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ZÁSadnÍ PrOBLÉm ŠkOLStvÍ 
Se základní školou v Mníšku pod Brdy přicházím do 
styku hned na třech úrovních. V té první jako člen 
školské komise, ve druhé jako ředitel střední školy, 
na níž mnozí žáci zdejší základní školy studují, a kte-
rou každý rok několik z nich úspěšně ukončuje slo-
žením maturitní zkoušky. 
Třetí rovinou je vzájemná spolupráce obou škol, kte-
rá v poslední době nabývá na intenzitě 
Tento článek však je psán z jiného důvodu, než po-
pisovat vzájemnou spolupráci našich škol. Chci jím 
přispět do diskuse, kam kráčí české školství a jaké 
jsou šance jeho absolventů později se uplatnit na 
trhu práce. Díky zaměření naší střední školy na in-
formační technologie velmi dobře vím, jak moc klí-
čové jsou schopnosti studentů jako kreativita, hle-
dání neortodoxních řešení, schopnost analyzovat 
problémy, pracovat s informacemi, pracovat v týmu  
a podobně. A také vím, že je nutné tyto dovednosti 
pěstovat již od žáků a během celého jejich dalšího 
vzdělávání je rozvíjet. 
Jaká je však realita? Problém, jak správně připravit 
nastupující generaci, se řeší permanentně po celém 
světě. 
Mnozí odborníci správně poukazují na fakt, že za-
tímco se vývoj lidské společnosti a jejího poznání za 
posledních sto let neskutečně změnil, způsob výu-
ky na školách po celém světě vlastně zůstává stej-
ný. Sice se využívají moderní technologie pro větší  
názornost výkladu, ovšem stejný zůstává princip 
předávání informací a jejich následného zkoušení. 
Pochopitelně vznikají různé výzkumy, jejich výsled-
ky však nejsou nijak zvláště brány v potaz. Níže uvá-
dím pár informací ze studií, které mě zaujaly. Většina 
pochází z universit v USA, ale bez větších problémů 
se dají zevšeobecnit, neboť podobné výsledky se 
dostavují i při průzkumech v Evropě. 
Vědci se pokoušeli zjistit, kolik nabytých znalostí  
studenti využijí ve svém profesním životě poté, kdy 
projdou základní, střední a vysokou školou. Optimis-
tické studie uvádějí až 15 %, pesimistické pouhých 5 %. 
Další studie se zabývala kreativitou. Zatímco děti 
před vstupem do školského systému jí oplývají, 
doslova z nich tryská, během vzdělávání jí ubývá. 
Po průchodu školským systémem je jí již jen mizivé 
procento ve srovnání se vstupním stavem. Lidé řeší 
problémy dle šablon, které do nich nahustil vzdělá-
vací systém a nehledají nová a neortodoxní řešení. 
Když se pak objeví doposud nepopsaný problém, 
nevědí, jak ho řešit. 
Jiná studie mluví o tom, kolik času stráví studenti roz-
víjením svého talentu. Jde o alarmující čísla. Zatímco 
tomu, co jim jde, v čem jsou dobří a čím by se měli 
v budoucnu živit, věnují pouhých 8 % svých vzděláva-
cích aktivit, plných 92 % času věnují oblastem, v nichž 

nijak nevynikají. Ty ale musí zvládnout, aby nebyli ze 
vzdělávacího systému vyhozeni.  
Podívejme se ještě na jeden problém, kterým je ově-
řování znalostí a schopností studentů ve všech stup-
ních vzdělávacího systému. Ty mohu zkoušet dvojím 
způsobem. Buď chci po studentech, aby z hlavy od-
pověděli na dotaz či navrhli vyřešení zadaného úko-
lu. Tedy nemají k dispozici nic jiného, než svůj mozek 
a svou paměť, maximálně pomocné zařízení jako 
je kalkulačka. Nebo mohu studentovi zadat úkol, 
umožnit mu, aby využil všech dostupných prostřed-
ků (internet, osobní počítač, odbornou literaturu)  
a problém vyřešil.  
Když se zamyslíme, který způsob ověřování znalostí 
ve vzdělávacím systému převažuje, asi snadno na-
lezneme odpověď. Teď si ale představme reálnou 
situaci z praxe. Jako vedoucí zaměstnanec zadám 
svému podřízenému úkol. Zůstanu pak nad ním stát 
a hlídat ho, aby neopisoval, s nikým se neporadil, 
nevyužil nic z vymožeností moderního světa? Nebo 
naopak po něm budu chtít, aby provedl analýzu pro-
blému, zjistil o něm co nejvíce dostupných informa-
cí, poradil se s kolegy a na základě toho všeho navrhl 
varianty řešení? I zde je odpověď nasnadě.  
Mnozí láteří nad úrovní studentů v některých jejich 
kompetencích, oblastech vzdělávání, přitom si neu-
vědomují, že oni sami a další odborníci jsou příčinou 
tohoto špatného stavu. Proč se v matematice neroz-
víjí v daleko větší šíři logické myšlení, proč v ní v da-
leko větší míře nejsou studenti vedeni k analyzování 
problému, hledání řešení, místo tupého dosazování 
do vzorečků, využívání jedné jediné dopředu sděle-
né cesty? 
To se však nezmění, dokud se nezmění pohled na 
něj, a také pohled učitelů. Ovšem učitelů, kteří bu-
dou sami vzděláni tak, aby dokázali na problematiku 
moderního světa reagovat jinak, než za dob slovut-
ného císaře Františka Josefa.  
Myslím si, že je na čase, aby se něco změnilo. Nikoli 
revolucí, kdy zničím vše dobré ze starého systému 
a začnu zavádět modernu, ale vytvořením opravdu 
precizní analýzy, ze které vyplyne, jak co nejlépe 
žáky a studenty vzdělávat. Tím se ale nikdo serióz-
ně nezabývá, místo toho přicházejí překotné změny, 
výkřiky do tmy, doslova veletoče. Pravdou je, že toto 
není jen specifika českého školství, ale na to bych se 
nevymlouval, abych nepůsobil jako student, který 
obhajuje nedostatečnou argumentem, že jí dostala 
skoro celá třída. V tomto případě vzdělávací systémy 
po celém světě.

Ing. Radko Sáblík
člen školské komise Mníšku pod Brdy

ředitel Smíchovské střední průmyslové školy

(Rozšířená verze úvodníku je na www.mnisek.cz)
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Zprávy z radnice

Slovo starosty
Vážení mníšečtí, rymanští a stříbrnolhotečtí, 
s přicházejícím teplejším počasím nastupuje i jarní 
údržba města. Komwag už má první seč za sebou. Na 
náměstí a v jeho okolí se opravila dlažba, vylomené 
sloupky u Alberta jsou vyměněny za nové, robustnější. Doufám, že 
nám vydrží. Začali jsme opravovat i ostatní silnice. Na náměstí při-
pravujeme výměnu pěti poškozených lip hned vedle trafiky. Odbor 
majetku chystá i předláždění přechodů u pošty, u restaurace U Káji 
Maříka a na křižovatce Skalecká - Lhotecká. Bílá barva na kostkách 
se velmi brzo stírá, a proto bychom rádi toto značení nahradili bílý-
mi kostkami podobně jako na náměstí.

V minulých Zpravodajích jsme se hodně věnovali velkým staveb-
ním akcím, jako je tělocvična, Pavilon nebo přivaděč Baně. O men-
ších akcích a připravovaných projektech píšeme méně. Dnes to 
trochu napravím a seznámím Vás s menším, ale velmi významným 
záměrem. 

Chceme postavit nové chodníky podél ulice Lhotecká a Dobříšská. 
Koncem dubna jsme zpracovali a podali žádost o dotaci z prostřed-
ků Evropské unie na výstavbu těchto chodníků. 

A jak tento záměr vypadá? Stručně se dá říci, že jde o výstavbu úpl-
ně nového chodníku od zastávky Sídliště k zastávce Na Kvíkalce po 
pravé straně Lhotecké ulice ve směru na Stříbrnou Lhotu. Často tu 
chodíte přímo v silnici a nový chodník zlepší celkovou bezpečnost. 

Druhý chodník, o který Město požádalo, postavíme na Dobříšské. 
Ve spodní části kolem kontejnerů a autoopravny opravíme starý  
a rozbitý chodník a prodloužíme jej až k ulici Na Vrškách, tedy k au-
tobusové zastávce Nad Špejcharem. V těchto místech bude nutné 
zatrubnit stávající škarpu, jinak by se sem chodník nevešel. 

Ani Dobříšská ulice, hlavně v horní části, není moc bezpečná. Jez-
dí tu hodně autobusů, a proto doufáme, že naše práce nevyjde 
naprázdno a potřebné prostředky na tyto dva chodníky získáme. 
Není to vůbec malá částka. Odhadované náklady na oba chodní-
ky jsou přes 5 milionů korun a můžete mi věřit, že připravit dotaci  
a všechny potřebné doklady a dokumenty nebylo vůbec jednodu-
ché a zabralo dost času. Tak nám držte palce.

Užijte si hezký máj - lásky čas. 

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

ZPRÁVY Z RADY mĚsTA
rada města 
l  souhlasila s uzavřením Dodatku ke smlouvě o dílo se společností Santis 

s. r. o.;
l  z došlých nabídek poptávkového řízení na opravu venkovního schodiště 

MKS vybrala nabídku firmy OK-BE s. r. o.;
l  vzala na vědomí rozhodnutí o nejvyšším povoleném počtu žáků v ZŠ Mní-

šek pod Brdy s účinností od 1. 9. 2016 na 730 žáků;
l  souhlasila s přípravou rozpočtového opatření č. 1/2016 a pověřila finanční 

odbor jeho vypracováním s tím, že do RO bude zapracována finanční částka 
pro organizaci příměstského tábora při MK a schválený příspěvek pro Asoci-
aci dobrovolných záchranářů ČR z. s. ve výši 10 tis. Kč; 
l  vzala na vědomí rezignaci Andrey Midkiff na členství v redakční radě Zpra-

vodaje a jmenovala členem RR Filipa Saivera;
l  jmenovala Moniku Umláškovou členkou komise pro sociální záležitosti 

a rodinnou politiku; 
l  vzala na vědomí hospodářský výsledek ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 

420 a souhlasila s rozdělením zisku 232 216,15 Kč následovně: fond odměn 
115 000 Kč a rezervní fond 117 216,15 Kč;
l  souhlasila: s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení  

a s připojením na plynovodní, kanalizační a vodovodní řady stavby „Penzion 
s parkovištěm“ na pozemcích č. parc. 66; 68; 69; 72; 73, k. ú. Mníšek pod Brdy; 
se stavbou rodinného domu a s připojením pozemku č. parc. 2521/1; 2522, 
k. ú. Mníšek pod Brdy na místní komunikaci; s investičním záměrem stavby 
dvou skladů na pozemku č. parc. 1634/1 - k. ú. Mníšek pod Brdy; s investičním 
záměrem stavby zděného skladu a přístřešku pro automobil a rekonstrukcí 
stávajícího objektu skladu na pozemku č. parc. 1632/2 - k. ú. Mníšek pod Brdy; 
se stavbou doplňkové stavby a jejím napojením na kanalizační a vodovodní 
řad, vše na pozemku č. parc. 1746/1, k. ú. Mníšek pod Brdy;
l  souhlasila se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 k příkazním smlouvám na pro-

vedení činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru investora na stav-
bu „Přístavba tělocvičny a šaten, ZŠ Mníšek pod Brdy“;
l  souhlasila se zněním dodatku č. 1 SOD na stavbu „Přístavba tělocvičny a šaten 

ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420“;
l  souhlasila se stavbou „Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského 420, 

Mníšek pod Brdy“ na parcelách v majetku města, č. parc. 819/1-2, 823-4, 830/1, 
831/1, 5, 6, 7 v k. ú. Mníšek pod Brdy;
l  vzala na vědomí odpověď Krajské hygienické stanice na podnět ve věci obtě-

žování hlukem z kovohutí v Mníšku pod Brdy a postupuje dopis komisi pro 
ŽP a pracovní skupině pro Kovohutě;
l  uložila předsedovi komise pro územní plánování a rozvoj města, aby do  

7 dnů předal zápisy z jednání komise k evidenci a zveřejnění; uložila předse-
dovi komise pro prevenci kriminality, aby do 14 dnů svolal jednání komise; 
l  souhlasila s termínem svolání ZM kvůli podpisu kupní smlouvy mezi Měs-

tem Mníšek pod Brdy a společností OPTREAL, s. r. o. do konce května 2016;
l  na základě poptávkového řízení schválila výběr dodavatele služeb dotačního 

managementu pro akci „Výstavba chodníků v ulici Lhotecká a Dobříšská“ 
(spol CAUTOR PROJECTS & ADVISING a. s.); souhlasila s podáním projektu „Vý-
stavba chodníků v ulici Lhotecká a Dobříšská“ v rámci programů IROP;
l  souhlasila se zadávací dokumentací pro dodávku úvěru na „Výstavbu škol-

ního pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy“ a s vyhlášením soutěže;
l  souhlasila s realizací poptávky na konsolidaci současných úvěrů města  

a s vyhlášením poptávkového řízení na dodávku služby zajištění výběro-
vého řízení na investiční akci města „Výstavba školního pavilonu ZŠ Mníšek 
pod Brdy - stavební práce“; 
l  souhlasila s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení od-

běrného elektrického zařízení k distribuční soustavě pro plánovanou Výstav-
bu školního pavilonu;
l  vzala na vědomí vyjádření statika k provedení konstrukce štítových rámů 

u novostavby tělocvičny při ZŠ Komenského 420 na základě provedeného 
geodetického zaměření a souhlasila s navrženým řešením v případě, že do-
davatel nepředloží návrh, který bude dostatečně řešit nápravu tohoto rámu. 

Všechna usnesení rady města a zápisy z jednání zastupitelstva města najdete 
na www.mnisek.cz.

ZPravOdaJ měSteČka POd SkaLkOU č. 249 (vychází 6. kvěna 2016)
měsíčník, vydává město mníšek pod Brdy se sídlem městský úřad mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 mníšek pod Brdy, IČ 00242748, tel. 318 541 911, e-mail: mesto@mnisek.cz. 

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. 250) je v pondělí 16. května 2016 v 18 hodin.

Termíny dalších uzávěrek jsou zveřejněny na webu www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj, kde je též k dispozici elektronické vydání Zpravodaje. 
Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 2 200 znaků včetně mezer, které splňují Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků (k přečtení na www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj),  

a fotografie v rozlišení minimálně 300 dpi. Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané texty se nevracejí. Za obsah textů odpovídají jejich autoři. Není-li uvedeno jinak, autory fotografií jsou autoři textů.
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: michal Strnad (předseda), Ing. Jana Digrinová, mgr. Lukáš Nádvorník, miloš Navrátil, Filip Saiver, mgr. michaela Škultéty 

Redakce: mgr. Zora Kasiková. Koordinace vydání: miloš Navrátil. Grafické zpracování: Kateřina Fekoňová.
Náklad 3 000 ks. Zdarma. Tisk: Tiskárna mníšek, s. r. o., Rymaňská 210, mníšek pod Brdy. Evidenční číslo periodického tisku mK E 12576.

NOVÍ OBČÁNCI mNÍŠKU
V loňském roce 2015 se narodilo v Mníšku pod Brdy celkem 88 dětí,  
což je o 13 více než v roce předchozím. Nejoblíbenějšími jmény pro 
chlapce byla Filip, David, Marek, Jáchym, Matyáš a Šimon a pro holčičku 
Ella, Justýna a Natálie. 

Během dubna a května roku 2016 přivítáme v Mníšku pod Brdy 60 nej-
mladších občánků našeho města. Při této příležitosti děkujeme firmě 
Hamé s. r. o. se sídlem v Kunovicích, která je již řadu let laskavým spon-
zorem při vítání našich nejmladších občánků a věnuje jim své výrobky 
určené nejmenším.  

Miluše Balíková, OVV
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UPOZORNĚNÍ PRO VLAsTNÍKY JÍmEK
Jak jsme již v lednovém Zpravodaji upozorňovali, od května se mění 
pravidla pro poskytování příspěvků na vyvážení jímek. Zastupitelstvo 
města zrušilo plošný příspěvek vývozcům odpadních vod a rozhodlo, 
že dále bude poskytován pouze vlastníkům nemovitostí, kteří likvi-
dují odpadní vodu vyvážením jímky a splní níže uvedené podmínky. 
Poskytování tohoto příspěvku se řídí zásadami č. 1/2016, které jsou  
k dispozici na internetových stránkách města v sekci „Vyhlášky a naří-
zení“ nebo na odboru správy majetku a investic a na finančním odboru 
městského úřadu.

Stručné podmínky pro poskytnutí příspěvku:
l  žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti 

(domku, chaty), která má jímku (septik);
l  žadatel musí být v nemovitosti (domek, chata) trvale hlášen;
l  nemovitost (domek, chatu) nelze z technických důvodů napojit na 

kanalizaci.

Pokud tedy vlastník chce čerpat příspěvek na vyvážení jímky ve výši  
40 Kč za každý vyvezený m3, musí vyplnit jednoduchou žádost o po-
skytnutí příspěvku. Do žádosti uvede svoje jméno, bydliště, popisné 
nebo evidenční číslo nemovitosti (domku, chaty) odkud se odpadní 
voda vyváží a počet m3 vyvezené odpadní vody, na niž chce příspě-
vek vyplatit. Žádost podepíše a připojí k ní potvrzení odboru správy 
majetku a investic, že jeho nemovitost se nemůže z technických dů-
vodů připojit na kanalizaci, a kopii zaplacených dokladů za vyvezení 
jímky. Na těchto dokladech musí být zřetelné, kolik m3 vody se z jímky 
vyvezlo. Není nutné žádat o příspěvek po každém vyvezení - žádost 
stačí podat jen jednou až dvakrát v roce. K žádosti je možné přiložit 
více dokladů. Zde však pozor: počet m3 uvedený v dokladech musí být 
shodný s počtem m3, na které žádáte příspěvek! Započítají se pouze ty, 
na které máte doklad.

Příspěvek na základě Vaší žádosti vyplácí finanční odbor městského 
úřadu. Žádosti jsou k dispozici tamtéž nebo na webu www.mnisek.cz  
v sekci „Vyhlášky a nařízení“. 

Ing. Petr Digrin, starosta

DO mNÍŠKU UŽ PROUDÍ VODA ZE ŽELIVKY
V polovině dubna byl ukončen provoz úpraven vod Malá Hraštice  
a Mníšek pod Brdy – Skalka a celé zásobování pitnou vodou bylo pře-
pojeno na nový přivaděč Baně II, který do Mníšku přivádí vodu z vodní 
nádrže Želivka. Kvůli technické i finanční náročnosti stavby a také spo-
lupráci devíti obcí se jedná o významný projekt nejen pro Mníšek, ale 
také pro celý region. 

