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Zvítězí Brdský kos nad youtubery?

Zpravodaj
městečka pod skalkou

Každý den doprovázím svoji dceru k místní 
škole. Už nemůžu napsat, že ji vodím, protože 
z ní už vyrostla malá slečna. Na jednu stranu 
je ráda, že jdu s ní, a na druhou stranu se mně  
v blízkosti školy snaží co nejrychleji zbavit, 
aby cestu ke škole už došla bez doprovodu. 
Samostatná, sebevědomá a nejlépe s kama-
rádkami. Chvíli se za ní dívám, pak se otočím 
a odcházím. Ale vždy si stihnu všimnout, kolik 
dětí a starších teenagerů z Mníšku a blízkého 
okolí naši školu navštěvuje. A říkám si: jaké asi 
mají sny, čím chtějí být v dospělosti a co pro 
to dělají?

Když se pak bavím s ostatními rodiči, narážíme 
všichni na podobný problém. Většinu svého 
volného času prosedí naše děti doma u mobilů 
nebo počítačů a nejraději sledují videa, kterým 
se hlasitě smějí. A my ani nevíme proč. A proto 
vítám veškeré zájmové kroužky, akce a aktivi-
ty, které můžou naše děti zvednout z gaučů 
a dát jim možnost přeskočit z jejich virtuální-
ho světa do toho opravdového a něco stvořit 
vlastním umem. Nebo si s ostatními změřit síly, 
ať už ve sportu nebo aktuálně třeba ve zpěvu. 
Rychlým tempem se blíží už sedmnáctý ročník 
pěvecké soutěže Brdský kos.

V jeho porotě mám tu čest zasednout už po-
třetí. A protože to není jediná soutěž, které 
se jako porotce účastním, mohu vyzdvihnout 
jednu věc, na kterou většina z nás během sa-
motného průběhu soutěže zapomíná. Bereme 
totiž jako samozřejmost, že nám moderátor 
soutěže ohlásí dalšího soutěžícího, soutěží-
cí přijde na pódium, postaví se před plný sál 
a začne zpívat. A teď si představme, že jsme 
sami tím soutěžícím. Hodně z nás by se klepa-
lo trémou, zapomínali bychom text písničky, 
připadalo by nám hloupé stát před tolika lidmi 
a navíc u toho zpívat… a třeba i trochu tančit! 
Proto si těch našich dětí važme, podporujme 
jejich zdravé sebevědomí a tleskejme jim už 

jen za jejich odvahu, že se před nás nebojí 
předstoupit.

Před dvěma lety jsem se na tomto místě 
zamýšlel nad otázkou, zda pěvecká soutěž 
Brdský kos může vyslat na hvězdné hudeb-
ní nebe nějaký nový talent. A odpověď je 
naprosto zřejmá. Soutěž Brdský kos si za 
léta své existence získala renomé a úroveň 
kvality soutěžících je naprosto srovnatelná  
s jinými, třeba i většími soutěžemi. Důkazem 
jsou právě úspěchy zpěváků a zpěvaček, kte-
ří se v Brdském kosovi umístili v minulosti na 
předních místech, také v jiných soutěžích. 
Ať už si vzpomenu na Marka Poštu, který se 
probojoval až do finále televizní SuperStar, 
nebo si možná pamatujete na mladou Na-
talii Zbuzkovou, která si v minulosti v Brd-
ském kosovi vyzpívala první místo. Natalii 
jsem před nedávnem potkal v soutěži Česko 
zpívá, kde se opět umístila na předních mís-
tech. A samozřejmě nemohu zapomenout 
na moji novou kolegyni v porotě - Elišku 
Rezkovou. Také Eliška je krásným příkladem, 
že kdo zabodoval v Brdském kosovi, nebude 
mít problém se měřit s těmi nejlepšími v ja-
kékoli soutěži.

Na letošní ročník se opravdu těším. Nejen na 
nové tváře, ale také na ty, kteří třeba v minu-
losti neuspěli, ale zpívání je prostě baví. Je to 
jejich hezký koníček, stále se zlepšují a nebo-
jí se znovu zabojovat. A hlavně jsem rád, že 
máme tyto opravdové mladé hrdiny, kteří ne-
budou Brdského kosa pouze pasivně sledo-
vat na internetu, ale jdou si ho ve skutečnosti 
také prožít a hlavně užít.

A jako před dvěma lety, i nyní musím zdů-
raznit, že je skvělé, že se 27. května sejde  
v Mníšku pod Brdy stovka zpěváků, kteří 
nám přijedou svými výkony zpříjemnit den, 
a my je za to odměníme naší přízní a velkým 
potleskem.

Milan Herman
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Zprávy z radnice

rm č. 73 - 22. 3. 2017
l  Rada města schválila uzavření kupní smlouvy na nákup radaru pro 

Městsku policii Mníšek pod Brdy.
l  Rada města souhlasila s prořezáním náletových porostů a celkovou 

redukcí vzrostlých stromů na Pivovárce, práci zajistí firma Ra-Da, 
truhlářství, zahradní servis.

l  Rada města souhlasila s vybudováním chodníku mezi novou tělo-
cvičnou a jídelnou v areálu ZŠ Komenského 420, dodavatelem prací 
bude firma Linhart spol. s r.o.

rm č. 74 - 5. 4. 2017
l  Rada města doporučuje jednat se spolkem Trawa z.s. o společném 

využití areálu bývalého rekreačního střediska MV ČR za Zadním ryb-
níkem a to ke spolkovým a vzdělávacím aktivitám.

l  Rada města schválila znění a uzavření smlouvy o dílo mezi Městem 
Mníšek pod Brdy a firmou Mgr. Lenka Moštěková – TOJA na zhoto-
vení dětského hřiště na novém sídlišti.

Zpráva ze zastupitelstva č. 18 - 12. 4. 2017
Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno staros-
tou města Petrem Digrinem v 17,15 hodin za přítomnosti 11 zastu-
pitelů. Zasedání se konalo především z důvodu projednání možnosti 
pomoci obcím Zahořany a Kytín v oblasti mateřských škol.
Na začátku jednání pan Jeřábek navrhuje, aby se projednala podle 
jeho slov kritická situace s rozšířením školy, stavební uzávěry, protože 

Oprava kaNálů a silNic
Těsně před Velikonocemi proběhla hlavně v ulici Komenského generál-
ní oprava některých nejvíce poničených kanálů. Spolu s nimi se úprav 
dočkaly také oba retardéry, takže nyní jimi může voda volně odtékat  
a netvoří se u nich kaluže. A kvůli loužím se opravovaly i povrchy v dol-
ní části ulice. Voda by už neměla škodit domům a plotům, ale hlavně 
by neměla omezovat chodce, kterým po průjezdu auta často hrozila  
návštěva čistírny.
Opravy kanalizačních vpustí probíhají ještě v ulici Ke Škole, Lhotecká  
a v 5. května, a to jak v silnicích, tak v chodnících. Dbejte proto zvýšené 
opatrnosti při průjezdu kolem označených míst, kde se pracuje, či kde 
jsou kanály v opravě a třeba „čekají“ na zaasfaltování. Město děkuje za 
trpělivost při krátkodobém omezení provozu, bez toho opravy nešly 
provést, vše se ale stihlo v rekordně krátkém čase bez větších problémů.
Další částí oprav bude úprava vchodů do zdravotního střediska, zmizí 
oprýskaný schod z betonu, k lékárně bude zbudovaný nájezd pro vo-
zíčkáře. Buďte po dobu prací opatrní a respektujte zábory a značení.

Pavla Duchoňová, odbor správy majetku a investic

výstavba ats staNice Na kvíkalce
V letošním roce nás čeká výstavba nové automatické tlakové stanice 
vodovodního řadu (ATS). Tlaková stanice posílí tlak ve vodovodní síti  
v lokalitách Starého sídliště, Optrealu, Na Kvíkalce a v celé Stříbrné  
Lhotě. Dlouhodobě se v těchto lokalitách potýkáme s nedostatečným 
tlakem vody.
Z těchto důvodů také provozovatel vodovodních řadů, 1. SčV, a.s., vydá-
vá nesouhlasná stanoviska s napojováním nových objektů. Vybudování 
ATS tento stav napraví.
Tlaková stanice bude umístěna Na Kvíkalce, na pozemku p. č. 1332, 
vedle křižovatky ulic Lhotecká a Na Kvíkalce. Tento pozemek byl určen 
posouzením tlakových poměrů výše uvedených problémových lokalit 
jako optimální.

bezpecNaprahazapad.cz
Dovolujeme si vám představit nové webové stránky www.bezpecna-
prahazapad.cz, které byly vytvořeny na základě spolupráce mezi Policií 
ČR, městy a obcemi okresu Praha venkov – Západ, městskou a obecní 
policií a dalšími složkami integrovaného záchranného systému (IZS)  
k vytvoření vzájemné spolupráce k zajištění vlastní bezpečnosti.
l  jsme připraveni sdílet s vámi úspěšné realizace bezpečnostních slo-

žek a složek IZS
l  jsme připraveni vás informovat o preventivních dopravně bezpeč-

nostních akcích a opatřeních, včetně aktuálních uzavírek a neho-
dovosti

l  chceme vás pozvat na prezentaci činností bezpečnostních složek 
a složek IZS

l  chceme vás informovat o činnosti městských a obecních úřadů (bez-
pečnostní i kulturní)

l  očekáváme vaše podněty, připomínky a názory k činnostem bezpeč-
nostních složek, složek IZS, městských a obecních úřadů, které mo-
hou přispět k zajištění společného cíle – Bezpečná Praha Západ.

Příspěvky na výše uvedených stránkách lze také sledovat na sociální síti 
facebook – Bezpečná PRAHA ZÁPAD. V přípravě je také nová aplikace 
pro vaše chytré mobilní telefony.

Územní odbor PČR Praha-venkov ZÁPAD
Oddělení tisku a prevence
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podle jeho názoru městu hrozí žaloby, a také netransparentní jednání 
redakční rady. Dále požádal o vysvětlení, jak je to s příspěvkem měs-
ta na automobil pro domov seniorů. Po delší diskuzi mezi zastupiteli 
(Šretrová, Řehoř, Jeřábek, Digrin) část návrhů zastupitel Jeřábek stáhl 
a zbylé připomínky mu byly objasněny.
Následně jsme vyslechli zprávu o činnosti Rady města a městského 
úřadu, která obsahuje i aktuální informace o pavilonu a odpovědi na 
dotazy pana Jeřábka. Po přečtení zprávy byla otevřena veřejná disku-
ze. Dotazovala se paní Jeřábková v záležitostech výstavby kanalizace 
a pánové Olšák a Navara, především na téma výstavby pavilonu a tě-
locvičny. Dále se diskutovalo o veřejném osvětlení v ulici Pod Skalkou, 
parkování ve Lhotecké, o chodnících či možnostech vybudovat sjezd  
z dálnice pro potřeby výstavby pavilonu. Veřejnou diskuzi jsme ukon-
čili o půl sedmé.
Po veřejné diskuzi se projednala zpráva kontrolního výboru a ná-
sledně dohoda o vytvoření školského obvodu pro MŠ s obcí Kytín  
a Zahořany pro rok 2017. Na tuto dohodu navázala příslušná vyhláška.  
K bodu proběhla krátká diskuze mezi zastupiteli (Šretrová, Digrin, Gry-
gar, Jeřábek).
Z majetkové části byl jeden bod přeložen na další zasedání a zbytek 
projednán. Zastupitelstvo bylo ukončeno pět minut po devatenácté 
hodině.

Připravil Petr Digrin

Všechna usnesení Rady města a zápis ze Zastupitelstva si můžete  
přečíst na webu města www.mnisek.cz

zprávY z radY MĚsta a zastUpitelstva

Současně s touto stavbou budou provedeny úpravy na vodovodní síti 
– propojení vodovodního řadu od ATS s ulicí Na Kvíkalce a osazování re-
dukčních ventilů provozovatelem vodovodního řadu do vytipovaných 
nemovitostí. Majitelé těchto nemovitostí budou písemně osloveni zá-
stupcem provozovatele 1. SčV a.s. Dovolujeme si touto cestou požádat 
majitele těchto nemovitostí o součinnost, abychom mohli úspěšně do-
končit výstavbu ATS a spustit její provoz. Oslovování bude probíhat už 
během výstavby ATS.

Pavla Duchoňová, odbor správy majetku a investic
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Řekněte, co s rozpočtem: 
Je to vaše město. pojďte ho vylepšit!
Rádi bychom, aby se do společné správy a rozvoje našeho města za-
pojovalo co nejvíce lidí. I proto jsme navrhli použít část letošního roz-
počtu Mníšku pod Brdy na projekty tzv. participativního rozpočtu. Ten 
umožňuje, abyste se přímo zapojili do rozhodování o rozvoji Mníšku 
pod Brdy. V letošním roce jsme na tyto vaše projekty vyčlenili z roz-
počtu prvních 300 000 Kč.
Vy teď můžete podat návrhy, co by se za tyto peníze mělo v Mníšku 
v následujícím roce vylepšit. Váš návrh, podaný do 14. 6. 2017, by měl 
obsahovat základní popis projektu, vysvětlení jeho přínosu a rámcový 
návrh rozpočtu. Nic složitého. Stačí pár vět. :-) Návrhy můžete posílat 
na adresu e-podatelna@mnisek.cz nebo předat vytištěné v obálce 
do podatelny MÚ. V předmětu mailu (nebo na obálce při podání 
na MÚ) prosím uveďte Participativní rozpočet + název projektu.  
Z podávání návrhů jsou vyloučeni zastupitelé města a zaměstnanci 
městského úřadu.
Pro inspiraci: jedním z vašich návrhů může být například další využití 
bývalého Penzionu u Kožíšků. Jako jeden ze scénářů město zvažuje pře-
stavbu na mateřskou školu a zvýhodněné byty pro učitele ZŠ. Ale tře-
ba přijdete s lepším návrhem. Další projekty participativního rozpočtu 
mohou být z jakékoliv další oblasti - kultury, dopravy, bezpečnosti, eko-
logie nebo městské infrastruktury.
Po zaslání základních návrhů se 15. 6. v 18 hodin sejdeme na sou-
sedském setkání v zasedací místnosti městského úřadu. Na něm  
budeme společně diskutovat o tom, co a jak chcete v Mníšku vylepšit, 
postavit, vytvořit. A autoři jednotlivých projektů je budou moci všem 
krátce vysvětlit a obhájit. Projekty pak budou zveřejněny na facebooko-
vých stránkách města, webu města a ve vstupní chodbě MÚ.
Vyvrcholením pak bude hlasování občanů Mníšku přes Face- 
bookovou stránku města, webové stránky města nebo odevzdá-
ním hlasovacích lístků do podatelny MÚ. To rozhodne, který z vašich 
návrhů se bude v Mníšku realizovat! Svým hlasem můžete podpořit je-
den velký nebo i více menších projektů, pokud společně nepřesáhnou 
maximální částku 300 000 Kč.
Hlasování proběhne v průběhu června 2017 a vítězný návrh (návrhy) 
bude vyhlášen na Skalecké pouti. 
Fantazii a dobrým nápadům se meze nekladou... Těšíme se na vaše  
návrhy! :-) Bližší informace na www.mnisek.cz
Za Radu města David Řehoř, radní a zastupitel

Město buduje další chodníky
Dobrá zpráva nejen pro mníšecké chodce: chodníky podél Lhotec-
ké ulice se dokončují, v Dobříšské se začnou stavět od poloviny 
května, a to od kontejnerů až k ulici Na Vrškách.

