapovaných občanů, zapojení dětských orga-
nizací do plánů na využití lokality, která může sloužit pro sportoviště, 
hřiště, případně sportovní střelnici apod. Několik zástupců Českého 
rybářského svazu se vyslovilo pro zachování chovu a lovu ryb včetně 
prostoru pro rybaření dětí. 

Z diskuse současně vyplynulo, že účastníci si nepřejí velkou a náklad-
nou investici, kterou bude těžké zajistit proti poničení, obávají se s tím 
spojených nákladů na údržbu, a tedy zatížení rozpočtu města, a také 
problémů spojených s nekvalitní ČOV v Kytíně.

Uvedené výstupy byly po debatě předány radě města, zastupitelům  
a komisi pro územní plán a rozvoj města. Veřejnou debatou rozhodo-
vání o budoucnosti rybníka začalo, pokračovat může, jak zaznělo na 
diskusi, setkáním přímo u rybníka. O dalším vývoji Vás budeme samo-
zřejmě informovat. 

Za OKS Zora Kasiková a Miloš Navrátil

zAdní rybník – Přednost by měla mít Příroda a Základní ZáZemí



Pod skAlkou 
jsme uklidili 
1160 kg odPAdu
Mníšek pod Brdy se v sobotu 18. 
dubna připojil k celorepublikové 
akci Ukliďme Česko – pod heslem 
Ukliďme Skalku. Bylo nás asi 30 a za 
4 hodiny jsme naplnili 4 kontejnery 
odpadem z téměř celého svahu pod 
Skalkou. Odpadu byla nakonec více 
než tuna! A klidně bychom tu mohli 
strávit mnoho dalších dní a stále by 

bylo co vyklízet. Tolik toho sem navozil kdoví kdo v minulých letech, možná 
desetiletích. A proto jsme se rozhodli připojit se na podzim k celosvětové 
akci Clean the World.
Mnozí z těch, kdo se úklidu zúčastnili, se v Mníšku nenarodili. Lásku ke kra-
jině, k Mníšku a Skalce sdílejí i ti, kteří se sem nastěhovali nedávno. Všichni 
společně s několika místními přispěli k tomu, že je Skalka a její okolí čistější.
Řada účastníků s sebou přivedla své ratolesti. Děti tak měly možnost na 
vlastní oči, ruce a nohy poznat, že čistá příroda bohužel není samozřejmostí 
a je potřeba o ni pečovat a chránit ji. Vědí, že nepořádek se prostě nedělá, 
protože sám se poté neuklidí. I když se město úklidovými akcemi – svozem 
odpadu aj. – průběžně snaží o to, aby byl Mníšek čistější, přímá zodpověd-
nost je na každém z nás. Řešením je právě například vlastní iniciativa a dob-
rý příklad těm méně čistotným.
Děkujeme organizátorům akce Ukliďme Česko za podporu, Komwagu, a.s. za 
ochranné pomůcky a pytle a Zbyňkovi Uhlířovi z mníšeckého sběrného dvora 
za práci a pružnost při rozmístění kontejnerů a za jejich následný odvoz.

Zora Kasiková a Miloš Navrátil, OKS

rodzinA veseuá 
PřiVeZla káju  
i Zdéňu
V sobotu 9. května se v budově kláš-
tera v poutním areálu Skalka usku-
tečnila česká premiéra slovenského 
amatérského filmu, který je natočen 
podle prvního dílu ságy o školákovi 
Kájovi Maříkovi. Film vytvořilo po-
zitivně naladěné sdružení Rodzina 

veseuá z obce Radošovce, s podtitulem Mauí chuapec z Radošovec.

Do Mníšku přijela už v pátek početná skupina zástupců Rodziny a byla  
srdečně přivítána. Autobus byl plný nejen dětí a rodičů, ale přijel také sta-
rosta obce Radošovce, Ing. Vladimír Kočárik s manželkou, a dva důstojní 
páni, faráři Mgr. Viliam Tuma a Mgr. Peter Kudláč. Chybět nemohla ani re-
žisérka filmu Silvia Kudláčová a samozřejmě „herci“: Ondrej Chrenka (Kája), 
Barborka Kudláčová (Zdéňa) a další.

Svůj náročný program zahájili návštěvou hrobu spisovatelky Marie Wagne-
rové–Černé. Na hrob jí položili kytici a také zazpívali píseň, kterou si připra-
vili, a pronesli modlitbu. A protože obě naše země slaví svátek osvobození 
od fašismu, proběhla u společného kříže i krátká pieta za padlé a zemřelé.

V sobotu ráno se konala mše svatá za Marii Wagnerovou-Černou, kterou 
sloužili hosté ze Slovenska, za laskavé přítomnosti mníšeckého duchovního, 
faráře Jana Dlouhého. Za jeho doprovodu a výkladu si hosté prohlédli kos-
tel. Na zámku se Rodzina rozdělila na dvě skupiny, jež absolvovaly prohlídku 
jak pro děti, tak pro dospělé. A po obědě, jak jinak než stylově v Hostinci  
u Káji Maříka, se už všichni odebrali na Skalku.

Celým odpoledním programem provázel Martin Molent, který kromě mode-
rování zaujal i ve filmu, kde se zhostil role pana lesního, otce Zdeničky. Mezi 
jednotlivými povídkami představil nejen režisérku filmu a všechny herce, ale  
i kameramana Jána Chrvala a jeho ženu, Veroniku Chrvalovou, která se po-
starala o střih. 

Sál kláštera byl zcela zaplněn. Bylo milé pozorovat, jak se všichni smějí  
a prožívají Kájovy dětské eskapády. A než se všichni vrhli na pravé rozpíčky, 
které upekla paní Eva Jarolímková, byli mníšečtí pozváni na další premiéru 
filmu, natočenou podle druhého dílu povídek. Ta se uskuteční 28. září, na 
svátek sv. Václava.

Všem ze sdružení Rodzina Veseuá patří velké poděkování. Vznikla nová 
přátelství, jejichž základem je společná radost a porozumění. A také láska  
k našemu kraji. Kéž bychom si jej i my, domácí, vážili tak, jako k němu vzhlí-
želi naši hosté.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS 
Tereza Středová, kultura, OKS - BAS

čarodějnic  
a čarodějů  
bylo Plné  
PředZámčí
Sílo, tryskej z plamene, dej mi, po 
čem touží srdce mé. Má slova ať 
mocná jsou a vše, co chci, mi při-
nesou. Říkám tedy: Staniž se!

Čarodějnické odpoledne a večer jsme letos organizovali po pěti letech. 
Pojali jsme je jako příležitost udělat něco jinak než jejich tradiční po-
řadatelé – Zálesáci. Ti nám napsali, že letos „čarodky“ dělat nebudou a 
nemohou. Zvážili jsme všechna pro a proti a rozhodli jsme se věnovat 
především dětem a rodinám.

Masek se sešlo nepočítaně a všechny děti, které se chtěly zúčastnit 
„soutěže o nejlepší masku“, nakonec dostaly i malý dárek – sladkost 
nebo vynikající koláč od paní Jarolímkové. Hlavní cenu, krásný dort s 
krásnou kněžnou všech čarodějnic, který vytvořila Monika Strouhalo-
vá, si domů odnesly děti Rouskovic. Moderátorem odpoledne byl Jirka 
Vozka, který je nejen golfovým trenérem, ale především pohotovým, 
vtipným glosátorem, za což také sklidil uznání.

Vatru postavili mníšečtí hasiči. Hranice byla velká tak akorát, aby se na 
ní mohla usadit čarodějnice, vyrobená výtvarnicí Líbou Pokornou. Čaro-
dějnické pařáty odolávaly ohni hodně dlouho.

Skvělý zábavný program plný pokusů - mnohdy vskutku čarovných - 
nachystali Debrujáři z KMD Mladý vědec a Junior vedení Aničkou Čiš-
kovou. Ukázali, jak se dělá sliz, jak propíchnout balónek, aniž by praskl, 
jak udržet věci v rovnovážném stavu. Sublimoval se suchý led, kouzlilo 
se telepatií a kartami, teleportovaly se párátka. Mnohé překvapilo nejen 
děti, ale i rodiče.

Děkujeme všem, kteří přišli. Děkujeme všem malým čarodějkám a ča-
rodějům. Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů z Mníšku, kteří oheň 
nejen připravili, ale také nakonec vše, pro zachování bezpečí, po skon-
čení akce uhasili.

a májka?  
mAlá, Ale nAše 
V duchu lidových tradic jsme  
30. dubna postavili májku. Krásně 
a s nadšením ji ozdobily děti s lek-
torkami z Fabiánku. V noci, když 
jsme před zámkem, opět přede-
vším s programem pro děti a ro-
diny, pořádali čarodějnice, přišel 
nějaký „hrdina“ a májku nařezal. 

Vyrušil jej pan farář. Pak se ten neznámý vrátil a májku z více jak polo-
viny průměru kmene dořezal, ale nechal být. Hrozil tak nekontrolova-
telný pád májky na náměstí, a to kdykoliv, třeba při mírném větru, a s 
tím nejen velké nebezpečí zničení majetku (domy, auta), ale především 
ohrožení zdraví a životů lidí. 

Při předpůlnoční kontrole májky jsme tedy usoudili, že je naprosto nut-
né ji řízeně pokácet. Pomohl neuvěřitelně akční a zdatný Petr Líva, hasič 
ze Lhotky, který před tím pomáhal i na čarodějnicích. Abychom májku 
zachránili, a tím uchovali i trochu radosti dětí, tak jsme ve čtyřech lidech 
vč. pana faráře májku odtáhli z parkoviště na trávu s tím, že se ji poku-
síme znovu postavit. 

Ano, lidové tradice je třeba udržovat. Ano, k tradicím patří i to, že se 
vesnické party, v jakési zdravé rivalitě, pokoušejí májky si navzájem  
i pokácet. Je to jakési klukovství a pošťuchování. Jenže i u toho se musí 
přemýšlet a neohrozit jiné. To už pak není ani zajímavé, ani tradiční, ale 
především hloupé a nezodpovědné.

V pondělí jsme požádali hasiče ze Stříbrné Lhoty, zda by májku znovu 
nepostavili. Souhlasili. Večer, při jejím znovustavění, jsme zjistili, že je  
v jedné třetině nalomená, tedy už dost krátká. Ale co, řekli jsme si,  
a májku jsme i tak postavili. Že je krátká? Že je trochu pocuchaná?  
Nevadí. Děláme to pro děti, které ji nazdobily, a to za to stojí. A upřímně, 
kdo má májku, na níž si děti mohou točit věncem a sáhnout na pentle? 
Hasičům ze Lhotky za jejich pomoc a laskavou ochotu děkujeme!

Miloš Navrátil, vedoucí OKS
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Zprávy z radnice



15. ročník PěVecké  
soutěže brdský kos

V letošním roce nás čeká již 15. ročník Brdského 
kosa, který proběhne 30. května 2015. Věříme, 
že nám bude letos počasí přát a soutěž bude 

moci proběhnout v zahradě Státního zámku 
Mníšek pod Brdy. V letošním roce se nám přihlásil 

opět rekordní počet dětí. Moc nás těší, že se Brdský 
kos stal celorepublikovou soutěží, protože tentokrát 

se zúčastní kromě místních soutěžících i děti z Brna, Kolína, Berouna  
a dalších měst.

Největší zájem je o 2. kategorii (9-14 let), kde máme 40 soutěžících.  
Z tohoto důvodu jsme museli přistoupit k úpravě pravidel. Tuto ka-
tegorii bude čekat dopolední předkolo, ze kterého postoupí 13 dětí  
do odpoledního finále.

A jaké písně jsou u dětí oblíbené? Nejvíce si vybírají písničky od Jiřího 
Suchého a Jiřího Šlitra, Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Mezi oblí-
bené písně, s nimiž se do soutěže hlásí, patří např. Zámek v oblacích 
(z muzikálu Bídníci) a dále Pátá.

Přijďte mladé zpěváky podpořit 30. května 2015 od 13.00 do zámec-
ké zahrady Státního zámku Mníšek pod Brdy (v případě nepříznivého 
počasí se bude soutěž konat v Městském kulturním středisku v Lip-
kách).

Tereza Středová, OKS
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Kultura
brdskÝ kos – o PorotcícH

zora Jandová – předsedkyně poroty
Herečka, zpěvačka, moderátorka, autorka a ilustrátorka 
knížek pro dospělé i pro děti, kondiční trenérka, 7. na 
mistrovství světa v čínském bojovém umění tai-či.
Hraje na klavír a skládá hudbu i texty k muzikálům a pí-
sničkám. Odehrála přes 70 rolí v divadle, filmu, televizi  
i v rozhlase.

V Českém rozhlase pracuje jako šéfredaktorka Radia Junior. Na Dvojce 
Českého rozhlasu jednou týdně připravuje a moderuje pořad Noční Mi-
krofórum. 

miLan herman – porotce
Milan Herman je veřejnosti známý především jako po-
rotce první řady televizní soutěže Česko hledá Super-
Star, které se zúčastnil jako ředitel mezinárodního hu-
debního vydavatelství BMG. Během své vydavatelské 
kariéry spolupracoval s mnoha českými a slovenskými 
umělci - Anetou Langerovou, Vlastou Redlem, Jarkem 
Nohavicou, se skupinami jako Elán, Buty, Vypsaná fiXa, 

a desítkami dalších. Ze zahraničních umělců se při své práci setkal např. 
s Avril Lavigne, Whitney Houston, Davidem Bowiem ap.
V současné době se věnuje managementu mladých umělců, produkci 
hudebních nahrávek a televizních pořadů a také pořádání kulturních 
akcí a poradenství na téma Jak to chodí v šoubyznysu. 
www.milanherman.cz

markéta zdeňková – porotkyně
Markéta Zdeňková je zpěvačka, kytaristka a písničkář-
ka. Od svých patnácti let vystupuje se svou kapelou 
(nyní Markéta Zdeňková kvartet), hrající převážně au-
torské folk-jazzové skladby s českými texty. Kromě toho 
Markéta absolvovala studium zpěvu na jazzovém od-
dělení VOŠ Jaroslava Ježka a jazzu se i nadále věnuje. 

www.marketazdenkova.cz

štěPán Janoušek – porotce
Štěpán Janoušek je jazzový trombonista a zpěvák. Vy-
studoval hru na trombón na Konzervatoři Jaroslava 
Ježka a později také 2 roky jazzového zpěvu tamtéž na 
VOŠ. Nyní na KJJ vyučuje hru na trombón. Na pražské 
hudební scéně působí jako trombonista v kapelách 
rozličných žánrů jako například Bucinatores orchestra, 
Chamber Worcester nebo Big Band Gustava Broma. 

Také je členem vokálního sextetu SKETY.

Hlavní partner Brdského kosa Mediální partneři

Partneři

V červnu, a to v pátek 19. června 
od 19 hodin, proběhne na Skalce 
před kostelíkem sv. Maří Magdalé-
ny zahajovací koncert Mníšeckého 

kulturního léta. Vystoupí zde známý 
herec a také písničkář Jiří Schmitzer.

Jiří Schmitzer
se narodil 25. listopadu 1949. 
DAMU absolvoval roku 1974, 
poté nastoupil do Činoherního 
studia v Ústí nad Labem, od roku 
1985 je členem Ypsilonky. Do 
jeho filmotéky patří např. filmy 
Marečku, podejte mi pero! a Po-
střižiny Bohumila Hrabala, které 
v roce 1980 natočil Jiří Menzel. 
Objevil se i v dalším Hrabalov-

ském snímku, Slavnostech sněženek, stejně jako v následujícím 
Menzelově snímku Vesničko má středisková, ve filmu Amerika,  
v Bumerangu režiséra Hynka Bočana, kde si za roli politického 
vězně Jardy Svobody odnesl Českého lva za nejlepší mužský he-
recký výkon, a v řadě dalších.

Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji u našich partnerů –  
v kavárnách Malý Mnich Cafe a Patina House, v pokladně Stát-
ního zámku Mníšek pod Brdy a v pokladně městského úřadu. 
Cena vstupenky je 130 Kč v předprodeji a 190 Kč na místě v den 
koncertu.

Rezervace vstupenek je možná na e-mailu mks@mnisek.cz nebo 
na telefonním čísle 318 592 280.

Na koncert bude vypraven autobus. O časech jeho odjezdů Vás 
budeme informovat na www.mnisek.cz nebo na FB profilu města  
a Mníšeckého kulturního léta.

Tereza Středová, OKS

startuje 3. ročník mníšeckého kulturního léta



Hlavní partner

2015
HRY BEZ HRANICHRY BEZ HRANIC

MNÍŠEK POD BRDYMNÍŠEK POD BRDY

sobota 13. června 2015
louka pred Státním zámkem Mníšek pod Brdy
3. ročník originálních her Mikroregionu

Pobavit se a současně podpořit 
pospolitost lidí žijících v obcích 
Mníšecka – tak se dá stručně shr-
nout smysl a cíl Her bez hranic. 
Letos je pořádá Mníšek pod Brdy – 
přebírá úspěšnou štafetu od pořa-
datelů předchozích dvou ročníků: 
od Líšnice (2014) a Kytína (2013). 

Hry bez hranic jsou společným 
projektem obcí Mikroregionu 
Mníšecko. Jedná se o sportovní 
a společenskou, především ale 
komunitní akci, při které soutěží 
desetičlenné týmy z obcí mikro-
regionu. Smyslem je nabídnout 
zajímavou aktivitu pro celé rodiny 
a podpořit naše společenství.

Jedná se o jednu z nejvýznamnějších událostí pořádaných městem  
v tomto roce. A je to vůbec největší společná společenská akce  
mikroregionu. Program Her nebude složen jen ze samotných soutěží, 
ale součástí bude i kulturní program.