Projekt skupinového vodovodního přivaděče BANĚ II byl připravován 
od roku 2008 a ideově navazuje na předchozí projekt přivaděče BANĚ. 
Na původní projekt bylo vydáno územní rozhodnutí, ale dále nepokra-
čoval. Projekční práce se zastavily v roce 2003, neboť některé z obcí, jež 
měly přivaděč financovat, od záměru ustoupily. 

Vzhledem k náročnosti stavby se od počátku uvažovalo zejména o spo-
lupráci obcí, které budou následně vodovodní přivaděč využívat. Jejich 
zapojení musela projednat zastupitelstva všech zainteresovaných obcí. 
V roce 2010 se na jeho vybudování dohodly města a obce Mníšek pod 
Brdy, Čisovice, Nová Ves pod Pleší, Zahořany, Řitka, Černolice, Líšnice, 
Všenory a Jíloviště (později se připojily ještě obce Klínec a Trnová), kte-
ré za tímto účelem vytvořily dobrovolný svazek obcí VOK Mníšek pod 
Brdy. Město Mníšek pod Brdy v roce 2008 nechalo na vlastní náklady 
zpracovat studii proveditelnosti a finanční náročnosti nového záměru 
přivaděče s cílem vyvarovat se osudu jeho předchůdce. 

Celkové náklady na vybudování přivaděče byly přibližně 205 mil. 
Kč - 190 mil. Kč stála vlastní stavba, přes 10 mil. projekční a další prá-
ce a přibližně 5 mil. Kč věcná břemena (původní odhady byly cca  
180 mil. Kč). Hrazeny byly jak z rozpočtů jednotlivých obcí (dle podílu 
na čerpané vodě), tak z dotace Státního fondu životního prostředí, jež 
činila cca 130 milionů Kč. Z rozpočtu města Mníšek pod Brdy bylo na 
přivaděč uhrazeno cca 25 mil. Kč. 

Smyslem přivaděče bylo zajistit stabilní dodávky dostatečného množ-
ství pitné vody, a to zejména s ohledem na budoucnost. V počátku se 
uvažovalo o třech variantách vedení - ze Všenor přes Černolice, z Baní 
přes Líšnici a Řitku a od Vltavy přes Davli. Kdyby přivaděč nebyl, musel 
by Mníšek hledat nové zdroje pitné vody (využívání vodojemu v Hrašti-
ci by do několika let přestalo stačit, investice do úpravny vody by před-
stavovala cca 12 mil. Kč).

„Mníšek by do podobného projektu nikdy nemohl jít sám. Především 
proto, že by ho nezaplatil. Sám by nikdy nezískal dotaci. Už v roce 2007 
jsme ho považovali za klíčový a velmi náročný. Nejsložitější bylo najít 
přijatelné technické řešení a přesvědčit ostatní obce. Důležitá byla i do-
hoda, jak bude fungovat financování a budoucí provoz. Žádná obdob-
ně složitá stavba se v našem regionu za posledních 30 let nepostavila,“ 
říká starosta Petr Digrin.

Příprava dokumentace pro územní řízení byla zahájena v roce 2009, rok 
na to bylo územní rozhodnutí vydáno. V roce 2013 získal VOK dotaci ze 
SFŽP, vypsal soutěž na realizátora stavby (stala se jím Energie, stavební 
a báňská a. s.), technický dozor zajišťovala jedna z divizí VRV a. s. V srpnu 
2014 byla zahájena stavba, a to ve Všenorech. Během stavby došlo k ča-
sovému posunu o několik měsíců - podle starosty to bylo zejména kvůli 
problémům na straně subdodavatelů a k rozhodnutí svazku, že rozšíří 
stavbu přivaděče o propojení mezi Mníškem a Včelníkem. V listopadu 
2015 byla schválena koncesní smlouva na provozování vodovodního 
přivaděče se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.

Mníšek se před pěti lety, v roce 2010, zavázal k odběru 211 tis. m3 vody 
(v roce 2015 činil odběr cca 201 tis. m3). Pro letošní rok je odhadovaný  
a plánovaný odběr 224 tis. m3 vody, tento závazek by město podle  
starosty mělo tedy splnit s dostatečnou rezervou.

Zora Kasiková, redakce, OKS

DĚTsKÁ HŘIŠTĚ V mNÍŠKU POD BRDY
Dosud byly provedeny úpravy na dětských hřištích v Rymaních, U dra-
ka a na skateparku. Bylo vybudováno nové dětské hřiště a cykloturis-
tické odpočívadlo na Pivovárce, které bude v nejbližší době otevřeno. 
Hřiště na starém sídlišti bylo kompletně zrušeno. 

Hřiště v rymaních
Hřiště je po provedených opravách znovu otevřeno.  Bylo sem umístě-
no nové pískoviště, osazen nový rám a také krycí plachta. Kompletně 
jsme vyměnili dopadové plochy. Kolotoč je opravený a dřevěné herní 
prvky byly opatřeny nátěrem. Herní prvky, které již neodpovídaly pat-
řičným požadavkům, byly odstraněny. 

Hřiště drak
Byly odstraněny nebezpečné palisády a kameny z „bobovacího“ kop-
ce. Herní prvky jsou nově natřeny a firma Simba opravila hlavní herní 
prvek, „Draka“. Dopadové plochy kolem herních prvků byly obnoveny, 
srovnán terén a zaseta tráva jako náprava po provedených zemních 
pracech. Hřiště bude otevřeno v první polovině května. Na víceúčelo-
vém hřišti je nová volejbalová síť a basketbalové síťky. 

Hřiště na starém sídlišti 
Odstraněny odtud byly všechny herní prvky, plot, pískoviště apod. Pro-
běhly tu terénní úpravy povrchu a plocha byla zatravněna. 

Hřiště na Pivovárce
V parku Pivovárka bylo dokončeno cykloturistické odpočívadlo s dět-
ským hřištěm. Nové místo pro aktivní odpočinek zejména dětí se na-
chází v bezprostřední blízkosti cyklostezky a přitom téměř v centru 
města. Dostanete se na něj ze Skalecké ulice nebo pohodlně cestou 
přes Pivovárku podél potoka z ulice Řevnická.  

Zprávy z radnice
Hřiště bylo dokončeno již koncem března a poté tu byla zaseta tráva, 
které je potřeba dát čas pro růst. Přibližně v první polovině května, po 
zesílení trávníku, bude hřiště otevřeno veřejnosti.  

Hřiště na novém sídlišti
Na tomto hřišti začnou stavební úpravy, o kterých jsme informovali 
v minulém Zpravodaji, během května. 

Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI
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ZPRÁVA O BŘEZNOVÉm JEDNÁNÍ  
ZAsTUPITELŮ
Na programu 12. zasedání zastupitelstva dne 29. března byly mj. infor-
mace o projektu Pavilon, prohlášení města ke koncepci dětských hřišť, 
zprávy finančního a kontrolního výboru a vyjádření města k protoko-
lům z provedených kontrol, návrh na rozdělení Grantu 2016 a přede-
vším rozpočet města a rozpočtový výhled.

témata od veřejnosti: kanalizace či chodníky
Zastupitel Pavel Grygar přednesl dva podněty od veřejnosti. První se 
týkal časového rozpočtu vybudování kanalizace ve Stříbrné Lhotě.  
Starosta Petr Digrin odpověděl, že dokončení se předpokládá cca v lis-
topadu. Druhý podnět se vztahoval k neexistenci chodníku u zastávky 
autobusu Mníšek pod Brdy, sídliště ve směru z Prahy. Starosta uvedl, 
že kvůli představám vlastníka o výkupní ceně (či směně) pozemků je 
jednání o případném vybudování chodníku komplikované. 

Zastupitel Pavel Jeřábek upozornil na chybějící zápisy z jednání komise 
pro územní plánování a rozvoj města. Současně se jeho příspěvek týkal 
tzv. mníšeckého trojúhelníku a otázky stavební uzávěry do doby nové-
ho územního plánu

Pavilon – přípravy pokračují
Po zprávě starosty o činnosti rady města (zprávy z rady města najdete 
na str. 2) následovalo projednání přípravy Pavilonu. „Kalkulace předlo-
žená zastupitelstvu vloni se prakticky nemění, v zásadě koresponduje 
s návrhem, přesnější číslo dostaneme po dopracování prováděcí do-
kumentace, kdy bude současně dodán položkový rozpočet a rozpočet 
akce“, řekl starosta. To se předpokládá na konci dubna. Poté by mělo ná-
sledovat jednání zastupitelstva a finalizace rozpočtu. Současně starosta 
zmínil, že na přeložky sítí a úpravy okolí Pavilonu (zeleň, cesty, drobný 
mobiliář) by město chtělo požádat o další dotace. Bez další diskuse pak 
zastupitelé vzali usnesením na vědomí informace o probíhajícím pro-
jektu a aktualizovaný realizační harmonogram. Dále ZM uložilo staros-
tovi svolat zasedání ZM bezodkladně po obdržení rozpočtu stavební 
části projektu a po výběru dodavatele úvěru. Programem jednání toho-
to ZM bude rozpočtové opatření, které v závislosti na výše zmíněných 
podkladech upřesní příjmovou a výdajovou část rozpočtu projektu.

koncepce dětských hřišť schválena 
Místostarostka Daniela Páterová uvedla, že městem nasmlouvaný revi-
zor odhalil vloni při každoroční revizi nedostatky na dětských hřištích 
a navrhl opravy. Město zvažovalo, zda by se oprava některých prvků 
vyplatila či bude výhodnější jejich odstranění a pořízení nových. Mís-
tostarostka seznámila přítomné s návrhem koncepce, kterou k dětským 
hřištím připravila ve spolupráci s OSMI (informovali jsme o ní v dub-
novém Zpravodaji). Zastupitel Jeřábek argumentoval, že hřiště nejsou 
uzavřena a koncepci zhodnotil negativně: „Koncept je špatný, naprosto 
mi tu schází stanovení odpovědnosti, systém kontrol jednou za rok je 
špatný“. Jaroslav Vyskočil z OSMI doplnil, že v koncepci jsou uvedeny 
pouze externí kontroly. Zastupitel Jeřábek dále zmínil škodu na trávní-
cích na hřišti u Draka způsobenou nákladními auty při dovozu zeminy. 
Zastupitelé navrženou koncepci schválili. 

Finanční výbor: parkovné a podpora rozpočtu
Zastupitelka Eva Wollnerová přednesla zprávu finančního výboru, kte-
rý projednal plnění rozpočtu 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 a po-
drobně prošel všechny položky. Na společném jednání s radou města 
byly podle E. Wollnerové zodpovězeny všechny otázky, FV si vyžádal 
doplňující informace a doporučil rozpočet ke schválení. FV dále dopo-
ručil změnu systému parkování na náměstí F. X. Svobody: prvních 60 
min. zdarma, každá další započatá čtvrthodina za 5 Kč v době od 8 do  
18 hodin. Návrhem výboru se bude dále zabývat rada města. Zastupitel 
Jeřábek pak vznesl dotaz k tomu, zda FV řešil reklamaci laviček (jejich 
výběr a kvalitu). Na to reagoval starosta Digrin s tím, že FV nebyl tím-
to pověřen a je to spíše věc pro kontrolní výbor.  Vedoucí OSMI Pavla  
Duchoňová v návaznosti na to uvedla, že 3 lavičky byly odcizeny  
a 2 byly v tak špatném stavu, že byly použity na opravu jiných. Starosta 
dodal, že pořízení laviček prošetřuje policie a město jí muselo předložit 
všechny dokumenty  

kontrolní výbor přednesl zjištěné nedostatky
Kontrolní výbor kontroloval zakázku „Výstavba chodníku podél ulice  
V Lipkách“ a v návaznosti na zjištěné nedostatky navrhl některá opat-
ření, například důsledné dodržování písemných pravidel pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu nebo i u podobně jednoduchých 
staveb vedení stavebního deníku. Dle své zprávy KV shledal, že změny 
díla při rozšíření kapacity ZŠ Komenského 420 nebyly projednány dle 
zákona o veřejných zakázkách nebo že zde město nezajistilo koordi-
nátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. KV dále dle své zprá-
vy dosud neobdržel požadované dokumenty k prošetření nákladů  
a výdajů na posudky související s rekonstrukcí náměstí F. X. Svobody. 
Starosta si vyžádal specifikaci těchto dokumentů, které KV ještě ne-
obdržel, s tím, že zajistí, aby byly dodány obratem. KV se dále rozhodl 
provádět průběžnou kontrolní prohlídku při stavbě tělocvičny. Město 
podle starosty jednotlivé kontrolní závěry prostudovalo a s tím, že se 
jednalo o administrativní chyby při vedení především drobných sta-
veb, připravilo návrh organizačních opatření. I menší stavební práce 
by tak nadále měly být vedeny přehledně a splňovat všechny požado-
vané náležitosti, byť to, jak řekl starosta, ve výsledku povede k jejich 
prodražení. 

Zastupitelé vzali na vědomí všechny zprávy KV a uložili radě města 
vytvořit metodiku pro systematické vedení dokumentů k jednotlivým 
projektům jako nápravné opatření vyplývající z provedených kontrol.

Zastupitelé rozdělili více než 700 tisíc kč v grantech
Návrh rozdělení finančních dotací v rámci Grantu 2016 představila 
místostarostka Páterová. Město podle ní obdrželo více žádostí o více 
peněz než v loňském roce. Při rozhodování radních hrálo podle ní roli, 
zda se daná organizace věnuje dětem a zda spolupracuje s městem.  
V návaznosti na diskusi byla ponížena dotace na pivní slavnosti (Společ-
nost Mníšek pod Brdy, o. s.) a získaných 5 000 Kč bylo přiděleno nohej-
balovému oddílu (TJ Sokol). Oproti předloženému návrhu zastupitelé 
přidělili 2 500 Kč hokejovému klubu. Celkem bylo přiděleno 267 000 
Kč pro kulturu a spolky, 283 500 Kč na sport a 190 000 Kč na podporu 
investičních projektů zájmových organizací. 

rozpočet města – schváleno za 15 minut
Po úvodním představení návrhu rozpočtu starostou Digrinem následo-
vala diskuse. Zastupitel Grygar poděkoval za připomínky paní Jeřábko-
vé. „Co je pro mě nejpodstatnější a proč nemohu zvednout ruku pro 
tento rozpočet, je, že tam chybí částka za projektovou dokumentaci na 
Pavilon, respektive na rozšíření základní školy, která by tam podle mého 
názoru měla být. Vysvětlení, kterého se mi dostalo, nejsem schopen 
akceptovat. Jde o to, že je tady částka z dotace na necelých 45 milio-
nů, která musí být kryta fakturami na stavební a technologické práce. 
Vzhledem k tomu, že už teď jsou dohodnuté tři firmy a víme, že to bude 
výdaj za 3,6 milionu, který nemá svou položku ve výdajích, tak to je po-
dle mne zásadní chyba rozpočtu,“ uvedl P. Grygar.

Starosta Digrin odvětil, že rozpočet bude upraven, až budou zřejmé 
přesné částky. Počítá se s tím, že částka bude financována z úvěru, 
který bude schvalovat zastupitelstvo stejně jako soutěž na dodavatele 
stavby. Pokud by se stavba neuskutečnila, zaplatilo by město projekto-
vou dokumentaci z rezervy, z úvěru pouze na projektovou část nebo  
z jiných zvýšených příjmů. David Řehoř k tomu podotkl: „Myslím, že pří-
jmová strana je postavena poměrně konzervativně a že je celkem sluš-
ná vyhlídka na to, že může dopadnout lépe. Nemyslím, že by tím nastal 
nějaký problém. Myslím, že na příjmové straně jsou rezervy“. 

Zastupitelé po této diskusi, která trvala přibližně 15 minut, návrh roz-
počtu schválili (pro: M. Nováková, M. Šretrová, M. Kotouč, E. Jarolím-
ková, H. Kotoučová, P. Digrin, D. Páterová, E. Wollnerová, Š. Slavíková 
Klímová, V. Kožíšek, D. Řehoř; proti: D. Dalešická, P. Grygar, P. Jeřábek; 
zdržel se: R. Procházka). 

Posledními body programu bylo zapojení obcí Klínec a Trnová do 
Svazku obcí VOK kvůli jejich připojení k vodovodnímu přivaděči Baně 
(schváleno), vodné a stočné pro 3 čtvrtletí roku 2016 (schváleno; výše 
vodného 45,02 Kč bez DPH; výše stočného 32,30 Kč bez DPH), dodat-
ky smluv Svazku obcí mníšeckého regionu (přistoupily obce Černolice 
a Voznice, vystoupila obec Řitka), souhlas s výběrem SčV jako provo-
zovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu města Mníšek 
pod Brdy, směny a koupě pozemků. Posledním bodem programu bylo 
schválení nového názvu ulice V Zahrádkách (jedná se o cestu vedoucí 
od konce aleje V Lipkách podél úpatí svahu pod Skalkou až k napojení 
na ulici k Rybníčku). 

Celý záznam jednání zastupitelstva najdete na www.youtube.com (ka-
nál Mníšek pod Brdy). Zápis z jednání je k dispozici na www.mnisek.cz. 

Zora Kasiková, redakce, OKS

Zprávy z radnice
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Zprávy z radnice
PAVILON – PRÁCE POKRAČUJÍ  
A VY sE NÁs PTÁTE
Jak práce na projektu Pavilonu pokračují, objevují se otázky, na které 
bychom rádi odpověděli. Někdy ani nejde o otázky, ale doslova o fan-
taskní představy a fámy. Snažíme se je pochopit a brát jako příležitost 
k hledání odpovědí. 
Základní škola praská ve švech, bez rychlé zásadní přístavby nebude-
me schopni nabrat další prvňáčky a pobrat děti z okolí ani na druhý 
stupeň. Nedostatečné jsou i prostory pro družinu. Město také zásadně 
potřebuje i nové kvalitní prostory pro komunitní a spolkový život a sál 
pro kulturně-společenské akce. Všechny tyto akutní potřeby by měla 
vyřešit výstavba nového Pavilonu, který v těchto dnech dokončují pro-
jektanti. Začíná neuvěřitelný závod s časem, abychom stihli zahájit stav-
bu co nejdříve. Nejen kvůli přidělené dotaci, ale i zbývajícímu času do 
zahájení dalšího školního roku 2017/2018.
Většina obyvatel města, a to nejen rodiče dětí školou povinných, chápe, 
že Pavilon potřebujeme. Shromáždili jsme nejčastější a nejaktuálnější 
otázky a požádali o odpověď místostarostku Danielu Páterovou, která 
na přípravné práce kolem Pavilonu dohlíží.