Lhotecká
Koncem dubna jsme dokončili výstavbu chodníku podél ulice Lhotec-
ká, a to od zastávky Na Kvíkalce až po zastávku Sídliště. Chodník je širo-
ký dva metry, aby se zde pohodlně vyhnuly dva kočárky, a nijak nezúžil 
asfaltovou silnici. Stavěl se výhradně v nevyužitém zeleném pásu mezi 
domky a komunikací.
Celou stavbu doplnilo nové veřejné osvětlení, které nahradilo staré 
sloupy, spojené vrchním vedením. Nové osvětlení je osazeno LED di-
odami a napájeno kabelovým vedením v zemi. Přibyly i dva nové pře-
chody. Jeden menší v odbočce směrem na Kvíkalku a druhý osvětlený, 
v místě křížení ulic Lhotecká a V Lipkách.
Upravili jsme i autobusové zastávky. Ta Na Kvíkalce je zcela nová, za-
stávka Sídliště dostala novou zámkovou dlažbu. V rámci celého projek-
tu výstavby chodníku ve Lhotecké ulici jsme také dokončili odvodnění 
horní části ulice a vybudovali zbrusu nové stání pro kontejnery na tří-
děný odpad a textil.

dobříšská
V polovině května vypukne stavba v Dobříšské ulici. Ještě před zaháje-
ním stavby dojde k opravě kanalizace a kanalizačních přípojek kolem 
autoservisu. Rozsah výstavby chodníku podél Dobříšské je opravdu 
velký. Bude kompletně zatrubněn příkop v horní části ulice a na jeho 
místě vznikne nový chodník. V části mezi ulicí Za Sokolovnou a Kytín-
ská bude starý chodník opraven zámkovou dlažbou. Celá stavba bude 
dlouhá skoro 500 m. Řidiče i chodce v době stavebních prací prosíme 
o zvýšenou opatrnost a ohleduplnost, neboť bude docházet (podobně 
jako ve Lhotecké), k nezbytným dopravním opatřením.

Pavla Duchoňová, odbor správy majetku a investic

Slovo starosty
Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí, 
od 20. dubna 2017, bylo možné na úřadu Středočeské-
ho kraje požádat o dotaci na výměnu starých kotlů 
na uhlí v našich rodinných domcích. Většinou tento 
finanční příspěvek známe jako „kotlíkovou dotaci“.  
Má sloužit k tomu, aby ti, co mají starý kotel na uhlí, ho mohli vy-
měnit, neboť od roku 2022 bude provoz starých kotlů na pevná 
paliva zakázán.
Zájem o dotaci byl skutečně obrovský a mohli jsme to sledovat  
i v médiích. Během jednoho jediného dne bylo přijato tolik žádos-
tí, že se vyčleněné prostředky ve výši přes padesát miliónů korun 
vyčerpaly a příjem žádostí musel být zastaven. Celkem by tyto pe-
níze měly uspokojit přibližně 400 žadatelů o výměnu jejich starého 
kotle za nový - ekologický.
Dotaci ale nedostane ten, kdo by si chtěl pořídit nový kotel na uhlí 
nebo na plyn. Podpora je určena pouze pro kotle na biomasu nebo 
tepelná čerpadla, případně na doplnění vyměňovaného kotle  
o solární systém. Kotlíkové dotace se také nevztahují na rekreační 
objekty. Týkají se pouze domů rodinných. Maximální výše výdajů, 
ze kterých se dotace počítá, byla stanovena na 150 000 Kč. Podle 
pravidel tedy každý žadatel může získat až 127 000. Kč korun na 
výměnu svého starého kotle.
S rozdělováním „kotlíkových dotací“ se ale ještě neskončilo. Náš 
kraj má do konce roku 2018 podpořit výměnu dalších skoro 3 500 
kotlů. Peníze se tedy ještě rozdělovat budou. Je možné, že už na 
podzim letošního roku bude vypsáno doplňující kolo. V každém 
případě se ale další vlna kotlíkových dotací spustí v roce 2018. Ta 
už zřejmě bude poslední. Proto vy, kdo o výměně uvažujete a rádi 
byste této zajímavé možnosti využili, máte nejvyšší čas začít s pří-
pravou.

Petr Digrin, starosta města

Od Června Si můžete vyBrat, kde ZaPSat vOZidLO dO regiStrU
Letos 3. března vyšel ve Sbírce zákon č . 63/2017 (účinný je od 1. červ-
na 2017), kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 
Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla  
a o změně některých souvisejících zákonů. 
Novela ruší místní příslušnost správních orgánů v oblasti vedení regist-
ru silničních vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel. Zna-
mená to, že místní příslušnost už nebude určovat sídlo nebo bydliště 
žadatele, jako doposud, ale každý si bude moci zvolit úřad (obec s roz-
šířenou působností) podle vlastního uvážení. Většina obyvatel to jistě 
uvítá. My dodáváme: konečně!

(red)

Z našich dubnových záznamů vybíráme:
l Ve spolupráci s Policií ČR jsme řešili krádež 70 000 Kč ze zaparkova-
ného vozidla za Billou. l Vyjeli jsme k požáru v bytě v Edenu a pomá-
hali evakuovat osoby z patra. Nakonec se ukázalo, že hořela pračka. 
l Rušení nočního klidu v nonstop baru Krb jsme vyřešili odpojením 
jukeboxu. l Řešili jsme opakované krádeže v supermarketu Penny. l 
Zaháněli jsme stádo ovcí z pozemní komunikace u Rymaně. l Provedli 
jsme několik kontrol rybářů. l Řešili jsme čtyři případy černých skládek 
na území Mníšku pod Brdy.
Dále hlídky MP řešily několik porušení obecně závazných vyhlášek a trž-
ního řádu města Mníšek pod Brdy, neoprávněné parkování na místech 
pro invalidy, a podomní prodej vyřešily blokovou pokutou. 
Městská policie se v květnu kromě preventivní hlídkové činnosti bude 
zabývat i měřením rychlosti ve stanovených úsecích. Chystáme také 
přednášky prevence kriminality pro školy a školky.

Petr Smorádek, zástupce velitele Městské policie Mníšek pod Brdy

MĚSTSKÁ 
POLICIE 
HLÁSÍ...
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Zprávy z radnice

Pivovárka je nám všem známá, přírodě blízká lokalita, která má své je-
dinečné kouzlo lučního porostu uprostřed města. Snahou Města je ob-
novit na louce pravidelné kosení, navrátit louku do stavu, v jakém byla 
před mnoha lety, kdy byla krásnou květnatou loukou.
Komise pro životní prostředí dostala od Města úkol navrhnout vhodný 
management údržby a obnovy Pivovárky. Návrh prací byl zpracován  
a následně schválen Radou města. Primárním a nejdůležitějším zása-
hem je provést odvodnění lokality, pročistit zanesená koryta struh,  
která Pivovárkou vedou a zprůchodnit zanesený odtok vody do Bo-
jovského potoka. Dále vyčistit a obnovit tůň na louce, případně založit  
ještě několik nových. Tento zásah je ale finančně náročnější, vhodný 
udělat na podzim, kdy už nebudou ve svém vývoji ohroženi obojživel-
níci. Proto také jeho realizace proběhla jen z malé části (při víkendové 
akci Hnutí Brontosaurus) a další práce proběhnou později.
Jako další nutný zásah byla navržena probírka a redukce porostu vrb. 
Tato činnost je už ale zásahem do významného krajinného prvku – 
údolní nivy Bojovského potoka a podle § 4 odst. 2 zákona č.114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, si musí ten, kdo takový zásah zamýšlí, 
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Orgán 
ochrany přírody ORP Černošice vydal souhlasné Závazné stanovisko 
a následně pak povolil orgán ochrany přírody MěÚ Mníšek pod Brdy 
kácení dřevin rostoucích mimo les, resp. kácení zapojeného porostu 
dřevin (vrb).
Probírka porostu probíhala v okolí dětského hřiště a dále po celé jižní 
straně lokality. Odstranili jsme spodní větve letitých vrb, které zasti-
ňovaly nivu a zároveň bránily strojovému kosení okraje louky. Na ně-

kterých stromech byl také proveden redukční a bezpečnostní řez. Za-
pojený porost vrb jsme káceli v centrální části louky tak, aby skupina 
mohutných stromů vynikla svou krásou a zároveň byl zajištěn průhled 
skrze celou louku. Vrbový porost jsme redukovali také z východní a se-
verovýchodní strany. Vrby zde už významně zasahovaly do prostoru 
louky a zabíraly každým rokem stále větší a větší plochu.
Na tyto práce navazuje projekt Hnutí Brontosaurus, který si klade za 
úkol obnovit část nekosené louky. „Stařinu“ jsme pokosili, biomasu vy-
hrabali a odvezli. Takto připravenou louku je už možné strojově obhos-
podařovat. Na podzim dojde v rámci tohoto projektu ještě k obnově 
tůně.
Jak se změní charakter louky? Jednoznačně dojde k posílení její stability 
a k podpoře druhové pestrosti. Ty druhy rostlin, které do této doby byly 
potlačovány, dostanou opět šanci zde růst. Ustoupí zamokření, ustoupí 
plochy devětsilu. Zvýší se počet bezobratlých živočichů, kteří jsou na 
takovéto lokality vázáni.

Jiřina Romová, odbor vnitřních věcí, ochrana přírody a krajiny

co se dělo a ještě letos bude dít na pivovárce

město děkuje žákům
Děkujeme ZŠ Komenského 420, že se její žáci v rámci Dne země, v pátek 
21. 4. 2017, podíleli nejen na úklidu města, ale aktivně se zapojili do 
údržby zeleně. Velký dík patří žákům druhého stupně, kteří dělali napří-
klad závlahové mísy u výsadby stromů na náměstí a také za hřbitovem.

Město Mníšek pod Brdy

Vzhledem k tomu, že projekt Pavilon je opravdu rozsáhlý a jeho přípra-
va a výstavba budou trvat minimálně 12 měsíců, rozhodli jsme se vy-
brat pro jeho řízení projektového manažera (PM).
Na výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu předložily nabídky tyto 
společnosti: FRAM Consult a.s., FANSTAV inženýrská činnost, Vodohos-
podářský rozvoj a výstavba a.s., MP Consulting Ing. Milan Oleríny, RE-
INVEST, spol. s r.o., ESTE Design & Consulting s.r.o., ABC WORKS CZ s.r.o.

Komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek (dále jen 
„komise“) ve složení Daniela Páterová (předseda), David Řehoř (místo-
předseda), Pavla Duchoňová, Eva Mesteková a František Keyř se sešla 
celkem čtyřikrát. Na svém prvním jednání 6. 3. 2017 jsme otevřeli na-
bídky  uchazečů a zhodnotili, zda jsou zpracovány v požadovaném čes-
kém jazyce, jsou podepsány oprávněnou osobou a z hlediska obsahu 
jsou úplné. Všechny předložené nabídky vyhověly.
Na svém druhém jednání 14. 3. 2017 jsme jednotlivě hodnotili před-
ložené nabídky podle hodnoticích kritérií uvedených ve výzvě i proká-
zání kvalifikačních a technologických předpokladů. Hodnoticími kritérii 
byly: fixní cena za zajištění služby PM na 12 měsíců, hodinová sazba za 

výkon PM nad rámec fixní ceny a kompetence účastníka. Tři společnosti 
s nejvyšším počtem bodů (MP Consulting Ing. Milan Oleríny, REINVEST, 
spol. s r.o., ESTE Design & Consulting s.r.o.) jsme oslovili s žádostí o osob-
ní setkání a prezentaci formou pohovoru.
Na svém třetím jednání 29. 3. 2017 se komise setkala s uchazeči  
a zástupci společnosti MP Consulting panem Milanem Oleríny a panem 
Ivem Turčánim ze společnosti ESTE Design & Consulting s.r.o.
Na čtvrtém jednání 3. 4. 2017 se komise setkala se zástupcem společ-
nosti REINVEST, spol. s r.o. panem Markem Raškou ze společnosti. 
U všech účastníků nás zajímaly zkušenosti se stavbami využívajícími 
dotace, s realizací (nikoliv jen rekonstrukcí) stavby základní školy, ale 
také časové možnosti nabízených odborníků.
Komise se shodla, že nejvhodnějším kandidátem na pozici projekto-
vého manažera stavby Pavilonu ZŠ je společnost MP Consulting Ing. 
Milan Oleríny. Její cenovou nabídku doporučila Radě města a ta ji na 
svém jednání (5. 4. 2017) vybrala a pověřila starostu podpisem přísluš-
né smlouvy.

Daniela Páterová, místostarostka města

výběr projektového manažera pro pavilon

Jak to vidí zastupitelé

veřejné zasedání zastupitelstva ii.
V minulém Zpravodaji pan starosta napsal několik postřehů ze zasedání 
zastupitelů 1. 3. 2017. Ale jak je zvykem – jen zavadil o problém, napří-
klad v mém případě neuvedl, proč jsem navrhoval to, či proč jsem byl 
proti. Tak v rychlosti:
Navrhoval jsem odvolání předsedy komise pro územní plán, protože 
přes výzvy nedoplnil zápisy z jednání komise v roce 2016 a 2017. Tento 
bod měl pokračování i na dalším zasedání 12. 4., a ke dni 23. 4. 2017 
stále zápisy nejsou doplněny. Předseda KÚP nereagoval ani na výzvy 
RM. Na to, že předseda komise nekomunikuje s veřejností, že nedodá-
vá zápisy apod., jsem zastupitele a RM upozorňoval již dne 11. 2. 2015.  
A ÚP je veřejně velmi citlivé téma.
Pokud jde o osadní výbor – jsem zastánce (je to i v zápisech), aby OV 
byly i v Rymani, Novém a Starém sídlišti apod. Není to o posílení moci, 
ale o zapojení veřejnosti do péče o své okolí, kdy její zástupce může na-
vrhnout, doplnit, zastupitelům lépe vysvětlit projednávané body, kte-
ré se OV týkají. Zřejmě části koalice vyhovuje pasivní veřejnost, proto 
chce podobné snahy zarazit. Osud OV ve Lhotě je nedobrý vzkaz pro 

podobné aktivity jinde v Mníšku. Aktivní veřejnost je ale jedním z bodů 
mezinárodního projektu Agenda 21, který ČR podepsala.
A dále: byl jsem proti zakoupení radaru pro městskou policii z principu. 
Zdůvodnění radaru za cca 370 tisíc Kč bylo takové, že hlídka za měsíc 
vybere okolo 25 tisíc Kč za rychlou jízdu, že MP může jezdit za úhradu 
měřit do sousedních obcí. Návratnost radaru by měla být dva roky.
V kladech koupě radaru také bylo uvedeno – zisk pro rozpočet města.
Toto naprosto špatné zdůvodnění měl pan starosta, jako ten kdo řídí 
MP, sám již v počátku odmítnout. Jen tak nahrál všem, kdo říkají, že MP 
měří rychlost proto, aby se plnila kasa města!!! Za mne je jako jediný 
důvod pro nákup radaru bezpečnost, ne příjem pro kasu města.
O navyšování rozpočtu na úklid u Zadního rybníka a na zeleň nebyla 
řeč. Ale ptal jsem se proč areál nebyl uklizen vloni, když to bylo na zase-
dání 2016 slíbeno a zda v rozpočtu na zeleň je výměna jírovcové aleje 
na náměstí, která je neodborně sestavena z rozdílných kultivarů a je to 
„zelený“ paskvil. Ale o náměstí někdy příště.

Pavel Jeřábek
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Život města

Jet vlakem je běžná věc. Ale slyšet při tom houkat lokomotivu a syčet páru, je věc  
mimořádná. To můžeme vidět buď ve starých filmech anebo při nostalgických jízdách  
historických vlaků. Ale ani těch není v našem regionu mnoho. Proto chceme upozornit na 
zajímavou příležitost, kterou v rámci programu nostalgických jízd připravily České dráhy. 
Podrobnosti nejen o této mimořádné jízdě jsme zjišťovali u Petr Pavlíka, přednosty osobní 
stanice Praha Smíchov a velkého milovníka historických vlaků.