Disciplíny? Prekvapení s nápovedou!
Tak jako organizátoři v minulých 
letech, i v Mníšku se přípravný tým 
snaží vymyslet co nejzábavnější 
soutěžní program. Disciplíny zůsta-
nou samozřejmě tajné do poslední 
chvíle, ale jak napovídá logo Her, 
inspirací bylo to, co se mnohým  
v souvislosti s Mníškem vybaví: hor-
nická historie, čtvrtá zámecká věž, 
budovaný vodovod a boj s divočá-

ky. Přípravný tým vzkazuje, že nejen soutěžící, ale i diváci se mají na co 
těšit. Tak přijďte povzbuzovat a hlavně - bavit se. A procvičte si hlasivky 
pro soutěžní slogan našeho místního týmu: „Kdo neskáče, není Lev!“.

Predstaví se Vám obce a jejich soutežní týmy:

Program Her v kostce:    
l  v 11.00 slavnostní zahájení a defilé týmů
l  od 11.15  soutěžní zábavné odpoledne
l  od 20.00 taneční zábava s živou hudbou
l  ve 22.00 překvapení s ohňostrojem

K tomu všemu budete moci přímo na místě ochutnat speciality  
mníšeckých podniků, hostinců, restaurací a kaváren.

A které to budou: 
Kavárny Malý mnich cafe, Patina House a Cafícko,
Pekařství a cukrářství Jarolímek 
Hostinec u Káji Maříka, 
Restaurace Sokolovna, 
Restaurace Lískovka, 
Pizzerie Restaurant Al Capone 
a Restaurace U Benáků.

Prijdte bavit se a fandit!

Více informací:
mks@mnisek.cz, Miloš Navrátil, tel. 739 429 712 

www.mnisek.cz 
www.facebook.com - Hry bez hranic Mníšek 2015

  Černolice – Černé líce

  Čisovice – Čisovičtí čerti

  Hvozdnice – Sveřepí šakali

  Jíloviště – Jílovišťáci

  Klínec – Klínečtí machři

  Kytín – Kytínští švábíci

  Líšnice – D®ým tým

  Měchenice – Měchačky  
a Měchýři

  Mníšek pod Brdy – Mníšečtí Lvi

  Nová Ves pod Pleší – Novoveští  
bojovníci

  Nezávislí – Nezávislá banda

  Voznice – Brdská záře

Praha 1

Mediální partneri partneri 



ÚZemní Plán je PřiPraVoVán 
transParentně a nad rámec  
Povinností 
Pořizování a zpracování nového územního plánu v Mníšku pod Brdy je 
od počátku charakterizováno nadstandardní otevřeností vůči veřejnos-
ti, která zdaleka přesahuje povinnosti vyplývající ze stavebního záko-
na a je nejvyšší z pohledu mých dlouholetých zkušeností z jiných obcí  
a měst. Například s „neoficiálním“ zveřejněním návrhu hlavního výkre-
su ještě neúplného a rozpracovaného návrhu územního plánu tak, jak 
proběhlo v květnu r. 2014 za účelem doplnění podkladů a požadavků 
veřejnosti, jsem se ještě nesetkal. Připomínky z tohoto zveřejnění bylo 
sice možné v některých případech účinně využít, na druhou stranu se 
tím celý proces časově prodloužil a hlavně se stává poněkud nepře-
hledný. Veřejnost totiž zpravidla nerozlišuje, ve kterých fázích dává při-
pomínky „neoficiálně“ - tedy jen jako podklady projektantovi, a kdy je 
naopak potřeba podat řádnou připomínku nebo námitku, s kterou pak 
musí být nakládáno podle všech zákonných pravidel, včetně jejich za-
pracování do přehledů v rámci odůvodnění územního plánu. Jen s při-
pomínkami a námitkami podanými v „oficiálních“ fázích a lhůtách totiž 
můžeme podle zákona „oficiálně“ pracovat, včetně jmenovitého uve-
dení námitek a návrhu rozhodnutí o nich a včetně odůvodnění toho-
to rozhodnutí. Je tedy potřeba, aby připomínka podaná v „neoficiální“ 
fázi, byla veřejností znovu uplatněna i ve fázi „oficiálního“ projednávání.  
O tom se snažíme veřejnost informovat a vysvětlit poměrně složitý pro-
ces přípravy územního plánu. 

Dalším nadstandardním prvkem je jmenování a práce komise pro 
územní plánování a rozvoj, která funguje jako jakýsi poradní orgán pro 
radu města, zastupitelstvo, pořizovatele a projektanta územního plánu. 
Z hlediska zákona i všeobecné praxe zcela stačí, když je zastupitelstvem 
jmenován tzv. „určený zastupitel“, který má za úkol přenášet vzájemné 
vazby a názory mezi projektantem a pořizovatelem na jedné straně  
a ostatními členy zastupitelstva na straně druhé tak, aby výsledný ná-
vrh, který bude předložen zastupitelstvu města ke schválení, měl pokud 
možno většinovou podporu členů zastupitelského sboru. Role „určené-
ho zastupitele“, kterým je v současném funkčním období zastupitelstva 
p. starosta Digrin, nemůže být ale existencí a prací komise nijak degra-
dována. I tato komise je jen poradním orgánem pro jeho práci v určené 
funkci. 

V procesu tvorby územního plánu se projevují dva protikladné zájmy: 
zájem poměrně značného počtu vlastníků pozemků na jejich „zhodno-
cení“ zahrnutím do zastavitelných ploch a zájem ostatní části veřejnos-
ti a některých dotčených orgánů státní správy na umírněném urbán-
ním rozvoji nebo dokonce minimálním rozsahu zastavitelných ploch. 
Přitom je třeba brát na zřetel, že dosud platný (starý) územní plán je  
z hlediska potřeb a přiměřenosti naddimenzován, takže je na místě 
spíše redukce zastavitelných ploch. Některým dotčeným orgánům se  
i návrh, obsahující poměrně výraznou redukci zastavitelných ploch, jeví 
jako stále předimenzovaný. V současnosti se proto věnujeme konzulta-
cím s těmito orgány, bez jejichž souhlasu nemůžeme dále postupovat.

Z hlediska své funkce a profese se snažím o maximální transparentnost 
celého procesu a o uvědomění si role všech jeho aktérů. Vážím si prá-
ce komise pro územní plánování i určeného zastupitele, mám pouze 
obavy z možného nepochopení rolí a zmatení pojmů, které by mohlo 
stát ještě přemíru vynaloženého času a energie. Na mě osobně necítím 
žádný nátlak ve prospěch prosazení určitých řešení ani ze strany členů 
komise, ani ze strany veřejnosti.

Ing. arch. Zdeněk Kindl, pořizovatel ÚP

Každý z nás se během života ocitne v sociální situaci, kdy si neví rady. 
Sociální pracovnice z úseku sociální pomoci Městského úřadu Černoši-
ce je tu pro občany, kteří potřebují pomoci se zajištěním sociální služby, 
vyřízením dávek, důchodu nebo se poradit, jak řešit svou nepříznivou 
situaci. Především se jedná o lidi pečující, o lidi se zdravotním postiže-
ním a seniory. Lidem z Mníšku a okolí ráda poradí a pomůže Bc. Jana 
Blehová, tel. 221 982 249, e-mail jana.blehova@mestocernosice.cz. 

Letošní rok přinesl v sociální oblasti mnoho nového, největší změnou je 
výměna průkazů osob se zdravotním postižením (OZP), kterou vyřizuje 
Úřad práce – kontaktní pracoviště Praha-západ, Dobrovského 1278/25, 
Praha 7. Veškeré průkazy OZP platí do 31. 12. 2015, do té doby je  
potřeba si průkaz vyměnit. V případě, že nárok na průkaz OZP končí  
k 31. 12. 2015, je potřeba znovu žádat o přiznání průkazu. Pokud máte 

průkaz přiznán na delší časové období, je třeba zažádat o přechod ná-
roku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Více informací Vám 
poskytne pracovník Úřadu práce na tel. 950 152 111. 

V souvislosti s výměnou průkazů OZP je potřeba vyměnit i parkovací 
průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně posti-
ženou, které mění Bc. Jana Blehová. K výměně parkovacího průkazu 
je potřeba se dostavit osobně na MěÚ Černošice, Podskalská 19, Praha 
2, mít fotografii 35x45mm, občanský průkaz a platný průkaz OZP, pří-
padně starý parkovací průkaz. Pokud máte parkovací průkaz platný do 
konce roku, není potřeba spěchat s výměnou, během září bude paní 
Blehová vyměňovat průkazy na MěÚ v Mníšku - přesné datum bude 
ještě upřesněno.

Ing. Jiřina Romová, odbor vnitřních věcí

8

K územnímu plánu, zprávy z radnice
několik PoZnámek k PříPraVě 
územníHo Plánu
Občanům a vlastníkům pozemků, kteří podali návrh na pořízení ÚP  
v minulých letech (tzv. podněty k zapracování), se může zdát, že nový 
ÚP se rodí pomalu, že mají málo informací o postupu. Někteří se obáva-
jí, zda nezmeškali nějakou lhůtu pro podání připomínky, nebo naopak 
- jestli pořizovatel neopomněl informovat žadatele o stavu vyřízení  
podnětu. Chápu, že je obtížné vyznat se v legislativních předpisech, 
proto se snažíme různými cestami alespoň o částečnou „osvětu“, o sdě-
lování průběžných informací o stavu rozpracovanosti a upozorňovat, 
na co se v dohledné době soustředit (kdy bude možné se s jednotlivými 
fázemi seznámit, v jakých lhůtách na ně reagovat, atd.). 

V případě Mníšku je situace se zpracováním komplikovanější z několika 
důvodů: od jednotlivých žadatelů (občanů, investorů, vlastníků pozem-
ků, zájmových skupin) se sešlo více podnětů, než je obvyklé i ve větších 
městech - bylo to přibližně 300 podnětů (před zahájením prací na ÚP). 
Právě proto jsme se snažili nadstandardně předložit a vysvětlit veřej-
nosti návrh ÚP ještě v rozpracovanosti, aby bylo patrné, co všechno je 
třeba zohlednit, že ne každá plocha potenciálně vhodná pro navrženou 
funkci (i když je žadatelem racionálně zdůvodněná) musí být do ÚP za-
hrnuta. S ohledem na nutnost převzít řadu záměrů z dosud platného 
ÚP a také vzhledem k většinovému názoru, aby se město příliš nezvět-
šovalo a zachovalo si pokud možno svůj charakter „městečka pod Skal-
kou“, je řada podnětů do návrhu nezahrnuta. 

Aktivita občanů, zájmových sdružení i orgánů města (reprezentovaná 
zde komisí pro územní plán a rozvoj) je celkově výraznější, než je běž-
né - pokud mohu porovnat s příklady ze své dlouholeté praxe. Svědčí 
to o zájmu většiny o budoucnost svého města. Pro nás zpracovatele je 
to na jedné straně podnětné, ale také náročnější - množstvím podnětů 
a připomínek, občas i protichůdných námětů, tzn. i nutností obšírněj-
ších diskusí s komisí, vysvětlováním a zdůvodňováním. Nezaznamenali 
jsme žádné tlaky směřující k prosazení svých záměrů (ať ze strany členů 
komise nebo vlastníků pozemků). Je zřejmé, že členové komise např.  
z Rymaní se více zajímají o řešení v této části města, upozorňují na ne-
dostatky a snaží se o jejich nápravu díky lepší místní znalosti. Podstatné 
na obšírnějším tříbení názorů je to, že výsledek by měl být díky tomu 
kvalitnější, ÚP by měl při respektování koncepčních a kompozičních 
zásad naplňovat i skutečné zájmy a potřeby obyvatel (v případě laxní-
ho přístupu v některých jiných obcích se občas řadu důležitých skuteč-
ností během práce nedozvíme a při schvalování ÚP je již pozdě). Tohle  
v Mníšku nehrozí. 

V současné době jsme ve fázi vyhodnocení stanovisek dotčených orgá-
nů a dohodovacích řízení, jejichž účelem je snaha o doplnění či změnu 
některých negativních stanovisek. Podstatné je to, že stanoviska dotče-
ných orgánů se musí vždy respektovat. Prakticky jde o vysvětlení situa-
ce některých sporných záměrů, o kterých se domníváme, že koncepčně 
jsou pro město důležité. Možností řešení je řada - např. doplnění a úpra-
va regulativů, zmenšení plochy na přípustný rozsah. Někdy se dohoda 
nepodaří, nebo nemá cenu o ni usilovat. Podle výsledků dohodova-
cích řízení Vás budeme následně informovat o dalším postupu - kdy se 
územní plán upraví a předloží k veřejnému projednání. Tato fáze bude 
stěžejní pro uplatňování připomínek a námitek.

Ing. arch. Milan Salaba, zpracovatel ÚP

sociální PracoVnice jako Pomocná ruka
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Školy

mazaně Proti šikaně
Už dětem ve školce rodiče vysvětlují, že pokud 
se jim něco nelíbí, mají se ohradit a když to ne-
pomůže, tak že se mohou i bránit. 

Ve škole se však žáci mohou setkat s rafinova-
ným, systematickým a dlouhodobým násilím 
– se šikanou ve všech jejích formách. Tady už 
jednoduchá rada typu „musíš mu/jim vysvětlit, 
že se Ti to nelíbí“ nepomůže, proti šikaně se 
musí bojovat mazaně. 

Nejchytřejším způsobem, jak se proti násilí 
bránit, je nedopustit, aby k němu vůbec do-
šlo. Proto jsme na Základní škole Mníšek pod 
Brdy spustili program Prevence šikany ve ško-
le. Začali jsme již v září 2014 v třídách 3.C, 4.C  
a v naší 4.B., rádi bychom pokračovali i v příš-
tím školním roce.

Scházíme se jednou za měsíc na dvě vyučovací 
hodiny – při třídnické hodině pracujeme v tý-
mech, debatujeme o šikaně, učíme se rozlišit 
její formy a nacvičujeme postupy, jak se jí vy-
hnout. Také probíráme, jak s útočníkem správ-
ně komunikovat a jak konfliktům předcházet. 
Během hodiny tělocviku se snažíme zlepšit fy-
zickou kondici našich žáků a naučit je základní 
techniku sebeobrany pomocí bojového umění 
krav maga, aby se v případě nutnosti uměli 
účinně bránit.

Kurz však necílí pouze do školních lavic, ale 
také mimo školu – procházíme různé mode-
lové situace, například jak se zachovat, pokud 
nás na ulici osloví cizí člověk a my si nejsme 
jistí jeho úmysly. 

Chtěli bychom poděkovat Městskému kultur-
nímu středisku za bezplatné poskytnutí sálu 
pro výuku. Všichni si samozřejmě přejeme, 

záJezd mníšeCkÝCh ŽákŮ  
do anGLie
Žáci 6. – 8. tříd ZŠ Mníšek pod Brdy spolu  
s vyučujícími zúčastnili 7.-11. dubna zájezdu 
do Londýna a okolí.

V úterý jsme odjeli autobusem od školy  
v 14.00 hodin. Po cestě se nám představila 
paní průvodkyně Jana Trubková a řidiči auto-
busu. Dostali jsme brožury, ve kterých jsme si 
mohli přečíst, co nás čeká, a otestovat si zna-
losti z reálií Anglie. V noci jsme projeli Němec-
kem, Belgií a v ranních hodinách jsme dojeli 
do přístavu Calais ve Francii, odkud jsme se 
trajektem přepravili do anglického Doveru. Již 
z trajektu jsme zahlédli krásné bílé doverské 
útesy a po vylodění jsme pokračovali směrem 
na Londýn. 

Ve středu nás čekala prohlídka Londýna, kte-
rou jsme začali procházkou parkem ve čtvrti 
Greenwich, kde je známá královská observatoř 
a kudy prochází nultý poledník. Jízdou lodí 
po řece Temži jsme se dostali k mostu Tower 
Bridge, navštívili jsme hrad The Tower, kde 
jsme viděli korunovační klenoty a zbrojnici. 
Přechodem přes slavný zvedací most Tower 
Bridge jsme měli nádhernou procházku po již-
ním břehu Temže s výhledy na moderní stavby 
ve čtvrtích City a Southwark, kolem bitevní 
lodi HMS Belfast, která bojovala ve II. světo-
vé válce, k divadlu Globe (ve kterém herecky  
i jako dramatik působil William Shakespeare) 
a galerii Tate Modern. Po přejetí pěšího mostu 
Millenium Footbridge jsme se dostali ke ka-
tedrále St. Paul‘s Cathedral. Chceme pochvá-

lit žáky, kteří našli odvahu a odhodlání zdolat  
528 schodů na kopuli katedrály, odkud se jim 
naskytl překrásný pohled na Londýn. Odmě-
nou za úspěšné zvládnutí prvního dne byla 
jízda na 135 metrů vysokém ruském kole Lon-
don Eye. Večer jsme se už těšili na naše hosti-
telské rodiny. 

Ve čtvrtek ráno bylo na nás vidět nadšení z ro-
din. Měli jsme možnost procvičit si angličtinu, 
zažít, jak bydlí Angličané a ochutnat jejich jíd-
lo. Některé z nás překvapilo, že Angličané tolik 
netopí v domech, jak jsme zvyklí. První čtvr-
teční zastávkou byla návštěva městečka Wind-
sor, kde se nachází největší hrad ve Velké Britá-
nii, sídlo královské rodiny. Většinu z nás zaujal 
domeček pro panenky, který byl stejně velký 
jako náš pokoj doma, s funkční elektřinou  
a tekoucí vodou. Měli jsme možnost podívat se 
i na střídání stráže. Podle vlajky jsme zjistili, že 
ve stejnou dobu byla na hradě i samotná krá-
lovna Alžběta II. K obědu nám rodiny připravily 
balíčky, které obsahovali sendvič, jablko, tyčin-
ku, pití a brambůrky. Následovala cesta auto-
busem do univerzitního města Oxford, kde 
někteří z nás budou jistě v budoucnosti studo-
vat. V tomto městě jsme si prohlédli památky, 
koleje a měli jsme krátký rozchod k zakoupení 
suvenýrů a dárků. Ve večerních hodinách jsme 
se vrátili k hostitelským rodinám.