Pavilon přinese do oblasti více dopravy, více aut. Jak bude radnice do-
pravu a parkování řešit? 
Město objednalo vypracování odborné dopravní studie, která by měla 
popsat a řešit pohyb v celém  okolí školy.  Radnice už několikrát dala 
jasně najevo, že provoz Pavilonu nesmí přinést žádné zásadní zhoršení 
životních podmínek pro místní občany. To se samozřejmě týká i par-
kování. Odborníci řeší rozšíření parkovacích ploch tak, aby návštěvníci 
mohli zaparkovat jinde než v blízkých ulicích. Pro obyvatele v místě,  
v okolí Pavilonu, by jednou ze záruk a řešením mohlo být vybudování 
parkovací zóny, která umožní parkovat v dotčených časech pouze jim, 
rezidentům.
Další obavou je hluk. Mluví se o tom, že se v Pavilonu budou pořádat 
hlučné koncerty a lidé nebudou moci spát.
Neplánujeme žádné hlučné aktivity, ani časté koncerty. Zaprvé sál není 
primárně navrhován pro pořádání rockových nebo podobných koncer-
tů - pokud budou, tak jednou za „uherský rok“. Sál v přízemí Pavilonu 
bude jako aula sloužit dětem, žákům a škole pro školní a mimoškolní 
aktivity (například školní akademii), spolkům pro besedy, přednášky 
nebo třeba besídky dětí, maškarní bál apod. Časem bychom jej chtěli 
využívat třeba pro promítání, a to jak pro děti, tak i pro dospělé a se-
niory. Uvidíme, zda by byl zájem také třeba o městský nebo hasičský 
ples. Těšíme se, že v sále uspořádáme soutěž Brdský kos nebo některý 
z menších akustických koncertů v rámci Mníšeckého kulturního léta.  A 
počítáme, že v tomto důstojném prostředí se budou konat i zastupitel-
stva města.
V podmínkách dotace je prý povinnost pořádat minimálně dva koncer-
ty týdně. Je to pravda?
Samozřejmě, že NE! Dotace není určena na spolkovou část Pavilonu, ale 
pouze na školní část, takže ministerstvo financí, které nám dotaci po-
skytlo ani žádné podmínky ohledně kulturního zázemí klást nemůže. 
Za celé přízemí Pavilonu, tedy za sál, kavárnu, spolkovou část, za všech-
no, bude zodpovídat město, a kulturní program bude také zajišťován 
odpovědnou osobou z úřadu, tak jako je to nyní. A město si také ohlídá 
veškeré aktivity, které se v Pavilonu budou konat.  
Je pravda, že Pavilon bude patřit celý škole a že škola bude rozhodovat 
o tom, co se bude konat za akce v sále? Je pravda, že kavárna bude ote-
vřena dlouho do noci nebo nonstop? 
Ne. Nic z toho není pravda. Pavilon bude v majetku Města Mníšek pod 
Brdy. Škola bude provozovat první a druhé patro, tedy prostory škol-
ní, učebny, kabinety, družinu a další. Celé přízemí bude pod kontrolou 
města. Kavárna bude otevřena maximálně do 20 hod., stejně jako po-
dobná zařízení ve městě (Malý mnich, Patina House). Pokud se bude 
např. promítat v pozdějších hodinách, bude se občerstvení zajišťovat 
jen pro sál, nikoliv pro veřejnost. Provozovatel kavárny bude muset spl-
ňovat velmi přísné podmínky předem stanovené Městem (sortiment, 
otevírací doba aj.).

Město pro obyvatele okolních domů připravuje další veřejnou  
prezentaci Pavilonu v úterý 17. května 2016 od 19.00 hodin, 
kdy rozpracovaný projekt ve školní jídelně představíme a zodpo-
víme všechny otázky. 
Všechny podrobnosti najdete průběžně na speciálním webu  
www.pavilonmnisek.cz.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS 

mNÍŠEK sE VÝZNAmNĚ  
PODÍLEL NA KONFERENCI  
K BUDOUCNOsTI  
VZDĚLÁVÁNÍ  
VE sTŘEDOČEsKÉm KRAJI

Snad nikde v celé České republice nepanují tak dramatické a speci-
fické podmínky, jako právě v bývalých okresech Praha-západ a Praha- 
východ. Právě proto se v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání 
na území ORP Černošice (nutno chápat jako území bývalého okresu 
Praha-západ), konala konference s názvem „Demografický vývoj v okolí 
Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek pedagogů“.

Konference se aktivně zúčastnilo přes 70 odborníků v oblasti demogra-
fie, vzdělávání, veřejné a státní správy, starostů, ředitelů škol. Na panelu 
vystoupili také akademici a zástupci Středočeského kraje a Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Cílem konference bylo nejen navodit diskuzi na téma enormně se zvy-
šujících počtů školou povinných dětí, ale především společně hledat 
možná řešení nedostatečných kapacit v oblasti školství v prstenci ko-
lem Prahy. Problém je nejen z hlediska prostorových kapacit školských 
zařízení, ale i v personálním zajištění - v nedostatku pedagogických  
a kvalifikovaných pracovníků či asistentů. 

Jedna z nejlepších vystoupení z řad panelistů měly dvě zástupkyně škol 
z Mníšecka - ředitelka ZŠ Komenského 420 Mgr. Michaela Pažoutová  
a ředitelka ZŠ a MŠ Líšnice Mgr. Alena Fialová. 

Ze všech příspěvků, které na konferenci zazněly, je možné přijmout  
několik základních tezí:
l  Po dlouholetém úsilí starostů obcí a měst v prstenci kolem Prahy 

existují dotační programy zaměřené na řešení nedostatečné kapacity 
mateřských a základních škol.
l  Současné programy však kladou vysoké nároky na spolufinancování 

obcemi a neumožňují výstavbu velkých spádových škol, např. v Psá-
rech, Jesenici, Říčanech, Rudné, Čelákovicích a Jenštejnu. Příprava 
velkých projektů vyžaduje předvídatelnost a stabilitu systému, aby 
obce mohly investovat do finančně a časové náročné projektové pří-
pravy. 
l  Dotační programy musí rovněž umožnit investice do doprovodné in-

frastruktury (jídelny, tělocvičny a družiny).
l  Dlouhodobě udržitelná kapacita vyžaduje v prstenci kolem Prahy 

investice okolo 4 miliard Kč, což je jen hrubý odhad nejnutnějších 
potřeb. 
l  V území prstence kolem Prahy chybí koordinace potřeb na regionální 

a nadregionální úrovni. Je nezbytné najít legislativní řešení proble-
matiky spádovosti škol a přijímání žáků z jiných obci.
l  Doposud není řešen problém nedostatečné kapacity základních 

uměleckých škol.
l  Musí dojít k razantní podpoře pedagogického stavu, a to jak v oblasti 

financování, tak i rehabilitace prestiže pedagogické profese. Je málo 
učitelů a učitelek v mateřských i základních školách a bez zásahu 
MŠMT ČR a vysokých škol není možné dospět k nápravě.

Jedním z hlavních výstupů konference je „Memorandum o vzdělávání 
v prstenci Prahy“. Toto Memorandum bude předáno zástupcům Mini-
sterstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, hejtmanovi Středočeského 
kraje a dalším institucím. 

Memorandum je chápáno jako otevřené a každý, kdo je schopen se zto-
tožnit s v něm obsaženými myšlenkami, je může podpořit na speciální 
webové stránce http://map-memorandum.cz.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS  
a člen Řídícího výboru MAP vzdělávání v ORP Černošice



Zprávy z radnice
DO PŘÍPRAV NOVÉHO mĚsTsKÉHO wEBU 
sE mŮŽETE ZAPOJIT I VY 

Na webu www.mnisek.cz téměř pokaždé najdete, co potřebujete, ale 
než se k některým informacím proklikáte, možná se Vám udělá na prstu 
mozol. A co se grafiky a přehlednosti týče, každý na první pohled od- 
hadne, že mníšecký web už patří mezi veterány. 

Proto  vznikla  pracovní  skupina  Web,  jíž  předsedá  zastupitel  Pavel 
Grygar. Toho doplnili Lucie Vilímovská, Zdeněk Vyskočil, Michal Strnad, 
Robert Prokeš, Miloš Navrátil a Miroslav Škultéty.

„S trochou nadsázky bych řekl, že každý občan Mníšku by měl mít mní- 
šecký web nastavený jako domovskou stránku ve svém prohlížeči. A to 
nejen pro příjem informací, které musí být přehledně a logicky uspo- 
řádány,  aby  hledání  nebylo  vleklým  utrpením  s  nejistým  výsledkem. 
Neméně  důležitá  by  měla  být  role  městského  webu  jako  prostředku 
pro vzájemnou komunikaci občana s Městem i městem - tedy s úřadem 
i s ostatními občany. Na základě naší práce by město mohlo vypsat vý- 
běrové řízení na nový web,“ shrnul poslání skupiny její předseda Pavel 
Grygar. 

Členové  skupiny  se  shodli,  že  bez  důkladné  analýzy,  jak  návštěvníci 
webem města procházejí, na co kliknou jako první a kam se podívají 
potom, nelze v práci pokračovat. Proto od 21. března monitorují web 
našeho města pomocí služby Google Analytics, díky které nyní má pra- 
covní skupina i město detailní přehled o každém kliknutí – samozřejmě 
anonymně.

„Dosud jsme nevěděli, jak se uživatelé mníšeckého webu chovají, nyní 
už to víme. Vidíme, na co lidé klikají jako první, jak se pohybují webem, 
z jakých zařízení. Díky tomu budeme moci nový web co nejvíc přizpů- 
sobit uživatelům a jejich potřebám – ne aby se uživatelé přizpůsobovali 
webu,“ vysvětlil člen skupiny Robert Prokeš. 

Mezi nejnavštěvovanější části webu patří kultura, aktuality, volná pra- 
covní místa, adresář, úřední deska, územní plán a zápisy z jednání rady 
města a zastupitelstva. Třetina lidí přichází na web z mobilních zařízení. 

Protože web má sloužit především mníšecké veřejnosti, připravili členo- 
vé skupiny speciální „web o webu“ na  http://bit.ly/webmnisek . Ten by měl 
posloužit jako veřejné fórum, na kterém se budou průběžně objevovat 
anketní otázky, krátké příspěvky členů skupiny a k tomu také diskuse 
o jednotlivých bodech. Pokud se chcete zapojit do rekonstrukce mní- 
šeckého webu, jste pracovní skupinou srdečně zváni.

„Velmi  rádi  bychom  ve  spolupráci  s  občany  do  konce  letošního  roku 
připravili mapu nových stránek s komentářem u jednotlivých položek. 
Tento materiál předáme radnici,“ naznačil Pavel Grygar, do kdy by moh- 
la jeho skupina svůj úkol zvládnout. 

Pak už bude záležet na Radě města, kdy výběrové řízení uspořádá. „Je 
jasné, že Město nový web potřebuje, a jsem rád, že se práce na jeho 
rekonstrukci rozběhla. Jakmile dostaneme od pracovní skupiny podkla- 
dy, pokusíme se výběrové řízení rozběhnout co možná nejdříve,“ říká 
starosta Petr Digrin. 

 Zora Kasiková, redakce, OKS 

BUDETE sTAVĚT? ŽÁDOsT O VYJÁDŘENÍ 
sPRÁVCŮ PODZEmNÍCH sÍTÍ mŮŽETE 
PODAT JEDNODUŠE 
Pokud stavebník žádá o povolení stavby (územní souhlas, územní roz- 
hodnutí, ohlášení, stavební povolení apod.), je nutné, aby doložil sta- 
vebnímu úřadu vyjádření správců podzemních sítí. K podání žádosti lze 
využít on-line aplikaci e-Utility Report, která usnadňuje agendu podání 
a příjmu žádostí o vyjádření k existenci sítí. Všem dotčeným správcům 
inženýrských sítí systém na základě vyplněného webového formuláře 
vygeneruje  žádost  a  vybraným  správcům  ji  rovnou  elektronicky  ode- 
šle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré in- 
formace  potřebné  pro  vystavení  vyjádření  správce.  Jedná  se  o  rychlý 
a  bezplatný  způsob,  jak  podat  žádost  o  vyjádření  správcům  inženýr- 
ských sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut nebo aby nebyly odesílány 
žádosti nadbytečně. 
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HROZÍ LETOs OPĚT KALAmITA mŠICE smRKOVÉ?
Kalamita mšice smrkové na jaře 2015 představovala její dosud nej-
masivnější výskyt na území České republiky. Přemnožení této mšice 
spojené se silným poškozením smrku pichlavého (lidově nazývaného 
stříbrný, pocházejícího ze Severní Ameriky) se loni objevila prakticky ve 
všech krajích Čech (zejména v městské zeleni v teplejších oblastech), 
naproti tomu na území Moravy a Slezska byly pozorovány převážně její 
slabší výskyty.

Stupeň poškození smrků pichlavých mšicí smrkovou je velmi různorodý 
a je výsledkem intenzity namnožení mšic na konkrétním stromu a jeho 
následné reakce. U napadených stromů dochází ke žloutnutí, hnědnutí 
a opadu víceletého jehličí převážně ve spodní části stromu. U velmi sil-
ně napadených stromů je víceleté jehličí prakticky zcela opadané, při-
čemž opad zasahuje v některých případech až do podvrcholové části 
stromu.

Rozhodneme-li se po provedené kontrole výskytu mšice provést 
ochranná ošetření, přicházejí v úvahu dva základní způsoby: mechanic-
ké ničení mšic opakovaným postřikem proudovou vodou nebo aplika-
ce insekticidního přípravku, případně kombinace obou způsobů. Cílené 
ošetření insekticidem má opodstatnění tehdy, je-li mšice smrková na 
stromech přítomna ve vyšších počtech. Optimálně by měl být postřik 
načasován dříve, než se jakékoliv barevné změny jehličí vlivem sání mši-
ce objeví.

K možným opatřením, která podporují regeneraci smrků po napade-
ní mšicí smrkovou a zlepšují vitalitu stromů, obecně patří v první řadě 
vyrovnávací závlaha a dále některé přípravky podporující růst a funkce 
letorostů a kořenové soustavy (bioalgináty, fosforečno-draselná hnoji-
va, inokulace mykorhizními houbami).

V případě výrazně zhoršeného stavu některých smrků, tj. při silném opa-
du jehličí, se nedoporučuje jejich unáhlené kácení, aniž by se důkladně 
posoudily různé aspekty, jako je skutečná úroveň jejich poškození, mož-
nost regenerace, hledisko provozní bezpečnosti, reálná užitná hodnota 
jedince na daném stanovišti atp. Bezodkladné skácení je opodstatněné 
jen u stromů, u nichž ve větší části koruny vůbec nevyrašily letorosty, 
nebo z jakýchkoliv důvodů hrozí nebezpečí jejich pádu.

Výsledky z jiných oblastí Evropy, kde je přemnožování mšice smrkové 
mnohem častější než u nás, rovněž přinášejí doklady o tom, že i velmi 
silně poškozené stromy, jež ztratily prakticky veškeré starší jehličí, mají 
velkou naději na regeneraci.

A jaká je prognóza výskytu mšice smrkové pro letošní rok? Na základě 
poznatků z minulosti o přemnožení mšice smrkové a vzhledem k tomu, 
že v zimě přišlo období s teplotami pod -12 až -14 °C, které jsou pro 
naprostou většinu populace letální, je málo pravděpodobné, že by se 
podobně masivní přemnožení jako loni opakovalo i letošní jaro. Přes-
to je každopádně potřebné od jara 2016 kontrolovat přítomnost mšic,  
a to zejména u stromů, které byly postiženy silným opadem jehličí  
v roce 2015.

Doufáme, že v tomto budou mít odborníci pravdu a že loni poškozené 
smrky budou mít letos za příznivých podmínek možnost regenerovat 
bez opakovaného negativního dopadu sání mšic.

Za komisi pro životní prostředí Jaroslav Salava

Díky tomu, že Středočeský kraj podpořil službu e-UtilityReport,  
je možné její využití na území našeho kraje bezplatně (poplatek za 
zřízení účtu a za rok provozu jinak činí 3 500 Kč).  

Webový formulář najdete na adrese
http://cz.mawis.eu/stredocesky-kraj/.

Zora Kasiková, redakce, OKS

http://bit.ly/webmnisek
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BRDsKÝ KOs 2016
Do letošního ročníku se nám opět přihlásilo neuvěřitelných 120 dětí ze 
všech koutů republiky a máme dokonce i jednoho zahraničního účast-
níka ze Slovenska.

Stejně jako v loňském roce, i letos se nejvíce dětí přihlásilo do kategorie 
č. II. Proto jsme po poradě s porotci došli k závěru, že uděláme drobnou 
úpravu u této kategorie. Kategorie č. II bude dále rozdělena podle věku, 
a sice kategorie IIa (9–11 let) a kategorie IIb (12–14 let). I přes toto roz-
dělení musí proběhnout, stejně jako v loňském roce, dopolední předko-
lo. Z tohoto předkola bude v každé této kategorii vybráno 10 finalistů, 
kteří vystoupí v odpoledním finále.

a kdo letos usedne v porotě?

Zora Jandová (předsedkyně poroty) - zpěvačka, herečka a šéfredaktor-
ka Radia Junior

Milan Herman - hudební manažer

Markéta Zdeňková - zpěvačka, kytaristka a písničkářka 

Novou tváří v porotě bude Kateřina Šildová - herečka a zpěvačka.

Brdský kos se bude konat 28. května od 13 hodin.

Věříme, že přijdete mladé zpěváky podpořit a zpěváčkům přejeme hod-
ně štěstí a hlavně, aby si tento den skvěle užili. My se jim budeme snažit 
připravit pohodový den. 

Informace k soutěži můžete sledovat na facebookovém profilu „Brdský 
kos – pěvecká soutěž pro děti a mládež“ nebo na www.mnisek.cz pod 
odkazem Brdský kos.

Brdský kos by nemohl existovat bez našich partnerů, kteří nám dávají 
do soutěže ceny a kterým tímto moc děkujeme a velice si jejich pod-
pory vážíme:

Tereza Středová, OKS

 

 

 

 
 

 
 

První květnovou sobotu 7. května 2016 

Prostranství před zámkem v Mníšku pod Brdy  

Bleší trh  

8-12 hodin 
Potřebujete se zbavit nepotřebných věcí?  