Kdy vlak vyráží, jakou má trasu a dopro-
vodný program?
„V sobotu 20. května v 10 hodin vyjede z nádraží 
Praha Braník parní vlak do Dobříše v čele s loko-
motivou „Ušatá“. Vlak zastaví ve stanicích Vrané 
nad Vltavou, Měchenice, Čisovice, Mníšek pod 
Brdy a Malá Hraštice. Doba potřebná pro dopl-

nění vody do parní lokomotivy v Měchenicích 
bude vyplněna písničkami skupiny BUFFOON‘S 
STEAM ENGINES - Kašparovy parní stroje. Po 
příjezdu do železniční stanice Dobříš ve 12.32 
hodin je v prostorách nádraží připraven koncert 
skupiny Vlak na Dobříš s hosty. Ve městě budou  
navíc probíhat Dobříšské májové slavnosti.“

ČeSkO PatŘÍ POČty ParnÍCH LOkOmOtiv k evrOPSkÉ ŠPiČCe, JeJiCH SeZÓna ZaČaLa

zvláštní parní vlak směr Nostalgie

Můžete blíže před-
stavit vlak, který 
pojede?
„Parní lokomotiva, 
která poveze soupra-
vu historických vozů, 
má označení 464.008. 
Vyrobena byla v roce 
1935 v ČKD Praha. 
Starají se o ni nadšenci 
z výtopny Hradec Krá-
lové a je v majetku ČD 
a.s. depa historických 
vozidel. Může jet ma-
ximální rychlostí až 
90 km/hod. Ovšem na 
trati do Dobříše pojede 
určitě pomaleji. Sou-
prava se bude skládat 
z historických vozů 
Rybák, vyráběných 
od roku 1938 do roku 
1949. Kapacita jed-
noho vozu je dnes 55 
míst, i když původně, 
když byli lidé hubeněj-
ší, se počítalo, že se do 
nich na sezení vejde až 
68 cestujících. Upro-
střed soupravy bude 
zařazen bufetový vůz.“ Pokračování na str. 6

Jízdní řád zvláštního parního vlaku do Dobříše s vyhlídkovou jízdou 
do Malé Hraštice - 20. 5. 2017

Předprodej jízdenek a bližší informace:
l  Praha Masarykovo nádraží – denně od 8.00 do 18.00 hod. vyjma pře-

stávek 12.00 až 12.30 hod. a 16.00 až 16.15 hod., tel.: 972 246 161 
l  Nádraží Praha Braník –  po až čt od 7.00 do 11.30 a od 12.15 do 17.20 

hod., pá a so od 6.00 do 11.30 a od 12.30 do 18.00 hod., ne od 6.00 
do 11.30 a od 12.15 do 17.20 hod., tel.: 725 859 426

Při nákupu jízdenky do parního vlaku v předprodeji je místenka zdarma.

PŘÍJeZd OdJeZd PŘÍJeZd OdJeZd
10:00 PraHa BranÍk 17:31

10:15 10:35 Vrané nad Vlt. 17:10 17:12
10:41 11:36 měchenice 17:01 17:03
11:56 11:57 Čisovice 16:42 16:44
12:07 12:08 mníšek pod Brdy 16:32 16:35
12:19 12:20 malá Hraštice 16:18 16:19
12:32 dOBŘÍŠ 16:06

PŘÍJeZd OdJeZd PŘÍJeZd OdJeZd
13:50 dOBŘÍŠ 14:42

14:02 maLÁ HraŠtiCe 14:30

Proč podle vás v posledních letech roste 
zájem veřejnosti o historické vlaky?
„Naše republika má jednu z nejhustších želez-
ničních sítí i velkou tradici železniční dopravy. 
Navíc nostalgické akce jsou většinou určeny pro 
rodiny s dětmi. No a čím je víc dětí, tím je větší 
zájem o jízdy. Je mnoho pohádek o mašinkách 
a je logické, že jak jen to jde, chtějí se děti jít po-
dívat na tu skutečnou.“
Jaké akce jsou u veřejnosti nejoblíbenější?
„Vždy s nějakým programem na cestě nebo  
v cílové stanici. Největší akcí v Praze jsou miku-
lášské jízdy. Jedná se celkem o sedm vlaků za 
víkend, ten sobotní večerní je s ohňostrojem. Na 
jednu jízdu musíme poprosit o spolupráci i čtyři 

mikulášské čety, protože prostě jeden Mikuláš 
by to nezvládl. Krásnou akci pro děti připravu-
jeme také na sobotu 3. 6. 2017 – Den dětí s Po-
sázavským pacifikem na nádraží Praha Braník.“
Kolik historických vlaků mají České dráhy  
k dispozici?
„Depo historických vozidel v Lužné u Rakovníka 
spravuje několik desítek provozních parních lo-
komotiv. Podobně je to s vagóny. Vozy jsou roz-
troušeny po celé republice.“
Kdo se stará o celoroční údržbu takového 
vlaku a jak je náročná?
„Dnes se hlavní opravy lokomotiv dělají právě ve 
zmiňovaném depu v Lužné u Rakovníka. Jedná 
se ekonomicky o velmi nákladnou záležitost. 
Opravy historických vozů se pak dělají na mno-
ha místech v republice, ale snad nejznámější 
jsou železniční dílny v Krnově.“
Jak je to se strojvůdci pro historické vlaky 
- umí to každý nebo na to musí být speci-
alisté?
„Každý strojvůdce parní lokomotivy musí složit 
odborné zkoušky, a ty nejsou zrovna jedno-
duché. Většinou to jsou kluci, kteří pracují na 
současných lokomotivách a ježdění s parní lo-
komotivou je pro ně koníček. Já znám například 
fíru (strojvedoucího pozn. red.) z pražské parní 
lokomotivy Čtyřkolák z roku 1917, který jezdí i 
na Pendolínu.“
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Pokračování ze str. 5

Pokračování na str. 7

Život města

Nepotřebuje parní vlak doplňovat cestou 
na nádražích vodu, jak to známe ze starých 
filmů?
„Potřebuje a nutně. Zejména malé parní loko-
motivy dlouho s vodou nevydrží. Až na výjimky 
jsou tato zařízení na nádražích mimo provoz,  
a tak spolupracujeme zejména s místními dob-
rovolnými hasiči. V okolí Mníšku nám například 
už několikrát vodu do parní lokomotivy dodá-
vali hasiči z Čisovic.“

Jaké uhlí se používá?
„Černé a musí být velmi kvalitní. Jinak hrozí  
například spečení na roštu, což může znamenat  
i zneschopnění parní lokomotivy.“

Jak dlouho trvá roztopit a připravit stroj, 
než může vyjet?
„Parní lokomotiva se musí roztápět většinou  
24 hodin před jízdou. Záleží na její velikosti.  
U malinké lokomotivy řady 310, zvané Ka-
femlejnek, to ale může být jen několik hodin 
před jízdou.“

Nehrozí, že v létě za sucha zapálíte pole 
nebo louku?
„Parní lokomotivy prošly přísnou kontrolou  
u hasičů a splňují protipožární atest. V komínu 
mají nainstalovaná síta, která jiskry zachytávají 
a dnes už také jezdí se sníženým výkonem. Ri-
ziko požárů je srovnatelné s tím, že někdo od-
hodí nedopalek cigarety nebo se objeví jiskra 
od brzdových zdrží kteréhokoliv jiného vlaku. 
Nicméně riziko požáru zhoršuje neudržovanost 
našich tratí. Pokud je trať prořezána, tak velmi 
často zůstává klestí u tratí, kde uschne a zvyšuje 
tak riziko požáru.“

Jaký je zájem u TV a filmařů o naše histo-
rické vlaky?

„Velký, protože parní lokomotiva je symbolem 
19. století. Ve většině filmů z minulé doby se 
parní vlak objevuje alespoň jako kulisa. Vzpo-
mínám si například na film Obecná škola, kde 
železniční sekvence byly natáčeny právě na tra-
ti do Dobříše.“

Bude v regionu Mníšek pod Brdy a okolí 
letos ještě nějaká podobná akce?
„Po dobříšské trati se parní vlak vydá letos ještě 
jednou, a to 16. září u příležitosti svatováclavské 

V minulém čísle Zpravodaje jste si mohli přečíst, že město získalo spolu se svazkem 
obcí VOK Mníšek pod Brdy prestižní cenu Svazu vodního hospodářství České republiky.  
V soutěži O vodohospodářskou stavbu roku 2016 získalo zvláštní ocenění za Projekt re-
gionálního vodovodního přivaděče pitné vody ze zbraslavských Baní. Ten od loňského 
roku zásobuje pitnou vodou celý Mníšek a okolí i všechny obce, které se podílely na jeho 
vybudování - Čisovice, Nová Ves pod Pleší, Zahořany, Řitka, Černolice, Líšnice, Všenory, Jí-
loviště, Klínec a Trnová. Dílo mimořádné svým rozsahem i některými parametry (například 
převýšení) stálo přibližně 205 miliónů korun (Mníšek dal asi 25 mil. Kč) a přivádí do měst  
a obcí pitnou vodu ze Želivky.

Zmínili jsme také mimořádnost díla po stránce technické. A právě to je důvod, proč se 
dnes k vodovodu vracíme, abychom vám ho blíže představili za pomoci Vladimíra Fremla, 
ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., který měl na starosti projektové  
řízení stavby.

zvláštní parní vlak směr Nostalgie

CO PŘedCHÁZeLO, aBy vÁm dOma tekLa kvaLitnÍ vOda Ze žeLivky

pozoruhodná cesta vody

Řešení, které má budoucnost
Skupinový vodovod, realizovaný v rámci akce 
„Zásobování Mníšeckého regionu pitnou vo-
dou“ je zásobován z vodního zdroje Želivka, 

výstavba byla dotována z operačního pro-
gramu životního prostředí (OPŽP). Zmíněná 
stavba je svým rozsahem a relativně krátkou  
dobou výstavby ojedinělá v oboru vodárenství 
v České republice.

Obce Mníšeckého regionu byly většinou na-
pojeny na vlastní vrty a studny či jímací zářezy. 
Kvalita vody z těchto zdrojů vykazovala zvý-
šené hodnoty železa, manganu, niklu, síranů, 
rtuti a dále i zvýšené hodnoty některých mik-
robiologických ukazatelů.

Vodní zdroje města Mníšek pod Brdy byly 
dlouhodobě neperspektivní a výhledově ne-
mohly zajistit potřebu vody pro současné  
a budoucí obyvatele města.  Důvodem je sní-
žení hladiny spodních vod u městských studní 
a také nemožnost dalšího navyšování odběru 
ze zdroje Hraštice.

Proto se začalo už v roce 2008 pracovat na 
projektu, který navazoval na myšlenku přiva-
děče „Baně“, který by regionu Mníšecko zajistil 
dostatečné a stabilní zásobování vodou.

Pára jede!
Od ukončení pravidelného provozu parních 
lokomotiv v Česku už uplynulo 37 let, na tu-
zemských kolejích jich přesto jezdí 64. Řada  
z těchto strojů je starých i přes sto let a najeto 
mají miliony kilometrů. Česko patří počty par-
ních lokomotiv k evropské špičce. Železniční 
nostalgie zažívá v posledních letech velký 
boom.

Vynález parního stroje je v roce 1765 při-
pisován Angličanovi Jamesi Wattovi. Prv-
ní železnice se v českých zemích objevila  
v roce 1832, kdy byla vybudována první ko-
něspřežka mezi rakouským Lincem a Českými 
Budějovicemi. První parou tažený vlak přijel  
z Vídně do Břeclavi a následně také do Brna  
v roce 1839. Do Prahy přijel první vlak před 
171 lety, v roce 1845.

V 19. století se parní stroj stal nejvýznamněj-
ším zdrojem energie v dopravě i průmyslu. 
Ve 20. století ho nahradily spalovací motory 

nebo elektřina. Nevýhodou parního stro-
je je nízká účinnost maximálně 15 procent,  
u spalovacích motorů je to kolem 35 procent.

Nejdéle sloužily těžní parní stroje, v některých 
dolech až do devadesátých let 20. století.

Zájem o historické vlaky v posledních letech 
roste, je to vidět i na jejich obsazenosti. Růst 
zájmu potvrzují České dráhy, které mají ve flo-
tile nejvíce historických vlaků, i různé spolky, 
které se těmito vlaky zabývají.

Oprávnění řídit parní lokomotivu má u nás 
1 006 strojvůdců. České dráhy mají v depech 
přes dvacet parních lokomotiv, hodně jízd je 
už pravidelných a na některých trasách, na-
příklad na pošumavských lokálkách, jezdí už 
každý víkend. Česko patří počty parních loko-
motiv k evropské špičce. Nemá sice zdaleka 
na Velkou Británii, kde dodnes jezdí kolem  
600 strojů, ale počty provozovaných strojů je 
Česko těsně za Německem.

slavnosti na dobříšském zámku. Ale jen kousek 
je to na druhou větev tratě č. 210 na Posázavský 
pacifik, kde je parních jízd více. Určitě bych do-
poručil návštěvu branického nádraží v sobotu  
3. 6. 2017, kde budeme slavit Den dětí. Bude 
tam jezdit Hurvínek, Karkulka, drezínka, Kre-
denc, Velký Bejček… Přidá se historická tramvaj 
a autobus. K vidění bude železniční modelové 
kolejiště. Zájemci se budou moci podívat i pří-
mo na stanoviště strojvedoucího nebo se vydat 
na exkurzi do Metra na vlečku Depa Kačerov. 
Program bude skutečně bohatý a všechny sr-
dečně zvu.“

Roman Brunclík
foto: ČD
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Trasa Regionálního vodovodního přivaděče pitné vody ze zbraslavských Baní do Mníšku pod Brdy i s důležitými 
technickými body

ZÁkLadnÍ údaJe O StavBě
Název stavby Zásobování mníšeckého regionu pitnou vodou

Zadavatel stavby Svazek obcí VOK mníšek pod Brdy

Generální zhotovitel stavby Energie – stavební a báňská, a.s. 

Generální zpracovatel PD Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Technický dozor investora Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Celková délka řadů 20 140 m

Realizace 15. 9. 2014 - 9. 3. 2016

Přejímací řízení 9. 3. 2016 - 21. 3. 2016

Celkové investice 213 mil. bez DPH

Způsobilé veřejné výdaje 175 mil. bez DPH

Dotace EU z OPŽP 117 mil. bez DPH

Dotace SFŽP ČR 6,9 mil. bez DPH

Příspěvek příjemce dotace 13,8 mil. bez DPH

pOzOrUhOdNá  
cesta vOdY

kudy vede cesta vody
Zdroj skupinového vodovodu je situován 
ve Zbraslavi před stávajícím vodojemem 
Baně (3x 400 m3), kde se navrhovaný mní-
šecký přivaděč přímo napojuje na stávající 
přiváděcí řad o průměru 400 mm. Odtud je 
trasa vedena vodovodním řadem 300 mm 
délky 99 m do čerpací stanice Baně, pak 
výtlačným řadem průměru 300 mm do pře-
rušovacího vodojemu Jíloviště 2x 200 m3 
na vrchu Cukrák. Nový vodojem je situován  
v lese v návaznosti na původní vodojem  
1x 150 m3. Odtud voda gravitací putuje smě-
rem k posilovací čerpací stanici Černolice, 
která zajišťuje dopravu vody do rekonstru-
ovaného vodojemu Kovohutě 2x 1000 m3. 
Odtud vedou dva vodovodní řady. První 
výtlačný řad propojuje vodojem Kovohutě  
a stávající vodojem Štítek, druhý přiváděcí 
řad propojuje vodojem Kovohutě a posilo-
vací čerpací stanici v Mníšku pod Brdy. Trasa 
vodovodu dále paralelně pokračuje podél 
dálnice D4 v silnici II/116 až do posilovací 
čerpací stanice v Mníšku pod Brdy. Ta je na-
vržena pro dopravu vody do stávajícího vo-
dojemu Včelník. Z PČS je možné zásobovat 
vodou horní tlakové pásmo města Mníšek 
pod Brdy. Z vodojemu Včelník jsou zásobe-
ny obce Zahořany, Čisovice a Nová Ves pod 
Pleší. Celková délka přiváděcích a výtlačných 
řadů DN 200 a DN 300 je cca 19,2 km.

technické zajímavosti
Samotná realizace stavby ukázala důležitost 
přípravných, průzkumných prací i zpracování 
matematického modelu. Výstavba kapacitních 
objektů, tj. vodojemů umožňuje řešení odstá-

Pokračování ze str. 6

Život města

Pokračování ze str. 6

vek štoly a zabezpečení v případě nenadálých 
událostí.

Postup prací v průběhu výstavby mníšeckého 
vodovodního řadu probíhal bez vážnějších 
problémů, které by vedly ke zdržení stavby, 
nicméně se projekt neobešel bez několika 
dílčích změn. Jednou ze změn byla záměna 
technologie protlaku pod rychlostní komuni-
kací I/4 z Prahy. Výběžek skály uprostřed dál-

nice, tvrdost a sklon zasaženého horninového 
prostředí v místě tohoto podchodu neumož-
nily realizaci bezvýkopovými technologiemi  
a bylo nutno podejít silnici ručně raženou  
štolou.

Během stavby se jako další ukázala nutnost 
rekonstruovat stávající přivaděč do Mníšku, 
který se při přepojování ukázal v mnohem 
horším stavu, než se předpokládalo. Obra-
tem byla zpracována dokumentace v rámci 
změny stavby před dokončením a přivaděč 
rekonstruován v délce cca 1,7 km. Po uve-
dení do provozu se jako jeden z vážnějších 
problémů ukázalo rychlé narůstání tlaků  
v úseku přivaděče z PČS Černolice, což od-
borníci vyřešili změnou režimu uzavírání 
šoupat na nátoku do vodojemu. Tlaky v po-
trubí byly od začátku známým problémem, 
díky značnému převýšení vedení v někte-
rých částech. Například v nejnižším místě 
ve Všenorech je vodní sloupec 150 m vyso-
ký, takže bylo použito litinové potrubí vyšší 
tlakové třídy, které odolá až 250 m vodního  
sloupce.