Poslední den zájezdu jsme strávili v Londý-
ně. Nejdříve jsme navštívili fotbalový stadion 
Chelsea, kde jsme měli možnost podívat se na 
stadion, do šaten (kde sedává i náš Petr Čech) 
a vyzkoušet si roli novinářů. Po návštěvě sta-
dionu jsme se metrem přepravili k slavnému 

muzeu voskových figurín Madame Tussauds. 
Většina z nás si nenechala ujít možnost vyfo-
tografovat se se známou osobností. Nakonec 
jsme den zakončili procházkou místy, která se 
nejvíce zapsala do historie města: Bucking-
ham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leices-
ter Square. Poslední hodiny pobytu někteří  
z nás využili na dokoupení suvenýrů a někteří 
navštívili Hamley´s, nejstarší a zároveň jedno  
z největších hračkářství na světě. Ve 20.00 ho-
din jsme vyjeli k domovu, do Mníšku jsme do-
razili v sobotu ve 13.30 hodin.

Zájezd do Anglie se dětem líbil, ve škole byly 
plné dojmů, naštěstí jsme neměli možnost za-
žít typické anglické počasí, protože po celou 
dobu nám svítilo slunce a bylo teplo.

Děkuji kolegyním za jejich skvělou práci 
 a trpělivost během zájezdu, paní průvodky-
ni za vstřícnost a zajímavé informace, pánům  
řidičům za bezproblémovou jízdu a dobrou 
náladu během cesty. Naše poděkování patří  
 rodičům a vedení školy, že nám zájezd umož-
nili.

Ivana Širková Šifelová

abychom nic z toho, co se při kurzu proti šika-
ně naučíme, nemuseli použít, ale v přísloví, že 
štěstí přeje připraveným, se skrývá větší prav-
da, než se může na první pohled zdát.

Věra Strnadová, třídní učitelka 4.B

taneČníCi ze zákLadní  
uměLeCké škoLy  
JSou oPět ve fináLe!
Již potřetí postoupili tanečníci z mníšec-
ké pobočky ZUŠ s paní učitelkou Jarmilou  
Matouškovou do finále soutěže vyhlašované 
Tanečním centrem Praha – Taneční učitel roku. 
Odbornou porotou TCP byly choreografie  
J. Matouškové nominovány mezi čtrnáct nej-
kvalitnějších děl, která se představí ve finálo-
vém večeru v pátek 5. června od 17 hodin ve 
velkém sále Městské knihovny v Praze. 

Simona Hrubá, ZUŠ
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u náS ve škoLCe to ŽiJe
I v letošním roce jsme jako každoročně uspořádali pro děti řadu akcí. 
Díky práci všech pracovnic školy jsme na vánočních trzích vydělali té-
měř deset tisíc korun a tak jsme měli dobrý finanční základ na uspořá-
dání našich dalších akcí.

V únoru proběhl dětský karneval. Téma bylo „Cesta kolem světa“– vedle 
Číňanky, Egypťanky se objevili i Japonka, Španělka, Filipínky, Arab, ale 
i pravé české děvče s chlebem a solí. Tombola, živá hudba, ceny za ta-
nec i originalitu masek vytvořenou rodiči, spolu s občerstvením jsou již 
tradicí této akce. Je báječné, jak se společně odvážou rodiče i personál, 
upevňují se naše vztahy a vzájemně se poznáváme.

Na jaře jsme dvakrát navštívili divadlo U Hasičů, kde se nám velice líbi-
lo, zvláště představení „Pat a Mat“. Pro děti jsme také zajistili dvě dílnič-
ky – dřevíčkovou a velikonoční. Děti si měly možnost vyzkoušet práci  
s různými materiály. Vlastní výrobek, který si domů odnesly, to je báječ-
ný pocit uspokojení z dobře vykonané práce – prožitkové učení, jehož 
prostřednictvím dítě získává základy vzdělávání nenásilně, přirozeně 
a s radostí. V dubnu skončil předplavecký výcvik v bazénu v Příbrami. 
S dětmi jsme shlédli dva výchovné koncerty, divadélka a interaktivní 
pořad Budulínek. V květnu se chystáme do kovárny v Kytíně a naše nej-
starší třída navštíví školicí středisko ÚVR. Vyhráli jsme soutěž – s výrobky 
z odpadových materiálů. Mimo hodnotných cen jsme získali návštěvu  
s programem a výkladem na tomto středisku.

Do některých činností naší školy se zapojují rodiče. Pomáhají nám ma-
teriálně, finančně i jinak při zajišťování akcí školy. Díky rodičům jsme 
získali grant z firmy IBM za téměř 40 tisíc korun na vybavení hřiště do-
pravní výchovy a dětský počítačový stolek KidSmart. Děkuji všem za 
pomoc a moc si vážím důvěry, ochoty a přístupu.

Tato důvěra pramení z každodenní, cílevědomé práce celého kolektivu. 
Zdravé, podnětné klima, kvalifikovaný kolektiv školy, odpovídající ma-
teriální a technické vybavení a především výchovný program školy, je 
to, co rodiče oceňují. Náš program se zaměřuje na, každodenní, cílevě-
domou práci s dětmi. Děti do činností nenutíme, snažíme se je motivo-
vat pochvalou, povzbuzením, pohlazením, odměnou, osobní výhodou. 
Výchovné činnosti probíhají skupinově i individuálně, u dětí je oblíbené 
projektové vyučování, děti spolupracují a učí se vzájemnému respek-
tu k druhému, vnímat tempo práce druhého – pomoci mu, poradit. Při 

Barevná kavárna zuš
V pondělí 20. a v úterý 21. dubna uspořádala po-
bočka Základní umělecké školy Řevnice v Mníšku 
pod Brdy 2. ročník koncertu, letos s podtitulem 
„Barevná kavárna“. Návštěvníci, kteří vstoupili 
do sálu Městského kulturního střediska, se ocitli  
v nenapodobitelné atmosféře kavárenského 

prostředí: zastřené světlo lampiček, příjemná hudba, malé kaváren-
ské stolky vyzdobené barevnými svícny. Na koncertě se podílely i děti  
z výtvarného oddělení, které vyrobily pestré obrázky, keramické mis-
ky a hrnky na kávu. Na začátku programu zazněla skladba Cheesecake, 
při které originálním způsobem přinesly malé hostesky posluchačům 
moučník v choreografii Jarmily Matouškové. Na tyto dva večery upek-
la moučník pro ZUŠ paní Jana Kudová, které patří velké poděkování. 
Poté si posluchači objednali kávu a pak už si jen každý vychutnával 
uvolněný program koncertu. Účinkující svým barevným oblečením  
a doplňky vyzdvihli název interpretované skladby. V pondělí zazněly na-
příklad jazzové skladby Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, jako Žlutý tulipán 
v podání zpěvačky Zuzany Valešové a píseň Zčervená, kterou zazpívala 
Klára Matoušková. Iva Ferová doprovodila na housle své žačky Veroniku 
Matějkovou a Annu Břicháčkovou ve skladbě Princezna Růženka. Velký 
úspěch sklidil také Kytarový orchestr pod vedením Miroslava Fiedlera 
se skladbami Abide with Blue a Tmavomodrý svět autorů Jaroslava Jež-
ka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha.

Úterní program byl také barevně pestrý, i když nástrojové obsazení 
bylo podstatně jiné. Známou píseň Blueberry Hill představilo klarine-
tové duo Tomáše Hanžla a Jakuba Potměšila, který zahrál také úvodní 
melodii z filmu Růžový panter. Flétnista Antonín Hrazdira s klavíristkou 
Evelínou Fialovou spolu interpretovali skladbu Red Hot Chilli britské 
skladatelky Pam Wedgwood. Hudební část zakončil pěvecký sbor Tře-

peto pod vedením Terezy Sedláčkové a přiblížil posluchačům dvě písně 
i v pestrobarevné choreografii.

Ačkoliv se choreografie objevovala i v hudebních číslech, taneční oddě-
lení vedené Jarmilou Matouškovou představilo vrcholná čísla. Skladba 
C´est la vie, která představovala cestování a objevování světa ve všech 
jeho barvách, sklidila „standing ovation“. Byla to úžasná podívaná, při 
které nám žáci dokázali, že už tančí skoro jako profesionální skupina.

Nebyl to obyčejný večer „zušky“ - tím, že se spojila všechna oddělení 
školy se společným tématem, byl program velmi bohatý a každý poslu-
chač si v něm našel to své. 

Těšíme se na Vás zase za rok!
Vaše ZUŠka, Magdalena Stodůlková, MgA.  

a Jan Pařík, Ph.D., pedagogové ZUŠ

Školy, školky

činnostech využíváme prožitkové učení – i matematika prof. Hejného 
toto učení maximálně využívá. Pomocí prožitkového učení si dítě uloží 
mnohé vědomosti, dovednosti a návyky. 

Základní cílem naší mateřské školy je komplexní připravenost dětí na 
vstup do základní školy. Režim školy se tomuto cíli podřizuje. S dětmi 
pracujeme každodenně, systematicky, s ohledem na úroveň a momen-
tální náladu dětí. K doplnění našeho výchovně vzdělávacího programu 
využíváme i tematické akce i kroužky, které probíhají v odpoledních ho-
dinách – kroužek hudebně-pohybový, keramický a anglického jazyka. 
Snažíme se co nejvíce využívat krásné prostředí zahrady a hřiště do-
pravní výchovy. 

Spolupracujeme s odborníky z SPC Slunce Stochov, kteří dochází k nám 
do školy a pomáhají nám, dětem i rodičům.

To vše nelze zabezpečit jen kvalifikovaným vedením školy, ale je k tomu 
potřebný celý kolektiv. Školu nedělá jen ředitel, ale také empatické uči-
telky, ochotné uklízečky a kvalitní kuchařky. 

Život ve školce je jako rychlá jízda. Já slibuji za sebe, že učiním vše , aby 
se ta naše jízda vyhýbala výmolům a byla bezpečná.

Bc. Marie Šretrová, ředitelka MŠ 9. května 
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Spolky

Ani nejde uvě-
řit tomu, jak 
ten čas letí. Už 
máme květen  
a před sebou 

poslední měsíc. A u Bělásků do-
slova. Dopolední skupina Bělásků 
v prostorách družiny na Malém 
náměstí v červnu končí, uvolníme 
tak místo nové vznikající pobočce 
Mateřské školky 9. května. Od září 
bude Fabiánek fungovat pouze na 
Skaleckém náměstí v celodenním 
režimu ve skupině Modrásků či 
Žluťásků.

Tento článek jsme pojali jinou, 
možná, přínosnější formou pro 
Vás, čtenáře. Na konci dubna jsme 
s dětmi vyrobili mikrofon a zahráli 
si na novináře. Položili jsme dě-
tem několik otázek a zde si může-
te přečíst jejich odpovědi.

Jak vypadají čarodějnice?
štěpánek: „Mají růžové vlasy, klo-
bouk a můžou dělat kouzla.“
verča: „Mají vlasy na konci špičaté, 
je to zlá víla.“
Péťa: „Rozsvěcují se jí oči a mají 
stejný klobouk, jaký jsem měla na 
sobě já, když jsme pálili čaroděj-
nice.“
viktorka: „Je černá.“
matěj: „Mají hůlku.“
vašík: „Je černá a červená.“
Lucka: „Je červená a modrá.“

Znáte nějakou čarodějnici ze své-
ho okolí? 
Péťa: „Máme velké a čarodějnice 
ve skříni.“
Lucka: „Máme čarodějnici kolem 
baráku a je veliká až do nebes.“
štěpánek: „Akorát papírovou.“

Kde bydlí čarodějnice? 
štěpánek: „V čarovných domech.“
emma: „V garáži.“
verča: „V čarodějnickém zámku.“
matyáš: „Taky v čarodějném zámku.“
viki: „V perníkové chaloupce.“
Péťa: „V pekle.“

Proč chodíte do Fabiánku? 
štěpánek: „Učíme se tu a je tu zá-
bava.“
viktorka: „Učíme se tu.“
Péťa: „Je tu velké teplo a jsou tu 
hračky.“
matěj: „Je tu zábava.“
danielka: „Protože je dneska kera-
mika.“
Páťa: „Hrozně se mi tady líbí.“

Co se vám líbí ve Fabiánku?
Péťa: „Hračky.“
matěj: „Stroje a auta.“
štěpánek: „Hračky, vyzdobený okna, 
sluníčko, mráček.“
Lucka: „Hvězdy.“

Co se vám ve Fabiánku nelíbí? 
vašík: „Nevím.“
štěpánek: „Nejsou tu kočárky.“
Lucka: „Srdíčková otrava.“

Co byste tu chtěli mít? 
štěpánek: „Spidermana.“
kubík: „Formule.“
Lucka: „Asfalt, na kterým by se dalo 
hopsat, a všude kytky.“
vašík: „Pejska, ale toho venku.“
Páťa: „Modrý spidermany a hasiče, 
který by houkali.“
matyáš: „Mašinu.“
Péťa: „Hrací brýle.“
verča: „Kočku.“

Čím byste chtěli být?
štěpánek: „Francescem, to je for-
mule s očima a pusinkou.“
kuba: „Vojákem.“
Páťa: „Požárník Sam a řidič hasič-
ského auta.“
Péťa: „Restaurantem – vařit v re-
stauraci.“
matěj: „Želvou Ninja.“
Lucka: „Panáčkem.“

Chtěli byste být paní učitelkou ve 
Fabiánkovi? A proč?
vašík: „Jo, protože chci být dospělý.“
Lucka: „Jo, měla bych růžový stůl.“
Páťa: „Ne, protože si chci víc hrát.“
matyáš: „Ne, protože chci papat.“

Za Bělásky lektorka Miloslava Kozlová

taJemStví PodBrdSkÝCh Luk  
Pozvánka na Setkání S Botanikem
Ekologické centrum Orlov, Lesní mateřská školka Sedmikvítek, Komise 
pro životní prostředí Mníšku pod Brdy a Hnutí Brontosaurus připravují 
veřejné setkání s botanikem Mgr. Petrem Karlíkem (ČZU a AOPK ČR), 
který se odborně zaměřuje i na region Brd.  

Setkání proběhne 9. června 2015 od 19 hodin v jurtě lesní školky Sed-
mikvítek na Kvíkalce a bude zaměřeno na představení některých bota-
nicky zajímavých lokalit v okolí Mníšku a Kytína. 

Zájemce předem upozorňujeme, že v okolí jurty je nedostatek parkova-
cích ploch a do prostoru, kde beseda proběhne, je možné vstupovat po 
přezutí či bez bot (podlaha je prkenná). Jurta má příjemnou atmosféru, 
a proto snad mladším nebude vadit, když budou sedět na podlaze, pro-
tože židliček a laviček je tak akorát pro provoz lesní školky.

Zájemce o přednášku prosíme, aby se registrovali na www.7kvitek.cz.

Za organizační tým
Pavel Jeřábek, Hnutí Brontosaurus

ČeJka na zLatém LiStu
Přírodovědná soutěž Zlatý list je soutěží dětských kolektivů, při které 
děti dostávají na 10 stanovištích různé otázky z mnoha přírodověd-
ných oborů ( botanika, zoologie, ekologie a další). Soutěž pořádá Čes-
ký svaz ochránců přírody a letos proběhl její 43. ročník.
Čejka se Zlatého listu zúčastňuje od svého vzniku pravidelně a dá se 
říci, že vždy úspěšně. Tu a tam se povedl i postup do národního kola, 
ale již několik let jsme se museli spokojit „pouze“ s druhým či třetím 
místem v krajském kole. Až letos se to opět podařilo. Šestice mladších 
ve složení Barbora Beranová, Tereza Klikorková, Anna Harvánková, Ši-
mon Cyrani, Lukáš Prendký a Michal Koval zvítězila v krajském kole  
a postupuje do národního kola.
Děti si užijí týden na Českomoravské vysočině, kde bude kromě vlast-
ní soutěže i velmi bohatý přírodovědný program. Jistě ani tam neudě-
lají Mníšku ostudu.
V kategorii nejmladších, kde soutěží trojice dětí, také letos zvítězila 
Čejka. První místo obsadili Jakub Duchoň, Jakub Špaček a Jan Zední-
ček. Nejmladší do národního kola nepostupují.
Pochvalu si zaslouží i druhá trojice nejmladších: Dorota Balušková, 
Viktorka Trkanová a David Duchoň, kterým o jediný bod uniklo třetí 
místo přestože všichni jsou teprve prvňáčci.

Věra Hanousková

naši maLí mudroLíni aneb LouČíme Se S BěLáSky
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Spolky

Junioři na farmě
Naše starší kamarádka Róza Jesenská z KMD 
Mladý vědec pozvala mladší kamarády  
z KMD JUNIOR na svoji farmičku a bylo to 
moc prima! Viděli jsme kamerunské ovečky, 
kachny – indické běžce, slepičky, holoubky  
s holoubátky, králíčky s mláďátky, a to vše 
měla pod dohledem fenka Bajša. Vysvětlili 
jsme si, která zvířátka jsou savci a proč jim tak 
říkáme a která zvířátka se líhnou z vajíček. 

Čekalo na nás vskutku zajímavé vyprávění 
Rózčiny maminky Katky o všem, co se na 
farmě děje. V kvízu jsme si zkusili určit různé 
rostliny, které rostou na zahradě a v okolí. Ne-
dalo se odolat voňavým opečeným buřtům  
a jiným dobrotám, které jsme si sami opekli.

Za Klub malých debrujárů Junior
Anna Čišková

První PomoC v LoŽniCi  
hraBěnky ČeJkové
Malý debrujáři se v úterý 21. dubna aktivně 
účastnili interaktivního školení první pomoci, 
které proběhlo ve spolupráci se Záchrannou 
službou ASČR. Přijela k nám paní školitelka, 
která dětem vysvětlila zásady první pomoci. 
Děti se dověděly, kdy a jak volat záchrannou 
službu, jak mohou nejlépe zasáhnout v kri-
zové situaci. Díky speciálním pomůckám se 
naučily základy resuscitace, nepřímou ma-
sáž srdce, co je to Heimlichův manévr, první 
pomoc při zástavě krvácení a mnoho dalších 
věcí. Dětem bude na jméno vystaven certifi-
kát o absolvování tohoto školení.
A proč ložnice hraběnky Čejkové? V měst-
ském kulturním středisku probíhala ten den 
řada jiných akcií, a protože jsme nenašli jiný 
termín, město nám velice rychle nabídlo pro-
stor kláštera v barokním areálu Skalka. Mohli 
jsme se se všemi pomůckami rozložit přímo 
v bývalé ložnici paní hraběnky. Tímto městu 
(i paní hraběnce :-) děkujeme za azyl a paní 
Terezce Středové za pomoc s odvozem dětí.