Vykliďte sklepy, kůlny, garáže!  
Předměty, pro které nemáte využití,  

přijďte nabídnout zadarmo nebo za symbolickou cenu. 

& dětský Blešáček 
11-12 hodin 

Hrají si Vaše děti rády na obchod a nakupování? 
Nechte je vytřídit hračky, knihy a jiné věci,  

se kterými si již nehrají,  
pomozte jim je ocenit a společně si na Blešáčku  

vyzkoušejte skutečný obchod. 
 
 

Těšíme se na shledání! 
 

 

Farnost Mníšek pod Brdy, Spolek OÁZA 
a Město Mníšek pod Brdy Vás srdečně zvou 

na přednášku historika a archiváře Národního archivu v Praze 

 

PhDr. Libora Gottfrieda 

 

čtvrtek 19. 5. 2016 od 19.00 hodin 

Mníšek pod Brdy – prostory spolku OÁZA 
náměstí F. X. Svobody 38 

Vstupné: dobrovolné

KAREL IV. A JEHO DOBA 
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CYKLOBUs OPĚT V PROVOZU
Každý nepracovní den od 2. dubna do 
2. října 2016 jezdí cyklobus na trase 
Dobřichovice, nádraží – Řitka – Mní-
šek pod Brdy, náměstí – Kytín. Na lince 
cyklobusu platí Tarif PID a cena pře-
pravy jízdního kola je 16 Kč.

Letos na jaře se také rozšířily možnos-
ti pro přepravu jízdních kol v pražské 
MHD a v PID. Jedná se o součást kam-
paně „S kolem do MHD pro cyklisty“, 
na které ROPID spolupracuje s MHMP 
a DPP. V metru můžete kola přepravo-
vat nejen na každé poslední, ale i na 
každé první plošině (s výjimkou první 
plošiny v prvním vagonu). Počet pro 

cyklisty dostupných plošin se tím zvýší z pěti na devět v každé soupravě 
metra. Přeprava jízdních kol je zdarma. Kola mohou být přepravována 
také v tramvajích, a to ve vybraných úsecích ve směru z centra, s výjim-
kou doby ve špičce v pracovních dnech mezi 14:00 a 19:00. Od konce 
března byla přitom místa k přepravě kol rozšířena o osm dalších úseků 
viz web www.ropid.cz. Pro přepravu kol slouží místa určená pro přepra-
vu kočárků a přeprava kol v tramvajích je také zdarma. 

„ROPID se kromě propojování různých druhů veřejné dopravy zasazuje 
také o možnost kombinace cest veřejnou dopravou a zdravého pohybu 
na kole. V letošním roce jsme svědky přelomových novinek, jak cestovat 
s kolem po Praze a okolí. Postupně chceme vylepšit podmínky přepravy 
kol také v příměstských vlacích a na přívozech,“ uvedl ředitel ROPID Petr 
Tomčík. 

Bezplatnou přepravu jízdního kola jako spoluzavazadla umožňují želez-
niční tratě a přívozy PID i lanová dráha na Petřín. 

V rámci železniční přepravy bude každý nepracovní den od 25. března 
do 30. října 2016 v provozu Cyklohráček se speciálním vozem uprave-
ným pro přepravu jízdních kol. Cyklohráček bude jezdit na trase Praha, 
Masarykovo nádraží – Hostivice – Zákolany, zastávka – Podlešín – Slaný 
(– Zlonice). Cena za přepravu jízdního kola se zde odvíjí od vzdálenosti 
a začíná na 30 Kč.

Zora Kasiková, redakce (s využitím informací ROPID)

BLAHOPŘÁNÍ
22. března 2016 oslavila paní Věra Černá  
významné životní výročí - krásných 97 let.  
K významnému životnímu jubileu jí upřímně 
gratulujeme, přejeme pevné zdraví, pohodu  
a spoustu krásných dnů do dalších let. 

Město Mníšek pod Brdy

OsLAVA NAROZENIN  
V DOmEČKU
Dne 22. března 2016 se v Domečku slavilo.  
V tento významný den se sešla Rada starších 
spolu s vedením Domova v jídelně, aby popřá-
ly a oslavily narozeniny paní Věry Černé. Paní 
Věra Černá je naší obyvatelkou 7 let, tudíž osla-
va tak krásných narozenin je na místě. Popřát 
jí přišly i zástupkyně Města Mníšek pod Brdy. 
Celý Domeček přeje paní Věře Černé ještě jed-
nou krásné narozeniny a dlouhá léta.

Za Domov pro seniory Pod Skalkou Jan Daniel, ředitel

 

 

 

 

 

 

 

 

SMS INFOKANÁL JEDE NAPLNO! 

Proč je dobré jej mít a zaregistrovat se? 

• je to snadné a je to pro Vás zdarma 
• zprávy přímo do Vašeho mobilu Vás zastihnou 

kdekoliv 
• dostanete důležité zprávy, pozvánky, upozornění 
• obdržíte informace o odstávkách, uzavírkách,  

svozu odpadu apod.  

    

OÁZA Mníšek pod Brdy, z. s. vyhlašuje
výběrové řízení na funkci

kOOrdInÁtOrka mateŘSkÉHO Centra
s nástupem od 1. 9. 2016.

Rozsah práce: cca 15 hodin měsíčně (dohoda o provedení práce)
Náplň práce: tvorba koncepce a nabídky MC,  

zodpovědnost za celkový chod zařízení
Motivační dopis se stručným životopisem zasílejte na:  

oaza.mnisek@seznam.cz
nejpozději do 15. 5. 2016.
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POD sKALKOU JsmE UKLIDILI LETITÉ NÁNOsY 
ODPADU
Logbuk, cito, keška – taková slova jste mohli zaslechnout na konci aleje 
V Lipkách v sobotu 16. dubna 2016 ráno. Sešla se tu přibližně dvacítka 
„geocacherů“, tedy fanoušků tzv. geocachingu, kteří se připojili k akci 
Ukliďme svět, ukliďme Česko - Ukliďme Skalku. Přijeli z Prahy, Rožmitálu 
pod Třemšínem i vzdálenějších míst a stali se výraznou posilou zhruba 
desítky místních.   

Výsledkem našeho několikahodinového snažení byla pěkná řada pyt-
lů naplněných nejrůznějším odpadem. Vyčísleno to představuje více 
než tunu sesbíraného nepořádku, který pod Skalku zřejmě po celá léta 
zaváželi lidé z Mníšku i okolí. Odklízení jedné z černých skládek bylo 
nepříliš vábným výletem do historie – nacházeli jsme obaly a výrobky 
staré 20 i 30 let.

Děkujeme všem, kdo jste přišli a pomohli, byť jedinou odměnou Vám 
byl dobrý pocit a procházka Skalkou s vyprávěním o její historii. Dě-
kujeme Kryštofovi Laryšovi za zorganizování „geocacherů“, společnosti 
Komwag za podporu a poskytnuté rukavice a pytle a Zbyňkovi Uhlířovi 
ze Sběrného dvora Mníšek pod Brdy za přistavení a odvoz kontejnerů  
a naplněných pytlů s odpadem.

Jsme moc rádi, že okolí Skalky je opět o něco čistší. A také, že úklid své-
ho okolí zajímá i další nadšence – podporu si zaslouží například Jindřich 
Houska, který organizuje úklid svahu nad Zámeckým rybníkem v sobo-
tu 7. května od 8 hodin. 

Zora Kasiková, redakce, OKS
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Jak úklid pod Skalkou viděl jeden z účastníků 
„Rád pomáhám lidem a ještě více přírodě. Akce Ukliďme Česko, 
ukliďme svět se těší stále větší oblibě, což je jenom dobře. I díky 
geocachingu vidím, jak si úklid česká příroda zaslouží. Když jsem 
jako začínající kačer poznal, že mám možnost prostřednictvím ta-
kovýchto eventů pomoci, neváhal jsem. Pro mne a pro Zuzula42 to 
byla první CITOvka. 

Na Skalce jsem potkal staré známé a udělal jsem si známé nové.  
A rovnou na tykačku. Odnesl jsem několik pytlů odpadu z lesa, 
nabyl jsem několika nových zkušeností o geocachingu od zkuše-
nějších, ochutnal jsem řádně opečenou skaleckou specialitu a na  
závěr jako třešničku prožil fantastický kulturně poznávací zážitek 
pod taktovkou skvělého Miloše a Zorky. Ještě jednou jim moc děkuji. 

Skalka pro mne není neznámým místem, pravidelně se sem vra-
cím. I kamarád se tu ženil. A právě proto pro mne byla návštěva 
kostela sv. Máří Magdalény s ještě patrnou krápníkovou výzdobou 
a rekolekčního domu se sousoším Pieta velkou odměnou za vyko-
nané dopolední úsilí. V těchto prostorech jsem byl prvně.

Velmi děkuji za uspořádání tohoto eventu a také děkuji za objed-
nání počasí akorát. Ani teplo ani zima ani sucho ani vlhko.“

Martin Dvořák

Zprávy z radnice / Společnost

BARVY ČTYŘ KONTINENTŮ
autorů Zdenka Svánovského

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

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

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

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

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

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

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

www.mnisek.cz

Město Mníšek pod Brdy
Vás zve na fotogra�ckou  výstavu 
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Kultura a společnost

11. 6. 2016 ve 20:30 v amfiteátru Hostince u Káji Maříka
Vstupenky (á 200,- Kč) v prodeji v Hostinci u Káji Maříka  

nebo na Ticketportal.cz 

ŘEVNIČTÍ VYBÍRAJÍ  
NA sVÉ DIVADLO
Peníze na opravu svého Lesního divadla, které si 
v polovině června připomene 100 let od založe-
ní, vybírají lidé v Řevnicích u Prahy. Dobrovolníci 
mohou přispívat do plastových kasiček, které pu-
tují po místních provozovnách, nebo na speciál-
ně zřízený účet 20036388051399/0800. Na kontě 
je nyní přes 15 tisíc korun.  
K jubileu navíc žáci zdejší základní umělecké školy pod vedením učitelky 
Kateřiny KrutskéVrbové, absolventky střihu na FAMU, vytvořili originální fil-
mový spot. „Od počátku dubna ho v našem kině promítáme před každou 
filmovou projekcí,“ řekla členka řevnické kulturní komise Monika Vaňková.   
Spot vytvořili žáci filmové tvorby  a výtvarného oddělení. „Nejde o jejich 
první společné dílo. Na kontě už mají například oficiální trailer pro loňský 
ročník Festivalu bollywoodského filmu. Stejně jako tehdy i nyní jsme pro 
spot zvolili propojení hraného a animovaného filmu,“ uvedla Krutská-Vrbo-
vá s tím, že práce na výrobě spotu trvala přes dva měsíce. 
Hlavní oslavy výročí přichystalo město na 17. až 19. června. V pátek se bude 
v Lesním divadle především vzpomínat. Komponovaný pořad slova a hudby 
v režii ochotníků připomene nejslavnější éru divadla, nejvýznamnější po-
stavy i představení. K vidění bude i výstava dobových fotografií a plakátů. 
Herci proto oprašují dávné monology a dialogy, sestavují seznamy někdej-
ších členů a příznivců. „Pro pamětníky a další zájemce nejen z řad seniorů 
bude z náměstí vypraven speciální autobus, který je do lesa zdarma sveze,“ 
potvrdila vedoucí Městského kulturního střediska Veronika Stará. Zájemci si 
budou moci koupit almanach mapující stoletou historii amfiteátru a činnost 
Čekanovy dramatické družiny, která stála u zrodu Lesního divadla. Prodávat 
se budou rovněž trička či deky s logem výročí. 
V sobotu 18. června oslavy pokračují uvedením kabaretu Velvet Havel z di-
vadla Na Zábradlí. Představení získalo řadu ocenění a bylo vyhlášeno Insce-
nací roku 2014. Pro malé diváky je připravena na neděli hra Jiřího Jelínka 
Mami, už tam budem? z divadla Minor. Následovat bude divadelní koncert 
Příhody kluka BomBarďáka. Vstupenky za 100 korun na páteční večer a za 
220 korun na sobotní kabaret budou k dostání v řevnickém Zámečku.  
Záštitu nad jubilejní 100. sezonou převzal středočeský hejtman Miloš Petera 
i ministr kultury ČR Daniel Herman.  

Pavla Nováčková, Lesní divadlo Řevnice

koncerty varhany

Koncert je podporován J. C. Mannsfeldem a městem Dobříš.  Mediální partner

pro

Vážení přátelé hudby,

dovolte nám, abychom Vás v letošním roce pozvali na hudební cyklus Koncerty pro varhany 
pořádaný na podporu obnovy dobříšských varhan. Oslovili jsme pěvecké sbory a orchestry, které 
vnímají potřebu pomoci našemu projektu a jsou ochotné nám bez nároku na honorář představit něco 
ze svého repertoáru. Vy si tak můžete nejen vychutnat radost z krásné hudby, ale zároveň také formou 
dobrovolného vstupného finančně přispět na dobrou věc.

P R O G R A M 2016

 9. 4. 2016 Zámek Dobříš, Zrcadlový sál – Smíšený pěvecký sbor Česká píseň, Plzeň
 Sborová hudba v proměnách staletí – skladby renesančních, barokních, klasicistních 

a současných skladatelů

12. 6. 2016 Zámek Dobříš, Zrcadlový sál – Komorní smyčcový orchestr Quattro Corde
 Hudba starých mistrů – R. Fuchs, J. S. Bach, W. A. Mozart

10. 9. 2016 Kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši – Komorní soubor zobcových fléten 
 Tibia Pragensis

Renesanční hudba

23. 10. 2016  Kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši – Příbramská filharmonie a Smíšený 
komorní pěvecký sbor Dr. Vl. Vepřeka 

 A. Dvořák – Lužanská mše 

26. 11. 2016 Zámek Dobříš, Zrcadlový sál – Komorní orchestr Akademie věd Praha 
 F. X. Brixi, J. S. Bach, A. Vivaldi, W. A. Mozart a další

12/2016 Kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši – Pěvecký sbor Codex Temporis, Příbram
 Adventní koncert

 

MNÍŠEK POD BRDY, 8. a 9. června 2016 

Více na www.nakoledetem.cz 

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se dne  
18. 4. 2016 přišli naposledy rozloučit s panem Dominikem Šandorkou.
Srdečně děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.

Manželka, dcery a syn s rodinami

Podekování
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Zprávy z radnice

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

mikroregionu Mníšecko;

l  sběr různých druhů odpadů;

l  odvoz odpadu po úpravách zeleně;

l  vyštěpkování větví a jejich svoz;

l  k vyzvednutí černé pytle na uložení  
komunálního odpadu.

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

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA  
od 1. 4. 2016 

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

Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení 
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!

1 kg
zlata
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Recyklací vysloužilých elektrozařízení...
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Knihovna

CO nÁS ZaUJaLO:
Sanctum (napsala Madeleine Roux)
Pokračování knihy Asylum je velmi dobře graficky zpracované. Působí 
tajemně a strašidelně. Text je doplněn poměrně děsivými fotografiemi, 
které s příběhem úzce souvisí. 
Od začátku knihy se nebudete nudit. Zvláště pokud knihu čtete v noci 
v nějakém starším domě. Děj je napínavý a odehrává se v prostorách 
vysoké školy. V minulém století se tu nacházel blázinec se šíleným ře-
ditelem, který rád na svých chovancích zkoušel „nové“ děsivé věci, a to 
nejen lobotomii. Duchové pacientů žijí stále v kampusu a pronásledují 
tři mladé lidi, kteří se této záhadě snaží přijít na kloub.
Jediné, co mně na knize vadí, je, že nakladatelství JOTA změnilo překla-
datele anebo trochu zaspal editor: v přímé řeči není občas poznat, kdo 
zrovna mluví. Pozorný čtenář se tím ale snad nenechá odradit. 

Nikola Bláhová, knihovnice

PrvňÁČCI ByLI POPrvÉ na SkaLCe PaSOvÁnI  
na ČtenÁŘe
V úterý 12. dubna odpoledne jsme pro děti z prvních tříd ve spolupráci 
se Základní školou Komenského 420 připravily akci „Pasování prvňáč-
ků na čtenáře“. Prostory nádherného kláštera na Skalce byly pro tuto 
akci jako stvořené. Dříve zde bývala knihovna, kterou opečovával páter  
Čeněk (Vincenc) Lichtblau. Knihy půjčoval všem, kdo o ně měli zájem  
a kdo si chtěli číst v českém jazyce. I my si přejeme probouzet a podpo-
rovat v malých čtenářích zájem o čtení a o knížky. Díky nim mají mož-
nost rozvíjet svou fantazii a otevírá se jim úžasný svět bez hranic. 

Protože bývá zvykem, že pasování se ujímá král nebo šlechtic, i naše 
prvňáčky pasovala hraběnka - Benedikta Čejková z Olbramovic, která je 
s Barokním areálem na Skalce úzce spjatá. Děti se pak zapsaly do naší 
kroniky, dostaly průkazku do knihovny (na první rok mají vstup zdarma) 
a svůj první čtenářský deníček, do kterého si mohou zapsat své první 
přečtené knihy. Byl vytvořen speciálně pro ně a na jeho titulní straně je 
nakreslený školák Kája Mařík vytvořený Ivanou Bartůňkovou pro Mní-
šek pod Brdy podle knížek Marie Wagnerové. 

Během pasování se stalo našimi novými čtenáři 70 dětí. Slavnostní at-
mosféru doplnila hudební a recitační vystoupení dětí z 1. B, 1. C a 1. D, 
která si zasloužila potlesk.  

V červnu všechny děti, které budou mít ve svém čtenářském deníku za-
psanou alespoň jednu knihu, dostanou od nás v rámci akce „Knížka pro 
prvňáčka“ knihu Knihožrouti. Napsala ji Klára Smolíková a ilustrovala 
Bára Buchalová. 

Chtěly bychom touto cestou poděkovat paní ředitelce Michaele Pažou-
tové a paním učitelkám z prvních tříd za jejich pomoc a vstřícnost při 
pořádání této akce.

Smyslem pasování žáků prvních tříd na čtenáře je nejen oslavit s nimi 
jejich první čtenářské úspěchy, ale především v nich slavnostní a vý-
jimečnou akcí povzbudit zájem o čtení a naši knihovnu. Už v prvních 
dnech po pasování si mnozí z nich přišli do knihovny půjčit knížky. Na 
podzim od nás během tzv. klíčování dostanou klíč od světa fantazie. 
Věnovat se malým čtenářům a podpoře dětského čtení budeme i dále  
a pasování prvňáčků na čtenáře se bude opakovat opět napřesrok.