Po více než ročním fungování díla neeviduje 
provozovatel VaK Beroun žádné vážné pro-
blémy, provoz je spolehlivý. Stavba zásobuje 
region kvalitní pitnou vodou výhledovým 
počtem až 22 100 obyvatel a byla navržena 
tak, aby bylo v budoucnu umožněno připo-
jení dalších obcí ležících poblíž trasy přiva-
děče.

Z podkladů společnosti Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba a.s.  

připravil Roman Brunclík
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Jana Janouchová maluje esoterické obráz-
ky a mandaly a navíc se věnuje i vykládání 
tarotových karet. Na zámku v Mníšku pra-
videlně spolupracuje při různých akcích 
a výstavách.

Před Velikonocemi jste u nás na zámku 
renovovala výstavku o historii módy. Pro-
zraďte, máte svou oblíbenou dobu, ve kte-
ré byste se chtěla ocitnout kvůli tomu, co 
se tehdy nosilo?
„Mé nejoblíbenější období je asi renesance. 
Oděvy z tohoto období mi vlastně připadají 
velmi moderní a také jednodušší. Myslím, že se  
v nich lidé mohli cítit i dost pohodlně. Možná 
je to však jen můj pocit, protože látky v té době 
byly nákladné, vyšívané zlatem, tím pádem  
i těžké. Přesto mi oděvy z této doby přijdou vel-
mi elegantní. Renesanci miluji i z jiného důvo-
du. Mnoho mých oblíbených umělců žilo právě 
v této době.“

Je pro vás obtížnější vytvářet výstavu 
zcela novou nebo ji jen renovovat? Řekla 
bych, že když už je člověk ovlivněn tím, jak 
expozice vypadala původně, je asi těžké 
nekopírovat…
„První expozici jsem instalovala také, ale teď 
bylo zadání trošku jiné. Důležité bylo zvětšit 
prostor pro návštěvníky. Myslím, že jde vždy spí-
še o to, aby se zachovalo to, co působilo dobře  
a další instalaci vnímám vždy tak, že je možnost 
vše ještě vylepšit. Také s průvodkyněmi na zám-
ku se znám lépe, takže mi samy mohly říci, co by 
jim vyhovovalo. Vlastně to byla společná práce, 
protože panenky jsme pak umisťovaly společ-
ně. Ty panenky jsou samy o sobě motivací, jsou 
oblečeny do šatů, které jsou opravdu věrnými 
replikami historických šatů, což v takto malé 
velikosti bylo jistě složité dosáhnout.“

Chystáte se v nejbližší době u nás také 
upravovat i další výstavu, o Kájovi Maříko-
vi. Máte nějakou vizi o nové podobě výsta-
vy? A co dalšího máte v plánu?
„Kája Mařík patří neodmyslitelně k našemu kra-
ji. A v Kytíně máme jeho krásnou sochu. Mezi 
přáteli mám pár lidí, co příběh o Kájovi Maří-
kovi milují. V myšlenkách mám zatím plán, jak 
sehnat co nejvíce informací o knížce i o autorce 
a také to, jak se trochu vrátit v čase a ponechat 
historickým materiálům co největší autentič-
nost. A skloubit to s moderními materiály.
Dál mě čekají dvě výstavy. Jednu budu insta-
lovat v nejbližší době právě na mníšeckém 
zámku. A druhá začíná v červnu na Skalce, kde 
budu vystavovat s další malířkou, Petrou Bouš-
kovou Kvapilovou. Vernisáž se uskuteční 4. 6. od  
16,30 hod. Výstava potrvá do konce léta. Jsem 
vděčná za možnost uskutečnit tyto výstavy prá-
vě v místech, kde žiji a kde to mám ráda.“

stránku připravila Marie Charvátová,  
Státní zámek Mníšek pod Brdy

v létě budou na zámku památky UneSCO

dětský den pro rytíře
Už dnes vám přinášíme pozvání na sobotu  
10. června do zámecké zahrady. Od 11 hodin 
se tu bude konat Dětský den se šermem, sku-
pinou Alotrium, hrami a soutěžemi. Program 
na téma „Staň se rytířem“ přinese bitvu o hrad 
i zábavné plnění rytířských dovedností.

A jaké jsou základní dovednosti rytíře? Rytíř 
musel ovládat boj mečem a dalšími zbraněmi, 

dále tanec, lukostřelbu, jízdu na koni, hru v ša-
chy, dokonce i plavání, které tenkrát rozhodně 
nepatřilo k obvyklým dovednostem, a skládá-
ní a přednes veršů a písní. Jak by se jinak dvořil 
dámě svého srdce?

Takový rytíř to tedy rozhodně neměl snad-
né. Ale děti na dětském dnu určitě vše hravě 
zvládnou. Čeká je plnění rytířských úkolů  
v moderním pojetí, při kterém zažijí spoustu 
legrace. Kdo se svých úkolů zdařile zhostí, sta-
ne se rytířem a rytířkou z mníšeckého zámku.

mÓda naPŘÍČ StaLetÍmi - Empír a císařovna Josefína

VÝTVARNICE JANA JANOUCHOVÁ 
O PANENKÁCH I KÁJOVI MAŘÍKOVI

vystavuji v místech, 
kde to mám ráda

Ze zámku

Během léta se na zámek vrátí výstava foto-
grafií vybraných světových památek UNESCO, 
která putuje po celé republice. S názvem  
Poznej světové dědictví UNESCO se poprvé 
představila v roce 2003, kolekcí z evropských 
zemí. Postupně se pak přidávaly i fotografie  
z ostatních kontinentů.

Na Mníšku se od 1. července do 30. srpna 
představí bohaté a barevné záběry ze Švýcar-
ska, Španělska, rakouského Salzburku, Tunis-
ka a zejména ze vzdálenějších destinací, kam 

se mnoho z nás asi osobně nepodívá. Z Číny,  
Indie a dalších zemí jihovýchodní Asie.

Mezi nejznámější památky těchto lokalit nále-
ží třeba císařský Chrám nebes v Pekingu nebo 
Tádž Mahal v Indii. Překrásné jsou i ty méně 
známé, ale třeba o to více zajímavé. S sebou 
domů si pak návštěvník může odnést inspira-
ci pro cestování a také publikace a informač-
ní brožury o místech a zemích z vystavených  
fotografií.

V neděli 16. dubna proběhl na zámku už  
16. ročník charitativní Velikonoční veselice  
s kuřetem. Akce se vydařila i přesto, že počasí 
jí úplně nepřálo. 

„Počasí nakonec vyšlo lépe, než jsme podle 
předpovědi očekávali. I sluníčko vykouklo,  
i když teplo vypadá jinak. Lidé si k nám ale 
už po tolika vydařených ročnících našli cestu  
a přicházejí, ať je venku hezky nebo zima,“ dopl-
nila zástupkyně zámku Ivana Černá.

Spokojeni odcházeli návštěvníci i ti, kteří se 
starali o jejich zábavu. Majitelé stánků proda-
li téměř vše, co přivezli, šermíři měli spoustu 
diváků a hudebníci posluchače. Na prohlídky 
do interiéru zámku přišlo bezmála tisíc lidí, 

malovat do výtvarného ateliéru přes 150 dětí.  
„To je tak na hranici toho, co se dá přes den  
v dílničce zvládnout. Děti nejraději vybarvovaly 
sádrové odlitky. Vybíraly si hlavně srdíčka nebo 
motivy zvířátek - sovičku, motýlky,“ řekla vedou-
cí ateliéru Květa Novotná.

Nejvíce děti ale lákala šermířská představe-
ní. Vidět mohly taneční a šermířskou skupi-
nu IRIS, která díky grantu vystoupila zdarma 
nebo skupinu Alotrium, která se předvedla  
v zahradě zámku hned natřikrát. Její prezident 
a „vedoucí rytíř“ Jan Kutílek spokojeně přiznal, 
že diváků přišlo minimálně dvakrát víc, než 
očekával. Tak snad nám tento trend vydrží i do 
dalších let.

velikonoční veselice se opět vydařila

Dnes si představíme období empíru, které-
mu se také přezdívá císařský sloh. Jeho doba 
byla poměrně krátká, rozšířil se za Napoleo-
na Bonaparta a počátkem 19. století pronikl  
z Francie do celé Evropy. Tatam byla rokoková 
přebujelost, okázalost, vyumělkovanost a ne-
praktičnost představovaná obrovskými sukně-
mi, napudrovanými parukami a vysokými úče-
sy, jež byly zdobeny prazvláštními předměty.

Empír symbolizuje návrat k antické kráse  
a jednoduchým liniím. Dámské šaty jsou stři-
ženy do hladké slušivé siluety se zvýšeným 
pasem. Vrchní část má hluboký výstřih a zají-
mavý prvek v podobě balónkově nařasených 
krátkých rukávů, spodek šatů je zdoben vyší-
vaným lemem, vetkanými proužky nebo vo-
lánky. Sukně se postupně zkracovala až tak, že 
byly dokonce dámě vidět i kotníky!

Marná sláva, v jednoduchosti je krása a platí 
to dnes i tenkrát. Touha po vznešenosti ov-
šem byla vynahrazena doplňky a nákladnos-
tí použitých materiálů. Dámy nosily dlouhé 
rukavičky, kožešinová boa a nezbytný ob-
délníkový šál. Pro krásu ale musely i něco vy-

trpět. Mezi drahými látkami, ze 
kterých se šilo, byly zastoupeny 
hlavně lehoučké, prodyšné, jem-
né a nehřejivé příze, zejména 
hedvábí nebo mušelín. Tehdej-
ší ženy proto trpěly častými  
a dlouhými nachlazeními, 
kterým se přezdívalo muše-
línové choroby.

Naše další panenka předsta-
vuje typickou reprezentant-
ku tohoto módního stylu, 
císařovnu Josefínu, Napo-
leonovu manželku. Ta si na 
drahé látky velmi potrpěla 
a za šaty k nelibosti svého 
šetřivého muže utrácela vy-
soké sumy. O šest let mladší 
Napoleon byl jejím druhým 
manželem. Zpočátku ji ve-
lice miloval, ale později se 
nechal rozvést. Mimo jiné 
proto, že se od Josefíny 
nedočkal žádného dědice.
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Zašel jsem za několika starousedlíky a požádal je o osobní vzpomínky k historickým oka-
mžikům našeho města. Zejména mě zajímaly vzpomínky na Okrašlovací spolek, na který 
se snažíme v činnosti navazovat, a pak vzpomínky, které si pamatují, které byly pro ně 
osobně zajímavé, důležité. Přečtěte si zde vzpomínky pana  Josefa Buchty.

Josef Buchta (* 1928)
„Narodil jsem se v Mníš-
ku pod Brdy v Čisovic-
ké ulici „U Žabů“. Je to  
v části směrem k dálnici 
asi 200 m od křižovatky 
napravo. Je tam pumpa. 
Pak jsme bydleli vedle 
„porážky“ pana Prágra 
- Čisovická silnice za dál-

nicí směrem na Čisovice a poslední dům vlevo 
u potůčku, který ústil do sádek. Tam pánové 
Hamrtál a Knobloch, místní řezníci, poráže-
li svoje koupená zvířata od sedláků. Po škole 
jsem se vyučil číšníkem v hospodě U tří pštro-
sů. Následně jsem byl chvíli totálně nasazen na 
Ostravsku. Po návratu do Mníšku jsem praco-
val v Dobříši v restauraci, odsloužil si povinnou 
vojenskou službu, stavěl železniční trať do Ko-
vohutí a nakonec zakotvil v armádě jako voják 
z povolání u automobilové služby.“

Co si pamatujete z činnosti Okrašlovacího 
spolku v Mníšku?
„Jako kluk jsem vnímal 
lavičky na náměstí. Ka-
ždá měla nahoře na 
prkně přimontovanou 
cedulku, že ji tam dal 
Okrašlovací spolek. Pak 
udělali zděné záchodky 
pro dámy a pány naproti 
Velké už ve 30. létech. Na 
starosti měl pořádek ve 
městě pod Okrašlovacím 
spolkem pan Hamrtál. 
Vedoucí byla paní dokto-
rová Cebeová. Myslím, že 
tam byla paní Svobodo-
vá (Šťastná) Severinová. 
Taky tam byl Jirotka, ten 
vyráběl rukavice dole na 
náměstí… a určitě Hu-
šák. Prostě majetnější ob-
chodníci co podporovali 
obec.“

Jaký máte výrazný historický zážitek z města 
či okolí?
„Vzpomínek mám spousty. Například takovou 
kontroverzní vzpomínku mám na doktora Ce-
beho. Šel jsem jako kluk Vejhrádkem a foxteriér 
pana Skopala, co pracoval před válkou na hradě, 
mě na ulici před domem pokousal. Šli jsme s tá-
tou k panu doktorovi a ten mi napsal, že jsem si 
roztrhl nohu při přelézání plotu, když jsem lezl do 
cizí zahrady. Tátovi se to nelíbilo, tak jsme jeli do 
Prahy do nemocnice na pojišťovnu, ale pan Cebe 
už tam volal, aby tu diagnózu neměnili.

Vzpomněl jsem si ještě na příhodu, která potvr-
zuje, že už před válkou byly na náměstí záchodky 
od toho Okrašlovacího spolku. Houpali jsme se  
s ostatními dětmi na větvích na kraji Čumrdova 
pole u Zlaťáku. Šel kolem mladý hajný, co bydlel 
tady na Vrškách, a my na něj volali: ‚Hajný v lese 
usnul, někdo mu ho utnul.‘ On se za námi rozebě-
hl a chytil mladšího bratra, který mu řekl, že jsem 
tam byl také já. Protože byla jiná doba a tyhle 
věci se braly daleko víc vážněji než dnes, bylo mi 
jasné, že poté, co to řekl rodičům, bude problém. 
Probloumal jsem zbytek dne po Mníšku a večer, 
když jsem si myslel, že se situace uklidnila jsem 
přišel domů. Táta spal po šichtě, a jak se probudil, 
v té rozespalosti mě začal vyplácet. Asi tou roze-
spalostí a vztekem, jak jsem se snažil unikat, byla 
exekuce výjimečně velká. No a já pak klukům po 
cestě do školy ukazoval na těch záchodcích co se 
mi pod trenýrkama vybarvovalo.
Samozřejmě mám zážitky z války. Například  
v březnu 1939 jsem s klukama u obecní váhy 
pozoroval průjezd Němců. Byly to ty motorky 

Zündapp a BMW s lodičkou, jak tam měli ten 
kulomet. Později jsme pozorovali s klukama od-
pálení bunkru u Nové Vsi. To se tehdá rozbíjela 
ta pražská čára bunkrů, která procházela přes 
Mníšek od Lhotky na Novou Ves.
Nebo konec války byl pro mě taky nezapome-
nutelný. Učil jsem se na číšníka ‚U tří pštrosů‘  
a v lednu 1945 jsem dělal v Repre závěrečné 
zkoušky. A týden po zkouškách jsem odjížděl do 
Polska na zákopy. Rodina se složila na oblečení 
a už jsem odjížděl s asi 500 kluky z nádraží Střed, 
dnes Masarykovo. Cestou jsme vyhazovali pra-
covní nářadí, kterého byl plný vlak, pro pracující 

Z historie

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK PŘINÁŠÍ UNIKÁTNÍ VZPOMÍNKY NA MNÍŠECKÉ STAROUSEDLÍKY

majetnější obchodníci podporovali obec
na poli. Mysleli jsme si, že to pro nás bude lepší. 
Čím méně nářadí, tím méně práce. V Polsku jsme 
bydleli ve škole, kopali jsme protitankové příkopy 
a hlídali nás luftschutz. Přes den jsme pracova-
li bez jídla, až večer jsme dostali eintopf. Těsně 
před osvobozením nás odvezli do Frýdku-Místku 
a my jsme šli pěšky do Ostravy. Tady nás rozprá-
šili hloubkaři. Nakonec jsme skončili u Slezské 
Ostravy v dole na Zárubku. Po revoluci mě vzal 
pan důlní na přespání k jeho mámě. V sousedství  
měli Rusové autopark a večer do bytu přišli opilí 
vojáci a chtěli mě podle oblečení, vojenských kal-
hot po strýci, zabít. Říkali ‚tys germán‘. Ale pan 
důlní, který kvůli této situaci nešel na šichtu, mě 
zachránil. Asi za 14 dní poté jsem se vrátil vlakem 
s navrátilci z koncentráku.“

Měl byste nějakou poznámku k proměnám 
místa Na Vrškách, kde žijete?
„Vzhledem k mému věku se tady v okolí už moc 
nepohybuji. Ještě jsou v ulici lidé, kteří mi něco 
říkají, ale hodně se tu už lidé střídají. Třeba tady 
co bydleli Thielovi, pak ještě asi tak dvě tři rodiny, 
a teď je tam někdo nový z Prahy. Naproti byd-
lel strýc, brácha otce, teď jsou tam už jeho děti.  
Za republiky, za války bylo tady nahoře hřiště 
Dělnické tělovýchovné jednoty na házenou. Pan 

Selement si pak hřiště pronajal a dělal tu dřevo 
do aut na dřevoplyn. Když pan Selement už ne-
byl, tak se z toho hřiště stala parcela a dnes je 
tam normální dům. Tady v podstatě za mého 
mládí končil Mníšek. Před rokem 1938 si postavili 
dům Kupkovi. Za války si dál, naproti točně au-
tobusu, postavil vilu oblastní velitel Jelínek. Pár 
domů vzniklo po válce, například pana Šmejka-
la, a teď se hodně staví tady za námi co prodal 
pole pan Minařík.“

Děkuji za vaše vzpomínky.
David Bílek
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Z historie

Jako mladé děvče jsem doma často slýchávala vyprávět rodiče životní příběh skauta  
Jaroslava Drábka, který zemřel těsně po válce v roce 1945. Jeho smrt byla pro nás zaha-
lena tajemstvím celých 70 let. Nikdo vlastně nevěděl proč a jak vyhasl jeho mladý život. 
Proto jsem se obrátila s dotazem mimo jiné i na ÚŘAD DOKUMENTACE A VYŠETŘOVÁNÍ 
POLICEJNÍHO PREZÍDIA ČR.  A zde je výsledek mého snažení.