Anna Čišková

duBen v oáze
Měsíc duben je tradičně dobou úklidů  
a zkrášlovacích brigád. Této tradice se drží  
i OÁZA s úklidem na farní zahradě. Máme 
velkou radost, že se této akce neúčastní jen 
její členové, ale najdou se i ochotní příznivci,  
a moc všem děkujeme.
Odměnou je pak rodinné „čarodějnické“ setká-
ní na rozkvetlé a vysmýčené farní zahradě. Le-
tos všechny bez rozdílu věku potěšila pohádka 
o přihlouplém králi, jeho vykutálených porad-
cích i čarodějnici, která musela pomocí kouzel 
ukázat králi cestu k dobru.

Děti si zazpívaly se Zuzkou, opekly špekáčky a pochutnaly na sladkých čarodějných dobrotách. Ve 
výtvarně dílně si vyrobily netopýra. A určitě se spolu s námi těší na další setkání!
Děkujeme – městu Mníšek pod Brdy za propagaci i finanční příspěvek, řeznictví Novák za slevu na 
vuřty, zdatným pekařkám za spoustu výborných koláčů, skvělým hercům i herečkám. Všem, kdo se 
zapojili do příprav akce, a samozřejmě také rodičům a dětem za společně strávený čas.

Pavla Pšeničková, občanské sdružení OÁZA 

noČní PřeChod Brd  
aneb S ČeLovkou a ešuSem  
Po BrdeCh
Snad každý v Mníšku rád vyráží do Brd, na Skal-
ku, do jejího okolí. Ale zkoušeli jste to v noci? 
My ano. Netrpělivě jsme čekali na začátek 
dubna, až podruhé usedneme do autobusu, 
který nás odveze na start Nočního přechodu 
Brd. Oproti loňské premiéře, kdy jsme netušili, 
co nás čeká, jsme se v letošním ročníku chtěli 
umístit na předních místech startovního pole, 
splnit všechny úkoly a vyluštit hádanku. Již sed-
mý ročník tohoto přechodu začínal po okružní 
jízdě plným autobusem v Halounech. Vybaveni 
ešusy a 1l mléka jsme vyrazili směr Jezírko – 
Babka – Poustevna – Městské kulturní středis-

ko (kde je základna Brdských Zálesáků). Cestou 
nás čekali tři kontrolky s jednotlivými částmi 
tajenky. Postupně jsme sbírali pokyny a další 
potřebné věci ke splnění hlavního úkolu – uva-
řit puding. V prvních chvílích se zdálo, že tento 
úkol nebude tak lehko splnitelný. Zvláště když 
jsme přemýšleli, jak kvůli případným trestným 
bodům ušetřit všechny tři sirky, které jsme měli 
k dispozici. Padla i myšlenka u někoho zazvo-
nit a požádat ho o uvaření pudingu. Vzhledem  
k pozdní noční hodině (1h ráno) jsme tuto myš-
lenku rychle zavrhli. Ale: když se chce, všechno 
jde! Do cíle jsme opravdu s uvařeným pudin-
gem dorazili. Ba co víc, neskončili jsme ani po-
slední!  I tentokrát byl celý náš tým přechodem 
nadšen, protože organizátor – organizátoři 
opět nezklamali! Chosse a Brdští Zálesáci, díky! 
Už teď se těšíme na další ročník!

Za tým Modrých tygrů Eva Wollnerová

Při noČním PřeChodu Brd  
hLedaLi úČaStníCi hřBitov  
a vařiLi Pudink 
S čelovkou na hlavě, ešusem a litrem mléka  
v batohu, s pohorkami na nohou a mapou  
v ruce: letošní Noční přechod Brd pod taktov-
kou organizace Brdský zálesák z Mníšku pod 
Brdy přilákal 59 nadšenců. Z Mníšku, Dobříše, 
Příbrami a širokého okolí. Noční taje brdských 
lesů poznávali v noci z 10. na 11. dubna. 
Dvacítka dvou až čtyřčlenných týmů se v pozd-
ních večerních hodinách vydala po pětiminu-
tových intervalech lesní cestou z obce Halouny 
do Mníšku pod Brdy. O tom, kudy povede cesta, 
věděli až do startu pouze sami organizátoři.
Stanovenou trasu po turistické modré a zelené 
(a chvíli také bez značení, cestou „pod dráty“)  
i tempo pojal každý po svém. Závodně se bě-
želo, odpočinkově pochodovalo a sem-tam  
i vesele či nevesele bloudilo. 
Nešlo však jen o rychlost. Po cestě museli noční 
turisté projít třemi stanovišti, na kterých získali 
indicie sestávající z útržkovitých hesel. Nakonec 
z nich spojili jedno „místo“. Příznačně pro temné 
hodiny dala hesla Ježíš Kristus, hlína a smutek  
a pláč dohromady tajenku hřbitov.
Hlavní úkol závodu se tentokrát účastníci do-
zvěděli až během cesty, na druhém ze tří kon-
trolních stanovišť. Každý tým na něm našel 

sáček s pudinkem, cukrem a zápalkami. Pokyn 
zněl jasně – uvařit s co nejlepší konzistencí  
a donést do cíle. Záhada s mlékem a ešusem tak 
byla rázem objasněna. Vyvstala jen záhada, jak 
a kde pudink uvařit. 
Ohniště na poutním místě Skalka nad Mníš-
kem pod Brdy se pro většinu týmů ukázalo jako 
strategicky nejvýhodnější. Sladký pokrm odsud 
stačilo snést z kopce dolů do cílové klubovny. 
Na plus minus desetikilometrové cestě lesem se 
nejrychlejší skupinka závodníků zdržela hodinu 
a dvacet tři minuty, ti nejpomalejší dorazili do 
cíle za více než šest hodin. Zásadní úkol ale spl-
nili všichni – noční Brdy také při sedmém jarním 
přechodu s úsměvem na rtech pokořili. Ať už  
s pudinkem nebo bez pudinku...
Příští ročník Nočního přechodu Brd se uskuteční 
první víkend v dubnu 2016. Tak jako každý rok,  
i poosmé se půjde opět jinou cestou a plnit se 
budou zcela nové úkoly. 

Michaela Rozšafná
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Společnost

tradiČní PLeS domova Pro Seniory  
a SLet ČaroděJniC
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás informovat  
o konaných kulturních akcích v našem Domečku. Dne 
11. dubna se ve stacionáři Domova pro seniory Pod 
Skalkou konal tradiční ples. K tanci a poslechu hrá-

la skupina Eso, stoly se prohýbaly pod dobrotami a tombola potěšila  
skoro každého, kdo zkusil své štěstí. Účast našich uživatelů byla hojná  
a někteří se s námi veselili i do pozdních večerních hodin. 

Dne 30. dubna jsme s našimi uživateli oslavili příchod jara čarodějnice-
mi. Někteří naši senioři a seniorky se k nepoznání proměnili v čarodějky 
a čaroděje. Za doprovodu hudby jsme s nimi uspořádali rej, kvůli nepří-
znivému počasí v prostorách jídelny, kde pro ně byly připraveny pečené 
buřtíky a sklenka piva. 

Zde bychom rádi uveřejnili ohlédnutí naší uživatelky paní Zdeňky Kra-
těnové za konaným plesem:

Pro mne byl ples 11. dubna prvý tohoto druhu. Příprava byla dokonalá.  
O zábavu se postaral náš pan ředitel se svými kolegy, kteří se uvedli jako tři 
králové. Jejich úsilí bylo velkolepé. Zajištěná hudba s písničkami převážně 
od skladatele Kmocha z Kolína vyhrávala neúnavně písničky našeho mládí 
a všichni tři králové potěšili tancem i babičky upoutané na vozíčky. Všichni 
zapomněli na únavu a také si zazpívali.

Zajištěna byla vložka tanečnic z místního souboru a připraveno bylo i po-
hoštění včetně tomboly. Kromě předvedených břišních tanců i při pohledu 
na krásně oblečené sestřičky plovoucí ladně po parketu se rozzářilo každé 
staré oko. Jen ti naši tří králové byli značně vyčerpaní, neboť tancechtivých 
žen bylo mnoho.

„Tanec a zpěv to přece k sobě patří,
mládí je nádherné a pohyby jsou hladší.
Ale i starému, pokud mu nohy stačí,
i když dech krátí se, též rád si povyskočí.“ 

Markéta Vojtíšková, Domov pro seniory pod Skalkou

StoLní teniSté  
PoStouPiLi do divize
Za úspěchy svých mladých kolegů nezaostali 
ani dospělí hráči. 

V neděli 19. dubna 2015 oslavil TJ Sokol Mníšek 
pod Brdy postup do divize. Za nadšené divác-
ké podpory ostatních hráčů a fanoušků potvr-
dili hráči „A“ teamu sotbotní výhru z Neratovic  
a opět dokázali porazit vítěze dlouhodobé čás-
ti soutěže.  

Díky tomuto vítězství se bude hrát v příští sezo-
ně divize jako nejvyšší soutěž ze všech sportů  
v Mníšku pod Brdy právě v Sokolovně. Věříme, 
že podívat se na skutečně kvalitní zápasy při-
jde větší počet obdivovatelů tohoto atraktivní-
ho sportu.

Vedle všech aktivních hráčů je nutné vyzved-
nout práci a zejména vizi Michaela Šťastného, 
který stojí jako hrající kapitán za tímto velkým 
úspěchem, a dokázal od roku 2011, kdy Mníšek 
postoupil do Krajské soutěže 2. třídy, vybojovat 
postup do divize. Míšo, kde to skončí :-)?
Krajská soutěž 1. tř., sk. A
 

Miroslav Vilimovský 

mníšeCkÝ aeroBik ŽiJe PohyBem
Poslední dubnový víkend vyrazil oddíl aero-
biku Cvičení bez chyby - Mníšek pod Brdy na  
II. ligový závod soutěže Žij pohybem. 

Soutěžní sobota začala velkou generálkou  
v tělocvičně ZŠ Mníšek pod Brdy. Jelikož pra-
videlně trénujeme v mnohem menším sále, 
který svými rozměry neodpovídá závodnímu 
prostředí, byla tato zkouška v adekvátním 
prostoru pro všechny malé i velké závodnice 
velmi důležitá. Zároveň tímto děkujeme paní 

ředitelce Mgr. Michaele Pažoutové, že nás podpořila a tělocvičnu k tréninku ochotně zapůjčila.

Okolo poledne se před odbornou porotu postavili naši benjamínci v kategorii 4 - 7 let se sklad-
bou s názvem Žlutá. Dvacet malých děvčátek z našeho městečka pod Skalkou předvedlo veliký 
výkon, který opět nadchl diváky. Přeplněná sportovní hala duněla mohutným potleskem, který 
byl stejně jako zisk bronzové medaile, odměnou šikovným sportovkyním. 

Následně jsme se mohli kochat výkonem starších děvčat, která technicky i fyzicky velmi nároč-
nou sestavu odcvičila výborně. Bohužel chyběl jen jediný bod, k získání medaile. Je to pro nás 
velká motivace k tréninku a věříme, že příště už si nic utéct nenecháme.

Zlatým hřebem se stal Hříšný tanec, který předvedly Závodní maminky v kategorii nad 27 let.
Většinou ženy na mateřské dovolené, které se nikdy podobné události neúčastnily, měly z vy-
stoupení veliké obavy. Ovšem hned první tóny hudby ze známého filmu rozvlnily jejich boky  
a tréma byla pryč. Následovala výjimečná show, kterou si našich 16 tanečnic naplno užilo. Proto 
se pocity , které přišly po zakončení sestavy, rovnaly absolutní euforii. Za tento výkon získaly 
nejen dlouhý potlesk diváků, ale rovnou zlatou medaili.

Veliké poděkování patří nejen všem závodnicím za skvělou reprezentaci, ale i jejich rodičům  
a přátelům, kteří nás podporovali a během závodu velmi pomáhali s organizací.

Jsem velmi ráda, že se naše řady stále rozrůstají a věřím, že v tomto trendu budeme pokračovat  
i nadále. Momentálně Cvičení bez Chyby pořádá několik sportovních kurzů, pro děti všech věko-
vých kategorií, do kterých stále probíhá nábor. 

Veškeré informace o stávajících i budoucích kurzech a potřebné kontakty naleznete na webo-
vých stránkách www.cvicenibezchyby.cz.

Za Cvičení bez Chyby Linda Nechybová

PLay OFF

TJ Neratovice „A“

10:4, 9:4 TJ Neratovice „A“

KST Rakovník „B“

4:10, 6:9 TJ Sokol mníšek pod Brdy

STC Slaný

8:10, 9:9 TJ Sokol mníšek pod Brdy

TJ Sokol mníšek pod Brdy
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P rofesor Michael aschermann je 
u nás i ve světě uznávaným in-
ternistou specializujícím se na 

kardiologii. Jeho úspěchy význam-
ně posunuly léčbu srdečních cévních 
onemocnění a cíleně prosazuje lepší 
prevenci kardiovaskulárních onemoc-
nění zejména u dětí a dospívajících. 
Žije v Mníšku pod Brdy už téměř 40 let 
a z mnoha pracovních cest, na nichž 
předává dále své zkušenosti, se sem 
rád vrací. 

Jaká místa tu máte rád?
Jsem vyhlášený tím, že tu pobíhám, už 38 let 
běhám po Brdech, protože je to můj koníček. 
Všechny lesy tady jsou kvalitně zmapova-
né pro orientační běh. To máte 1 centimetr  
150 metrů, lepší mapy jsou dokonce 1 centi-
metr 100 metrů, takže tam je každý kámen, 
každá maličkost. Teď už tu bohužel dlouho 
nebyly závody, takže ty mapy jsou trochu za-
staralé – změní se paseky, stromy povyrostou, 
ale to hlavní zůstává. 

Chodím rád na Skalku, má svůj genius loci, to 
je jasné, a lesy jsou tady nádherné. Díky ori-
entačním mapám znám hodně míst, kam lidé 
nepřijdou. Nepojmenuji je, ale dovedl bych 
je najít zas a znova. Zažil jsem tady neuvěři-
telně krásné věci. Lesy tady znám těch 38 let 
a ony krásně zdivočely. Když jdete hlouběji, 
je to jako na Šumavě. Jsou místa, kde se člo-
věk musí trochu bát kanců, protože jsou jich 
spousty, nemůžete lézt tam co dřív. Pozoru-
hodná je i velikost našich lesů - můžete jít le-
sem až na Dobříš nebo na druhou stranu do 
Řevnic, na Černolické skály. 

Bydlíte tu od roku 1977, vlastnoručně jste tu 
postavil svůj dům. Byl Mníšek tehdy jiný než 
dnes?
Byl, ale myslím, že ten základ byl stejný. Měl to, 
co chybí současným satelitům, které nemají 
koncepci starých městeček a vesnic – chybí 
jim centrum dění – dříve to byl vždy kostel  
a obec rostla kolem něj. To se dnes totálně 
opomíjí, jsou to jen noclehárny, i když v hez-
kém prostředí. Ale zcela tam schází to, co je 
tady v Mníšku skvělé: že se lidé sejdou na tom 
náměstí a mají zde možnost kulturního vyžití. 

Když se o to někdo stará, tak to funguje hezky. 
Chodím na většinu vernisáží na Skalku – to je 
program, který v těch satelitech totálně schází. 
A schází to potom ve výchově dětí, žijí úplně 
jiným způsobem. Samozřejmě připouštím, že 
jsem starší generace, že se to vyvíjí, ale ten vý-
voj šel špatně – vzpomínám na pojmenování 
vývoje od ministra Vavrouška  - trvale udržitel-
ný rozvoj – to je přesně to, co teď schází. Teď je 
to prostě jak utržené ze řetězu.

Věnujete se prevenci srdečních onemocnění 
u dětí a mládeže. Na co je podle Vás třeba se 
více zaměřit? 
Po odborné stránce se ví přesně, co se má dě-
lat. Ve Spojených státech to mají neuvěřitelně 
propracované, ale efekt v praxi minimální – 
nedaří se to přenést mezi děti a další populaci. 
Ve Španělsku mají výborný projekt prevence  
a také se jim to nedaří. Myslím, že si nikdo 
neuvědomuje skutečné následky toho, když 
to takto bude pokračovat – čeká nás v delším 
výhledu nárůst nemocí spojených s rizikovými 
faktory aterosklerózy – to jsou kouření, cuk-
rovka, vysoký tlak, obezita, vyšší cholesterol. 
A ta onemocnění jsou pak především srdeční 
infarkty, postižení cév mozku a dolních kon-
četin. Média populaci uspokojují tím, že po-
čet infarktů a výskyt kardiovaskulárních one-
mocnění trochu klesá, což je výsledek změny 
životního stylu po roce 1989.  Ale životní styl 
se změnil jen u části populace. Už se ta klesají-
cí křivka ale oplošťuje, protože 70 procentům 
populace je to bohužel jedno. České dívky ve 
věku 15 let jsou třetí na světě v kouření, čeští 
chlapci jsou pak čtvrtí. A u obezity a nadváhy 
je to podobné. Máme teď čerstvá čísla z roku 
2014, sice u dospělých, ale právě do toho děti 
rostou. Ta čísla jsou tragická, až neuvěřitelná: 
58 procent populace má nadváhu, obezitu  
30 procent mužů a 31 procent žen, přibývá 
cukrovky, vysokého tlaku, jen polovina popu-
lace je na tom tedy dobře. Ale k tomu ještě při-
stupují další rizika: tuky, vysoký tlak, cukrovka 
a kouření.  Když se to zkombinuje, nárůst rizika 
je ohromný. Cukrovka u dětí v ČR jednoznač-
ně také roste, v České republice je v současné 
době téměř milion lidí s cukrovkou nebo tzv. 
předcukrovkovým stavem.