Tereza Bauerová, knihovnice

l  www.knihovna.mnisek.cz  l  tel.: 318 592 552  l  e-mail: knihovna@mnisek.cz
KNiHOVNA Mníšek pod Brdy

PrO dOSPěLÉ
ÖSTLUNDH, Häkan  
TEROR 
Vypráví o případu vraždy dvou 
egyptských přistěhovalců.
ROBERTSON, Imogen 
NÁSTROJE TEMNOTY 
Temně laděný detektivní příběh z Anglie 
18. století.
GILBERT, Elizabeth 
POSLEDNÍ AMERICKÝ MUŽ 
Životní příběh amerického dobrodruha, 
který se rozhodl žít v těsném spojení  
s přírodou.
FROST, Mark 
PALADINOVO PROROCTVÍ 
Mysteriózní thriller o nadpřirozených 
schopnostech dospívajícího chlapce. 
AARONOVITCH, Ben 
MĚSÍC NAD SOHO 
Kniha je pokračováním městské fantasy 
vyprávějící příběh Petera Granta, 
policejního zelenáče a nově i učně 
vrchního inspektora Nightingalea, 
posledního čaroděje Anglie.
MORIARTY, Liane 
ZAMILOVANÁ HYPNOTIZÉRKA 
Kniha vyprávějící příběh o tom, kam až 
nás může dovést touha být milováni.
McCLELLAN, Brian 
PŘÍSLIB KRVE 
Fantasy, ve které se rozlijí potoky krve, 
nebezpečně zavoní střelný prach a z 
hlubin věků se ozve jedna dávná legenda.
MAYLE, Peter 
O LANÝŽÍCH, ŠAMPAŇSKÉM  
A JINÝCH POŽITCÍCH 
Humoristické fejetony o tom, kterak by si 

měli užívat života milionáři a jiní boháči, 
pokud již tak nečiní.

PrO dětI
STEFFENSMEIER, ALEXANDER  
LÍZINKA HLEDÁ POKLAD 
Líza našla ve své pošťácké brašně 
záhadný vzkaz. Obrázková kniha pro 
malé děti.

DUDDLE, Johny 
PIRÁTI OD VEDLE 
Do klidného městečka Stříbrná Lhota 
přijedou noví sousedé. Nejsou to však 
obyčejní sousedé - jsou to piráti.  
S jejich příchodem se v městečku  
začnou dít zajímavé věci.

TWAIN, Mark 
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA 
Příběh Toma Sawyera známe všichni,  
ale tato kniha je speciálně připravená 
pro začínající čtenáře, kteří rádi čtou  
v angličtině.

MAŇÁK, Vratislav 
EXPEDICE Z POHLEDNICE 
Kniha byla vydaná letos k příležitosti  
Noci s Andersenem. Expedice z 
pohlednice je kouzelná kniha, díky níž 
se můžeme ocitnout všude, kam nás 
zavedou čarovné pohlednice.

NOVÁ HRA: PŘÍBĚHY Z KOSTEK 
Vyzkoušej si svou fantazii! Hoď 
kostkami a uvidíš, jaký příběh vymyslíš.
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Školy

POděkOvÁnÍ vedenÍ a UČIteLům v ZŠ mnÍŠkU POd Brdy
Jsme rodiči dvou dětí (Vojta a Jitka), které navštěvují Základní školu  
v Mníšku pod Brdy, Komenského 420. S touto školou jsme velmi spoko-
jeni, jak s vedením, tak s učitelským sborem. Na škole panuje příjemná 
atmosféra, vstřícnost učitelů k rodičům i dětem. Považujeme toto za vý-
sledek kvalitního vedení školy. Jsme moc rádi, že obě naše děti mohou 
navštěvovat školu, která se neustále rozvíjí a modernizuje. Tato škola je 
velmi podnětná, má hodně akcí, aktivit, dokonalejších a modernějších 
podnětů pro výchovu, vývoj a výuku dětí. 

Andrea a Michal Řehořovi

ZPrÁvy Ze ZŠ mnÍŠek (komenského 420)
4. d na návštěvě na statku ve Stříbrné Lhotě – poděkování
Naše třída na úvod dubnových center aktivit „Zvířata – naši kamarádi“ 
navštívila statek ve Stříbrné Lhotě. Majitel pan Libor Čermák ukázal dě-
tem, jaká všechna zvířata na statku žijí – různá plemena slepic a králí-
ků, perličku, hovězí dobytek, prasata i stádečko ovcí a koz, vše pečlivě 
označené cedulemi s popisem. 
Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí – a nutno říct, že byly za-
jímavé i pro nás, dospělý doprovod. Například jak správně pečovat  
o králíky, jaké výhody a nevýhody jednotlivá plemena mají, jak se ro-
zezná na první pohled kráva „na maso“ od krávy „na mléko“, proč má 
dobytek v uších cedulky a jak se provádí značení i čím která zvířata kr-
mit. Dále jsme si mohli prohlédnout, jak funguje past na divoká prasata  
i jakou mechanizaci potřebuje každý zemědělec. 
Statek funguje v režimu ekologického hospodářství a bylo vidět, že to 
není jen „nálepka“, ale že ke zvířatům se zde přistupuje s respektem  
a mají zajištěný kvalitní a důstojný život. Ekologické hospodaření je na-
víc přínosem pro celou okolní krajinu. Škoda, že takovíto zemědělci jsou 
u nás stále v menšině, a že jejich práce není dostatečně podporována 
a oceněna!
Pan Čermák ochotně odpovídal na všechny naše otázky a bylo vidět, že 
přípravě na naši návštěvu věnoval hodně času. Chtěli bychom mu touto 
cestou moc poděkovat a popřát celé rodině, aby se jim v hospodaření 
dařilo a aby je potkávalo co nejméně problémů! 

Za rodiče dětí ze 4. D Zuzana Bartáková

ZImnÍ OLymPIÁda  
v ČernOŠICÍCH
Ve středu 16. března se naše škola účastnila  
4. ročníku soutěže „Zimní olympiády“ v miniho-
keji a pětiboji smíšených družstev na zimním 
stadioně v Černošicích. Ze 16 pozvaných škol 
se zúčastnily čtyři: ZŠ Černošice, ZŠ Radotín,  
ZŠ Hradištko a ZŠ Mníšek. Každá škola mohla 
postavit 2 týmy podle zadaných podmínek. 

První soutěží byl pětiboj: slalom, jízda na čas 
- krátká i dlouhá trasa , štafeta, střelba na brá-
nu. Oba naše týmy srdnatě bojovaly a zbytek 
týmu, který zrovna nesoutěžil, své členy hlasitě 
podporoval (včetně pedagogického doprovo-
du). Kdo v té době nebyl ještě na ledě soutěžit, 
nemohl se dočkat!

Jedno jsme si moc přáli - získat medaili! Podle 
toho, jak jsme své výkony a výkony ostatních 
posuzovali, jsme doufali…

Pak nás čekal minihokej. V něm je hokejista ne-
ustále v akci, je zapojen do herních situací, má 
puk častěji v držení, více se dostane do bran-
kových šancí a častěji vystřelí. Brankáři jsou 
aktivní a neustále ve střehu. Minihokej nutí 
hráče k rychlejším změnám bruslení, častěji  
a včasněji přihrávat, pohotověji střílet, rozho-
dovat se a reagovat na neustálé změny směru  
a situací. Hra se téměř nezastaví, zapojení do 
hry je emotivní. V týmu jsme měli připrave-
ných 7 hráčů, které jsme právě pro náročnost 
hry často střídali. Všichni jsme měli z každé po-

vedené akce, šance, střely a vstřeleného gólu 
nesmírnou radost. I přesto, že jsme si předem 
řekli, že se nebudeme soustředit na konečný 
výsledek, ale na zážitky ze hry, byli někteří 
zklamáni. Výhra v obou zápasech, které jsme 
hned po sobě absolvovali, byla pouze o jeden 
bod. Což bylo úžasné, neboť jsme byli nejen 
mladšími soupeři, ale také jsme neměli tým 
sestavený jen z „hokejistů“.

Ihned po skončení posledního zápasu došlo 
k vyhodnocení. A tady nás čekala zasloužená 
odměna! Z 8 týmů jsme obsadili 3. - 4. místo, 
neboť naše týmy byly zcela vyrovnány. Získali 
jsme bronzové medaile za pětiboj , pohár za 

minihokej, diplom a k tomu obrovský ovocný 
dort.

Cesta zpět do školy nám utekla rychle, trochu 
jsme si při ní odpočinuli.To nám dopřála paní 
ředitelka, která nám po takovém vyčerpání 
objednala autobus.

Moc se budeme těšit na další rok, kdy se opět 
budeme moci setkat se soupeři na ledové plo-
še a zažijeme přitom plno skvělé zábavy. 

Hana Hrušková a Adéla Tupá,  
třídní učitelky 2. B a 2. D

(redakčně zkráceno)
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Cvičení zdravotnických druž-
stev SOS Extreme se bude letos  
6. - 8. května konat už poosmé, 

již několikátý rok právě v okolí Mníš-
ku pod Brdy a Dobřichovic. Ocenění – 
ta „placka“, kterou účastníci na závěr 
na Skalce dostanou - je jen bonusem. 
Hlavním smyslem akce je vzdělávat 
profesionály i laiky, záchranáře od 
studentů medicíny přes hasiče až po 
policisty. Soutěž pořádá nezisková or-
ganizace Asociace dobrovolných zá-
chranářů ČR. Jejím předsedou je Lukáš 
Tláskal.

Soutěže se účastní jak profesionálové (pod-
mínkou je jen to, že nesmí jít o posádky sani-
tek), tak laici. Jakou roli hraje taková různost 
účastníků? 
Je zajímavé pozorovat, jak si se stejným úko-
lem poradí laici a jak profesionálové nebo stu-
denti medicíny. Mám zkušenost, že si zpravidla 
lépe poradí laici. Například hasiči mají skvěle 
nacvičenou práci v týmu, strategii a určování 
priorit. Medik přijde k problému a začne pře-
mýšlet o dávkování léků, jak pacienta zajistit, 
jak s ním budou zacházet na ARO či JIP, ale 
uniká mu základní první pomoc. Hasičům dělá 
samozřejmě problém diagnostika odborných 
stavů, medikům zase nasazení krčního límce 
nebo komunikace s pacientem. 
Ta je obrovským problémem v poskytování 
první pomoci všeobecně. Stresový faktor, se 
kterým se například studenti medicíny nikdy 
nesetkali, je mnohdy přemůže a nejsou schop-
ni správně zareagovat a s pacientem komuni-
kovat. V jednom z předchozích ročníků jsme 
například za empatii ocenili strážce Národního 
parku Šumava, kteří sice neměli tak zažitou 
první pomoc, nicméně jejich komunikace  
s pacientem byla naprosto úžasná. 
Mezi týmy mohou být diametrální rozdíly, ale 
všichni se především chtějí něco naučit. Při 
soutěži je podstatný zájem – někdy se pozná, 
které družstvo vyslala škola a které tvoří nad-

šenci přihlášení z vlastní iniciativy. Hodnotit 
laiky a profesionální záchranáře je samozřej-
mě složité. Hodnocení je ale postaveno tak, že 
když chce soutěžící-profesionál udělat něco 
navíc oproti laikovi, třeba ohledně medikace, 
musí znát všechny indikace, kontraindikace, 
ředění. A na tom třeba studenti medicíny zpra-
vidla vyhoří.
Jak náročná je příprava soutěže?
Sofistikovaný systém tvorby a hodnocení dis-
ciplín vyvíjíme celých osm let. Na přípravě  
a realizaci soutěžních úkolů se podílejí i sami 
rozhodčí. Všechno konzultujeme v okruhu asi 
pěti lidí, je to několikaměsíční maraton pří-
prav, připomínek a doplňování. Soutěž samot-
ná pro nás začíná čtyři dny před zahájením  
a končí tři dny po vyhlášení. Časově, psychic-
ky i fyzicky náročné je udržet také organizační 
tým. ADZČR není jediným organizátorem, spí-
še koordinátorem, ale vše padá na mou hlavu. 
Musíme připravit jednotlivá stanoviště, na-
maskovat figuranty. Jsem puntičkář, nedůvě-
řuji nikomu a potřebuji si všechna stanoviště 
projít a zkontrolovat, že vše funguje. 
Jedna z minulých disciplín zahrnovala třeba 
záchranářské práce u vlaku. Čtyři měsíce jsme 
sháněli lokomotivu, aby byl vlak kompletní, tři 
měsíce majitele kolejí. Z hlediska bezpečnosti 
to byl ohromný problém, protože po vedlejší 
trati svištěly rychlíky. Autentický stres to nebyl 
jen pro soutěžící, ale i pro nás, aby se nikomu 
nic nestalo. Zaplať pánbůh, dopadlo to dobře, 
na mé lidi je spoleh. Jakmile dal soutěžící byť 
jen ruku za pásku, byl diskvalifikován – musejí 
se dodržovat pravidla. Je to pro jejich dobro  
a pro jejich život, záchranařina není anarchie.
V čem bude letošní soutěž jiná oproti předcho-
zím ročníkům? 
Letos jsme navýšili kapacitu z 15 na 18 druž-
stev, což je asi maximum, které jsme schopni 
zvládnout. Letos prvně přijede družstvo ofici-
álně poslané Hasičským záchranným sborem 
Středočeského kraje, což je asi vůbec poprvé, 
kdy se tato profesionální složka záchranného 
systému zúčastní soutěže. Poprvé se také jako 
družstvo zúčastní obecní policie, a to z Vestce. 

Kvůli většímu počtu účastníků budou muset 
první družstva startovat z Mníšku o hodinu 
dřív, tedy v 6 hodin ráno. Nechceme totiž 
zkracovat časy přímo na soutěžním stanovišti. 
Těch bude celkem 10
Letošní disciplíny nebudeme prozrazovat, ale 
jak vznikají a co je jejich cílem?
Jednotlivé úkoly jsou založeny na tom, že 
týmy musí pacienta podrobně vyšetřit, zkon-
trolovat životní funkce, odebrat všechny  
potřebné hodnoty. Není to tak, že by přišli  
a zeptali se, jaký má pacient tlak. To sice zkra-
cuje dobu zásahu, ale i kvalitu vzdělávacího 
efektu. Jsou stanoviště, kde je žádoucí i psy-
chologické působení. Snažíme se, aby všechna 
stanoviště, která soutěžící během dne projdou, 
svým vzdělávacím efektem pokryla kompletně 
všechny obory intenzivní medicíny. 
Tým přijde, dostane modelovou situaci a zadá-
ní a bude mít maximálně 15 minut na vyřešení 
úkolu, tedy ošetření pacienta nebo pacientů. 
Na každého figuranta je zpravidla jeden roz-
hodčí, s nímž mají soutěžící po plnění úkolu 
desetiminutovou rozpravu.
Soutěž není postavená na známkách od jedné 
do pěti. Některá stanoviště jsou za 2 500 bodů 
a zahrnují dlouhou řadu jednotlivých úkonů, 
které musejí záchranáři udělat. Záchranařina 
není složitá, je to o selském rozumu a předví-
datelných algoritmech. Přijdete k pacientovi  
a první, co musíte zvážit, je Vaše vlastní bez-
pečnost, Pak je na řadě celkové vyšetření pa-
cienta a tak postupujete bod po bodu u kaž-
dého stanoviště, z nichž na každém se setkáte 
s různými diagnózami. K tomu působí stres, 
čas, o noční etapě tma a únava. Většina dis-
ciplín vychází z reálných situací, které se staly  
a mohou se zase opakovat. Záchranář se na ně 
nemůže připravit, vždy na něj dopadne chaos, 
je náročné zůstat chladný.
Cvičení bude zahájeno v pátek noční etapou  
s pracovním názvem „hromadné neštěstí“. 
Tato disciplína je náročná a přitom nebodova-
ná - co je jejím smyslem? 
O noční etapě si soutěžící vyzkoušejí větší 
událost s větším počtem zraněných, ať už to 
byl vodácký tábor zválcovaný vojenskou eva-
kuační tatrou nebo dopravní nehoda autobu-
su s osobním autem. Cílem je, aby si soutěžící 
sáhli na psychologický dopad hromadného 
neštěstí na záchranáře, pocítili vliv chaosu, pa-
niky, nutnost řešit v jednu chvíli stav několika 
pacientů, potýkat se s VIP syndromem, kdy si 
pacienti vyžadují pozornost, určit priority. 
V terénu není čas na chyby, záchranáři musí 
být sehraní. Nemůžete řešit stav kolegy. V le-
tošní noční etapě musíme být připraveni i na 
možnost, že soutěžící pod psychickým tlakem 
zkolabuje. Počítáme s tím, že tzv. na lusknutí 
prstu ji bude možné přerušit.
Kdo při soutěži rozhoduje, jak si družstva po-
čínají? 
Rozhodčími jsou zpravidla zkušení záchraná-
ři, lékaři, krizoví manažeři ze všech záchranek  
v republice. Jezdí k nám z Plzně, Karlových 
Varů, Liberce, Prahy. Středočeská záchranka 
nám poskytuje odbornou záštitu. Hlavním roz-
hodčím, což je letošní novinka, je lékař zdra-
votnické záchranné služby v Německu.
Velká část skupiny plzeňských rozhodčích vy-
hrála naši soutěž ještě za dob studií. Pak začali 