Marie Janů rozená Hájková

ÚŘAD DOKUMENTACE A VYŠETŘOVÁNÍ ZLOČINŮ KOMUNISMU
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

Policejní prezidium ČR
poštovní schránka 62/ÚDV

170 89 Praha 7
Č. j. UDV-630-25/ČJ-2015-260011 Praha 3. května 2016

Smrt Jaroslava drábka  
z mníšku pod Brdy
Vážená paní Janů,

na základě Vašeho mailu ze dne 29. prosince 
2015 jsme postupně oslovili MěÚ Mníšek pod 
Brdy (zjištění správného data narození a úmrtí 
J. Drábka i příčiny smrti, uložení jeho ostatků), 
Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem  
v Dobřichovicích (informace z místních insti-
tucí jako např. obecní úřad, MNV, farní úřad, 
četnická stanice a z okresních – ONV Praha-
-venkov-jih, Okresní soud Zbraslav, Okres-
ní četnické velitelství Praha-venkov-jih aj.), 
Psychiatrickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze 
(neobdrželi jsme žádnou odpověď), Archiv 
bezpečnostních složek v Praze (lustrace k Ja-
roslavu Drábkovi, Václavu Hübnerovi a Karlu 
Tůmovi) a Vojenský ústřední archiv v Praze 
(informace o odbojové činnosti skupin Hnu-
tí za svobodu, R-37 Brdy a žádosti o přiznání 
charakteru čs. partyzána J. Drábkovi, Václavu 
Kuncovi a Karlu Tůmovi).

Dále byly využity odborné publikace (Josef 
Velf, Cesty ke svobodě, Příbram 1987) a články 
(Prokop Tomek, Mýty a pravda o atentátu na 
majora Augustina Schramma, Historie a vojen-
ství č. 1/2011, s. 54–68 a Pavel Žáček, Zlikviduj-
te Vlasova. Potvrzuji – zlikvidujte! Vyvrcholení 
akce Voron na pozadí pražského povstání, His-
torie a vojenství č. 3/2015, s. 46–57).

V úvodu je třeba poznamenat, že již v době 
před úmrtím Jaroslava Drábka se okolo jeho 
případu, respektive okolo případu exekuce 
majetku mníšeckých občanů údajně spolupra-
cujících s Němci v noci z 5. na 6. května 1945 
postupně vyrojilo mnoho různých verzí a úče-
lových dezinformací, jak ze strany dotčených 
občanů, tak ze strany těch, kdo se na exekuci 
přímo podíleli, nebo k ní dali souhlas. Proto 
se soustředíme především na popis osudu  
J. Drábka. V dalších měsících a letech se pak 
k aspektům osobním přidaly i aspekty poli-
tické a ideologické, takže vznikl poměrně ne-
přehledný propletenec skutečnosti a různých 
dezinterpretací. Teprve vyšetřování Krajské 
správy MV Praha v r. 1964 do značné míry pro-
sté ideologické a jiné zatíženosti, vneslo do 
případu jasno a odhalilo podstatu věci, tedy, 
že J. Drábek nezemřel násilnou smrtí (vyšet-
řovací svazek V-6442 MV má název VRAH), ale  
v důsledku duševní poruchy, která se u něj za-

čala ke konci války projevovat. Z tohoto důvo-
du je potřeba postupovat při vyhodnocování 
dochovaných materiálů nanejvýš opatrně a se 
znalostí historického kontextu.

Jaroslav (Alois) Drábek se narodil 13. srpna 
1922 v Mníšku pod Brdy jako jediné dítě hos-
podářského správce velkostatku v Mníšku  
a Emilie (Růženy) Drábkové roz. Rybyšarové. 
Absolvoval 5 tříd obecné školy v Mníšku a ve 
školních letech 1933–1936 studoval na klasic-
kém gymnáziu v Příbrami, odkud přestoupil 
na měšťanskou školu ve Zbraslavi, kde do-
končil IV. ročník. Poté navštěvoval jednoroční 
kurs na obchodní škole Ing. V. Kobylského v 
Praze (podle jednoho z dotazníků je 23. května 
1940 uváděn jako studující). Od 1. října 1940 
do 31. července 1941 pracoval jako výpomoc-
ný korespondent na římsko-katolickém úřadě  
v Mníšku, kde získal praxi a od 1. října 1941 byl 
v učení na sedláře a čalouníka u fy. František 
Želina, Mníšek pod Brdy č. 135.

V září 1942 požádal o přijetí k uniformované-
mu protektorátnímu četnictvu, ale ze zdravot-
ních důvodů jej nepřijali. V neupřesněné době 
po září 1942 byl totálně nasazen ve slévárně fy. 
Svojtka ve Staré Huti u Dobříše jako pomocný 
dělník (toto povolání uváděl i po osvobození 
v r. 1945).

Z kontextu plyne, že se snažil vyhnout to-
tálnímu nasazení v Německu a zřejmě i pro-
to vstoupil v neupřesněné době (v r. 1943) 
do řad Kuratoria pro výchovu mládeže  
v Čechách a na Moravě, jež mělo veškerou 
českou mládež ve věku 10–18 let indoktri-
novat k věrnosti A. Hitlerovi. Podle matky 
jej tam odbojová skupina Hnutí za svobo-
du vyslala jako pozorovatele. Jenže v této 
době podle svědectví ostatních členů Hnutí 
v něm ještě dávno zapojen nebyl. Nejspíše 
jako náhradník se zúčastnil 49. výcviko-
vého tábora Kuratoria 6.–19. ledna 1944  
v Protivíně a působil jako instruktor Kurato-
ria.

Do Hnutí za svobodu jej patrně koncem (nej-
dříve v druhé polovině) roku 1944 zapojil Josef 
Polák a fungoval především jako spojka mezi 
členy Hnutí. Později zajišťoval kontakt se so-
větskými partyzány, jimž nosil jídlo a čisté prá-
dlo po vyprání jeho matkou. Z jejich podnětu 
shromažďoval i on sám informace o místní si-
tuaci a o občanech, jež si nějakým způsobem 
zadali s Němci.

Osud mníšeckého občana Jaroslava drábka - i
Podle různých svědectví se Hnutí za svobodu 
a níže uvedená odbojová Skupina R 37 Brdy 
(založena 15. září 1944) dostaly do kontaktu  
s několika sovětskými výsadky vysazenými na 
konci března 1945 do oblasti Brd. Dne 25. břez-
na seskočila skupina Fakel – Pochodeň vedená 
plk. Jakovem Alexejevičem Kozlovem, vystu-
pujícím pod jménem Bogun, druhý den při-
stála skupina Priboj – Příboj pod velením npor. 
M. R. Soboleva alias Žuka a 27. března to byla 
skupina Sever včele s mjr. Fillipem Vasiljevičem 
Zacharenkem (dříve uváděn jako mjr. A. V. Za-
porožcev) neboli Zaporožcem a jako poslední 
téže noci i skupina Škval – Vichřice/Nápor pod-
léhající mjr. Nikolaji Ivanoviči Grigorjevovi (dří-
ve uváděn jako kpt. N. S. Grigorjev) používající-
ho krycí jméno Gajdar. Tyto a ostatní sovětské 
partyzánské skupiny však byly operativně-čeki-
stickými skupinami NKGB (spíše známé pod 
předcházející zkratkou NKVD a navazující KGB) 
jejichž primární cíl představoval genpor. Andrej 
Andrejevič Vlasov velitel Ruské osvobozenecké 
armády – tzv. Vlasovců. Skupiny měly za úkol jej 
lokalizovat a zatknout nebo zlikvidovat, což se 
jim však nepodařilo a gen. Vlasova Sovětům po 
válce vydali Američané. Mimo to skupiny vyví-
jely i zpravodajskou a destrukční činnost.

Na základě zpráv od Drábka a dalších tak byli 
mjr. Gajdarem (s jeho skupinou měl on i ostatní 
nejčastější kontakt) vytipováni občané z Mníš-
ku, u nichž pak v noci z 5. na 6. května proběhla 
tzv. exekuce či přesněji rekvírování zásob a ma-
teriálu pro sovětské partyzány i k nim přidru-
žené místní občany údajně v počtu 140–160 
osob, což s největší pravděpodobností neod-
povídalo skutečnému, bezpochyby výrazně 
nižšímu stavu.

Akce se mělo účastnit okolo 10 sovětských par-
tyzánů pod velením zástupce velitele oddílu 
Škval kpt. Žoňky/Žeňky a skupina vedená Vác-
lavem Kuncem, tzn. Karel Tůma, Václav Hübner, 
a J. Drábek. Zatímco Drábek a zřejmě i Hübner 
pouze hlídali u nákladního automobilu, případ-
ně s ním popojížděli k domům exekuovaných, 
Kunc a Tůma byli přítomni zabavování majet-
ku a pomáhali jej vynášet a nakládat. Vedle 
sovětských partyzánů se na tom podíleli i jiní 
mníšečtí občané, jež prý na vůz nenaložili úpl-
ně vše a něco si ponechali pro svou potřebu. 
Rekvírováním byli postiženi František Krutský 
č. 28 – v trafice došlo k zabavení tabákových 
výrobků (Hübner s Drábkem pak dostali něko-
lik krabiček cigaret), Jan Sodoma č. 30 – jako 
obuvník přišel o vyrobené boty, Bohumil Ko-
courek č. 17 – z jeho restaurace byly odneseny 
potraviny a Richard Kursa č. 186 – penzista, měl 
německou manželku. Kromě uvedeného přišli 
jmenovaní o prádlo, šatstvo a cennosti, takže 
2 utrpěli poměrně značné finanční ztráty. Po 
válce byl především B. Kocourek opakovaně 
prošetřován kvůli spolupráci s Němci, ale soud 
vždy skončil osvobozujícím rozsudkem.

PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.
plk. PhDr. Eva Michálková v. r., ředitelka úřadu

(Pokračování příště)
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Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018 
v Základní škole komenského 420

Zápis jako zážitek
Ráda bych poděkovala za krásný zápis do prv-
ních tříd! Byl to krásný zážitek nejen pro děti, 
na který budou jistě rády vzpomínat. Hravou 
formou a nenásilně jste z nich dostali vše co 
bylo potřeba, aniž by měl někdo čas na trému 
a slzičky. Díky za všechny rodiče budoucích 
prvňáčků.

Michala Matysová s dcerou Innou

Zimní olympiáda v Černošicích
Začátkem dubna se někteří žáci ze třetího ročníku zúčastnili Zimní 
olympiády v Černošicích. 

Soutěžilo se ve dvou disciplínách - pětiboj a minihokej. Chlapci -  
Tobiáš Kvasnička, Jan Faměra, Jiří Mikoláš, Matěj Vojkůvka, Filip  
Leinveber, Ondřej Faldýn a Filip Kesl vybojovali 3. místo v miniho-
keji. Získali diplom, medaile a pohár pro školu. K tomuto úspěchu  
pomohly i dívky - Adéla Bajerová, Anna Raušová, Sofie Hanžlová  
a Šárka Doležalová, které nadšeně a hlasitě chlapcům fandily. Všichni  
jmenovaní si zaslouží obrovskou pochvalu za své výkony. 

Gratulujeme :).

Adéla Tupá a Hana Hrušková ZŠ Komenského 420
Foto: Adéla Tupá

krásný první dojem 
nejen pro děti
Chtěla bych se s vámi podělit o zážitek ze  
zápisu do 1. třídy mníšecké školy. Na žádném 
zápise jsem ještě nebyla a na ten svůj před 
mnoha lety si už nepamatuji. Nějakou předsta-
vu jsem měla, ale to co pro budoucí prvňáčky 
připravila mníšecká škola mi doslova vyrazilo 
dech. 

Zápis byl zasazen do světa zvířat - výborný 
nápad pro holky i kluky. Už na schodišti školy 
nás informoval velký rozcestník, z kterého bylo 
patrné, že tento zápis nebude  o zasednutí do 
lavice a vybarvení omalovánky. 

Každého budoucího žáčka si převzala usmě-
vavá paní učitelka a vyrazili společně na ob-
jevitelskou cestu. V prvním zvířecím pavilonu 
(třídě) je čekal podmořský svět plný rybiček  
a mořských živočichů. 

Paní učitelky měly na sobě masku velryby  
a krokodýla a provedly děti stezkou zaměřenou 
na pohybové dovednosti. V cíli si děti mohly 
otevřít truhlu s pokladem a vzít si na památku 
dukátek. 

V druhém pavilonu přivítal děti pan učitel  
v kostýmu slona, paní učitelka jako tropická 
žabička, oba zastupovali Africký dům. Zde 
nechyběly nádherně vytvořené reliéfy přírody  
z různě barevných látek, propracované do nej-
menších detailů. 

V posledním pavilonu na nás dýchla atmosfé-
ra pestrobarevných papoušků opět nádherně 
doplněná květinami a keříky. K vidění byl i živý 
papoušek v kleci. Zde se děti musely vypořádat 
s grafomotorickým úkolem. Po projití stezky 
zamířila paní učitelka s dětmi do místního ob-
chůdku, kde každé dítě dostalo dárkovou kra-
bici a výrobek od žáků školy. Troufám si říci, že 
tady mělo na tváři úsměv už každé dítě, nejen 
paní učitelka. 

Na závěr mě zcela dorazila kavárna, kde bylo 
pro všechny nachystáno domácí občerstvení, 
které připravily paní učitelky a starší žáci, kteří 
též pomáhali v šatně a směrovali příchozí.

Moc děkujeme za krásný první dojem ze školy, 
který stál spoustu nápadů, píle a realizace ze 
strany pedagogického sboru.