Mají děti v Mníšku nějakou výhodu či nevýho-
du proti dětem, které žijí třeba v Praze?
Myslím si, že děti v Mníšku se mají v průměru 
určitě lépe, ale možná tu v porovnání s Pra-
hou schází možnost věnovat se špičkovému 
sportu. Je to sice jen takový vrcholek aktivit, 
ale naváže širší základnu. Ne že bych obdivo-
val, když rodiče vozí dítě v pět hodin ráno na 
trénink, ale je to jeden ze způsobů, jak může-
te sport do života dítěte zařadit. Co tu třeba 
chybí, je kvalitně vybavená posilovna nebo 
squashové kurty, které jsou pro udržování 
kondice velmi dobré. Hezké je, co udělala 
škola s hřištěm, pouze je to málo využívané.  
V době, kdy byl ten ovál ještě škvárový, cho-
dil jsem tam v zimě, když jsem nemohl běhat  
v lese a vždy jsem tam byl sám. Ale ani v tom 
lese těch třicet let skoro nikdo nebyl, nadějné 
je, že nyní, jak se sem stěhují mladí lidé, tak je 
možné přece jen několik z nich potkávat při 
běhání po lesích. 

Mníšecké prostředí je pro děti rozhodně dob-
ré. Čtu Zpravodaj, pokaždé ho celý alespoň 
prolistuji a zajímají mě aktivity, kterých je tu 
hodně, to je velice pěkné. Rorejs má tradici už 
snad dvacet, třicet let, jsou tu tance neuvěři-
telné kvality, jsou tu i sportovci na vrcholové 
úrovni v řadě sportů. Aktivita, to je vždycky  
o lidech. Musí se najít fanda, který se do toho 
pustí a vytvoří kolem sebe skupinu těch, kteří 
se připojí.

Vy jste se před 8 lety pustil do časopisu Red-
way. Je určen žákům a studentům a má 
pomáhat předcházet vzniku kardiovasku-
lárních onemocnění a obecně rizikovému 
chování dětí a mládeže. Proč jste se zaměřil 
na tento cíl a cílovou skupinu? 
Kardiologové jsou vyhlášení tím, že dělají 
prevenci, ale u dospělých, což je samozřejmě 
pozdě. Pokusil jsem se vnést to k dětem a měl 
jsem naivní představu, že když to budu mít 
propracováno, s argumenty, co je potřeba dě-
lat, tak se toho někdo chytne, někdo na úrovni 
vládní, ministerské. Mluvil jsem se šesti mini-
stry školství a se čtyřmi, možná pěti ministry 
zdravotnictví. Všichni byli nadšení, říkali „To je 
přesně, co potřebujeme. Ale nedáme vám na 
to ani korunu. A dělejte si to sám“. Jediné, co 
se podařilo, a to jen přes známost, byla záštita 
náměstka ministra školství. Nikdo to nechtěl 
financovat. Na dalším úspěchu se jistě podíleli 
redaktoři, které jsem si našel, jsou trochu exoti, 
ale bez nich by děti časopis jistě ani neotevře-
ly. Byl jsem šťastný, že jsem je našel, velmi jsme 
se skamarádili a dělali jsme to na velmi dobré 
bázi. 

Tři, možná čtyři roky mi pomáhala Všeobec-
ná pojišťovna, sice to nepokrývalo veškeré 
náklady, ale bylo to zásadní. Pak ale bohužel 
ta osoba, díky níž to bylo možné, Anička Ve-
verková, tragicky zahynula, srazil ji automobil 
na přechodu, se změnou vedení v pojišťovně 
poté podpora opadla. Podařilo se však najít 
jiné sponzory a časopis tak vychází dodnes.  
Název Redway vymyslel jeden kluk z pražské 
školy, Tomáš Urbánek se jmenoval. Říkal, že 
v té červené barvě je krev, srdce, ale také ta 
láska, to se nám líbilo. Pro starší generaci byla 
červená barva komunistická, ale mladé gene-
raci jsou komunisti úplně ukradení, ti už to tak-
to nevnímají. 

Vy sám jste čtyřikrát odmítl vstoupit do ko-
munistické strany.
Lákali mě v práci, ale proběhlo to vždycky tak, 
že jsem ten dotazník někam zastrčil. Člověk 
musí mít určitou linii, kterou dodržuje, nikdy 
jsem toho nelitoval. Život by se vyvíjel úplně 
jinak, ale medicínu jsme dělali dobrou i ten-
krát. Když jsme stáli stranou, politika nás tolik 
neovlivňovala. Samozřejmě scházela možnost 
kontaktu se světem, ven jsem se pracovně do-
stal, až když mi bylo čtyřicet. Měl jsem štěstí, že 
ten partajník, který mě do KSČ lákal, současně 
cítil, že mě medicína baví a že ji chci dělat dob-
ře. V roce 1984 mě poprvé pustil do Dánska na 
stáž. To byl pro mne zásadní zlom. Přijel jsem 
na pracoviště, kde v oblasti, kterou já už znal, 
teprve začínali. Volali mne k nejsložitějším zá-
krokům, abych jim pomohl. 

Pořád mě to baVí  
rozhovor s profesorem michaelem aschermannem   

Rozhovor
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Představujeme úspěšné firmy z našeho města:

zaČínaLi v mníšku,  
dneS JSou reGionáLní šPiČkou
Co mají společného 1 megabit, Nová ulice  
v Mníšku a plechovka od spišských párků? Vše 
je spojeno s počátkem historie Družstva Euro-
signal. Firma, která dnes působí v celé oblasti 
Praha-západ, na Berounsku i v Praze samotné, 
začínala před 14 lety v Mníšku s 1 Mbit datové-
ho připojení, který sdíleli lidé v Nové ulici.

Dnešní objem distribuovaných dat činí  
22 000 Mbitů. Mezi prvními zákazníky firmy 
byli v Mníšku lidé z ulic Nová a Rymáňská  
a zaměstnanci městského úřadu. Aby se za-
platilo zařízení, naplánoval si zakladatel firmy, 
Pavel Ježdík, že je potřeba připojit k internetu  
20 klientů. Dnes má firma řádově tisíce připo-

jených zákazníků, mezi nimiž jsou velké firmy  
i domácnosti.

„Chceme, aby připojení k internetu našim zá-
kazníkům nebylo přítěží. I s ohledem na co 
nejvyšší kvalitu nyní vidíme prioritu v optické 
síti FTTH (Fiber-to-the-home). Zavádíme ji na 
vlastní náklady, bez dotací,“ říká Ondřej Kače-
na z Eurosignalu.

Družstvo Eurosignal často a již tradičně najde-
te mezi hlavními partnery mnoha kulturních, 
sportovních i společenských akcí v Mníšku. 
Přispělo k bohatému programu Mníšeckého 
kulturního léta roku 2014, letos je hlavním 
partnerem 15. ročníku soutěže Brdský kos, 
partnerem Mníšeckého kulturního léta a jeho 
logo uvidíte i na Hrách bez hranic. „Je pro 
nás důležitý úzký kontakt se životem ve měs-
tě. Rádi podporujeme akce, které přispívají  

k rozvoji místního kulturního i společenského 
života a uvědomujeme si potřebu pomoci na-
příklad škole. Všichni v Eurosignalu jsme spor-
tovně založení, a tak jsme se rozhodli podpořit 
i Hry bez hranic,“ říká Ondřej Kačena.

Provázání firmy s místním regionem napovídá 
i to, že – jak uvádějí – když je potřeba zadat 
zakázku externímu dodavateli (například sta-
vební firmě), poptávají nejprve firmy z míst-
ního regionu. A také zdůrazňují, že jsou čistě 
českou firmou bez zahraniční účasti.

S logem Eurosignalu se tak budete během 
roku potkávat často. A jakou roli v příběhu fir-
my hrála plechovka od párků? V počátku byla 
součástí vlastnoručně vyráběných přijímacích 
antén. Pro Mníšek je dobrým signálem, že se 
na jeho rozvoji podílí i tato firma. 

Zora Kasiková, redakce, OKS

Rozhovor, společnost
Uvažoval jste o emigraci? Má jít doktor za lep-
šími podmínkami, nebo se má vydat na zku-
šenou a vrátit se? 
To druhé je jistě správnější. Za nás se dalo jen 
emigrovat, samozřejmě jsem o tom uvažoval, 
ale měl jsem tu rodiče, nemocnou maminku, 
nepřipadalo to v úvahu. Ale že by to bylo býva-
lo výhodné, o tom jsem naprosto přesvědčen. 
Všichni z mého ročníku, kteří odešli, byli úspěš-
ní, většinou se dostali na vedoucí pozice a měli 
výhodu: tím, jak jsme neměli vše k dispozici, 
uměli jsme si pomoci a dovedli jsme to lépe. 

Co si myslíte, že je ten hlavní benefit, který 
dává lékařům studijní pobyt?
Vidím to na klinice - to se vám vrátí úplně 
jiný člověk, najednou je suverénní v jazyce, 
přednáší kvalitně v cizím jazyku, má kontakty  
a spolupracovníky na dlouhou dobu, snáze 
publikuje v zahraničních časopisech. V České 
republice máme výbornou klinickou kardiolo-
gii, špičkovou ve srovnání se světem, ale schází 
nám bazální výzkum, protože na něj potřebu-
jeme velké peníze

Významně jste přispěl k zavedení nové praxe 
v léčbě srdečního infarktu. Byla to zásadní 
systémová změna, která bývá obtížně prosa-
ditelná. Jak se to podařilo? 
V roce 1995 jsme začali s něčím, co napros-
to změnilo léčbu infarktu na celém světě.  
V té době se člověk s infarktem, dejme tomu 
z Dobříše, vezl do Příbrami a tam se léčil v té 
době velmi jednoduchými postupy, které zá-
sadně infarkt nemohly ovlivnit. Pak se to posu-
nulo tak, že byl dovezen do Příbrami a odtud k 
nám k zákroku na postižených tepnách na srd-
ci, ale pořád to nebylo to pravé. Připravili jsme 
projekt, ve kterém jsme ve třech pražských  
a na jednom brněnském pracovišti začali ošet-
řovat nemocné s akutním infarktem tak, že jim 
byla uzavřená věnčitá tepna (příčina vzniku 
infarktu srdečního svalu) již v akutní fázi ote-
vírána speciálními cévkami s balónkem – od-
borně se tento zákrok označuje angioplastika. 
Chtěli jsme k těmto zákrokům vozit akutní ne-
mocné ze všech menších nemocnic Středočes-
kého kraje do těch pražských center (a stejně  
v Brně). A narazili jsme na vědeckou radu mini-
sterstva zdravotnictví, která se obávala, že nám 
budou pacienti umírat během převozu. Bez je-
jich souhlasu jsme udělali první studii a doká-
zali jsme, že to jde, nikdo nám během převozů 
nezemřel. Pak jsme na to navázali daleko větší 
studií, do níž se zapojilo asi 12 českých center, 
rozšířili jsme to na celou republiku. Po dvou  

letech a více než 800 pacientech se ukázalo, že 
je to absolutní rozdíl - lidé nám méně umírají  
a když se věnčitá tepna včas ošetří, tak může-
me v ideálním stavu i infarkt nenechat rozvi-
nout - člověk je pak téměř zdráv. A v té samé 
době totéž udělali Dánové se stejnými výsled-
ky, obě studie byly publikovány ve stejném 
roce. Byl to velký pokrok a celý svět nám to 
záviděl. Třeba ve Spojených státech to nemoh-
li ihned dělat především kvůli velkým vzdále-
nostem, dodnes to nemají zavedeno ve všech 
státech plošně. A tady je to už úplně automa-
tické, jinak to nejde, v současné době máme 
v ČR 23 center, pracujících 24 hodin denně,  
7 dnů v týdnu. A začali jsme s tím my, čtyři lidé 
v České republice, hlavní tahoun byl profesor 
Petr Widímský z nemocnice na Vinohradech.

Co bude další přelom?
To je dobrá otázka. Teď se všude cituje genetic-
ká léčba, ale já si myslím, že to je hodně vzdá-
lené. Co je ale reálné a nezbytné, je pokročit  
v léčbě tzv. cévních příhod mozkových – lido-
vě mrtvic. Je jisté, že tyto cévní příhody moz-
kové jsou ve většině případů – jsou výjimky 
– principiálně podobné tomu, co je infarkt sr-
dečního svalu, jen je to na cévách zásobujících 
mozek, takže to daleko víc spěchá. U infarktu 
máte trochu času (6-12 hodin), zatímco cévní 
příhody hrozně hoří, musíte mít vše hotové 
velmi rychle a z hlediska cévního zásobování 
je to delikátní oblast. Zahájili jsme projekt za-
měřený na otevírání uzavřených mozkových 
tepen, už se to začalo dělat, ale stále musí-
me dále pracovat na spolupráci s neurology  
a s neurointervenčními radiology. Lidé si to 
možná nedovedou představit, ale my to již 
známe: přivezou vám pacienta s infarktem, 
podaří se ho optimálně ošetřit a ten člověk 
je téměř zdráv. U cévních příhod mozkových 
přivezou pacienta, například padesátiletého, 
ochrnutého na polovinu těla, zákrok se poda-
ří a on odejde a nemusí být vůbec postižený, 
změníte mu život. Když to ošetříte včas, tak 
jako ten infarkt, tak k ochrnutí dojít nemusí. 
Je to daleko delikátnější, je tam spousta veli-
ce odborných problémů, které je potřeba řešit 
krok po kroku, ale už se to hýbe. Myslím, že se 
blíží doba, kdy i tyto výkony budou prováděny 
rutinně – srdečních infarktů ošetřujeme nyní 
časně kolem 16 000 ročně.

Co Vás teď v nejbližší době čeká a na co se tě-
šíte?
V květnu budeme mít kongres České kardio-
logické společnosti, je to největší odborný 

kongres v republice, bude v Brně, bývá tam až 
3000 účastníků. Evropský kongres je vždy na 
konci srpna, letos bude v Londýně. 

Těším se, že začne sezóna orientačního běhu.  
I když ze zdravotních důvodů teď běhám 
méně, tak na to se těším. Národní závody jsou 
dvoudenní a konají se na různých místech, kde 
jsem nikdy nebyl a rád se tam podívám. 

Napadlo mě již dříve, že by se tady daly udě-
lat závody orientačního běhu pro místní, pro 
veřejnost. Je s tím sice celkem dost práce a je 
potřeba to dobře připravit. Ale když jsou lidé 
šikovní a umí to, stačí tak 6 až 7 lidí. Nemohou 
se účastnit tisíce lidí, ale pro Mníšek by se to 
dalo uspořádat. 

Možná se tedy na podobné akci potkáme! Děkuji 
za rozhovor a přeji Vám zdraví, energii nejen pro 
běh a příjemné návraty do Mníšku! 

Zora Kasiková, OKS

Prof. mudr. michael  
aschermann, drSc., faCC, feSC 
(*1944)
Lékař, internista se specializací na kardio-
logii, především na invazivní diagnostiku  
a intervenční kardiologii. Je členem Sci-
entific Committee of European Society 
of Cardiology, držitelem čestných titulů 
„Founding Fellow of the European Society 
of Cardiology“ (FESC) a Americké kardiolo-
gické asociace (FACC) a nositelem Medaile 
Za zásluhy udělené prezidentem ČR 28. říj-
na 2009 mimo jiné za průkopnictví v oblasti 
nových metod v kardiologii. Je autorem 
mnoha publikací, například nejrozsáhlejší 
učebnice kardiologie publikované v ČR. 
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Výročí

StoPy voJákŮ zahraniČníCh armád v mníšku
V období druhé světové války bylo Československo rozbito a v Čechách byl 
nacistický okupační režim, ale v zahraničí vznikaly vojenské jednotky, tvořené 
jednak Čechy a Slováky, kteří po okupaci emigrovali, a také našimi krajany, 
kteří dlouhodobě žili v zahraničí. První jednotky se začaly organizovat  
v Polsku, ale jeho rychlá porážka nedovolila toto úsilí dokončit. Později se 
hlavní část vojenského zahraničního odboje přesunula do Francie, kde se 
vytvořila mj. 1. československá divize, která se spolu s našimi letci přímo 
účastnila bojů na frontě. Porážka Francie však donutila naše vojáky přejít do 
Velké Británie (nebo do území pod její správou na Středním východě). Zde 
se postupně vytvořily československé jednotky (jedna brigáda pozemního 
vojska, tři stíhací a jedna bombardovací peruť), přičemž se velmi proslavili 
zvlášť naši letci. Protože k německé invazi do Velké Británie nikdy nedošlo, 
zapojili se příslušníci pozemního vojska do bojů až po invazi spojeneckých 
vojsk do Francie v roce 1944. Současně vznikla v roce 1940 československá 
jednotka (pěší prapor) na Středním východě, která se nejvíce proslavila  
v bojích o přístav Tobruk. Když v roce 1943 německá a italská vojska v Africe 
kapitulovala, byli naši vojáci přesunuti do Velké Británie, aby posílili naše 
tamější jednotky.
Když Hitler v roce 1941 zaútočil na Sovětský svaz a válka se tak rozšířila na 
východ, od jara 1942 se v uralském městě Buzuluk formovala československá 
jednotka, jež se postupně rozrostla z jednoho praporu až na armádní sbor. 
Mezi nejznámější místa jeho bojů patří např. Sokolovo, Kyjev a Dukla. 
Příslušníci čs. armádního sboru (druhá paradesantní brigáda) se zapojili i do 
bojů ve Slovenském národním povstání, kam byli přepraveni letecky. 
I mezi rodáky a občany města Mníšku byli muži, kteří se zúčastnili těchto 
bojů. Z níže uvedeného seznamu je vidět, že bojovali na všech frontách
antonín hendrych (11. 4. 1908 Praha - 22. 10. 1992 Mníšek pod Brdy)
Od roku 1926 žil ve Francii, po vypuknutí války vstoupil do francouzské 
armády a po kapitulaci Francie byl v červnu 1940 zajat. V roce 1941 byl ze 
zajetí propuštěn a po osvobození Francie znovu vstoupil do francouzské 
armády, v níž sloužil v letech 1944-1945. V roce 1947 se vrátil do 
Československa, usadil se v Mníšku a pracoval zde jako řidič.

andrej hošák (4. 3. 1927 Malá Polana - 2007 Mníšek pod Brdy) 
Do čs. zahraniční armády vstoupil 29. 12. 1944 a až do konce války sloužil 
v 1. čs. armádním sboru. V bojích u Liptovského Mikuláše byl těžce raněn 
(průstřel plic). Po válce žil v Mníšku, kde pracoval jako dělník.