ZÁCHRANAŘINA NENÍ ANARCHIE
rozhovor s Lukášem Tláskalem

Lukáš Tláskal na preventivní akci pro děti

Rozhovor
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Rozhovor
pracovat na krizových odděleních záchranek 
a jejich výjezdových skupin a stali se našimi 
rozhodčími, protože byli úžasní. Za osm let se 
nám podařilo získat tým lidí, kteří skvěle fun-
gují, jsou to odborníci na slovo vzatí, dokáží 
na soutěžící přenést vzdělávací efekt. Rádi se 
s nimi setkáváme. 
Z jakých zdrojů je soutěž financována? 
Prvních pět ročníků si rozhodčí sami platili 
stravu, protože rozpočet byl napnutý. Nyní 
vše platíme z rozpočtu soutěže: „projíme“  
50 000 Kč, „probydlíme“ kolem 40 000 Kč. Na-
opak vybereme po 2 000 Kč za startovné jed-
noho týmu a 400 Kč za ubytování a stravu jed-
noho účastníka. Zbytek jde z našeho rozpočtu, 
z dotačních programů a grantů, mj. od měst 
Mníšek pod Brdy a Dobřichovice, a od spon-
zorů. Díky sponzorům získáváme především 
ceny pro vítěze, a mnohdy to bývají moc zají-
mavé a hodnotné ceny.
Naše asociace má příjmy z pořádání kurzů,  
a to i komerčních. Spoustu subjektů ale vzdě-
láváme zadarmo, například IZS, třeba psovody, 
hasiče, vojáky. Přijde mi nemyslitelné za to vy-
bírat peníze. Spoustu času strávíme na preven-
tivních akcích pro děti, za což také nevybíráme 
peníze. Abychom třeba mohli na výročí hasičů 
v Mníšku ukazovat dětem maskování úrazu, 
musíme dělat jiné komerční akce. Momen-
tálně živíme docela velký vozový i technický 
park, máme zázemí, nafukovací záchranný 
stan, jsme nezávislí na energiích.
Všichni členové ADZČR pracují zadarmo - za 
celou dobu, kdy existujeme, si jediný člen ne-
vzal ani korunu za to, co dělá. Myslím, že jako 
neziskovka fungujeme velmi dobře, i když na 
to nemáme tolik času, kolik bychom si před-
stavili, poněvadž to děláme při svých civilních 
zaměstnáních. 
Účastnický poplatek se snažíme držet nízko, 
aby si jej mohli dovolit i školy. Standardní star-
tovné u podobných soutěží bývá i 4 000 Kč na 
jednoho soutěžícího. Z poplatků kryjeme ná-
klady na rozhodčí a na pohonné hmoty. Letos 
jsme 10 družstev už museli odmítnout – sice 
tak ztrácíme peníze, ale s každým družstvem 
navíc bychom už ztráceli kvalitu, a to je věc, 
kterou nikdy nepřipustím. Pak by to pro mě 
ztratilo smysl. 
Soutěž je přístupna veřejnosti – nekomplikuje 
to práci soutěžícím?
Jako preventisté jsme rádi, když se lidé přijdou 
podívat. Jaký to má pro ně dopad? Vidí reálnou 
situaci, reálně vypadající poranění a reálné 
ošetření a mohou si v dostatečné vzdálenosti 
vyslechnout hodnocení rozhodčího. Další po-
zitivní faktor, který přihlížející přinášejí, je, že 
přenesou nervozitu na záchranáře. Vědomí, že 
jim někdo kouká pod ruce, je žádoucí a setká-
vají se s tím záchranáři při každodenní práci. 
Většina stanovišť je otevřená veřejnosti, někte-
rá nejsou vhodná pro děti, jednoduše proto, že 
je tam moc krve, moc sprostých slov, situace, 
které děti vidět nemusí. Prostor, kam lidé ne-
smějí, je jasně vymezen. 
Vzděláváte a vychováváte zdravotníky a zá-
chranáře. Jaký by záchranář měl být?
Blázen? Nevím, jestli to mohu posuzovat  
podle sebe. Dělám to 10 let, jsem cholerik, ob-
čas flegmatik, asi hodně vůdčí typ. Mám dva 
úvazky a ještě dělám záchranáře dobrovolně, 
organizuji soutěže. A jde to. Zatím mě to pořád 
baví. Ale především mě baví ti lidé, se kterými 
to člověk dělá. 

Záchranáře nedělá škola, ani vzdělání. Dělá 
ho chuť tu práci dělat. Dobrý záchranář není 
ten, který chce machrovat na veřejnosti, což je 
další docela častý jev. Za mnoho mých kluků 
bych dal ruku do ohně - sice nemají vysoko-
školské diplomy, ale umějí tu práci dělat skvě-
le. A znám spoustu záchranářů, kteří mají sice 
vystudované školy, ale jejich práce je „bída  
s nouzí“. 
Bohužel systém je dnes nastaven tak, že 
spousta záchranářů shoří dřív, než se rozvinou. 
Záchranařina je finančně podhodnocená prá-
ce. Člověk při ní snadno shoří, dnes a denně 
se setkává s utrpením lidí, musí trochu otupět. 
Jak se soutěž za oněch osm let změnila a vy-
vinula? 
Navázali jsme na dřívější projekt, který dva 
roky fungoval na Karlovarsku, a vytvořili jsme 
skupinu záchranářů s vlastní vizí hlavně se vě-
novat dětem. Naší první soutěže v roce 2008 
se zúčastnilo 7 soutěžních družstev, trasa byla 
dlouhá 8,5 km a měla 7 stanovišť. Konala se  
v CHKO Slavkovský les, kde jsou nádherné 
scenérie, díky přestěhování do lokality Mníšku  
a Dobřichovic ale získala pak úplně jiný roz-
měr. Můžeme díky tomu především postavit 
soutěžní disciplíny do reálných míst. Díky spo-
lupráci s městy Mníšek pod Brdy a Dobřicho-
vice využíváme skutečné objekty a zajímavé 
lokality. 
Oproti minulosti narostl počet soutěžních 
družstev z původních 7 na letošních 18. Za 
dobu trvání soutěže se u nás vystřídaly všech-
ny kraje, všechna velká města, většina zdravot-
ních školy.
A jak se vyvíjíte Vy? 
Osm let dělám profesionálního instruktora  
a chci lidi, záchranáře, vzdělávat, protože jsou 
to naši potenciální kolegové. A jsme v podsta-
tě jedni z mála, kdo je schopný postavit je do 
reálné situace a připravit je na jejich budoucí 
pracovní život. Školy nepřipraví studenty na 
praktické situace: jak komunikovat s pacien-
tem, vypořádat se se stresem, zvládnout mo-
ment, kdy z pacienta teče krev. 
Stále to zdokonalujeme. Jakmile budeme 
stagnovat, přestane mě to bavit. Musí to mít 
efektivní dopad na všechny strany. Vzdělává-
me i figuranty, aby rok od roku hráli lépe. 
Hasičské jednotky z Mníšku, Stříbrné Lhoty, 
Kytína, Čisovic se každý rok na soutěž těší, 
protože si při nácviku zásahu u hromadného 
neštěstí mohou vyzkoušet reálnou situaci. 
Díky tomu, že soutěž zaštiťuje také Hasičský 
záchranný sbor, dostanou poté i zpětnou vaz-
bu - plk. Ing. Martin Legner, který je ředitelem 
odboru IZS HZS Středočeského kraje, jim po 

soutěži řekne, co dělali špatně. Spolupráce  
s nimi je bezvadná, jsou dalším článkem naše-
ho bláznivého sdružení, které to všechno dává 
dohromady. 
Kdybych neměl tým, který mám, tak to dělat 
nebudu. Náš tým je úžasný, od rozhodčího, 
který přijede až od Ostravy, po odborníky na 
krizové řízení, havarijní plánování, mimořádné 
události. Dnes máme důvěru středočeské zá-
chranky, hasičského záchranného sboru, letec-
ké záchranné služby Armády ČR, SOS Extreme 
má váhu i mezi odbornou veřejností. Z kluků, 
kteří uspěli v naší soutěži, jsou jedni z nejlep-
ších záchranářů, které znám. Třeba jsme je to 
částečně naučili i my. 

Zora Kasiková, redakce, OKS

adZČr
Asociaci založili jako občanské sdružení  
v roce 2008 tři studenti oboru zdravotnický 
záchranář a jeden mladý lékař. Jejich cílem 
bylo a je napravit nedostatek vědomostí  
o základech první pomoci mezi laickou ve-
řejností. Hlavními oblastmi činnosti sdru-
žení je prevence a osvěta, školení první 
pomoci, zdravotnické asistence, maskování 
poranění a intervence při mimořádných 
událostech. V asociaci pracuje cca 20 lidí,  
a to převážně hasiči, záchranáři, vojáci či lé-
kaři, ale i školení laici.

www.adzcr.eu

SOS extreme 2016 v číslech
18 družstev po 4 členech
10 stanovišť
15 km trasy
50 figurantů pro noční etapu, 15 figurantů 
pro denní etapu
30 rozhodčích
20-25 lidí pro technické zabezpečení
3 jednotky hasičů, policisté, psovodi
5 maskérů poranění

Soutěžní týmy:
1. ČČK Šluknov
2. Pů team
3. Neříkej mi bejby
4. SDH Lhota
5. Paraořechy
6. Rescue holky
7. Ambulance Meditrans
8. HZS SČK 
9. Zdravka Zlín
10. Obecní policie Vestec
11. VŠZ Duškova 
12. SDH Hlásná Třebaň
13. Hasiči Praha-západ
14. Plzeň 1
15. Akutní intoxikace čučoriedkami
16. Záchranáři Česká Kamenice 
17. ZBČKPČR
18. Záchranný tým ČČK Ostrava

Jedno ze stanovišť loňské soutěže
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Školy

dětI Z PÁtýCH tŘÍd v LOtyŠSkU
Čas od 4. do 10. dubna jsme my, dívky a chlapci z pátých tříd, strávili 
v Lotyšsku v rámci programu Erasmus. Byli jsme ubytováni v rodinách 
tamních studentů. Každý den byl pro nás připravený bohatý program. 
Hráli jsme různé hry, prezentovali přírodu České republiky, navštívili 
hlavní město Rigu. V sobotu pro nás naše hostující rodiny připravily 
návštěvu pláže, restaurace a zábavu na bobové dráze. Během našeho 
pobytu jsme používali anglický jazyk. Byla to pro nás velká zkušenost. 
Rádi bychom poděkovali paní učitelkám B. Soukupové a S. Lisé za péči 
a pomoc během našeho pobytu a paní učitelce I. Širkové za možnost 
se zúčastnit.

Eliška Medková a Adéla Jandová z 5. A

Tento projekt je realizován za  
finanční podpory Evropské unie.

noc s andersenem v 5. a
Jako každý rok, tak i letos proběhla v naší třídě Noc s Andersenem. Tý-
den před se domlouváme, balíme si věci a nakupujeme dobroty. Když 
nastane náš den, tak už se nemůžeme dočkat. S odbitím 18. hodiny 
jsme se všichni sešli ve škole. Hned poté jsme si řekli, jak bude probíhat 
celý večer. Hráli různé hry, plnili úkoly a bavili se. V nočních hodinách 
jsme rozložili spacáky a hledali zašifrovaný a schovaný poklad. Společ-
ně si připomněli zakladatele pohádek pana H. Ch. Andersena.
Jako vždy to byl krásný večer, plný smíchu, zážitků a radosti.

Zpracovali žáci třídy 5. A

nOvInky Ze ZŠ mnÍŠek POd Brdy
Vážení rodiče a čtenáři,
blíží se konec školního roku 2015/2016, během kterého jsme byli nu-
ceni operativně řešit hned několik zásadních věcí. Jistě jste v posled-
ních dnech zaznamenali v médiích několik pořadů, ve kterých vystupují  
zástupci měst a ředitelé škol na Praze-západ s problémem kapacit ve 
školách a školkách. Sama jsem zastupovala v této věci ředitele škol  
z této oblasti na konferenci na téma „Demografický vývoj v okolí Pra-
hy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek kvalifikovaných pedagogů“, která 
proběhla v úterý 12. dubna 2016 v budově Magistrátu hlavního města 
Prahy. 

Jistě jste zaznamenali i problém s přijímáním žáků do 1. tříd naší školy, 
se kterým jsme se museli v letošním školním roce potýkat, přestože za 
poslední čtyři roky jsme kapacitu již navyšovali ze 600 na 690 žáků díky 
vybudování modrého pavilonu. Ředitel školy je bohužel KÚ tlačen do 
přijímání žáků i z nespádové oblasti až do plné kapacity školy. Nepomá-
hají ani argumenty, že již nemáme prostory pro vytváření dalších tříd  
a do kapacity tříd se nám tito žáci nevejdou. Nepomáhá ani to, že 

Nerada dělám unáhlená rozhodnutí a už vůbec nesnáším rozhodovat 
se hned! Ale nedávno jsem takové rozhodnutí sama udělala a praktic-
ky z hodinu na hodinu se rozhodla podat žádost o přestup dcery do 
ZŠ Mníšek pod Brdy. Jelikož sama pedagogiku studuji a zajímám se  
o nové možnosti ve vzdělávání, bylo mi moc líto, že dcera ve druhé třídě 
nechce chodit do školy, škola ji nebaví a každé ráno se opakovaly scény 
– „bolí mě břicho“, „nechci do školy“, „je to nuda“ a podobně. Byli jsme 
z toho nešťastní a snažili se to všemožně řešit. Bohužel neúspěšně. Šla 
jsem proto na Den otevřených dveří do ZŠ Mníšek pod Brdy skepticky 
a záměrně vzala dceru s sebou. Ale již při prvním vstupu do budovy 
se mi chtělo brečet - radostí. Milí a usměvaví „osmáci“ nás provázeli po 
škole a vysvětlovali nám, co nás zajímalo. Úžasně vyzdobené třídy s vel-
kými písmeny abecedy, všude pomůcky, vše pro děti a dětem. A v tu 
chvíli jsem věděla, že to je to, co chci pro své dítě. Cítila jsem ze školy 
a z pedagogů touhu pomáhat dětem, podporovat je, aby samy došly  
k výsledku, k řešení. Nesoutěžit, neupozorňovat na nedostatky dru-
hých. Zkrátka dcera byla nadšena a já ještě víc. Už jsou to skoro 3 měsí-
ce, kdy dcera je naprosto spokojená, šťastná, školu miluje a já jako rodič 
se aktivně zapojuji do dění ve třídě a děsně nás to obě baví. Chci touto 
cestou moc poděkovat vedení a pedagogům ZŠ Mníšek pod Brdy za to, 
co pro děti dělají a hlavně, že to vše dělají srdcem! Jsme rádi, že jsme  
u Vás. Děkujeme. 

M. a B. 
(Autoři si nepřejí být uvedeni, jejich jména jsou ale redakci známa).

tito žáci mají místa ve svých spádových školách.  Stejně nám KÚ tato  
rozhodnutí o nepřijetí zrušil a žáky přijal. Domnívám se, že potom vy-
tváření kritérií řediteli škol pro přijetí žáků je naprosto zbytečná práce.  
Rozhodně nás těší zvýšený zájem o naši školu, který není způsoben 
pouze přistěhováním nových žáků do Mníšku pod Brdy, ale přicházejí  
k nám i žáci z okolních škol. Rodiče těchto žáků vidí, co vše mníšecká 
škola nabízí. Někteří se dokonce dotazují, jaké se u nás platí školné. 
Proto bych ráda při této příležitosti veřejně vyjádřila svoje poděkování 
všem učitelům, kteří odvádí v naší škole kvalitní práci a během výuky 
odevzdávají svým žákům maximum, přestože nemají k dispozici dosta-
tečný prostor.

Nám se nakonec podařilo, bohužel na úkor prostoru pro zaměstnance 
školy, najít ještě jednu místnost (současnou sborovnu), ze které vznikne 
nová třída, a tak navýšíme kapacitu na 730 žáků. Tím pokryjeme po-
ptávku našich mníšeckých žáků. S okolními obcemi, které jsou ochotny 
se i finančně podílet na vybudování nových míst, jsme momentálně  
v jednání. Jedná se o starosty obcí  Kytín, Klínec a Zahořany. 

Situace je pro všechny ve škole náročná, protože prostory jsou stísněné, 
a proto nutně potřebujeme další budovu. Těšíme se na novou tělocvič-
nu, která zvýší úroveň hodin tělesné výchovy.

Pro práci školní družiny jsme již vybudovali malé hřiště a z uspořených 
prostředků bychom rádi vybudovali i další herní prostor. Finančně nám 
v tom pomůže i získaný grant na podporu environmentální výchovy 
pro rok 2016. Těšíme se  na vybudování chodníčků z přírodních ma-
teriálů pro bosé nohy a vytvoření hradby, kterou ušlapeme vlastníma 
nohama z jílovité hlíny, slámy a písku. Budeme rádi i za Vaši pomoc  
v tomto projektu.

Díky různým grantům se nám totiž daří zvelebovat prostředí školy, škol-
ní zahrady, nakupovat nadstandardní školní pomůcky i lépe vybavit 
školní dílny.

Co se týká evaluace školy, kterou by si každý ředitel, který chce svou 
školu někam posunout, měl po určité době nechat zpracovat, odborníci 
doporučují právě období 4 let od nástupu nového ředitele. Jak jistě víte, 
Město od června 2015 připravuje evaluaci školy. Nezávisle na tom jsme 
udělali autoevaluaci  a počítáme i s realizací dalšího kroku - evaluace 
školy do konce kalendářního roku 2016. Autoevaluace, kterou jsme  ne-
chali vypracovat společností AISIS, o.s., byla provedena na profesionální 
úrovni. Nikoli na tištěných formulářích, které by byly odevzdávány pří-
mo škole, ale elektronicky přímo do společnosti AISIS, která na základě 
tohoto anonymního šetření zpracovala závěry.  

Všem čtenářům bych ráda popřála hodně dobrých nápadů, které město 
Mníšek pod Brdy budou posouvat stále dál. A nám všem hlavně hodně 
zdraví.

Mgr. Michaela Pažoutová, ředitelka
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Děti

ČeJka O veLIkOnOČnÍCH PrÁZdnInÁCH
Čejka o velikonočních prázdninách vyjela do míst, kde jsme společně 
ještě nebyli - na severní Moravu. Ubytovali jsme se u skautů ve Štram-
berku a další den jsme celý věnovali prohlídce tohoto romantického 
města. Viděli jsme jeskyni Šipku proslulou archeologickými nálezy, 
nově založenou botanickou zahradu, muzeum malíře Zdeňka Buria-
na, výstavu Aqua-tera a samozřejmě jsme vystoupali i ke štramberské  
„Trúbě“.

V sobotu jsme si jeli prohlédnout známý skanzen v Rožnově. Byly zde 
velikonoční trhy - takže veselo. Ale dětem se asi nejvíce líbila vesnice  
s domácími zvířaty. Dost objektů bylo ještě zavřených – škoda.

Neděli jsme věnovali opět přírodě – návštěvě CHKO Poodří. Největším 
zážitkem byly louky s obrovským množstvím sněženek, které u nás 
známe jen ze zahrádek. 

Teď nás čeká ještě soutěž Zlatý list a pak už příprava na tábory. Na za-
čátku prázdnin Slovensko, na konci jižní Čechy.

Věra Hanousková

vÍtÁnÍ Jara ve FaBIÁnkU 
Po dlouhé zimě jsme se už všichni těšili na teplé, hřejivé jarní dny, kte-
ré nás lákají k delším výletům do přírody. Jaro jsme v březnu s dětmi 
vítali jarními básničkami, písničkami i výtvory. Ve třídě jsme si založili 
i malou truhlíkovou zahrádku, kterou jsme osázeli semínky zeleniny  

a bylinek. Děti se o ni pečlivě starají a bedlivě sledují, jak nám vše  
doslova roste před očima. Můžeme tak vnímat změny spojené s jarem 
nejen při procházkách venku, ale i u nás ve třídě. O to větší radost máme 
z darovaného broukoviště - domečku pro brouky, který pro nás a pro 
seniory vyrobily děti z mníšecké ZŠ. Můžeme tak v atriu Domova pro 
seniory brouky lépe poznávat a pozorovat. 