Jana Menclová

Letošní zápis předčil naše očekávání - na naši 
školu se zapsalo celkem 164 dětí. Těší nás, že 
zájem o výuku v naší škole stále roste. Děti se 
na naši školu hlásily z různých míst, konkrétně 
z těchto lokalit:
Mníšek pod Brdy, Kytín, Zahořany, Klínec, 
Nová Ves pod Pleší, Kosova Hora, Nový Knín,  
Praha 4, Čisovice, Řitka, Chouzavá, Velká Lečice 
a Jíloviště.
Z těchto 164 dětí je trvale bydlících v Mníšku 
pod Brdy 124, z nich bude mít 21 dětí odklad. 
Do školy tedy nastoupí 103 mníšeckých dětí. 
Celkem přijmeme 118 žáků. V září 2017 proto 
otevřeme čtyři první třídy.
Zájem rodičů o školou nabízené alternativy 
vzdělávacích programů byl následující:
Do tříd klasického modelu vzdělávání s vyu-
žitím moderních prvků výuky  se přihlásilo 60 
žáků a do programu Začít spolu pak 58 žáků.
Zápis jsme v letošním roce pojali opět zábav-
nou formou, abychom prvňáčkům usnadnili 

seznámení se školou. Naším cílem bylo vytvo-
řit příjemné prostředí, které děti zaujme a zá-
roveň bude pro ně i naučné. Tentokrát jsme do 
školy i před ni vpustili zvířata, která jsou dětem 
tohoto věku blízká. Děti se prošly po stopách 
afrických zvířat, zvířat vodního světa i papou-
ščí stezkou. Při příchodu i odchodu je vítala 
před školou živá zvířata.
Na všechny děti se už teď těšíme!

text a foto: Michaela Pažoutová , ředitelka
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Hrozbami a příležitostmi pro vzdělávání v pražském prstenci se 
zabývala 11. dubna 2017 stejnojmenná konference, kterou pořá-
daly MAS Dolnobřežansko, Jihozápad a Mníšecko v rámci projek-
tu Místní akční plán pro vzdělávání v ORP Černošice. Věnovala se 
třem tématům – nedostatku pedagogů a kvalitních prostor pro 
vzdělávání a budoucí povinnosti přijmout do MŠ i dvouleté děti. 
Požadavky vzešlé z konference organizátoři předali zodpovědným 
institucím.

Jak přilákat učitele a rozvíjet kvalitu vzdělávání v pražském prstenci?

Budou školy bez učitelů?
Získat a udržet si kvalitního motivovaného pedagoga je těžké pro reno-
mované pražské gymnázium i prosperující školu v obci u Prahy. Na tom 
se shodli dlouholetý ředitel pražského gymnázia Jana Keplera a senátor 
Jiří Růžička s ředitelem ZŠ Hradištko Ondřejem Hynkem. Trochu naděje 
vnesla vyjádření Jany Ruszó z iniciativy Otevřeno, jejímž cílem je změ-
na výuky pedagogů. Z příspěvků vyplynulo, že problém s nedostatkem 
učitelů nelze řešit jen z jednoho místa či jedním legislativním zásahem, 
ale celospolečensky, včetně důrazu na pozitivní obraz pedagogů a pro-
pagaci jejich dobré práce.

Už skoro stavíme – ale stačí to?
Z diskuze ve II. bloku, jíž se zúčastnili radní hl. m. Prahy Věslav Michalik 
a starosta Psár a člen školské komise Svazu měst a obcí Milan Vácha, 
vyplynulo hlavně to, že nedostatek volných kapacit ve školách je třeba 
řešit na vládní i krajské úrovni. Legislativní opatření by měla odpovídat 
reálným možnostem a potřebám obcí a regionů. Při strategickém plá-
nování je nutné zohledňovat rezervy zastavitelných ploch v územních 
plánech obcí.

Ve dvou letech do školky – cui bono?
Nejživější část konference přinesl jak teoretický příspěvek Evy Opravilo-
vé, odbornice na předškolní pedagogiku, k rizikům umisťování dvoule-
tých dětí ve školkách, tak postoje ředitelek MŠ i zřizovatelů. Z diskuze 
vzešel přímý požadavek Parlamentu ČR, aby paragraf ukládající povin-

Na přelomu března a dubna se žáci ze Základní školy v Mníšku pod 
Brdy zúčastnili poslední zahraniční cesty v rámci projektu Erasmus+. 
Pět žáků ze 7. a 8. ročníku společně s paními učitelkami navštívili part-
nerskou Základní školu v Rijece v Chorvatsku.
V rámci výjezdu žáci byli ubytováni v rodinách studentů z chorvatské 
školy. Byla to výborná příležitost seznámit se se způsobem života lidí 
v této zemi, s jejich zvyky a ochutnáním typických jídel.
Každý den byli žáci ve škole, kde pracovali na různých projektech  
a účastnili se workshopů na téma ochrany životního prostředí. Odpo-
ledne, po návratu ze společného oběda v rodinách, si žáci prohlédli 
Rijeku a okolí, plnili aktivity na procvičení anglického jazyka a navští-
vili muzea. V sobotu strávili den v rodinách, které jim připravily zají-
mavý program.

Text a foto: Ivana Širková Šifelová

Jak to viděly děti:
„Líbilo se mi, že bylo teplo a že měli moře. Rodina byla moc pohostinná. 
Viděli jsme nejmenší město na světě jménem Hum.“

Martina Mesteková, 7.A

„Lidé byli pohostinní. Byla tam krásná krajina a moře, nabitý program 
plný zajímavých a poučných věcí.“

Tomáš Dvořák, 8.B

„Na zájezdu se mi nejvíce líbilo počasí, moře a rodina, u které jsem byl. 
Starali se o nás co nejvíce mohli a hodně s námi komunikovali. Rád bych 
si to celé zopakoval. Dále se mi líbila škola a výlety/workshopy, které pro 
nás měli přichystané.“

Filip Waiz, 8.B

„Byla jiná kuchyně, ale moc mi to chutnalo. Cukrovinky byly skoro stejné.“
Petr Šrytr, 8.B

„Na zájezdu se mi líbilo prostředí, ve kterém se Rijeka nachází, hlavně 
hory a moře. Všichni lidé byli milí a pomáhali, s čím mohli. Také poslou-
chali dobrou hudbu.“

Šimon Cyrani, 8.A

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za ob-
sah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Ev-
ropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež 
jsou jeho obsahem.  

erasmus zavedl žáky  
do Chorvatska

Bohaté občerstvení
Dětská divadelní představení
Koncerty a taneční vystoupení
Přehlídka Integrovaného záchranného 
systému

Partneři: 

dětské dílny a atrakce 
Mobilní planetárium
tvoříme s Domečkem, 
SOKOLení, Cvičení BEZ CHYBY, 
lanové centrum Brdských Zálesáků, 
pokusy s Brdskými šikuly, miniorienťák, 
plackohraní, skákání gumy a přes švihadla...
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
Kouzelník Pavel Kožíšek
Divadlo Úsměv, A.M.O.S., Street Dance
Hwězdná pěchota

       Pro školu v Mníšku pod Brdy, z.s. a
       Domov pro seniory Pod Skalkou
       pod patronací místostarostky Daniely Páterové

        pořádají

DEN DĚTÍ A SENIORŮ 
aneb 

KDO SI CHCE HRÁT, HRAJE SI
v sobotu 20. 5. 2017 od 13.30 do 20.30

na školním hřišti ZŠ a v okolí

Základní škola Mníšek pod Brdy, Město Mníšek pod Brdy, 
Česká unie sportu, Sbírka pro Domeček

VAŠÍ ÚČASTÍ MŮŽETE POMOCI DOVYBAVIT DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V MNÍŠKU POD BRDY.

DD_2017.indd   1 23. 4. 2017   18:20:42

nost obcím zajistit místa ve školkách i pro dvouleté děti zrušil či aspoň 
změnil.
Konference se zúčastnili i zástupci škol a obcí Mníšecka a Poberouní. 
Záštitu konferenci poskytli ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
Kateřina Valachová, hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokor-
ná Jermanová, pražská radní Jana Plamínková a krajský radní Věslav  
Michalik. Partnerem projektu je také Město Mníšek pod Brdy.

Miloš Navrátil, člen Řídícího výboru a realizačního týmu MAP  
pro vzdělávání v ORP Černošice

Materiály z konference jsou dostupné na Facebooku map.pro.cernosice 
nebo www.map-orpcernosice.cz.
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velikonoční  
akademie
Ve středu 12. dubna se na naší škole kona-
la už tradiční Velikonoční akademie. Úvodní 
slovo patřilo paní ředitelce a celý program, 
který byl rozdělen do tří bloků moderovali 
žáci 9. tříd.

První blok zahájila třída 2.B písničkou  
Mraveneček za doprovodu flétniček, poté 
následovala anglická písnička v podání 1.B. 
Kroužek flétniček pod vedením paní učitelky 
Anny Budkové vystoupil s lidovými písnička-
mi. Tradiční velikonoční koledy patřily třídě 
1.D. Děti z 1.A si připravily písničku Když jsi 
kamarád, tak pojď si s námi hrát, doprováze-
nou pohybem a hudebním doprovodem. 2.A 
ztvárnila roční období vystoupením „Měsí-
ce“. Upoutávku k hudební pohádce Tři bratři  
v muzikálovém podání zazpívala třída 2.C. 
Celá 1.C se „oblékla“ do jarní nálady a jako 
vesnická chasa zpívala a tancovala za dopro-
vodu halekaček.

Druhý blok zahájila recitace. Následovaly 
tance v karibském rytmu v podání 3.D za 
vlastního hudebního doprovodu. Tančila  
a zpívala i 3.A, taneční prvky si děti vymysle-
ly úplně samy. Písničku „Děti ráje“ zazpívaly  
a hudebně doprovodily děti ze 3.C. Do ko-
žešin oblečená 4.B představila Grónskou  
písničku spolu s divadelním vystoupením. 
Pohybový doprovod na písničku „Né, pětku 
né!“ samostatně secvičila třída 3.B. Kroužek 
Aerobiku pod vedením paní učitelky Adély 
Tupé se převlékl za námořnice a předve-
dl sestavu s kormidly. Kankán a anglickou 
písničku si připravila 4.A. Pětice děvčat  
z 5.A předvedla taneční vystoupení. Etudu  
a skladbu z filmu Harry Potter na klavír zahrál 
Šimon Škultéty. Magdalena Sedláková zahrá-
la na housle Wholpartův valčík a Wienavské-
ho Mazurku. Skladbu Pro Elišku - sólo klavír 
- jsme slyšeli v podání Šimona Pumery. Děti  
z 5.C společně s třídou 4.C nacvičily Ódu na 
radost, kde využily moderní perkusní ná-
stroje – boomwheckery spolu s celým or-
chestrem. Dalším číslem bylo vystoupení 
v angličtině – skupina žáků pod vedením 
paní učitelky Táni Chudáčkové. Skvělá parta 
kamarádů z 5.D si připravila vystoupení na 
písničku „Pátá“.

Třetí blok byl plný tanečních vystoupení, 
prakticky všechny třídy z druhého stupně se 
zapojily. Tančily vlastní choreografie a výběr 
hudby byl různorodý. Někteří chlapci dokon-
ce hudbu sami upravili.

Velké poděkování patří všem účinkujícím, 
pedagogům za jejich náročnou a trpělivou 
práci při přípravě všech vystoupení, též za 
skvělou organizaci a samozřejmě děkujeme 
všem rodičům za podporu a pomoc. Těšíme 
se, že se příští rok opět sejdeme. 

Anna Budková a Miriam Kopsová, 
 ZŠ Komenského 420

v Líšnici se rozšiřuje základní škola
Tak jako v Mníšku i v přilehlých obcích neu-
stále stoupá počet obyvatel a s tím i spojený 
počet dětí školou povinných. I v  Líšnici k to-
muto dramatickému nárůstu došlo. Zatímco 
v roce 2006 navštěvovalo naši školu 36 žáků, 
o deset let později jich bylo skoro dvakrát to-
lik – 68. A od příštího školního roku se v líšnic-
ké malotřídce bude vzdělávat 72 žáků.

I přes to, že se počet dětí zdvojnásobil, není 
škola už mnoho let schopna přijmout všechny 
děti, které se do ní hlásí. Každoročně je nutné 
odmítnout u zápisu kolem deseti zájemců  
a v některých letech i více. Nyní je škola na 
svém maximu – do staré budovy se doslova 
nevejde už ani myš. Chybí kabinety, sborov-
na, šatna a sociální zařízení pro zaměstnance, 
škola disponuje jen miniaturní jídelničkou. 
Ve škole je tragický nedostatek skladovacích 
prostor a učí se doslova na každém centimet-
ru. Blýská se však na lepší časy!

V letošním roce totiž škola doznala podstat-
ných změn a další změny ji čekají. Poprvé  
v historii školy (která je starší než 350 let), má 
líšnická škola vlastní vývařovnu obědů. Ta 
vznikla z prostoru výdejny jídla naší mateřské 
školy, která byla před pěti lety vestavěna do 

podkroví školy základní. Celou přestavbu vý-
dejny na vývařovnu financovala obec Líšnice 
ze svého rozpočtu a všichni strávníci jsou za 
to vděční. Jen co bylo dostavěno a provoz 
vývařovny se rozjel, přišla další skvělá zprá-
va. Obec Líšnice pod vedením starostky Hany 
Navrátilové získala dotaci MŠMT na rozšíření 
kapacity malotřídní školy. Částka přesahu-
jící 15 miliónů korun už nabízí možnost vel-
korysého řešení. Proto do září 2018 vznikne  
v naší obci zcela nový školní pavilon, ve kte-
rém budou dvě třídy základní školy, každá pro 
20 žáků, jedna třída mateřské školy a jedno 
oddělení školní družiny. Kromě toho budou  
v budově i tři sklady, přírodovědný kabinet 
pro chov drobného zvířectva a na naše po-
měry velkorysá sborovna pro vyučující. Naše 
mateřská škola se přestěhuje do nových pro-
stor a v uvolněných podkrovních prostorách 
staré budovy vznikne důstojná jídelna pro 
žáky ZŠ a jedno oddělení družiny. Kapacita 
naší základní školy se tím zvýší na 100 a díky 
tomu budeme moci k základnímu vzdělává-
ní přijímat i děti z okolních obcí, které školu 
nemají. 

Alena Fialová, ředitelka ZŠ a MŠ Líšnice

mini-jarmark ve škole
V polovině dubna proběhl v Základní škole 
Komenského 420 v rámci školní akademie 
mini - jarmark. Děti na něm prodávaly své 
výrobky, které vytvořily ve školní družině. 
Na organizaci a průběhu se podílela všechna 
oddělení školní družiny se svými vychovatel-
kami. K vidění byly výrobky z různých mate-
riálů - vedle věnečků z vrbových proutků si 
návštěvníci mohli koupit keramické výrobky, 
výrobky z vlny nebo přáníčka z papíru. Celý 
jarmark se vydařil a díky velkému zájmu na-
kupujících, nejen z řad rodičů, brzy nebylo co 
prodávat.
Text a foto: Anna Kotíková, vedoucí školní družiny

recitační přehlídka
Začátkem dubna se v naší škole konala reci-
tační přehlídka, které se zúčastnilo 29 žáků ze 
čtvrtých až devátých tříd. Stala se už tradicí 
a děti i my vyučující českého jazyka se na ni 
každoročně moc těšíme.
Letošním příjemným překvapením bylo vy-
stoupení Gabriely Mareškové a Jakuba Petří-
ka. Ti přednášeli báseň, kterou sami napsali. 
Kuba svou vtipnou básní o školních povin-
nostech diváky velmi pobavil. Justýna Fílová 
a Eliška Drbohlavová ze 4.C svou recitaci do-
konce doprovodily malým hereckým vystou-
pením.

Recitační přehlídka není soutěž. Porota ne-
vybírá ty nejlepší, protože dobří jsou všichni. 
Každý recitátor věnoval čas a úsilí tomu, aby 
se naučil báseň zpaměti (a mnohdy to byly 
básně dlouhé). Každý překonal ostych a se-
bral odvahu k vystoupení před publikem. Ka-
ždý více či méně bojoval s trémou.
Všichni malí přednášející a básníci byli od-
měněni knihou. A rozhodně si zaslouží „palec 
nahoru“.

Za učitelky českého jazyka  
PhDr. Lenka Krupková, ZŠ Komenského 420

Foto: archiv školy
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mníšecké kulturní léto
I v letošním roce nás čeká během léta boha-
tý kulturní program. Snažíme se, aby si každý 
mohl najít něco, co ho zaujme. Čeká nás řada 
koncertů pro seniory, budeme mít i alterna-
tivní koncert, dále něco pro teenagery, po-
hádku pro děti, folk a country, vážnou hudbu 
a mnoho dalšího.

Celý blok zahájíme koncertem pro seniory – 
11. května od 16 hodin. Velký dík patří panu 
řediteli Danielovi z Domova pro seniory Pod 
Skalkou, že nám dovolil koncert uspořádat 
u nich v domečku. Pokud bude hezké poča-
sí, bude se koncert konat venku, v opačném 
případě ve stacionáři. Vystoupí pěvecké duo 
Veronika a Vašek Řihákovi, které můžete znát 
z TV Šlágr. Vstup na koncert je zdarma.