Jaroslav klabík (10. 5.1907 Mníšek, okres Praha-venkov - 21. 4. 1952 Mníšek 
pod Brdy)
Do čs. zahraniční armády se přihlásil 30. 11. 1941 v Teheránu (Írán), kde 
působil jako stavební podnikatel. Z dochovaných dokumentů se nepodařilo 
zjistit, zda skutečně nastoupil k bojové jednotce. Někteří jedinci byli totiž  
v době války odvedeni jen formálně a v armádě skutečně nikdy nesloužili. 
Důvodem mohla být např. jejich práce, pokud byla považována za 
nezbytnou pro válečný průmysl, nebo špatný zdravotní stav.

miroslav kovanda (16. 2. 1904 Huleč, SSSR - 19. 5. 1985 Mníšek pod Brdy)
Do čs. zahraniční armády vstoupil 22. 3. 1944. Byl raněn v bojích na Dukle.

Jaroslav Lešák (1. 5. 1925 Maslanka, SSSR - 2007 Mníšek pod Brdy)
Byl jedním z volyňských Čechů. V období od 15. 3. 1944 do roku 1945 
bojoval na Dukle a v Ostravské operaci. Byl přidělen k 1. pěšímu praporu 
1. čs brigády.

alexandr němec (23. 9. 1913 Hulč, Polsko – 28. 6. 2000 Mníšek pod Brdy)
Civilním povoláním byl hudebník. Do čs. zahraniční armády vstoupil 18. 3. 
1944 v Rovně a bojoval v řadách 1. čs. armádního sboru. Do civilního života 
byl z armády propuštěn 19. 12. 1945.

ota nový (21. 4. 1921 Praha - 2008 Mníšek pod Brdy)
V 18 letech z Čech uprchl, protože se pro svůj židovský původ obával o život. 
Do čs. zahraniční armády vstoupil 15. 4. 1940 na Středním východě a bojoval 
jako příslušník čs. pěšího praporu pod vedením podplukovníka Klapálka  
v severní Africe (u Tobruku). Po skončení bojů v severní Africe v roce 1943 
byla jeho jednotka přesunuta do Anglie, kde se sloučila s čs. brigádou  
a v jejích řadách bojoval u Dunkerque. Během války se v egyptské Káhiře 
oženil (28. 6. 1943). Po válce studoval chemii a později pracoval jako dělník 
na šachtě v Mníšku.

františek Smetana (3. 7. 1901 Mníšek pod Brdy - ?)
V roce 1924 přesídlila celá rodina z Mníšku do severní Francie, kde František 
získal práci jako horník. Na podzim roku 1939 byl mobilizován do čs. 
armády ve Francii. Dne 19. prosince 1939 předstoupil před odvodní komisi 
u čs. konsulátu v Lille. Byl shledán zdráv a služby schopen, jako horník však 
byl, podobně jako mnoho dalších, ponechán v práci pro válečný průmysl  
v zázemí. K odvodu do československé zahraniční armády se dostavil 
znovu až po osvobození Francie od německé okupace, a to 6. dubna 
1945 v Noyelles-sous-Lens. Odveden však již vzhledem k nedobrému 
zdravotnímu stavu i svému věku nebyl. Po válce se Smetanovi vrátili zpět do 
Československa. Usadili se v severočeském Oseku, kde František pracoval 
jako horník.

vzPomínky: Po váLCe PřiJdu Poděkovat
„Otec otevřel spíž a řekl: Vezměte si, ale já vám nic nedávám. Bál se. Němci 
prohrávali na všech frontách a mstili se, jak mohli. Na to mu Vasil řekl: Hlad 
máme, ale nic si nevezmeme, když nám to nedáte vy.“ Takto vzpomíná na 
podzim roku 1944 Karel Vašíček. Bylo mu 6 let. A na jejich mlýn u Sýkorova 
rybníku přišel o pomoc požádat Vasil Kiš, velitel parašutistické skupiny Jana 
Koziny. Skupiny složené z příslušníků československé a sovětské armády, 
která měla být vysazena na Šumavě. V důsledku německého ostřelování 
ale seskočili na severu Čech, přímo do náruče německým jednotkám. 
Tři členové skupiny byli na místě zastřeleni, sedm zatčeno. Část skupiny  
s jedním těžce zraněným členem na nosítkách pokračovala napříč Čechami 
směrem na Moravu (v obavě, že na Šumavě na ně budou čekat Němci). Od 
Hostomic přišli k Mníšku, potřebovali pomoc. A tu v mlýně u pana Vašíčka 
dostali.
Když jim mlynář Vašíček dal jídlo (za což hrozila poprava jemu i jeho rodině), 
zmizeli. „Babička, otcova matka, si vzpomněla: Vždyť tam jsou ještě škvarky. 
Tak otec vzal ten hrnec a běžel za nimi. Když se po válce setkali, ukázalo se, 
že jej tenkrát málem zastřelili. Mysleli, že je běží udat,“ vypráví pan Vašíček. 
Od Mníšku pokračovali parašutisté k Benešovu, nakonec se dostali na 
Českomoravskou vrchovinu a pokračovali v odboji.
Velitel Vasil Kiš (nar. 1920) pocházel od Užhorodu, v roce 1940, po obsazení 
do té doby československého území Maďary odešel do Sovětského svazu. 
Byl ale zatčen, poslán do lágru (důvodem bylo podezření typické pro 
stalinskou éru: ze špionáže) a k vojenské jednotce Svobodovy armády 
se dostal až v roce 1943. A 16. října 1944 odstartovala z polského letiště  
v Rzeszówě 17členná jednotka pod jeho velením.
Po válce zůstal v Československu. V 50. letech strávil 2,5 roku ve vězení. 
Vymstilo se mu, že nesvědčil proti generálu Píkovi. „Říkal: Fronta? Proti tomu, 
co se dělo v kriminále, to byla procházka růžovým sadem“.  Po propuštění na 
amnestii v květnu 1953 žil v Teplicích a u Žatce, nedaleko místa osudného 
seskoku, si pořídil chalupu. Pracoval na šachtě, v keramických závodech 
v Teplicích, byl vedoucím hotelu. Zemřel v roce 1986, v 66 letech – utrpěl 
mozkovou příhodu a těžký úraz hlavy. 
„Když nám dáte, i když nám nedáte, přijdu po válce poděkovat, řekl Vasil, 
když tehdy v roce 1944 prosil o jídlo. A 5. června 1945 přijel. Otec byl na 
poli, poslali pro něj, on přiběhl, měl strach, vždyť bylo sotva měsíc po válce. 
Ale to jejich přivítání bylo ohromné,“ vzpomíná pan Vašíček. I přesto, že byl 
tehdy malým chlapcem, setkání s Vasilem Kišem mu přineslo celoživotní 
přátelství. Zůstává nadále v kontaktu s jeho dcerou Miroslavou. A příběh 
Vasila Kiše, kapitána československé armády v záloze je příkladem nejen 
hrdinství lidí, kteří za války riskovali pro pomoc jiným vlastní život, ale i toho, 
jak historie střední a východní Evropy ovlivňovala osudy lidí. A dotkla se  
i Mníšku. 

Mgr. Zora Kasiková, redakce, OKS

S úCtou k PadLÝm, k oSLavě hrdinŮm
V pátek 8. května si 70. výročí konce 2. světové války a zejména tragické 
osudy lidí během válečných časů a hodnotu svobody připomněl i Mníšek 
pod Brdy. Pietní slavnost zahájily v 11 hodin zvony kostela sv. Václava. 
Zástupci Armády ČR přinesli k pomníku českou národní vlajku a drželi s ní  
u pomníku obětem čestnou stráž. Hold padlým vzdali skauti i zástupci 
města, čtením autentických zápisků z kroniky roku 1945 jsme se vcítili 
do atmosféry posledních týdnů a dnů války, pater Jan Dlouhý věnoval 
modlitbu obětem a celé slavnostní pietní setkání uzavřela česká národní 
hymna v nádherném podání pěvkyně Gabriely Jelínkové.
Poděkování patří nejen jí, ale i členům dělostřeleckého pluku z Jinců, Jiřímu 
Pšeničkovi (který rozezněl mníšecké zvony), všem zúčastněným a Vám, kdo 
jste si přišli s námi výročí osvobození připomenout. 

Mgr. Zora Kasiková, redakce, OKS
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Římskokatolická farnost ve spolupráci  
s městem mníšek pod Brdy zve na 

dny víry 2015, 
které se uskuteční v mníšku pod Brdy  

a v okolních obcích 

ve dnech 30. května až 6. června 2015.

kostel sv. václava v mníšku pod Brdy bude otevřen od 30. 5. do  
6. 6. 2015 každý den od 8 do 21 hodin. 

Prohlídky kostela a hřbitovní kaple, výstavy náboženských před-
mětů a obrazů z cyklu „Křížová cesta“ Miroslava Salcmana. Promí-
tání krátkých zamyšlení, různá vydání Bible a informace o kostele  
a křesťanství. Možnost zapálení svíce za živé i mrtvé. Možnost na-
psat úmysly, za které budou slouženy večerní bohoslužby. Možnost 
zapojit se do opisování Bible. 

Od 8 do 17 hodin bude každou celou hodinu začínat krátká pro-
mluva nebo čtení úryvku z Bible, do kterého se mohou návštěvníci 
zapojit. 

PravideLnÝ ProGram
8-10 hodin  
„PřiJďte na ranní kávu“ 
Pozvání do kostela, nabídka kávy, občerstvení, rozhovory o víře  
a všedních problémech očima křesťanů.

10-15 hodin   
„PřiJďte do tiCha“
Pozvání do ticha kostela k poslechu nejen vnitřních hlasů, ale i pro-
mluv a čtení z Bible.
15-18 hodin 
„PřiJďte na odPoLední ČaJ“ 
Pozvání do kostela, nabídka čaje, občerstvení, rozhovory o víře  
a všedních problémech očima křesťanů, možnost zpěvu či hraní na 
přinesený hudební nástroj v kostelním prostoru.
18-19 hodin 
BohoSLuŽBa 
Za úmysly návštěvníků kostela s výkladem pro ty, kteří neznají  
duchovní obsah této služby.
19-21 hodin 
 „duChovní ProGram“ 
Každý večer bude přednáška či program o aspektech víry, které ji 
představí jinak, než jak ji často představují média a jak ji máme ve 
vzpomínkách z doby proticírkevní propagandy. 

Doprovodný program: veřejná zkouška farního sboru, koncert farní 
kapely, bubnování, dílny pro děti, program pro seniory. Detaily bu-
dou zveřejněny na plakátech, v propagačních brožurách a na webo-
vých stránkách www.farnost.mnisek.cz a města www.mnisek.cz.

dny víry se dotknou i dalších okolních obcí mníšecké farnosti:
Líšnice – nová ves pod Pleší – trnová – kytín – Čisovice
Dotazy a připomínky pište na e-mail dny_viry_mpb@outlook.cz. 
Dny víry v Mníšku pod Brdy jsou součástí Dnů víry organizovaných  
Arcibiskupstvím pražským, viz http://dnyviry.cz.

mníšeCkÝ Pantheon
8. června * Josef hodys (1838-1915)
Rytíř Řádu císaře Františka Josefa I., poslanec Českého zemského  
sněmu, dobříšský okresní starosta a starosta Nové Vsi pod Pleší.  
V 90. letech 19. století stál za prosazením výstavby železniční odbočky 
od trati Modřany – Čerčany směrem na Dobříš. Je pochován na hřbitově 
v Mníšku pod Brdy.

12. června * theodorich kast z ebelsbergu (1858-1931)
Narodil se na rodovém statku Neděliště u Hradce Králové. Zatímco jeho 
otec baron Llewelyn Kast pocházel z Horních Rakous, matka Žofie byla 
potomkem českého rodu Dobřenských z Dobřenic.
Mladý baron absolvoval kadetní školu a u významného jízdního plu-
ku, c. k. regimentu Alberta krále saského, dosáhl hodnosti poručíka.  
Ve svých dvaatřiceti letech se oženil s hraběnkou Therezií z Rechber-
gu a Rothenlöwen. V roce 1909 zdědil mníšecký zámek, kde se se svou  
ženou a pěti dětmi usadil. Na fotografiích jej často můžeme vidět v my-
slivecké uniformě.

KNiHOVNa Mníšek pod Brdy
Výpůjční doba

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

Pro dospělé:  
Pondělí   800 – 1100   1200 – 1700

Středa     800 – 1100

Čtvrtek   830 – 1100   1200 – 1800

Pro děti:  
Úterý     1200 – 1400 

Středa    1200 – 1700

Pro doSPěLé
GALBRAITH, Robert
HEDVÁBNÍK
Druhý případ soukromého detektiva 
Cormorana Strika se zabývá zmizením 
a posléze vraždou neoblíbeného 
spisovatele.

JAKOUBKOVÁ, Alena
VŠUDE MANŽEL O DVOU KŮRKÁCH
Příběh ženy, která se rozhodne pomstít 
manželovu nevěru a začne si domů 
vodit jednoho milence za druhým. 
Jenže, co když se do jednoho zamiluje?

MANKELL, Henning
PÁTÁ ŽENA
Pokračování série švédských 
detektivních románů, jejichž hrdinou 
je komisař Kurt Wallander. Tentokrát 
stojí proti vrahovi, s jakým se ještě 
nesetkal.

SOUKUPOVÁ, Petra 
POD SNĚHEM
Tři sestry vyrážejí autem na oslavu 
narozenin svého otce, cestou se 
střetávají jejich životní příběhy, 
vzpomínky na dětství, nenaplněné sny 
a frustrace a další drama na ně čeká v 
domě rodičů...

CARTER, Forrest
ŠKOLA MALÉHO STROMU
Vyprávění šestiletého chlapce, který  
po smrti svých rodičů žije s babičkou  
a dědečkem, čistokrevnými Čerokíji.

JANOUCHOVÁ, Kateřina
MATČINO SRDCE
Pátá část švédského rodinného 
thrilleru. I minulost může být 
nebezpečná.

Pro děti
SMOLÍKOVÁ, Klára
NA HRADĚ BRADĚ
Na hradě Bradě, v městečku Podbradí, 
se prohánějí Bertík a Bibi, děti barona 
Barnabáše a baronky Berty. Proskakují 
z jednoho komiksového políčka do 
druhého a zažívají veselé příhody.

BAŇKOVÁ, Markéta
STRAKA V ŘÍŠI ENTROPIE
Straka v říši entropie jsou bajky pro 
dospělé i děti. Zvířata v nich luští 
záhady existence a fungování světa.

ŠMIKMÁTOROVÁ, Pavla
VÍŠ CO JÍŠ?
Dvacet komiksů o výrobě nezdravého 
jídla. Rady, jak být fit až do stáří. 
Zdravé recepty krok za krokem.

BOSCH, Holger
ČERNÉ HISTORKY  
– Společenská hra
Černé historky jsou zapeklité,  
mysteriózní záhady pro teenagery  
a dospělé. Hráči se snaží 
zrekonstruovat celou historku pomocí 
otázek, na které jim moderátor 
odpovídá pouze „ano“ nebo „ne“.

Kultura

emil šimko (7. 5. 1921 Horná Lehota, Slovensko - 2000 Mníšek pod Brdy)
Jako svobodník slovenské armády a byl 4. října 1943 odeslán na východní 
frontu. Jeho bojové nasazení proti Rudé armádě trvalo jen krátce, 
neboť již 30. října přešel společně s dalšími příslušníky slovenské divize  
u Chersonu do sovětského zajetí. Ještě téhož dne se podle vlastních slov 
(„aby bojoval proti Nemcom“) hlásil v obci Vasilevka do čs. zahraniční 
armády, spolu s ostatními zajatci byl však odeslán do zajateckého 
tábora. Dne 9. ledna 1944 se hlásil v Jefremově, kde byl 17. ledna zařazen 
k čs. zahraniční armádě. V posledních měsících války se Emil Šimko 
dočkal zvláštního úkolu. Jako parašutista byl 20. února 1945 vysazen 
v oblasti Českomoravské vrchoviny. Po osvobození Emil Šimko zůstal  
v armádě. Stal se důstojníkem, ale v roce 1950 byl z armády propuštěn. 
Od srpna 1954 pracoval dlouhé roky jako topič v Železorudných dolech 
a hrudkovnách v Mníšku pod Brdy.

Pokud by někdo z čtenářů znal nějaké údaje o dalších vojácích z Mníšku  
a okolí, budu vděčný za každou informaci nebo fotografii.