Stejně jako každý rok jsme se i letos rozloučili na dalších 9 měsíců s paní 
Zimou a společně se Žluťásky si vyrobili Moranu, kterou jsme vyhodili 
do rybníka, abychom už mohli konečně přivítat jaro. Děti pak cestou 
domů našli vzkaz od skřítka Jarníčka, který jim poděkoval, a ve Fabi-
ánku na ně čekalo malé jarní překvapení. Další den putovali do lesa za 
skřítkem Jarníčkem Modrásci. Tentokrát si pro ně nachystal různé úkoly 
s jarní tématikou, které hravě zvládly, za což na ně čekala ve třídě také 
odměna.

Kromě výletů do lesa, na Skalku, do knihovny a na keramiku navštívili 
Modrásci během března a dubna i divadelní představení pořádané ma-
teřskou školou v Řitce. V dubnu také proběhlo další příjemné setkání  
s obyvateli Domova pro seniory, při němž v rámci projektu „Senioři  
dětem, děti seniorům“ vyráběli senioři společně s dětmi obrázky roz-
kvetlé louky a závěsné dekorace. Výtvory nám nyní zdobí nejen naší 
třídu, ale také prostory Domova pro seniory.     

Konečně nám také přibývá více slunečných dnů a my se těšíme na další 
společné výlety a dobrodružství.   

Za Fabiánek Karina Hofmeisterová, lektorka Žluťásků

POZvÁnka na UkÁZkOvOU  
HOdInU dO nOvÉ ZŠ v dOBŘÍŠI
1. září 2016 se v Dobříši otevřou dveře nové 
devítileté Základní školy TRNKA, která bude 
mít v každém ročníku maximálně 16 dětí. Prv-
ní školní rok budou v TRNCE učit 2 usměvavé 
a pozitivně laděné paní učitelky, které práce  
s dětmi opravdu baví. Co říkají o své práci a jak 
budou učit?

Mgr. Markéta Svobodová, učitelka budoucí 
první třídy: „Při své práci považuji za důležité 
budování a posilování dobrých vztahů, pozi-
tivní přístup, radost, nadšení, vytvoření bez-
pečného prostoru pro sdílení toho, čím žijeme. 
Preferuji aktivní učení, snažím se vycházet ze 

zkušeností dětí, které se vzájemně obohacují 
tím, co každé z nich zná, ví nebo umí a na tom 
stavíme dál, objevujeme svět společně. Vedu 
děti k aktivitě, kreativitě a spolupráci. Nezbyt-
ná je pro mě také otevřená komunikace a spo-
lupráce s rodiči a celkově příznivé klima školy 
– věřím, že toto vše děti i rodiče v ZŠ TRNKA 
najdou.“

Mgr. Jana Zajícová, učitelka budoucí smíšené 
druhé a třetí třídy: „Ve třídě kladu důraz na vy-

tvoření příjemného a bezpečného prostředí. 
Prostředí, kde se děti respektují a dodržují pra-
vidla vzájemné komunikace. Zabývám se roz-
vojem čtenářství a využívám možnosti, které 
nabízí ke kultivaci dětské osobnosti. Při vyučo-
vání preferuji metody aktivního učení. Snažím 
se na každé dítě pohlížet jako na jedince, který 
má svá obdarování a své výzvy. Vytvářením ko-
operativních učebních situací učím děti, jak se 
vzájemně respektovat a pomáhat si. Snažím se 
otevírat jim svět.“

Více informací o ZŠ TRNKA si můžete přečíst 
na webových stránkách www.zstrnkadobris.
cz. Zároveň Vás zveme na otevřenou hodinu, 
kde naše milé paní učitelky společně prove-
dou děti i dospělé zábavnou hodinou mate-
matiky dle prof. Hejného, která se bude konat 
ve čtvrtek 12. května 2016 v Městské knihovně  
v Dobříši! Bližší informace najdete na webu.

Za tým ZŠ TRNKA Magdaléna Ježková
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Spolky / Sport

HOStÉ U dUBnOvÉHO StOLU
První aprílový den přinesl Terapeutické komunitě 
Magdaléna příjemné překvapení – nežertujeme, ale 
prozradíme, že nás navštívila poslankyně Helena Lang-
šádlová. Seznámila se s komunitou a pobavila se s jejím 

vedoucím Pavlem Hanzalem o prevenci vzniku závis-
lostí, o specifikách léčby nebo třeba o problémech, jimž 

komunita i společnost čelí.
Významná událost se odehrála 18. a 19. dubna, kdy na Včelník zavítali 
terapeuti z komunit z celé republiky. Magdaléna hostila setkání Odbor-
né sekce terapeutických komunit při Asociaci nevládních organizací 
zabývajících se prevencí a léčbou závislostí. Pravidelné setkávání členů 
sekce je příležitostí osobně sdílet nejnovější poznatky z oboru, zásadní 
profesní otazníky a příklady dobré praxe.
Hlavní diskutovaná témata odrážela aktuální nejpalčivější trendy ve 
společnosti. Prvním z nich byla specifika patologických hráčů z po-
hledu terapie závislosti. Připravili jsme panelovou diskuzi s Františkem 
Trantinou, tajemníkem asociace studentů adiktologie a průkopníkem 
tohoto tématu i mezi odbornou veřejností. Zájemců o komunitní léčbu 

z řad gamblerů podle přítomných terapeutů přibývá. Trantina ji pova-
žuje za ideální pro tento typ klientů, neboť podle něj je pro ně ústavní 
léčba příliš krátká a navíc neposkytuje dostatečnou resocializační pod-
poru, jež je klíčová.
Druhým tématem byla spolupráce a provázanost komunitní léčby zá-
vislostí s vězeňskými službami. V některých věznicích existují speciali-
zované odvykací programy; jelikož se ale stále odehrávají v uzavřeném 
světě věznice, vidí někteří odborníci komunitní léčbu jako ideální násle-
dující mezistupeň v resocializaci odsouzených uživatelů drog po pro-
puštění z výkonu trestu. 
Sečteno a podtrženo – dlouholeté zkušenosti nejen ze Včelníku po-
tvrzují, že komunitní způsob léčby závislostí je a bude funkční. Terapie 
postavená na principu sdílení, spoluodpovědnosti, bezpečí, přijetí a vy-
mezení hranic je spolehlivým polem, na němž si lidé, kteří z ní z různých 
důvodů vypadli, mohou nacvičit, jak se vrátit do přirozené komunity. 
V komunitě terapeutické mohou strávit pár bezpečných, i když nároč-
ných, měsíců hledáním sebe sama. Už osmnáctým rokem jsme rádi je-
jich průvodci po této cestě.

Johana Růžková, PR manažerka

SOUtěžnÍ HOkeJOvý tým Ht mnÍŠek POd Brdy 
na vZeStUPU
S hokejovým týmem Mníšku pod Brdy, dlouholetým tradičním účast-
níkem meziokresního přeboru ledního hokeje ČSLH, se v posledních 
letech opět musí počítat jako se silným soupeřem. V sezoně 2013-14 
získal partnerskou záštitu největšího českého projektu pro amatérské a 
hobby hokejisty HokejoveTreninky.cz vedeného bývalým reprezentan-
tem Martinem Maškarincem. Poté získali hráči možnost trénovat pod 
vedením hokejových legend a zvýšit si tak svoji výkonnost, bez které by 
nemohli uspět ve stále se zvyšující kvalitě soutěže sdružující hokejové 
týmy z okresů Rakovník, Kladno, Praha-západ, Beroun a Příbram. Rov-
něž se mužstvo podařilo dobře doplnit kvalitními hráči a celou sezonu 
se v kabině držela dobrá atmosféra nezbytná pro úspěšnou reprezenta-
ci domovského města Mníšku pod Brdy.

Zatímco v dřívějších letech se mužstvo pohybovalo převážně na chvos-
tu tabulky, poslední sezonu ukončilo na 6. místě a herně řádně potrápi-
lo i ta nejlepší mužstva. Například dobře rozehraný zápas s vicemistrem 
z Obecnice prohrálo nešťastně na Příbrami až v posledních sekundách 
utkání, byť většinu zápasu vedlo. Nutno vyzdvihnout, že mužstvo HT 
Mníšek se stalo druhým nejlépe střílejícím účastníkem soutěže a jedi-
né se Spartakem Žebrák překročilo hranici 100 vstřelených gólů (106). 
Zlepšit se tak pro příští sezonu bude muset obranná hra mužstva, která 
neumožnila lepší postavení v tabulce.

Svoji kvalitu potvrdilo mužstvo na závěrečném turnaji OSLH v Černoši-
cích, kde skončilo druhé a nechalo za sebou i rivaly z Černošic a Solo-
pisk (viz foto). 
Tímto zvu na sledování hry mníšeckého hokeje i v další sezoně,  
kdy podrobnější informace o průběhu soutěže naleznete na  
http://vysledky.lidovky.cz/soutez.php?id_soutez=10639.

Petr Vosmík, vedoucí mužstva

výZva dětem – Pohádková cesta pro družiny!
Milé děti,  

OÁZA pro vás letos připravila novinku – v rámci tradiční Pohádkové cesty, 
navštěvované zejména rodinami s menšími dětmi, jsme připravili variantu pro

 drUžIny dětí navštěvujících 1. - 5. třídu ZŠ!

Domluvte se se svými kamarády ve třídě, v oddíle či na kroužku a sestavte  
družinu 3-6 dětí za doprovodu 1 dospělého,  

napište nám zprávu na e-mail oaza.mnisek@seznam.cz 
a přijďte v sobotu 11. 6. mezi 14-16h - start na náměstí u kostela.

Letos se společně vypravíme „Do hlubin času“ a úspěšné družiny nemine v cíli odměna. 
Více informací najdete na stránkách www.oaza.mnisek.cz.

Těšíme se na vás!
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Ze zámku

Okénko do historie zámku mníšku

POSLednÍ maJIteL a JeHO SOUrOZenCI
Po smrti tatínka Theodoricha v roce 1931 se posledním majitelem 
mníšeckého velkostatku stal jeho nejstarší syn Llewellyn Kast. Ten ale 
správu zámku a hospodářství přenechal svému bratru Bernhardovi  
a po smrti maminky Therezie o pět let později se odstěhoval do Prahy  
a bydlel v Čechově ulici. Bernhard se během druhé světové války ože-
nil s bývalou ošetřovatelkou své matky Charlottou Schmidtovou, ale  
konce války se nedožil.

Kromě Bernharda měl Llewellyn ještě další čtyři sourozence, samé brat-
ry a jedinou sestru Johannu Nepomucenu, která se na Mníšku dokonce 
vdávala. Jeden z bratrů bohužel zemřel ještě ne patnáctiletý, naopak 
nejdelšího věku dosáhl jiný ze sourozenců, Theodorich, pojmenovaný 
po otci. Zemřel v roce 1992 ve věku 95 let.

Rodina Kastů z Ebelsbergu byla vlastníkem panství do konce druhé 
světové války, na základě Benešových dekretů ale došlo k vyvlastnění. 
Potomci rozvětveného rodu dnes žijí v Rakousku, Holandsku nebo Jižní 
Americe.

Ing. Marie Charvátová, průvodkyně

dětSký den aneB Staň Se rytÍŘem
Na královském trůnu se usadil císař Karel IV. Staví hrady, zakládá institu-
ce, buduje i ochraňuje. Když on vládne, nikde se nesmí potulovat žádní 
lupiči a loupežníci. V Mníšku stojí strážní hrádek, který ochraňuje ku-
peckou Zlatou stezku. Po ní proudí karavany naložené vzácným zbožím 
a Karel IV. dal svým budoucím rytířům a statečným bojovnicím důležitý 
úkol. Stezku střežit, udržovat, opravovat a pomáhat pocestným. 

Jak se ale v době Karla IV. stát rytířem? To si mohou všechny děti přijít 
vyzkoušet na dětský den, který se už rychle blíží. V neděli 29. května od 
11 do 17 hodin v zámecké zahradě, aby si vysloužily rytířský glejt, musí 
při zábavných soutěžních zastaveních zvládnout sedm dovedností ry-
tíře. Přemůžou loupežníka a najdou ukradené zboží? Zprůchodní kup-
cům cestu a pomohou zbloudilým pocestným? Zazpívají jako trubadúři 
a rozveselí smutnou paní? Určitě je čeká den plný zábavy.

kde Se PIvO vaŘÍ, tam Se dOBŘe daŘÍ
Kde se pivo vaří? Přeci v pivovaru. A kde budeme mít takový pivovar 
nejblíže? Přeci v zahradě zámku Mníšku ve dnech 5. a 6. srpna při di-
vadelním představení Postřižiny, které se bude odehrávat pod širým 
nebem. Vstupenky jsou již od května v prodeji, neváhejte a zakupte či 
rezervujte.

Jak se žilo v době první republiky těm bohatším, si můžeme předsta-
vit při návštěvě komnat našeho zámku. Jak se dařilo těm ostatním, to 
můžeme vidět při veselém představení, které nás zavede do prostředí 
pivovaru, kde potkáme pečlivého pana správce Francina, jeho ženu Ma-
ryšku, svědomité zaměstnance i namyšlené členy správní rady. Doba je 
to poklidná, i když i sem pomalu začíná doléhat pokrok vnějšího světa. 
Začíná doba zkracování a modernizace. Paní sládková si nechá zkrátit 
vlasy i sukni, zkrátí se vzdálenost mezi lidmi pomocí nového rozhlaso-
vého přístroje i čas dodávek piva do hostinců. Koně totiž půjdou na jat-
ka a nahradí je automobily.

„Máte to jako úmrtí v rodině, máte tři dny volna,“ prohlásí Francin ku 
svému zaměstnanci loučícímu se s pivovarskými valachy. Na hlášky je 
ovšem odborník na slovo vzatý ukřičený švagříček Pepin. „Nudíte se? 
Kupte si medvídka mývala,“ patří určitě mezi jeho nejznámější. O Pepi-
nova vtipná a ukřičená vyprávění nebudeme ochuzeni ani při mníšec-
kých Postřižinách. 
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Dáma

meZInÁrOdnÍ dÁma
výsledky řešitelské soutěže
V uplynulých třech měsících probíhala ve  Zpravodaji soutěž v luštění 
úloh mezinárodní dámy. Posílali jste nám e-mailem svá řešení, namáha-
li svou představivost a seznámili se s pravidly v praxi. Všechny řešitele 
rádi uvidíme také na živých soutěžích a turnajích!

Správná řešení
Část 1 – Pravidlo většiny
Ošemetné a pro Čechy neobvyklé pravidlo, že skákat se musí za všech 
okolností největší možný počet figur. A to všemi směry!

Část 2 – vyražení kamene
Oproti minulé úloze trochu odpočinkovější část. Principem úloh je po-
mocí oběti vytvořit rozestupy mezi kameny soupeře tak, aby bylo mož-
né provést vícenásobný skok.

Část 3 – Chytáky dámy
Dáma je hra oběti. Pokud chcete vyhrát, nesmíte se bát něco odevzdat. 
V úlohách třetí  části jsme si vyzkoušeli, jak elegantně zneškodnit sou-
peřovu dámu. Pravidlo většiny hraje opět svou roli.

výherci
Soutěže se zúčastnilo celkem 11 soutěžících. Nejvíce správných odpo-
vědí nám zaslali:
1. místo: L. Čermáková (8 bodů)
2. - 3. místo: R. Icha (5 bodů), F. Tomanová (5 bodů)
Všichni jmenovaní získávají cenu dle svého výběru – sbírku úloh nebo 
hrací desku 10x10 polí. Ceny jim budou zaslány poštou nebo si je mo-
hou vyzvednout osobně v některém z mníšeckých klubů. Kontaktujte 
nás prosím na petraskonmi@seznam.cz.

mLadÍ rePreZentantI
V národním programu pro nadanou mládež trénuje aktuál-
ně 5 žáků z KD Mníšek. Jaké to je hrát dámu jako vrcholový 
sport? Zeptali jsme se nejmladší z reprezentantek, teprve 
desetileté Vanesy Hlavaté.

Kde ses s dámou poprvé seznámila? 
Českou dámu mě naučila babička. Když se pak ve škole konal turnaj, 
dopadla jsem docela dobře a bavilo mě to. Proto jsem šla na turnaj 
Mníšek Open, kde mě překvapila neznámá pravidla dámy mezinárodní. 
Poté jsem se přihlásila do kroužku.

Jak často trénuješ?
Chodím 2x týdně na kroužek ve škole, občas si zahraju i na internetu. 
Nejvíce jsem se však naučila od svých soupeřů na turnajích.

Co považuješ za svůj největší dosavadní úspěch? 
Loni jsem coby nejmladší hráčka postoupila na Mistrovství Evropy. Přes-
tože jsem závodně hrála teprve krátce, obsadila jsem pěkné 20. místo.

Co bys poradila svým kamarádkám, které by chtěly také závodit? 
Hlavně se ničeho nebojte. Zapište se do kroužku a co nejdříve vyrazte 
na žákovské turnaje. Hrajte se zkušenějšími kamarády a nebojte se ani 
dospělých. Rychle se vypracujete až ke skutečným velkým turnajům.