Celé léto zahájíme 23. června 2017 v 19 hodin 
na Skalce, před kostelíkem sv. Maří Magda-
lény. Vystoupí tu slovenská vokální skupina 
Fragile. Bude vás čekat dvouhodinový kon-
cert (s přestávkou). Na Skalku a zpět do Mníš-
ku vás opět odveze autobus.

Vokální skupina Fragile je složená z popu-
lárních osobností, známých z různých tele-
vizních seriálů, divadelních, muzikálových 
produkcí či TV show. Fragile patří nejen ke 
slovenské, ale bez nadsázky i k evropské špič-
ce. Mimo předkapely zahraničních skupin, 
vystoupili také na koncertech Karla Gotta. 
Věnují se interpretaci známých světových 
rock - pop - hitů v působivých a velmi zajíma-
vých originálních a cappella aranžmá – bez 
hudebních nástrojů. Všechno, co uslyšíte, je 
opravdu tvořeno jen hlasem a ústy interpretů 
v komorním a cappella provedení. Čistě vo-

kální, instrumentální prvky se v jejich hlasech 
uplatňují jako rytmická opora.

Repertoár koncertu skupiny tvoří písně svě-
tových i domácích interpretů: Queen, Sting, 
John Lennon, Richard Müller, Jason Mraz, 
Lorde, The Flying Pickets, Pharell Williams, 
Leonard Cohen, The Real Group… Mezi 
novinky patří skladba Lady karneval Kar-

la Gotta, The Parting Glass – irská národní 
skladba, Get Lucky od Daft Punk, dále Fero 
skupiny Elán, nebo Good Old Fashion Lover 
Boy skupiny Queen Boy a aranže dalších zná-
mých hitů legendární britské skupiny Queen. 
Proto jistě zasáhnou široké divácké publikum 
a na své si přijdou všichni milovníci kvalitní 
muziky.

Skupinu vede dirigent a producent Braňo 
Kostka, členy jsou herečka a zpěvačka Soňa 
Norisová – soprano, Jana Golis – soprano, He-
lena Krajčiová – alto, Svetlana Rymarenko – 
alto, Slavo Košecký – tenor, Kamila Apetauer 
– soprano, Peter Lacho – tenor, Martin Madej 
– tenor, Jozef Hečko - bas.
Vstupenky můžete zakoupit 
v předprodeji za 200 Kč a 
na místě v den konání 
koncertu pak za 250 Kč.
Prodejní místa: poklad-
na městského úřadu, 

pokladna Státního zámku Mníšek pod Brdy, 
kavárna Malý mnich cafe a Patina House.

Poděkování patří společnosti Komwag, part-
nerovi Mníšeckého kulturního léta 2017.

Těšíme se na vás!
Tereza Středová, odbor kanceláře starosty

foto: archiv Fragile

Jaký bude Brdský kos 2017
I v letošním roce se nám přihlásilo kolem stovky dětí, což nás velmi těší. 
A opět nám přišla přihláška až ze Slovenska, k tomu ale navíc přiby-
ly děti z Liberecka, Jižních Čech a řady dalších míst. Jsme moc rádi, že 
soutěž překročila hranice regionu a rok od roku máme více zpěváků ze 
všech koutů České republiky.
Vzhledem k vyššímu počtu dětí budeme muset začít už dopoledne, a to 
v 10 hodin v sále Městského kulturního střediska. Během dopoledne se 
nám představí 1. a 2. kategorie. Po vyhlášení výsledků těchto dvou kate-
gorií bude následovat krátká přestávka na oběd a od 14 hodin bychom 
pokračovali zbylými kategoriemi, tedy 3. až 5.
Ve výběru písniček letos vítězí ty z pohádky Frozen, ale také písně z díl-
ny pánů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, ale děti hodně vybíraly i pís-
ničky z filmových pohádek a také z repertoáru současných interpretů.
Věříme, že si celý den užijeme v příjemné atmosféře, a dětem posíláme 
důležitý vzkaz: Nevadí, když třeba nebudete na stupních vítězů, je jas-
né, že všichni se tam nevejdou. :-) Ale v naší soutěži je vítězem každý, 
kdo najde odvahu, překoná trému, vstoupí před zaplněným sálem.
Přijměte proto pozvání do Městského kulturní střediska v Lipkách,  
27. května od 10 hodin a přesvědčte se, jak talentované děti nám  
vyrůstají.
Touto cestou děkujeme partnerům Brdského kosa:

Tereza Středová, odbor kanceláře starosty

Vokální skupina Fragile

www.hudebnistudiomnisek.cz
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S fotografiemi po stopách hrdinů
Čtyřicítka účastníků z Česka, Slovenska, Polska, USA a Izraele absolvo-
vala v třetím srpnovém týdnu roku 2014 pochod z Osvětimi do Žiliny 
po trase dlouhé 140 km. Trasa tohoto pochodu nebyla vybrána ni-
kterak náhodně - jedná se o trasu, která se snaží kopírovat cestu 
útěku dvou mladých slovenských Židů, Alfréda Wetzlera a Rudolfa 
Vrby, jimž se podařilo v dubnu roku 1944 utéct z koncentračního 
vyhlazovacího tábora Auschwitz II – Birkenau, aby podali pravdivé 
a děsivé svědectví o tom, co se ve skutečnosti děje s židovskými 
transporty směřujícími „na východ“.
Mezi účastníky pochodu byli muži i ženy, nejmladšímu bylo něco málo 
přes sedmnáct, nejstaršímu skoro sedmdesát let. Někdo šel celou tra-
su a spal pod širákem, další využili společného ubytování v horských 
chatách ve spartánských podmínkách, jiní se k nám připojili na pár dní.
Ubírali jsme se po asfaltkách i po nezpevněných horských stezkách, 
ozářeni sluncem i v dešti. Atmosféru útěku jsme si připomínali četbou 
úryvků z knihy Rudolfa Vrby „Utekl jsem z Osvětimi“ na jím popisova-
ných místech. Ocitli jsme se tak v Birkenau, v polské obci Pisarzowice, na 
vrcholech Polských Beskyd i ve slovenské vesnici Skalité.
Společně jsme šli, bavili se, jedli, pomáhali si, zpívali. Byly však i chvíle, 
kdy chtěl být každý sám a někde v ústraní přemýšlel a možná i plakal.
Otázky vyvstávaly a ne na všechny jsme nalézali odpovědi. Setkali jsme 
se na pochodu, který byl pro všechny nezapomenutelným zážitkem, na 
pochodu, který nás proměnil.
Od té doby se Pochod po stopách hrdinů pravidelně každé léto 
opakuje a komunita účastníků se utěšeně rozrůstá. Nositelem myš-
lenky založit tradici pochodů po přibližné trase útěku Vrby a Wetzlera je 
Fedor Gál, organizátorem celé akce pak česká pobočka ICEJ – Meziná-
rodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém.

Fotografie z pochodu
Mezi účastníky prvního organizovaného pochodu po stopách Vrby  
a Wetzlera byl také dnes čtyřiašedesátiletý fotograf Jindřich Buxbaum, 
člen ŽNO Olomouc, jenž se fotografii věnuje od svých čtrnácti let. Za-
jímá se o židovskou tematiku a život obyčejných lidí. Často navštěvuje 
Izrael a místa spojená s historií šoa. Právě tady se snaží vyrovnat s utr-
pením svého otce, který přežil věznění v Terezíně a Auschwitz-Birkenau. 
Snaží se vysvětlit nekonečnou bolest, která je v každém židovském srd-
ci. A právě jeho fotografie tvoří putovní výstavu, která je od loňského 
roku ke shlédnutí na různých místech Čech a Slovenska a nyní zavítala 
do Mníšku pod Brdy.

Pozvánka na vernisáž
Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli 4. června od 15 hodin  
v klášteře Barokního areálu Skalka. Hudební doprovod zajistí Zu-
zana Wirthová, která má ve svém repertoáru krásnou hudbu židov-
ského národa v diaspoře, hudbu aškenázských či sefardských Židů  
v jazyce jidiš či ladino.
Účast na vernisáži přislíbili:
Jindřich Buxbaum, autor fotografií 
Fedor Gál, zakladatel tradice Pochodů po stopách hrdinů, bývalý slo-
venský politik a sociolog
Radek Hejret, člen týmu organizátorů Pochodů po stopách hrdinů  
a lektor ICEJ
Jste srdečně zváni! Radek Hejret

Pozvání na kávu s Pavlem rumlem
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Hvozdnici vás srdečně 
zve na PODVEČERNÍ KAVÁRNIČKU a setkání s pplk. v. z. Mgr. Pavlem 
Rumlem, ve čtvrtek 11. května 2017 od 18 hodin v Husově domě ve 
Hvozdnici 125.
Pavel Ruml je evangelický farář a také někdejší nemocniční a vojenský 
kaplan, který se zúčastnil zahraničních misí v Bosně a Hercegovině, Ku-
vajtu, Tunisku a Kosovu. V současnosti je poradcem ministra obrany pro 
duchovní službu.
Další informace najdete na webu hvozdnice.evangnet.cz nebo naší 
facebookové stránce.

Zora Kasiková, Farní sbor ČCE Hvozdnice

Odjezdy autobusů:
14,30 hodin Domov pro seniory Pod Skalkou

14,35 hodin Náměstí F. X. Svobody
16,45 hodin odjezd ze Skalky do Mníšku
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mníšek opět zažije cvičení záchranářů
Záchranářské stejnokroje zbarví o víkendu  
12.-14. května Mníšek, Dobřichovice a jejich 
okolí. Opět se tu uskuteční Metodické cvičení 
záchranářských družstev SOS 2017 Extreme. 
I vy, čtenáři a veřejnost, se budete moci na 
vlastní oči přesvědčit, s čím vším se záchranáři 
potýkají a co je nutné pro záchranu lidského 
zdraví a života. Akci pořádá Asociace dobrovol-
ných záchranářů Česká republika, z. s. Podporu  
a záštitu poskytly obce Dobřichovice, Mníšek 
pod Brdy a Řevnice a Zdravotnické zařízení 
Ministerstva vnitra, odbornými garanty jsou 
Centrum letecké záchranné služby Armády ČR 

a Zdravotnická záchranná služba Středočeské-
ho kraje.

„Lokalita Mníšku a okolí nám dává možnost 
využít náročný přírodní terén i městskou zá-
stavbu a pokrýt tak různá prostředí a situace, 
s nimiž se záchranáři běžně setkávají. Akce 
má sice prvky soutěže a na závěr jsou oceněni 
ti, kdo úkoly splní nejlépe a nejrychleji, zvítězit 
není ale nejdůležitější. Jde hlavně o to, něco se 
naučit a vzájemně se obohatit různými přístupy  
a zkušenostmi,“ říká Lukáš Tláskal, předseda 
ADZ ČR, z. s.

Více než 15 čtyřčlen-
ných družstev se opět  
v sobotu ráno vydá na asi  
20 km dlouhou trasu, na níž 
budou muset se vším potřebným vybavením 
řešit úkoly poskytnutí první pomoci. Účastní 
se studenti zdravotnických škol, strážníci, ha-
siči i profesionální záchranáři z celé republiky.

I letos bude jedna z disciplín přímo v cent-
ru města (v minulosti jste se tu mohli setkat  
s ukázkou dopravní nehody, vloni se simulo-
vaným spontánním porodem dvojčat a resus-
citací jednoho z nich přímo na náměstí). Opět 
půjde o simulaci vážné situace, která prověří 
schopnosti záchranářů rychle se rozhodovat. 
Spolupracujeme s městským úřadem tak, aby 
bylo zřejmé, že jde o součást cvičení a nikoli 
reálnou situaci. Jste zváni k přihlížení a dbejte, 
prosím, pokynů organizátorů.

Asociace dobrovolných záchranářů Česká re-
publika, z. s. je neziskovou organizací, jejímž 
posláním je vzdělávat laickou i odbornou 
veřejnost v poskytování první pomoci. Mezi 
naše aktivity patří preventivní a osvětové 
programy, školení první pomoci, maskování 
poranění a intervence při mimořádných udá-
lostech.

Michal Zítko, místopředseda sdružení
foto: Petr Šedivý

Činnost ADZ ČR, z.s. můžete sledovat  
na webu www.adzcr.eu nebo Facebooku 
(Asociace dobrovolných záchranářů Česká 
republika).SOS 2016 Extreme

měStSkÁ kniHOvna  
mníšek pod Brdy

nOvÉ kniHy PrO dOSPěLÉ
PO STOPÁCH VIKINGŮ 
Jiří Mára 
Dojmy a zážitky z pobytu na Islandu 
a v Grónsku, při kterém autora opět 
doprovázel jeho syn - vozíčkář.

ZEMĚ ODPOLEDNÍHO SLUNCE 
Barbara Woodová 
Román oblíbené autorky, ve kterém 
hlavní hrdinka bojuje nejen za svůj 
nezávislý život, ale i za ochranu 
nedotčené přírody.

MŮJ DĚDEČEK BY MĚ POPRAVIL 
Jennifer Teege 
„Jsem vnučka Amona Götha a 
protože jsem černá, nejspíš by zabil 
i mě.“ Do té doby znala Jennifer 
Teegeová Amona Götha jen ze 
slavného filmu Schindlerův seznam. 
Odhalení rodinného tajemství 
obrátilo život Jennifer vzhůru 
nohama a roztříštilo představu o 
sobě samé.

NESTYDATÉ NEVIŇÁTKO 
Dominik Dán 
Opět se setkáváme s kriminalisty 
Krauzem a Fischerem. Jejich případ 
začíná smrtí mafiánského bosse, 
kterou vzápětí následuje brutální 
vražda dívky z prominentní rodiny.

ČÁRY ŽIVOTA 
Veronica Roth 
Napínavý sci-fi román, ve kterém 
se ocitáme v galaxii, kde je vše 
propojeno Proudem a kde má každý 
člověk svůj specifický dar

DIAGNÓZA: UČITELKA 
Gabriela Falcová 
Autobiografické vyprávění učitelky 
venkovské základní školy, která si 
musela ve středním věku doplnit 
vysokoškolské vzdělání.

TEMNĚJŠÍ TVÁŘ MAGIE 
Victoria Schwab 
Londýn se v příběhu objevuje hned ve 
třech verzích - Šedé, Červené a Bílé, 

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

přičemž se traduje, že černá verze 
města už dávno zanikla. Vše se však 
dramaticky komplikuje, a co nebylo, 
může se znovu objevit.

KARAMBOL 
Hakan Nesser 
Opilý řidič usmrtí malého chlapce. 
Pod rouškou tmy a deště z místa 
nehody uprchne.

BLANICKÝ RYTÍŘ 
Jan Cimický 
Román Blanický rytíř je naplněn 
vzpomínáním a prožitky člověka, 
který se snaží porozumět světu 
a jeho vlastní život se přitom 
dramaticky změní. 

V PAVOUČÍ SÍTI 
Jakub Hrdoun 
Fantasy román velmi mladého 
českého autora vypráví o politickém 
převratu ve fiktivním království.

kniHy PrO děti
Komiksový speciál: 
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ 
Jules Verne  
Komiksová adaptace známého 
románu J. Vernea, určená starším 
dětem. Obsahuje několikastránkový 
dodatek o autorovi a historickém 
pozadí příběhu.

VOLÁNÍ DIVOČINY 
Jack London 
Příběh pasteveckého psa, který je 
ukraden rodině a prodán na Klondik, 
aby tahal těžké saně. Naučí se nejen 
přežít, ale ve svobodném, volném 
a divokém životě nakonec najde 
zalíbení.

MACBETH 
William Shakespeare 
Tragický příběh o boji dobra a 
zla. Macbeth pod vlivem své ženy 
spáchá zločin. V knize se nachází 
medailonek autora.

TŘI MUŠKETÝŘI 
Alexandre Dumas 
Mladý d‘Artagnan touží po jediném 
- stát se královským mušketýrem. 
Za svým snem se vypraví do Paříže, 
kde je přijat za člena královské 
stráže a má přislíbeno, že pokud se 
osvědčí, může se stát i mušketýrem. 
Komiksová adaptace.

ROBINSON CRUSOE 
Daniel Defoe 
Známý příběh anglického 
námořníka, který se zachrání po 
ztroskotání lodi na pustém ostrově 
a musí se naučit o sebe postarat. 
Obsahuje několikastránkový 
dodatek o autorovi a historickém 
pozadí příběhu.