PhDr. Pavel Buchtele
Oblastní archiv Praha-západ



18

okénko do historie zámku mníšku

PředPoSLední maJiteLé
Hraběnka Lidmila z rodu Pachtů, které jsme si představili v minulém 
Okénku, se provdala za Jana ze Schirndingu. Když zemřela, stal se ke 
konci 19. století majitelem zámku její syn Karel. Páni ze Schirndingu jsou 
původně starým německým rytířským rodem, jehož jméno je spjato se 
stejnojmennou obcí, která leží těsně na česko-bavorských hranicích, 
a spolu s ní prvně zmíněno v roce 1377. O několik staletí později se 
již vyskytují na Chebsku a v západních Čechách. Na zámku nám je 
připomíná překrásný bohatě zdobený rodokmen na pergamenu, který 
se dochoval z původního inventáře. 
Karel, svobodný pán ze Schirndingu, spravoval mníšecké panství již 
za života svého otce Jana. Věnoval se zejména úpravám zámecké 
zahrady, které v duchu tehdejšího romantismu vtiskl tvář anglického 
parku, což se projevuje obzvlášť ve spodní terasovité části se vzrostlými 
stromy a břečťanovým porostem. Park nabízel mníšeckým pánům 
příjemné místo k procházkám a odpočinku. Stály v něm různé altánky, 
skleníky a další romantické stavby, bylo tu jezírko, vodotrysky a mnoho 
kouzelných zákoutí.
I když byl Karel ze Schirndingu dvakrát ženatý, potomků se bohužel 
nedočkal. Zemřel roku 1909 a majetek se poté dostává do rukou 
příbuzným, rodině Kastů z Ebelsbergu, která pochází z Horních Rakous. 
O nich si povíme v příštím čísle Zpravodaje.

i LetoS Se Strhne veLká Bitva  
o mníšeCkÝ zámek
Švédský vojevůdce Johan Gustafsson Banér se svými žoldáky  
a mušketýry plení Čechy již několik měsíců. Rabuje zámky  
a hospodářství, ničí i loupí cennosti a pak dokonale vyjedenou oblast 
opustí a s vojskem táhne o kus dál. Tentokrát se dostal k Mníšku pod 
Brdy. Je třicetiletá válka, právě se píše rok 1639 a generál obrátil svůj 
zájem na renesanční zámek Vratislavů z Mitrovic. V něm bude jistě plno 
bohatství, pokladů i proviantu a ve sklepích hlavně dobrého moku. 
Však je o vojevůdci známo, že se rád podíval na dno číší naplněných 
kvalitním vínem.

Schyluje se k bitvě. Jak dopadne? Odolají obránci náporu cizáků nebo 
ze zámku nezůstane kámen na kameni? Volnou rekonstrukci této bitvy 
s nejistým koncem připomene v sobotu 4. července oblíbená a hojně 
navštěvovaná akce Mníšecká alotria aneb Dobývání zámku švédskými 
vojsky. Samotný boj plný střílení a dělobuchů, hluku, kouře i vojenských 
pokřiků proběhne v předzámčí v brzkých podvečerních hodinách, ale 
bohatý program bude lákat návštěvníky po celý den. Čeká nás přehlídka 
umění šermířských skupin, ukázky zbraní a historických řemesel, 
taneční vystoupení, cvičení mušketýrů. Můžete navštívit vojenské 
ležení i s polním lazaretem, středověký jarmark plný trhovců, vystřelit 
si z kuše, potěžkat brnění a výstroj rytíře, v zámku jsou přichystány 
speciální prohlídky. O zábavu pro všechny bude postaráno.

víkend otevřenÝCh zahrad
Během druhého červnového víkendu 13. a 14. 6. se zámek v Mníšku 
jako každým rokem připojí k akci Víkend otevřených zahrad. Tento 
projekt vznikl ve Velké Británii, ale postupně se stal tradičním napříč 
celou Evropou. Původně byl určen pro zahrady a parky veřejnosti jindy 
nepřístupné, ale u nás se do něj zapojují i běžně navštěvovaná místa, 
která ovšem vždy nabídnou speciální doplňkový program. 
Náš zámek připravuje pro tuto příležitost návštěvu zahrady  
s komentovaným odborným výkladem průvodce. Dozvíte se o historii 
zahrady, jejím původu a vzniku, o zásazích jednotlivých zámeckých 
majitelů a péči, kterou vzhledu parku věnovali, o stavbách a zákoutích, 
jež jsou dnes už zaniklá, o porostu i vzácných dřevinách, kolem kterých 
bychom možná prošli bez povšimnutí, o záměrech do budoucna. 
Nahlédnout budete moci dokonce i do části zámecké zahrady, která 
zatím ještě návštěvníkům nebyla zpřístupněna.

PodveČerní  
ProhLídky  
S nadPřirozenÝmi 
BytoStmi
V sobotu 6. června od 16 hodin 
se po mníšeckém zámku budou 
opět procházet postavy, které 
znáte z pohádek. I k nám občas 
zavítá bílá paní. Své stálé bydlení 
má sice jinde, ale zjevuje se po 
všech zemích českých. Na Mníšku 
to prý má moc ráda. Nemusí totiž 
chodit venku po cimbuří, protože 
tu žádné nemáme, a tak se 
prochází arkádovou chodbou. V 
chodbě jsou zasklená okna, takže 
na ni nefouká a není tu průvan.

V zámecké kapličce pak čeká 
na setkání s návštěvníky anděl, 
který přilétl z nebe. Připomene 
památku statečného stavitele 
zámku, rytíře Serváce. Navíc 

přednese důležité poslání a hlavně byl pověřen k tomu, aby pomocí 
velkého meče pasoval odvážné děti do šlechtického stavu. Stanou se z 
nich princezny a rytíři ze zámku Mníšku.

na zámku Se těšíme na děti
V sobotu 30. května se v zámecké zahradě odehraje každoroční 
pěvecká soutěž Brdský kos pořádaná městem Mníšek pod Brdy. 
Představte si, že vznikla ještě v minulém tisíciletí, roku 1999. Její 
kolébkou je naše město, ale soutěžit může každý bez ohledu na své 
bydliště. Letošní klání nabízí rekordní účast, tak neváhejte a přijďte 
podpořit svého favorita. 
V neděli 31. května se bude na zámku slavit Den dětí. Těšíme se na 
všechny malé i větší děti s maminkami i bez. Ani tatínky nenechávejte 
doma. Na nádvoří bude připraveno mnoho zábavných zastavení, 
plno soutěží a her. Dětí prověří svou dovednost a zručnost v mnoha 
rozmanitých oborech. Mezi ně patří určitě i skákání, házení, trefování, 
hádání a co ještě vás napadne. Vysloužíte si sladkou odměnu?
V sobotu 20. června pořádá občanské sdružení Oáza ve spolupráci s 
městem a dalšími organizacemi v Mníšku pod Brdy od 15 do 17 hodin 
oblíbenou Pohádkovou cestu, do níž se zapojí i zámek. Děti, nebojíte 
se vstoupit do pohádky a potkávat opravdové pohádkové bytosti? 
Některé z nich jsou i zákeřné a zlé, ale protože v pohádkách vždy dobro 
vítězí, určitě strach mít nemusíte. Na zámku se na Vás těšíme

Marie Charvátová, průvodkyně Státního zámku Mníšek pod Brdy

Ze zámku
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PřeŽiJí BěLáSCi na mníšku?
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, cením si úsilí, které jste vyna-
ložili na rozšíření kapacity mateřských škol. Přesto se obávám, že napětí 
kolem zápisů do školek nekončí a už do nejbližšího budoucna bude 
spíše narůstat. Tím více mrzí, že se do problému dostal jiný projekt – 
takový, na který podle mého názoru mohl být Mníšek dosud hrdý. Kro-
mě státních a soukromých školek tu působí již od roku 2008 občanské 
sdružení Fabiánek. Tato nezisková organizace nabízí kvalitní a relativně 
finančně dostupnou alternativu školky.   

Jenže: v rámci připravovaného otevření dvou nových tříd mateřské školy  
v budově stávající družiny přichází dopolední třída Fabiánku, zvaná 
Bělásci, o svůj prostor k rozletu. Takže: na jednu stranu zde takto vznik-
ne 38 nových míst pro děti ve státním zařízení. Ale na stranu druhou 
zavedená a personálně zajištěná třída neziskové organizace, kterou v 
průběhu týdne navštěvuje 23 dětí, zřejmě zanikne. Prostá matematika 
jasně hovoří ve prospěch nových tříd státní mateřské školy, a jsou sa-
mozřejmě vítány s nadšením! Ale není přece jen škoda, že o prostor ke 
kvalitně odváděné práci s předškolními dětmi přichází sdružení, které 
mohou Mníšku v řadě měst a míst jen závidět?   

Nevěšme hlavy, Fabiánek nekončí, nadále nabízí svůj celodenní program 
pro předškolní děti ve své poslední a jediné třídě, v budově Domova pro 
seniory. Bohužel i v této budově jsou prostory a kapacity omezené a dlou-
hodobá budoucnost Fabiánku takto nejistá. Nezasloužilo by si zavedené  
a jinak prokazatelně skvěle fungující mníšecké občanské sdružení přece 
jen více pozornosti a podpory ze strany Města? A nemám tímto na mysli 
jen tu finanční. 

koneC BěLáSkŮ v mníšku
Ráda bych věřila, že to není pravda, ale opak se zdá býti jistotou.

Je mi moc líto, že třída Fabiánku na dopolední provoz končí. Myslím, že 
tato varianta dopoledního provozu na 2, 3 či 5 dní z týdne byla příjem-
ným startem pro čerstvě tříleté děti, které nemají  šanci dostat se do 
státní školky.

V loňském roce chodil do Bělásků můj starší syn. V roce letošním dcera. 
Pod vedením tety Míly obě děti udělaly nemalé pokroky. Staly se samo-
statnějšími. U syna pak nebyl přechod do státní školky šokem.

Školková situace na Mníšku není růžová. A je veliká škoda, že tato  
varianta musí skončit. Je pravdou, že místo Bělásků budou otevřeny  
2 třídy státní školky. Ale na Mníšku již nezbyde žádná schůdná varianta 
pro děti, které potřebují kolektiv svých vrstevníků a odpočinek od svých 
rodičů.

Soukromé školky jsou obrovským zásahem do rodinného rozpočtu.  
A v případě, že je jeden z rodičů doma, například s dalším dítětem, je 
tato varianta téměř nemožná. Navíc v tomto případě rodiče nepotře-
bují celodenní provoz školky. Fabiánek je sice hrazen rodiči a dražší než 
státní, avšak byl o poznání levnější než soukromé školky v okolí.

Zdá se, že pár dětí, co letos navštěvovalo třídu Bělásků, zůstane v příš-
tím roce doma. Nedostaly se do státní školky a jiné soukromé školky  
v okolí ne každá rodina finančně utáhne. Nehledě na to, že kapacita 
Fabiánku s celodenním provozem v Domově důchodců je značně ome-
zená. Čerstvě tříleté děti nebudou mít to štěstí, aby si okusily školku 
nanečisto a pod vedením hodných tet zjistily, že není čeho se bát a že 
je to vlastně prima.

Tímto bych chtěla velmi poděkovat Míle Kozlové za úžasné 2 roky s ní 
strávené. Díky ní zvládly mé děti ten první rok téměř dokonale. Jsem 
moc ráda, že mé děti provázela po první rok jejich nové etapy života 
a pomohla jim přejít tento nelehký úkol bez větších problémů. Veliké 
díky patří i tetám, které byly Míle k ruce. V loňském roce Katka Typlová 
s Monikou Janočkovou, v letošním roce Karin Hofmeisterová. I díky nim 
to u Bělásků vždy skvěle klapalo. Obzvlášť s Karin vytvořily skvělý tým. 
A je vidět, že to všechny zúčastněné víc než těší.

Samozřejmě nemohu zapomenout ani na ty, díky kterým je Fabiá-
nek Fabiánkem: Pavla Duchoňová, Andrea Kučerová, Iva Procházková  
a hlavně Bětka Petrů. Moc Vám dámy děkujeme za Vaši iniciativu.

Jana Bezpalcová
Vážení rodáci, spoluobčané,

v roce 2010 po návratu do rodného města jsem se chtěl podílet na jeho 
historii a zejména na historii Káji Maříka, o jehož obnovu se zasloužili 
pánové Králík, Ing. Veselý a též můj otec. Chtěl jsem přispět ke vzniku 
muzea Káji Maříka a F. X. Svobody, tak jak přislíbil v roce 2003 tehdejší 
vedoucí správy památkového objektu zámku Ing. Petr Digrín (viz Zá-
mecká stopa 3/2003). Oslovil jsem zámek a poté město, protože spous-
ty artefaktů, především knih, nebylo kam umístit. Kontakt se zámkem 
nastal až v roce 2014 před volbami za zcela jiných okolností. Spolupráce 
byla podmíněna výsledky voleb. 

Starosta města v roce 2010 sdělil, že ho to nezajímá, ať to řeším s jeho 
manželkou. Zcela nejhorším vyjádřením starosty p. Digrína je, že si peru 
osobní záležitosti! Prosím, posuďte sami, zda KM je osobní záležitost. 
Mezitím jsem výše uvedená fakta chtěl sdělit spoluobčanům, ale článek 
z roku 2012 byl RR cenzurován. Prý se nehodí do Zpravodaje, který má 
poskytovat všeobecné informace! O pomoc při problémech jsem požá-
dal RM – dodnes bez odezvy, nebo soukromě některé radní či zastupi-
tele – se stejným výsledkem.

Jistě pochopíte důvody, proč jsem se vzdal jakýchkoliv aktivit ve měs-
tě. Nabídka práce zdarma asi městu nestačí. Stejně tak jistě víte, že zde 
chybí kino nebo pořádná obřadní síň, což je městu taktéž jedno. Kultur-
ní zařízení chátrá, město není schopno ani upravit schodiště, a do toho 
vodíme hosty. Rovněž nabídka mého otce – dar 1. vydání Káji Maříka  
s podpisem autorky – neuspěla.

Jak si tedy město zde představuje kulturu? Snad neexistuje pouze  
zámek!

Jiří Krása

míStoStaroStka doPLňuJe:
Milí rodiče,
Vy, pro které je aktuální nástup Vašich dětí do mateřské školky, jste si 
jistě všimli, že o prázdninách dojde k přestavbě budovy družiny na  
2 třídy mateřské školy. S tím souvisí i to, že oddělení Bělásků občan-
ského sdružení Fabiánek, které nyní v dopoledních hodinách v budově 
družiny pobývá, nebude již moci tyto prostory nadále využívat a zů-
stane tak pouze na Skaleckém náměstí. V současné době to však vypa-
dá, že zájemců o dopolední Bělásky je hodně, což v době rozhodování  
o přestavbě družiny na MŠ jasné nebylo. Proto jsem se spolu s panem 
starostou sešla se zástupkyněmi Fabiánku (Pavlou Duchoňovou, Alžbě-
tou Petrů a Andreou Kučerovou) a společně jsme diskutovali, jak danou 
situaci nejlépe řešit. Město se pokusí najít vhodné prostory, které by 
mohlo Fabiánku nabídnout, aby provoz Bělásků mohl zůstat zachován 
ke spokojenosti dětí i rodičů.

Daniela Páterová, místostarostka

A jak dál? Silná generace mníšeckých děti dorůstá do školních let  
a bude potřebovat na Mníšku nejen kvalitní školní zázemí, ale i dů-
stojný prostor pro volnočasové aktivity. Ty mohou mimo jiné kvalitně 
zajišťovat i občanská sdružení, najdou-li ovšem v našem městečku 
vhodný prostor a podporu pro svou bohulibou činnost. Pro rozrůsta-
jící se Mníšek a jeho představitele je to nelehká výzva, ale věřím, že se 
s ní vypořádají se ctí. 

Ráda bych na tomto místě poděkovala lektorce Miloslavě Kozlové, a její 
asistentce Karin Hofmeisterové, za laskavý a vstřícný přístup k Běláskům,  
a také za všechny ty kreativní nápady, které se jim podařilo s dětmi 
uskutečnit. Týmu Fabiánku patří velký dík za dlouhodobou skvěle od-
vedenou práci. Přeji mu hodně sil a pozitivní energie k rozletu do dal-
ších let. 
Za Bělásky

MUDr. Pavlína Kadeřávková
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Starý hřbitov v Mníšku pod Brdy doznal v sou-
časnosti několika změn. Mám na mysli obno-
vu a rekonstrukce hrobů osobností působících  
v Mníšku v minulém století. Vloni byl nově 
opraven hrob profesora náboženství K. V. Mi-
naříka a posléze zrekonstruován i hrob pana 
faráře Jana Kramera. Zdárně dokončena byla 
nyní i dosti komplikovaná rekonstrukce hrobu 
p. faráře Františka Rause, u níž bych se rád my-
šlenkou na chvilku zastavil.

Zcela zdevastován, ztracen a zapomenut zů-
stal tento hrob po dlouhé desítky let, čekající 
na své znovuobjevení zásluhou p. faráře Jana 
Dlouhého. Toto místo prorostlé vrstvou břeč-
ťanu vysokou až 60 cm, budilo více dojem 
skládky hřbitovního odpadu, nežli pietní pa-
mátky. Stav tohoto hrobu, v jakém jej soudruzi 
z Národního výboru v Mníšku zanechali, vypo-
vídá, jakými ideály byla vedena výchova soci-
alistického člověka. Vylomený a ztracený kříž  
z původního pískovcového podstavce, utrže-
ná oválná litinová tabule pro záznam jména  
a dat zemřelého či jeden z nejcennějších kusů 
litiny, modlící se madona, jsou němými svědky 
i zároveň vizitkou, jakých morálních a kultur-
ních devastací se minulý režim systematicky 
dopouštěl. Čtyřhranné matky na původních 
šroubech zezadu jsou důkazem o rozbití kříže, 
kdy nepovšimnuta z něj madona zřejmě vy-
padla. A tak zahozena pod porostem břečťanu 
se dochovala. Celý rok po objevení, uschová-
na v nářaďovně u márnice na hřbitově, ješ-

Velké podekování

Více informací na www.mnisek.cz. i Sledujte nás také na www.facebook.com/mnisekpodbrdy.

Po odeznění vypětí, psychické i fyzické únavy, bych tímto chtěla poděkovat, jménem svým i jmé-
nem mé třídy 2.B, za nezištnou pomoc, podporu, sounáležitost a solidaritu.
Děkuji hlavně třídám 1.C, 1.D a 1.A, 3.C a 4.C za výrobky, které jsme mohli prodávat na jarmarku  
a vůbec se ho tak letos účastnit. Děkuji konkrétně třídě 4.C za finanční přispění z peněz, které 
děti utržily z prodeje na jarmarku.
Děkuji všem lidem, kteří přispěli jakoukoli finanční částkou na rekonstrukci třídy. Velmi si toho 
vážím. Z firem bych chtěla poděkovat panu Keyři, který věnoval dosti vysokou sumu, ač s naší 
třídou nemá nic co do činění.
Dále bych chtěla poděkovat všem kolegům a kolegyním za podporu. 
Také děkuji za vlídné jednání zásahového týmu, městské policie i zastupitelů města. 