Petra Dušková

1.34-30! 25x43
Černý musí skočit dva 
kameny
2.49x20 (skočí všechny)

1.26-21! 17x28
Černý musí skočit tři 
kameny
2.43x3 (skočí všechny)

1.42-38! 32x23
Černý musí skočit tři 
kameny
2.20x16 (skočí všechny)

1.32-28! 23x32
2.34x3 (skočí do dámy)

1.36-31! 37x26
2.48x10 (skáče čtyři)

1.33-29! 24x42
(nemá na výběr, musí 
skočit dva)
2.35x15 (bílý skáče 4)

1.38-32! 27x38
2.47x1 (přeskočí  
i černou dámu)

1.22-17! 11x33 (musí 
skočit dva)
2.15x16 (kámen i dámu)

1.15-10! 5x30 (musí 
skočit oba dva)
2.35x24

Vaneska (vlevo) s kamarádkou Emmou slaví vítězství v soutěží týmů. 
Letní tábor 2015, Tašovice



21

Diskuse
Už Je tO tady ZaSe
Kdysi napsala stará paní Hladovcová, že ji okradli při dodávce uhlí. Redakce 
se naštvala a řekla: „Takové články ne, psát jenom chválu!“ Ale paní Bezpal-
cová napíše do Zpravodaje neuvážená slova, která urážejí slušného člověka. 
Nejsem nepřejícná sousedka ani závistivá k podnikání. Právě naopak. Mám 
nebetyčnou radost, když se našemu městu daří rozvíjet a vzkvétat. Jen mne 
rmoutí, že jsem takto ocejchována 8. dubna 2016 a to mi vadí. A už vůbec 
neházím žádné klacky nikomu pod nohy! 
Jak píše paní, když ví o někom, kdo tak dobře peče dorty, tak by je mohla 
nabízet i prodávat někde na tržišti (zatím jsem o takové aktivitě nic neslyše-
la). Mám dojem, že u nás je cukrářství i pekařství na špičkové úrovni. 
Žiji v Mníšku od narození, tedy 77 let. Náš rod je tu od roku 1856. Mníšek byl 
krásný a stále je, o tom nikdo nepochybuje. Celé generace tady v regionu 
pracovaly. Hrudkovny, Rukavice, Kalorka, Traktorka, Sanatorium na Pleši atd. 
Skoro všichni jsme se navzájem znali jednak ze zaměstnání, tak i z bydlení. 
Nikdy jsem neznala, nepoužívala to strašně ošklivé slovo – naplavenina. 
Po válce se tu začalo stavět, byly jsme ještě děti. Naši rodiče měli dvorek, 
děda choval kravku a tatínek dělal na šachtě horníka 30 let. Kdo dělal v zá-
vodě, po krátkém čase dostal i byt za věrnost k podniku. Lidé museli přijít 
za prací a za ta dlouhá léta jsme se tak sžili, spřátelili, že jsme všichni byli 
mníšecký jako jedna velká rodina. Ale co se lidé nasmáli, že jsou to „králíkár-
ny“! My jsme však opravdu byli vděčni za svůj vlastní domov. Byty dostávali 
horníci, učitelé, lékaři i policisté. A v současné době, například kluk u policie, 
si musí koupit byt na hypotéku, pokud ovšem nechce skončit někde na ulici 
jako bezdomovec. A když jste neměli restituce, tak jste samé dluhy a to roz-
hodně bývá zlé a nepříjemné. 
Před lety si zde koupil stavební parcelu známý virtuózní houslista, ale nedo-
stal nějaká potřebná povolení ke stavbě domu, tak Mníšek nečekaně opus-
til. Nedivím se. To samozřejmě může udělat každý, když je nespokojený, 
nešťastný a cítí křivdu. 
S pozdravem Míru zdar!

Slávka Hájková Schoberová

nÁdHernÉ kvetOUCÍ SakUry, aLe I mÉně krÁSnÉ dÍry v CHOdnÍCÍCH
Pohled na kvetoucí sakury na malém náměstí, to je opravdu něco krásného. 
Škoda, že poměrně vzrostlý smrk, který je v jejich blízkosti u Nádražní ulice, 
kde prochází hodně chodců, tuto krásu částečně zakrývá. Je-li zde tento 
smrk jen pro zavěšování vánočního osvětlení, myslím si, že by se pro tento 
účel našlo jiné řešení. 
První odbočka v Čisovické ulici doprava jen pro pěší má hned na začátku 
již po několik roků ztržený povrch cca 1,5 x 2,45 m2 pro opravu, bohužel  
k opravě nedošlo. 
V Nádražní ulici poblíž Alberta byly dány do vozovky dva silniční sloupky 
pro zamezení průjezdu. Sloupky byly tak blízko potřebného prostoru pro 
auto se zavážením zboží, že asi dvakrát došlo k jejich vyvrácení. Nyní je je-
den uražen a po druhém zůstala pouze díra po scházejících kostkách, a to 
není pro značnou frekvenci chodců nic příjemného. 
Na náměstí blízko pošty před domem č. 4 v pěší zóně je po opravě vodo-
vodu a snad napojení kanalizace velmi vlnovitě propadlý povrch, místy až  
o 15 cm. Jestli čeká město s opravou, až se zemina sama slehne, může to 
trvat i hodně let. Zde vidíme, jak je důležité, aby firmy, které tyto práce pro-
vádějí, byly předem informovány o důležitém vibrování zeminy po vrstvách 
a byly při práci kontrolovány.
Na závěr nehodlám uvádět jen věci, které volají po opravě, ale i pochválit 
město za to, jak se postaralo o velice pěkný vzhled našeho náměstí, že ostat-
ní mimomníšečtí mohou jen závidět. 

O. Humhal
Poznámka redakce: Sloupky v Nádražní ulici byly již opraveny. 

Čtenářka Eva Stieberová zaslala redakci Zpravodaje několik otázek, adreso-
vaných starostovi Petru Digrinovi: proč a na čí podnět byl Ing. Hreha odvo-
lán u funkce předsedy redakční rady Zpravodaje, a to dříve, než byl znám 
výsledek zadaného auditu; z jakého důvodu otálí se zveřejněním výsled-
ku auditu na periodikum Zpravodaj; z jakého důvodu byla po odstoupení  
z redakční rady Zpravodaje dosazena na uvolněné místo manželka starosty, 
Ing. Digrinová a jaké má odborné předpoklady pro výkon této funkce a zda 
plánuje radnice do budoucna pravidelná setkání s občany mimo zasedání 
zastupitelstva. 
Jak říká starosta Petr Digrin, „ano, město setkání s občany plánuje, ale ne 
pravidelná. Naše představa je, že tato setkání by se měla uskutečňovat k dů-
ležitým projektům, které město připravuje a o kterých se bude rozhodovat. 
V nedávné době jsme se takto sešli k záměru „Co s Předzámčím“, k záměru 
využití ploch u zadního rybníka nebo k Pavilonu. Podobná setkání budou 
pokračovat i v budoucnu, například k využití pivovárky nebo opět k záměru 
stavby Pavilonu“. 

Doplnění redakce: 
Radim Hreha byl odvolán 23. září 2015 Radou města s následujícím odů-
vodněním: „Rada města dala za úkol redakční radě vytvořit koncepci zpra-
vodaje města. Za vedení redakční rady panem Hrehou nebyla redakční rada 
schopna představit ucelenou koncepci zpravodaje tak, aby k ní rada města 
mohla zaujmout stanovisko. Namísto konstruktivní diskuse uvnitř redakční 
rady a snahy o dosažení kompromisu, předseda redakční rady opakovaně  
v rozesílaných emailech (nejen představitelům města, ale i dalším obča-
nům), v týdeníku pana Jánského a podobně, napadal vedení města a jed-
notlivé radní. Po dobu fungování redakční rady došlo také k rezignaci dvou 
jejích členů, a to v důsledku zhoršující se pracovní atmosféry. Rada města 
odvolává pana Ing. Radima Hrehu z redakční rady Zpravodaje městečka 
pod Skalkou, protože jeho jednání není dlouhodobě v souladu s činností 
tohoto orgánu. Současně navrhuje opozici, aby nominovala do redakční 
rady jiného zástupce.“ 
Redakční rada Zpravodaje městečka pod Skalkou, která je komisí rady měs-
ta, byla ustanovena po volbách v roce 2014, a to na konci ledna 2015, kdy se 
jejími členy stali Radim Hreha, Zora Kasiková, Andrea Midkiff a Miloš Navrá-
til. Jana Digrinová byla jmenována členkou redakční rady 18. března 2015 
(spolu s L. Nádvorníkem, P. Vaňkovou a R. Bolkovou). Není tedy pravda, že 
by byla jmenována namísto starosty Petra Digrina. Komisí rady se může stát 
každý občan a všichni členové redakční rady přinášejí náměty vycházející  
z názorové plurality a jejich profesní zkušenosti. 
Odpovědi k tzv. auditu jsme zveřejnili ve vydání č. 248.

Zora Kasiková, redakce, OKS

Ráda bych přiměla k zamyšlení nad tématem odpadků v přírodě tak tro-
chu z jiné strany. Přikládám fotografie, které jsem pořídila náhodně při ces-
tě kolem kontejnerů. Foto první: děravý kontejner, menší části plastového 
odpadu se sypou ven, Stříbrná Lhota, U křížku, 14. 4. 2016. Dále Kvíkalka,  
5. 4. 2016, tj. úterý, den po svozovém dnu. Třetí fotografie je z Edenu  
5. 4. 2016 a poslední ze Stříbrné Lhoty, U křížku, opět 5. 4. 2016, den po 
svozovém dnu.
Možná by se měl pan Smetana místo článků o nepořádných lidech zamys-
let, co se stane, když zafouká vítr.

Marcela Kretschmerová

SLaBý HLaS OBČanů
Dobry den, každý z vás, kdo pracuje, ví, jaký je na něj vyvíjen tlak ze strany 
zaměstnavatele na stále větší a větší výkon. Žádná pochvala či uznání, jen 
produktivita práce. Z tohoto pohledu mě zarazila slova pana starosty, cituji 
„Přijde vám naprosto samozřejmé, že se můžete připojit na vodu a kanaliza-
ci?“ Konec citace. Ano, přijde, od toho si občané platí starostu, aby to zařídil, 
když ta možnost zrealizovat kanalizaci tady je. Přeci je normální žádat po 
našich zaměstnancích také maximální nasazení a výkon za nadprůměrné 
platy, co starostové pobírají a ještě při odstoupení z funkce 5 platů. Pořad to 
tu máme nějak otočené na naší radnici. Když platíme, očekáváme také prá-
ci, přitom náš hlas občanů je ale velmi slaboučký, uvedu 3 příklady. Na Z. M. 
jsem požádala o prodloužení pracovní doby v mateřské školce ulice Nová 
do 17 h. Zamítnuto, údajně to rodiče nepožadují. Ten zbytečný stres jim 
tedy nezávidím. Další bod byl díry před lékárnou. Zatím žádná změna. Upo-
zornila jsem také na špatné dopravní značení v ulici V Lipkách směr Skalka  
a obrácenou dopravní značku u pošty. Ta jediná doznala změny, jinde 
značka stejného významu ale je stále opačně! Proběhla zde vůbec slibo-
vaná kontrola dopravního značení? Těch nedostatků je zde hodně, těch  
2200 znaků na to nestačí, třeba jen ten nepořádek při sjezdu z dálnice v do-
líčku před Penny, kde to vypadá jako začínající skládka. Je to smutný pohled 
na městečko Káji Maříka.

Marie Janů

Nepořádek u Penny Město řeší. Opravy chodníku před lékárnou dosud  
neumožnilo počasí, nyní se začne s asfaltováním vybraných ulic a opravy 
chodníků budou pokračovat podle rozpočtu a časových možností.

Jaroslav Vyskočil, OSMI

Pozn. red.: Dopravnímu značení se budeme věnovat v některém z budou-
cích vydání.
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Máte obchodního ducha a chcete pracovat v blízkosti domova?
Pro naší prodejnu v Mníšku pod Brdy hledáme pracovníky na tyto pozice:

zástupce vedoucího prodejny
nástupní mzda – 22 500 Kč (40 h/týden)

poKladní
nástupní mzda – 15 200 Kč (40 h/týden)

Nabízíme:
• práci v blízkosti vašeho domova
• na výplatní pásce veškerý odpracovaný čas
• vysoké finanční odměny k základní mzdě
• týden dovolené navíc ihned od nástupu
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost práce i na zkrácený úvazek
• možnost kariérního růstu
• stravenky v hodnotě 65 Kč

Informujte se přímo v této prodejně
nebo nás kontaktujte na:
e-mail: nabor@penny.cz
nebo volejte na tel.: 284 096 165
www.penny.cz

Vzbudili jsme Váš zájem?

Kariéra V PeNNy

Pojďte s NáMi ProdáVat hezKy česKy

www.penny.jobs.cz

 

PROVOZOVNA MNÍŠEK P. BRDY
Pražská  600,  areál  ÚVR  (PURUM) 
Otevřeno:    Po  –  Pá  7:30  –  15:00 
tel.: 318 592 326   www.pmmetal.cz 

e-mail: info@pmmetal.cz 

Vykoupí Váš kovový odpad, autobaterie, papír  
a bezplatně odebere Vaše vysloužilé elektrospotřebiče! 

 
• Platba za kovový šrot probíhá dle vyhlášky MŽP z 1.3.2015 převodem na účet 

dodavatele nebo pomocí poštovní poukázky (složenky), kterou proplatí                  
na každé pobočce České pošty. 

• Autobaterie a papír je možné vyplatit hotově na provozovně. 
• V rámci zpětného odběru převezmeme veškeré elektrospotřebiče. 
• Aktuální ceny barevných kovů, železa, papíru a autobaterií Vám sdělíme na výše 

uvedeném tel. čísle nebo e-mailu. 
• V případě potřeby je možné zajistit dopravu naší technikou (Peugeot Boxer, Avia,  

MB Actross s hydraulickou rukou) 
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PROVOZOVNA MNÍŠEK P. BRDY
Pražská 600, areál ÚVR (PURUM)
Otevřeno: Po – Pá 7.30 – 15.00

tel.: 318 592 326, www.pmmetal.cz
e-mail: info@pmmetal.cz

vykoupí váš kovový odpad, autobaterie, papír 
a bezplatně odebere vaše vysloužilé elektrospotřebiče!
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Vám sdělíme na výše uvedeném tel. čísle nebo e-mailu.

l  V případě potřeby je možné zajistit dopravu naší technikou  
(Peugeot Boxer, Avia,  MB Actross s hydraulickou rukou)
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PŘIJMEME   ŠIKOVNÉHO   TRUHLÁŘE! 
 

Provozovna:  Pražská 463, Lety u Dobřichovic 
 

Prohlídka  provozu - internetové  stránky:  www.gemperle.cz 
 

Nástup  možný  IHNED! 
 

Veškeré  informace -  kontakt:  Karel  Gemperle  603 462 373 

JUDr. Ladislav Hireš 
člen České společnosti pro stavební právo, registrovaný lektor 

nezávislý právník – odborné poradenství – konzultace 

specifika správních řízení – problematika stavebního zákona  

a zákona o pozemních komunikacích, soukromoprávní úprava  

nezbytných cest – dopravní přístupy k nemovitostem. 

Kancelář: 
Areál Kovohutě Holding DT, a. s., 
Administrativní budova 
Pražská 900 
252 10 Mníšek pod Brdy 
Tel.: +420 318 694 912 
Mobil: 724 752 842

ECO taxi

725 502 855    www .green-prague.cz

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 
telefon: 317 070 054
mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33
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KamenicKé práce 
  l  kuchyňské desky, parapety, schody, 

dlažby, obklady, pomníky, gabiony, 
opěrné zdi

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

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

jmarha@seznam.cz  l  Jiří Marha 602 488 699

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

Zastupování, smlouvy, veškeré právní služby.

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

Veškeré realitní služby.

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

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

777 075 314

Vaše realitní makléřka

Zuzana Oliverius
zuzana.oliverius@re-max.cz

Diamond group

Skvělý servis
a férové jednání.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

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

NABÍDKA BRIGÁD
Pravidelný úklid RD ve Vonoklasech 1x za 14 dní na 6-7 h. 

Odměna 100 Kč/h. 
Pravidelný úklid RD v Řevnicích 1x/měsíc na 8 h. 

Odměna 90 Kč/h.
Pravidelné hlídání 1,5leté holčičky v Řevnicích 4x týdně

od 6-7 h. ranní, poté 15.30-18 h + pravidelný úklid RD 70 m2

1x týdně na 4 h. Odměna 90 Kč/h.
Pravidelný úklid RD včetně žehlení v Řevnicích 1x týdně 

na 3-4 h. Odměna 100 Kč/h.
Pravidelný úklid domu ve Svinařích 1x týdně na 3-4 h. 

Odměna 90 Kč/h.
Pravidelný úklid RD ve Všenorech 1x týdně na 4-5 h. 

Odměna 100 Kč/h.
Kontakt: tel. 608 255 013

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!

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

rozšířIlI jSmE
SorTImENT A SlužBY

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

STAVEBNí 
DrogErIE

VoDA 
A oDpAD

VšE pro 
DomáCNoST 
A zAhrADu

mAlířSké 
poTřEBY 
A BArVY

ElEkTro 
NářADí

STAVEBNí 
ElEkTro

Rokal_Stavebniny_Lisnice_inzerce_A5.indd   1 11.2.16   13:13
 PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE 
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost 

9. května 2016, 12.00-12.15 hod. 
Mníšek pod Brdy, u zámku 

 

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce),  
sussex (hnědá vejce, vysoká užitkovost), modré a Vlaška, stáří:12-18 týd.  cena:  120-180 Kč 
Chovní kohoutci          12-18 týd.   120-180 Kč    
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)      1-3 týd.      80-90 Kč 
Moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny)    1-3 týd.     80-90 Kč 
Kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové kačeny)  1-3 týd.    120-130 Kč 
Husy bílé            1-3 týd.    150-160 Kč 
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)      6-8 týd.    260-300 Kč 
Holokrčky            1-3 týd.     90-100 Kč      
Kalimera (selské brojlerové kuře)       1-3 týd.    90-100 Kč 
Brojlerová kuřata          1-7 dní                 15-20 Kč 
Perličky             1-6 týd.    90-140 Kč 

  

Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky. Veškerá naše 
výkrmová drůbež je nesexovaná. Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:  

Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov, gallusextra@centrum.cz 
tel.: 567 212 754, 567 214 502, mob.: 731 701 331, 734 833 158,  po-pá 7-18 
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PROdej luxusní restaurace, herna,
casino 798 m2, pozemek 1917 m2,

ul. Hlavní, Průhonice, Praha – západ.

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

Černošice, Praha - západ

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

PROdej stavebního pozemku,
1.725 m2,

Všeradice, okr. Beroun

PROdej stavebního pozemku
u lesa, 2.199 m2,

Trnová u Jíloviště, Praha - západ

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

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

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům

jaroslav.pycha@re-max.cz

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

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

Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou

Jaroslav pýcha

rezervováno

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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iNSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN

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

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

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

 

 

 

 

 
 

  



Kvalitní
servis

perfektní
předprodejní
příprava kol

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

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

po-pá 8-18
čt 8-20 
so 8-12 / ne 14-17

www.kola-sport.cz

ČTVRTKY

do 20:00 CHCEŠ JET JAKO MOTORKA,

KUP SI KOLO OD ŠTORKA

JAKOU CENU MÁ VAŠE NEMOVITOST?
CHCETE PRODAT 
BYT, DŮM, CHATU 
NEBO POZEMEK?
OVĚŘTE SI ZDARMA 
SOUČASNOU TRŽNÍ 
CENU.

Zdeňka Benešová
makléřka pro Mníšek pod Brdy a okolí

tel.: 728 961 519 nebo 313 034 113
zdenka.benesova@general-reality.cz

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