Mgr. Zuzana Faldýnová

Dobrý den, přátelé, musím, ale hlavně chci 
poděkovat všem milosrdným srdcím, která 
se ustrnula nad panem F. P. a pomohla vyřešit 
jeho životní situaci. Zejména moje díky patří 
ženám v RM a zastupitelkám města, které po-
dle mého názoru mají citlivější pohled na svět 
než muži. Ti přeci nevyměknou, že. Ještě jed-
nou moc děkuji všem. 

Marie Janů

Podekování

Hrob F. Rause v r. 2012 a nyní

tě čekala na předání k obnově odborníkům  
z pohřební služby p. Vlčka. Jejich zásluhou i re-
alizací nápadu se posléze stalo, že také rozpa-
dající se zídka za hrobem p. faráře byla stržena, 
nově vyzděna a zrestaurovaná madona do ní 
za tyto šrouby vsazena. Tak vzešlo z popela  
a trosek překrásné, velmi citlivě odvedené 

dílo, za něž bych chtěl oběma profesionálům 
jménem svým a jistě i jménem p. faráře Dlou-
hého vřele poděkovat. Toto opětovně důstoj-
né místo tak bude po dlouhá léta připomínat 
pietu pana faráře F. Rause i vysokou profesio-
nalitu a odbornost této pohřební služby.

Vladimír Smetana, správce hřbitova

kuLturní kaLendář – Červen 2015
13. 6.  11.00  hry Bez hraniC mníšek 2015 
14. 6.   vernisáže výstav v Barokním areálu Skalka
 15.00  klášter: Výstava fotografií Petry Doležalové a Libora Špačka „Útěky do přírody“
 16.30 kostelík sv. maří magdalény:  
  Výstava obrazů Jany Janouchové, Petry Bouškové a Renaty Raušerové
19. 6.  19.00  zahajovací koncert mníšeckého kulturního léta 2015  
  – Jiří Schmitzer v Barokním areálu Skalka, před kostelíkem sv. maří magdalény
20. 6.  14.00  Pohádková cesta, občanské sdružení Oáza
20. 6.   mníšecký festival vína
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Telefonní seznam

StaROSta a MíStOStaROStKa

starosta Ing. Petr Digrin, Ph.D. 318 541 916

místostarostka Daniela Páterová 318 541 919

MěStSKá POLiCie MNíšeK POD BRDy (MP)

velitel milan Kotouč, DiS. 318 541 938

hot-line mP / 24hodinová služba 737 274 227

DůLeŽitá teLeFONNí ČíSLa

Jednotná tísňová linka 112

Policie České republiky 158

Hasiči 150

Rychlá zdravotnická pomoc 155

DůLeŽitá teLeFONNí ČíSLa

Poruchy ČEZ 840 850 860

Poruchy RWE 840 113 355

Vodovody a kanalizace, 1. SčV. 840 111 322

Veřejné osvětlení, ELTODO 800 101 109

Poruchy Družstvo Eurosignal 775 330 949

Likvidace odpadu, KOmWAG, a.s. 236 040 000

Dispečink Autobusy UHER 318 590 513

Česká pošta mníšek pod Brdy 318 592 291

Domov pro seniory Pod Skalkou 318 591 381

Úřad práce – Dobříš 950 156 205

Úřad práce – Praha západ 950 152 111

mUDr. Romana Štěpánková, dětské 318 592 375

mUDr. markéta Nováková, dětské 318 592 467

mUDr. Sylva Říhová, praktická 318 592 575

mUDr. Hana Brichová, praktická 318 592 275

mUDr. maunová Věra, stomatologie 318 592 180

mUDr. Potůček michal, stomatologie 318 592 282

mUDr. Jan macko, stomatologie 318 592 369

mUDr. Jana Staňková, gynekologie 318 592 355

mUDr. Vladimír Janeček, ortopedie 605 743 098

Pečovatelská služba, Řevnice 739 571 974

FiNaNČNí ODBOR (FO)

vedoucí FO Olga Šibřinová 318 541 928 
734 500 444

mzdová účtárna, 
registrace odpadů Jana Bukajová 318 541 929

finanční účtárna Gita Hermachová 318 541 935

pokladna Růžena Horáková 318 541 913

StaVeBNí úřaD (Sú)

vedoucí SÚ,
pro k.ú. mníšek pod Brdy Lenka Petříková 318 541 921

605 374 415

pro k.ú. Čisovice,  
Bojanovice, Bojov, Senešnice, 

malá Lečice,
mníšek pod Brdy - prům. zóna

Jan Hříbal, DiS. 318 541 927

pro k.ú. Klínec, 
Stříbrná Lhota, Bratřínov, 

Rymaně
Romana Rysová 318 541 923

pro k.ú. Řitka, 
Černolice, Zahořany Pavla Balejová 318 541 925

pro k.ú. Jíloviště,
Trnová Bc. Šárka Jochmanová 318 541 922

pro k.ú. Líšnice, 
Hvozdnice, Kytín Jakub Kasl 318 541 936

sekretariát Štěpánka Novotná 318 541 924

taJeMNiCe (taJ) a ODBOR VNitřNíCH VěCí (OVV)

tajemnice,
vedoucí OVV Věra Landová 318 541 933

737 505 349
evidence obyvatel,  

přestupková komise miroslava Jeřábková 318 541 939
739 571 112

matrika, svatby miluše Balíková 318 541 917
739 571 112

Czech Point,
sociální poradenství,  

ochrana přírody a krajiny
Ing. Jiřina Romová 318 541 931

podatelna Jaroslava Holobradová 318 541 911

ústředna, fax 311 362 001

ODBOR KaNCeLáře StaROSty (OKS)

vedoucí OKS, 
mluvčí města, 
krizové řízení,

mikroregion mníšecko

miloš Navrátil 318 541 912
739 429 712

asistentka starosty Jaroslava Svitálková 318 541 915 
732 884 468

kultura, 
Barokní areál Skalka Tereza Středová 318 592 280

732 931 219
zpravodaj, 

kronika, kultura mgr. Zora Kasiková 605 064 921
318 592 552

knihovna Tereza Bauerová
Nikola Bláhová 318 592 552

ODBOR SPRáVy MaJetKu a iNVeStiC (OSMi)

vedoucí OSmI Ing. Pavla Duchoňová 318 541 914
739 452 836

silničně správní majetek, byty, 
hřbitovní agenda,
rozvoj, investice

Daniela Kukolová 318 541 918

rozvoj, investice Karla Koupá 318 541 932
739 571 113

rozvoj, 
investice, projekty Viktorie Straková 318 541 932

732 454 294 

údržba Jaroslav Bednář 318 541 934

sběrný dvůr Zbyněk Uhlíř 318 541 920

JmennÝ teLefonní Seznam PraCovníkŮ měStSkého úřadu mníšek Pod Brdy
Pracovníky městského úřadu je možné též kontaktovat e-mailem ve tvaru: jmeno.prijmeni@mnisek.cz
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ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK

10:00 - 11:00                         
Závodní maminky - hlídání dětí                     

MKS Mníšek pod Brdy

13:30 - 14:30                         
Děti závodní aerobik                         

8 -1 let                                 
MKS Mníšek pod Brdy

15:00 - 16:00                         
Cvičeníčko                                

3-6 let                             
Esmarin Mníšek pod Brdy

14:30 - 15:15                         
Pohybovky                          

6-15 let                               
MKS Mníšek pod Brdy

16:00 - 17:00                         
Přípravka závodní aerobik            

4-7 let                               
Esmarin Mníšek pod Brdy

15:15 - 16:15                        
Junioři závodní aerobik     

11-18 let                                
MKS Mníšek pod Brdy

17:00 - 18:00                         
Děti,Junioři závodní aerobik 

8-10 let a 11-18 let                          
Esmarin Mníšek pod Brdy

16:30 - 17:30                         
Cvičeníčko                              

3-6 let                               
Esmarin Mníšek pod Brdy

17:30 - 18:30                         
Přípravka závodní aerobik    

4-7 let                             
Esmarin Mníšek pod Brdy

Rozvrh Dětských KurzůDĚTSKÉ KURZY

Stále probíhá nábor dětí do těchto kurzů: 

Cvičeníčko 3-6 let 
Cílem toho kurzu je především všestranná sportovní 
příprava. Hravou formou se seznámit s rytmikou, 
rozvojem motoricko-funkčních schopností, obratnosti, 
síly a koordinace. 

Pohybovky 7-13 let 
Kurz  zaměřený především na všestrannou sportovní 
průpravu s velkým důrazem na rytmiku a tanec. 
Nejdůležitějším výstupem kurzu je,  aby děti měly sport 
rády a stal se jejich přirozenou součástí. 

www.cvicenibezchyby.cz  Linda Nechybová   

Závodní aerobik 4-18 let 
Děti jsou rozděleny do tří věkových kategorií, jezdí na 
první závody, trénují sestavy i taneční vystoupení. 
Rozv’jej’ ßexibilitu, s’lu, obratnost. 

Závodní maminky 
Cvičení pro maminky s hlídáním ratolestí, které 
zajišťuje MC Oáza. Maminky si mohou chodit jen 
zacvičit, nebo se s námi mohou vydat na amatérské 
závody. Trénujeme jednoduchou sestavu, posilujeme    
a protahujeme celé tělo.  
                                                                    
732446736 cvicenibezchyby@gmail.com

Profesionální chůva s kvalifikací „Péče o děti od 0 do 7 let věku“  
vaše dítko nejen pohlídá, ale důsledně bude rozvíjet jeho jedno- 
tlivé vývojové etapy a socializaci v praxi. Samozřejmostí je profesní  
zkouška z PP a maximální diskrétnost. Volejte kdykoli na 603 202 947.

oznámení k inzerCi 
Objednávky plošné a řádkové inzerce přijímáme na 
adrese inzerce@mnisek.cz. Aktuální ceník inzerce 
najdete na www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj, rádi 
Vám jej též na požádání zašleme. Při opakované  
inzerci poskytujeme slevy.  Těšíme se na spolupráci!

kuřáCi – odvyknete!!!   tel.: 224 214 617, 604 207 771

Velkoobchod potraviny, drogerie 
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5, 

přijme pracovníka na pozici:

POKLaDNí – PRODaVaČ(Ka)
Jedná se o jednosměnný provoz pondělí-pátek, 

sobota 1x za 3 týdny

tel. 777 661 111, 296 828 302 po 14. hodině

 

 

 

Dynamicky se rozrůstající společnost hledá nové kolegy do sportovně zábavního centra TEPfaktor 
Chotilsko na pozici: 

„Obchodní manažer“ 

Rádi jednáte s lidmi? Pak hledáme právě Vás.  

Náplň práce: 

- Aktivní vyhledávání obchodních příležitostí 
- Tvorba nabídek a jejich prezentace 
- Realizace obchodních jednání 
- Zodpovědnost za nastavení obchodních podmínek se zákazníky 
- Koordinace aktivit a spolupráce s ostatními odděleními 
- Rozvoj a budování obchodních vztahů se zákazníky 

Nabízíme: 

- Firemní zázemí 
- Příjemné a moderní pracovní prostředí 
- Mladý kolektiv 
- Zajímavá a různorodá práce 
- Možnost osobního i karierního růstu 
- Bonusy – služební vůz, služební Notebook, služební telefon, příspěvek na stravování  
- Měsíční mzda 20 000Kč – 30 000Kč + odměny 

Požadujeme: 

- Minimálně SŠ vzdělání 
- Obchodní praxe minimálně 3 roky, schopnost týmové práce 
- Komunikativnost, organizační schopnosti, samostatnost a časová flexibilita 
- Zvládání stresových situací 
- Tvůrčí, kreativní a aktivní přístup k práci 
- Znalost anglického jazyka slovem i písmem 
- Dobrý znalost práce na PC (Excel, Word) 
- Řidičský průkaz sk. B - aktivní 

Zájemci o práci pište na e-mailovou adresu: michal.cvaniga@tepfaktor.cz nebo volejte na telefonní 
číslo: +420 731 155 533. 

 

 

Dynamicky se rozrůstající společnost hledá nové kolegy  
do sportovně zábavního centra tePfaktor Chotilsko na pozici:

„Obchodní manažer“
Rádi jednáte s lidmi? Pak hledáme právě Vás. :-)
náplň práce:
l  Aktivní vyhledávání obchodních příležitostí
l  Tvorba nabídek a jejich prezentace
l  Realizace obchodních jednání
l  Zodpovědnost za nastavení obchodních podmínek se zákazníky
l  Koordinace aktivit a spolupráce s ostatními odděleními
l  Rozvoj a budování obchodních vztahů se zákazníky

nabízíme:
l  Firemní zázemí
l  Příjemné a moderní pracovní prostředí
l  mladý kolektiv
l  Zajímavá a různorodá práce
l  možnost osobního i karierního růstu
l  Bonusy – služební vůz, služební Notebook, služební telefon, příspěvek na stravování 
l  měsíční mzda 20 000Kč – 30 000Kč + odměny

Požadujeme:
l  minimálně SŠ vzdělání
l  Obchodní praxe minimálně 3 roky, schopnost týmové práce
l  Komunikativnost, organizační schopnosti, samostatnost a časová flexibilita
l  Zvládání stresových situací
l  Tvůrčí, kreativní a aktivní přístup k práci
l  Znalost anglického jazyka slovem i písmem
l  Dobrý znalost práce na PC (Excel, Word)
l  Řidičský průkaz sk. B– aktivní

Zájemci o práci pište na e-mailovou adresu: michal.cvaniga@tepfaktor.cz  
nebo volejte na telefonní číslo: +420 731 155 533.
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Michal Novák 

KLEMPÍŘSTVÍ 
POKRÝVAČSTVÍ 

tel. 736 692 693 
NOVÉ STŘECHY 

OPRAVY A REKONSTRUKCE STŘECH 
KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE 

MONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN A DOPLŇKŮ 
PRÁCE VE VÝŠKÁCH HOROLEZECKOU TECHNIKOU 

KONTROLA STŘECH PŘED ZIMOU 
ALTÁNY, PERGOLY 

 

       
 
 

 

www.STRECHYPODSKALKOU.CZ 
 

email: info@strechypodskalkou.cz      
           

tel.736 692 693 

Dlouholetá praxe – 23 let na trhu!

Kvalitní a odborná montáž 

přímo od výrobce! 

Záruka 36 měsíců!

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

SLEVA 
30%
z montáže

Po předložení tohoto kuponu

Tel.: 777 208 491 
E-mail: info@har.cz
www.har.cz

inz HAR 90x63 Hostivice.indd   1 24.02.15   17:39
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iNStaLatÉRSKá PRODeJNa

VODa-tOPeNí-PLyN

Mníšek pod Brdy   Pražská 16
mobil.: 732 825 975, 731 253 750

Provozní doba: PO – Pá   7.30 – 12.00
                                                      13.00 – 17.00  
                                    SO              8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

STAVEBNINY líšNICE

NOVÝ HOBBYMARKET, 
KDE VÁM RÁDI PORADíME

rozšířili jsme prodejní plochy 
s novým sortimentem

☎ 318 590 267, 318 590 264, mail: lisnice@rokal.cz

otevřeno Po-Pá 7–16.30, So 8–12
www.rokal.cz  

Lisnice_Stavebniny_inzerce_184x127.indd   1 27.3.15   8:40

Inzerce
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energon-reality_inzerce_mnisek-05-15_210x148.indd   1 30/4/2015   19:39:03
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PROdej RD 3+1, 106 m2,
pozemek 1202 m2, ul.

U Potoka, Karlík, Praha – západ

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

Praha - západ

PROdej restaurace s bytem
4+KK,539m2,

Dobřichovice Praha-západ

PROdej obchodního nebo
kancelářského prostoru, 103m2,
ul. Věštínská, Praha 5 - Radotín

Prodej RD 3+KK, 145 m2,
pozemek 847 m2, ul. U Tenisu,

Všenory, Praha – západ

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

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

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům

jaroslav.pycha@re-max.cz

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

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

Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou

Jaroslav pýcha

prodáno

Zdemůže být
i Vaše
nemovitost

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

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

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

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

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

Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd   1 22.1.2013   14:55:37
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PC Akademie pořádá v Mníšku pod Brdy:

Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé
dopolední, večerní, nebo víkendové.  

Kurzy jsou vhodné i pro seniory.

Základy ovládání PC
Jak na Internet

Správa fotek a obrázků
Kurzy MS Office – Word, Excel,  

PowerPoint

Informace a přihlášky na tel. 602 395 228  
a na www.pcakademie.cz.
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Kola
Štorek
ř e v n i c e
Komenského 92, Řevnice, tel.: 257 721 313
e-mail: info@kola-sport.cz
www.kola-sport.cz

po – pá 8 – 18
čt 8 – 20
so 8 – 12
ne 14 – 17 

(duben–srpen)

� platební karty
� splátkový prodej bez navýšení

jízdní kola
� příslušenství � náhradní díly

KOLA
� horská � trekingová
� silniční � dětská

SERVIS
� perfektní předprodejní 

příprava kol

KRÁSNÁ NOVÁ KOLA   KRÁSNÁ NOVÁ KOLA   KRÁSNÁ NOVÁ KOLA

inz_storek_188x128_05:Sestava 1  29.4.2011  10:06  Stránka 1

ZJISTĚTE, KOLIK MŮŽETE ZA 
SVOU NEMOVITOST DOSTAT!

Prodáváme nejvíce nemovitostí v Mníšec-
kém regionu - odhad je založený na sku-
tečně realizovaných cenách nemovitostí  
ve Vašem sousedství. Kupon platí i pro  
majitele, kteří uvažují o prodeji své nemovi-
tosti bez realitní kanceláře.

Po předložení tohoto kupónu získáte aktuální 
tržní ocenění Vašeho bytu, domu, pozemku či 
chaty ZDARMA. 

ZDEŇKA BENEŠOVÁ
728 961 519

GENERAL REALITY a.s. 
Pražská 13, 252 10 Mníšek pod Brdy
E: zdenka.benesova@general-reality.cz
www.general-reality.cz