Kultura
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Fotbalový kemp 2017
Ve dnech 28. 8. – 1. 9. 2017 bude Fotbalový klub Mníšek pod Brdy 
pořádat fotbalový kemp. Předešlý kemp v roce 2016, kterého se zú-
častnilo 15 dětí, měl ze strany účastníků i rodičů velmi pozitivní ohlas. 
Proto se vedení klubu společně s trenéry rozhodlo tento kemp pro 
hráče přípravek uspořádat i v letošním roce. 
Kemp se bude konat ve fotbalovém areálu Mníšku pod Brdy a jeho 
okolí, kde je pro účastníky zajištěn kompletní servis, stravování a do-
provodný program. Děti budou dále absolvovat různé výlety i mimo 
fotbalové činnosti. 
O děti se budou starat trenéři fotbalových přípravek. Mimo sportovní 
části programu se o děti postarají místní dobrovolnice, které budou 
mít pro děti připraven doprovodný program v podobě stolních her, 
kvízů a jiných mimosportovních aktivit. A především budou dohlížet, 
aby děti po celou dobu kempu měly vše, co potřebují. 
Každý den kempu bude začínat v 8 hodin srazem ve fotbalovém are-
álu. Končit se bude v 16,30 pokud bude na konkrétní den naplánová-
na nějaká akce, která by končila později, budou rodiče o všem včas  
informováni.
Už teď se budeme těšit na vaše přihlášky, které můžete zasílat na 
email fkmnisekpodbrdy@seznam.cz nebo se obrátit na vedoucí-
ho přípravek pana Miloše Gruntoráda, milos.gruntorad@volny.cz,  
tel.: 603 533 797.

Text a foto: Josef Petráň, předseda klubu

Více než 780 kg odpadu odnosili ve svých ru-
kou a na svých zádech účastníci už tradiční 
akce Ukliďme Česko - Ukliďme Skalku v so-
botu 8. dubna. Bylo nás více než čtyřicet pět 
a - co je nejlepší - téměř polovina z toho byly 
děti, které aktivně pomáhaly. A to je báječná 
zpráva - kromě samotného úklidu chce totiž 
touto akcí spolek Matice Skalecká vést právě 
nejmladší generaci k zájmu o přírodu a Skal-
ku a k jejich ochraně. Do kontejnerů, které 
nám přistavila společnost Komwag, a.s., jsme 
nanosili 780 kg odpadu!
Zaměřili jsme se zejména na jednu z černých 
skládek v jámách vzniklých v důsledku těžby 
pod Skalkou. Nalezli a odnesli jsme odtud 
nánosy nepořádku, soudě podle překvapivě 
zachovalých etiket i víc než 30 let starého.  
A protože při úklidu jsme odhalovali stále dal-
ší a další vrstvy (a podobných skládek je pod 
Skalkou více) víme, kde budeme napřesrok 
pokračovat. Pozornost je třeba věnovat i čer-
né a již zarostlé skládce přímo na konci ulice 
V Lipkách.
Letos podruhé se úklidu zúčastnili také „ka-
čeři“, tedy fanoušci geocachingu, z nichž jsou 
již také obdivovatelé Skalky. Všem, kdo se na 
akci Ukliďme Skalku podíleli, patří velký dík.  
I za udržování tradice, kdy víme, že mini-
málně 1x ročně se sejdou ti, komu záleží na 
Skalce a jejím okolí, a pomohou přírodě a tím  
i sami sobě.

Byli jsme součástí rekordu
Jak uvádějí organizátoři celorepublikové 
akce - spolek Ekosmák a Český svaz ochránců 
přírody - letošek byl opět rekordní. Jen o dru-
hém dubnovém víkendu (další akce se konaly 
po celý měsíc) se do aktivity Ukliďme Česko 

Skalka je opět čistější zapojilo vice než 70 tisíc dobrovolníků, kteří 
uklidili více než 1 000 tun odpadu. Jedním  
z 1 700 uklizenějších míst je tak i okolí Skalky. 
Za spolupráci děkujeme Kryštofovi Laryšovi, 
Spolku Brdský šikula, za profesionální podpo-
ru naše poděkování patří společnosti KOM-
WAG, a. s., která bezplatně poskytla rukavice, 
pytle a kontejnery a zajistila svoz a likvidaci 
odpadu. Děkujeme!

Za Matici Skaleckou  
Miloš Navrátil a Zora Kasiková

Spolky
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Brontosauři neselhali
Zatažená obloha s předpovědí deště předpo-
slední dubnový víkend neodradila téměř dva-
cítku členů a příznivců Hnutí Brontosaurus, 
aby pomohli s úklidem stařiny na Pivovárce  
a vyčistili část strouhy.

Fotografie z úklidu louky jen dokladují, že 
skupina mladých lidí v nepříznivém počasí 

odvedla velký kus práce, a pomohla tak, aby 
se louka Pivovárka zas o malý krůček posunu-
la k pravidelné péči po celé své ploše, jak si 
mnozí z Mníšku ještě pamatují.

Brontíci si zaslouží víc než poděkování a je jen 
škoda, že se k této skupině mladých lidí s pře-
vahou děvčat, nepřidali mladí z Mníšku. Dob-

Zapojte se! má to smysl
Společnost tvoří 50 % mužů a 50 % žen. Ženy mají už dlouho právo 
studovat, pracovat, volit i kandidovat. V politice jich však působí pou-
hých 20 %. Pokud o životech nás všech rozhodují v drtivé většině jen 
muži, je to jako dívat se na svět s jedním okem zavřeným.

Například veřejnou dopravu využívají až ze 78 % ženy, starší lidé  
i děti, individuální automobilovou především muži. Je proto potřeba 
investovat do obou typů dopravy. I nedostatek míst ve školkách je 
problém, který více dopadá na matky. A právě proto je důležité, aby 
i politické rozhodování tyto různé životní zkušenosti zohledňovalo  
a aby se na něm podíleli jak muži, tak ženy.

Motivovat ženy, aby se více angažovaly ve veřejném životě a začaly 
ovlivňovat dění kolem sebe, si klade za cíl nový projekt „Zapojte se!“. 
V následujících dvou letech ho bude realizovat Fórum 50 % ve spolu-
práci s Českým svazem žen a Asociací Montessori ČR. Zapojit se do něj 
budou moci i ženy v Mníšku pod Brdy prostřednictvím Mateřského 
centra Oáza.

Prvními plánovanými aktivitami jsou tzv. „motivační síťovací setkání“ 
v jednotlivých městech. Budování „sítí kontaktů“ (networking) je prv-
ním krokem a nutným předpokladem pro úspěšné působení ve ve-
řejné sféře. Výzkumy i zkušenosti konkrétních žen ukazují, že právě 
nedostatek kontaktů a vyloučení z často výlučně mužských sítí je jed-
nou z významných bariér pro působení v politice. Nemusí se přitom 
jednat o vyloučení záměrné. V politickém světě jsou běžná neformální 
setkání, ať již na fotbale či „na pivu“ po zasedání zastupitelstva. Ženy 
se těchto akcí mnohdy nemohou účastnit z důvodu péče o děti či do-
mácnost, přicházejí tím však o cenné informace a vztahy.

Přihlaste se i vy na síťovací motivační setkání, které se koná v Mníšku 
19. června 2017 od 15,30 hodin v Mateřském centru Oáza, V Lipkách 
610. Více informací i přihlášky najdete na webu www.padesatprocent.
cz. Hlídání dětí zajištěno.

Marcela Adamusová, Fórum 50 %

rou náladu, kterou s sebou Brontíci přivezli 
(někteří přijeli až ze Šumavy), totiž nezničil 
ani studený a nepříjemný déšť.

Poděkování si zaslouží i žáci 8. tříd ZŠ Komen-
ského 420, kteří na Pivovárce pomohli den 
předtím, v pátek 21. 4., kdy vedle úklidu trávy, 
připravili Brontíkům dřevo na oheň.

Úklid Pivovárky podpořilo MŽP ČR v rámci 
svých programů na podporu aktivit spolků  
v oblasti péče o životní prostředí.

Text a foto: Pavel Jeřábek,  
Komise pro životní prostředí

Spolky
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Bleší trh v mníšku
V roce 2014 vznikl nápad pročistit naše domácnosti a domovy a uspo-
řádat v Mníšku bleší trh. Hned napoprvé měl velký úspěch, a tak se 
rok co rok koná jeho repríza. Nakupujících i prodávajících přibývá  
a jednou se možná trhem naplní celé prostranství před zámkem.
V roce 2015 se k Blešáku přidal i Blešáček, kde kromě dospělých mají 
možnost si vytřídit věci a pročistit pokojíky i naši nejmenší. Hračky, se 
kterými si nehrají, nabídnou dál. Učí se tím věci ohodnotit, správně 
počítat, znát hodnotu peněz a rozvíjejí si sociální dovednosti. Všichni 
to známe, jak si děti rády hrají na obchod. Tady to pro ně má navíc 
nádech opravdovosti. Nevěříte? Přijďte si s nimi vyzkoušet skutečný 
obchod!
Výraz bleší trh pochází ze středověku, kdy panovník nebo šlechtic pře-
nechal darem oblečení svým poddaným. Ti s ním sice mohli dále i ob-
chodovat, ale při tehdejší hygieně se tak často spolu s ním přenášeli  
i nejrůznější paraziti, nejčastěji blechy.

Ty na našem Bleším trhu rozhodně nechytíte, zato tu můžete najít 
spoustu pokladů z půd, sklepů, kůlen i dětských pokojíků. Cílem Ble-
šáku je nabídnout nepotřebné věci ostatním za symbolickou cenu 
nebo zadarmo. Věci, který vy nepotřebujete a válí se někde nevyužité, 
mohou být velmi užitečné pro někoho jiného. A navíc často dokážou 
i udělat velkou radost!
Tradicí Blešáku se stalo i to, že prodávající něco napečou nebo přinesou 
něco ze svých domácích kulinářských zásob na ochutnání ostatním.
Přijďte se potkat, popovídat a objevit něco zajímavého… těšíme se 
na vás!

Zuzana Škodová
Foto: Josef Porsch

klokoč opět na Skalce
Na Skalce si každý může zapůjčit tzv. edukační kolečko, které vznik-
lo za podpory Nadace Partnerství, a které zábavnou formou pomáhá 
k poznávání stromů v Barokním areálu Skalka. Najdete tam Skalecký 
buk, lípy, ale také klokočí. Ano, jedno ze zastavení je u klokočí. Tento 
keřík jsme na místě vysadili už několikrát a pokaždé jej někdo zničil 
nebo polámal. O jeho zachování se snažili i mladí vědci ze Spolku 
Brdský šikula. Nic naplat. Opět jej někdo zničil. Rozhodli jsme se ale 
vytrvat, nevzdávat se a keřík znovu vysadit. Není přece možné, aby 
tam klokočí chybělo! A tak jsme využili akce Ukliďme Česko - Ukliďme 
Skalku a nový keřík jsme společně s účastníky znovu vysadili.
Co je klokočí? Správně se keř jmenuje klokoč zpeřený (Staphylea pi-
nnata). Klokočí je u nás velmi populární i díky písničce dvojice Šlitr  
a Suchý „Po babičce klokočí a po tmě strach“. Keř je velmi pohledný 
a zajímavý. Můžete z něj sklízet krásné plody, tmavě rudé nebo hně-
dé kuličky a vytvořit z nich třeba náhrdelník nebo modlitební korálky. 
Víte, že klokočí bylo u nás známo už v období 9. století našeho le-
topočtu? Podařilo se jej totiž najít při archeologických vykopávkách  
v Mikulčicích.
Novému klokočí přejeme pokojný růst a opatrování ode všech ná-
vštěvníků Skalky. O Skalku pečujeme pro naše potomky. Zaslouží si to.

Za Matici Skaleckou, Miloš Navrátil

Oblíbení plyšáci čekají na své nové majitele
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Za chemickými pokusy zamířil Brdský šikula do Prahy na vŠ
S mladými vědci jsme koncem března na Den 
učitelů vyrazili tentokrát za pokusy do Prahy. 
Velice mile nás přivítali v chemických labo-
ratořích na Pedagogické fakultě. Na úvod si 
pro nás studenti fakulty (budoucí učitelský 
sbor) připravili vtipnou a téměř „hororovou“ 
scénku :-), která se nám moc líbila. Šlo totiž 
o transplantaci pravé a levé ruky, za použití 
pokusu s názvem „Filmařská krev“. Mohli jsme 
pozorovat barevnost komplexních sloučenin, 
a pak jsme si pokus s radostí všichni vyzkou-
šeli.
Děti pracovaly ve dvojicích na jednotlivých 
stanovištích, u kterých se jim vždy věnovali 
studenti pedagogické fakulty. Všichni si vy-
zkoušeli všechny experimenty, například po-
kus s názvem Bengálské ohně nám přiblížil 
exotermickou reakci, se kterou se můžeme 
setkat v některých typech zábavní pyrotech-
niky. V „Chemikově zahrádce“ jsme si díky re-
akcím kationů kovů s anionty ve vodním skle 
vypěstovali hezké krystaly ve vodě neroz-
pustných křemičitanů. Termochemii jsme sle-
dovali i při bouřlivém experimentu s výstiž-
ným názvem „Peklo ve zkumavce“, kde jsme 
mohli v malém sledovat, jak je to se střelným 
prachem. Kontakt glycerolu s hyperman-
ganem (manganistanem draselným) nám 
umožnil vidět oxidační reakci doprovázenou 
světelnými záblesky s ohněm a připravili jsme 
si tak „Chemické sirky“.
Nechyběla ani oblíbená „Sloní zubní pas-
ta“, ve které jsme pozorovali vývoj kyslíku  
a v kombinaci s použitým Jarem vlastně i jevy 

související s koloidní chemií – vznik bohaté 
pěny. „Kouzelné písmo“, které jsme napsali 
roztokem dusičnanu draselného, jsme po vy-
sušení zapálili žhnoucí špejlí podobně jako 
zápalnou šňůru, ale na papíře. Sledovali jsme, 
jak hoří kov (hořčík) a dokonce jsme zapalo-
vali i vodou. Vyzkoušeli jsme si práci se senzo-

ry vydechnutého CO2, či zbytkového kyslíku.
Moc bychom chtěli poděkovat všem studen-
tům, kteří se nám trpělivě věnovali a přede-
vším paní Ing. Hance Kotoučové, která pro 
nás celou naučnou návštěvu zorganizovala.

Za mladé vědce 
text a foto: Anička Čišková

reakce na článek Opravdu má pravdu?  
– Zpravodaj č. 259
Ano, paní Jeřábková má pravdu. Projekto-
vá dokumentace týkající se štítových oken  
tělocvičny stála přes 250 tisíc Kč. Pan Roman 
Procházka se mýlil a paní Janů se omluvil na 
zastupitelstvu města dne 12. 4. 2017. Doplňu-
ji tyto informace – mám k dispozici všechny 
faktury a objednávky, týkající se této kauzy. 
Nebudu se rozepisovat o podrobnostech, 
ačkoliv některé jsou opravdu udivující. A i já 
se připojuji k tomu, že by se minimálně část  
tohoto výdaje měla vrátit zpět do městské 
kasy a pokusím se zajistit prošetření.
Žádám omluvu redakce paní Janů a paní Je-
řábkové. Jména obou byla poškozena, pro-
tože v tomto případě nebyla odpověď na 
otázku pravdivá. Paní Janů v úvodu článku 
Opravdu má pravdu? osočila pana starostu  
a to právem. A redakci doporučuji kontaktovat 
všechny osoby, které budou v příštích článcích 
jmenovány.

Lenka Jeřábková

ODPOVĚĎ
Ne, paní Jeřábková nemá pravdu. Plete se pro-
to, že sčítá náklady na různé projekční práce 
na tělocvičně, které se změnou štítové stěny 
vůbec nesouvisejí. Dokonce k nim přičítá i ná-
klady na projekty, které patří k pavilonu, a to 
i přesto, že jí město poskytlo faktury i objed-
návky.

Takže osočování není na místě. Osočování 
totiž není nikdy na místě, protože nesvědčí  
o ničem dobrém.
Aby ale bylo naprosto zřejmé, kolik stálo vy-
tvoření projektové dokumentace, podle které 
se daly změnit štítové stěny tělocvičny pro kru-
hová okna, udělali jsme podrobný soupis:
Město uhradilo celkem dvě faktury, které sou-
visely s úpravou štítové stěny tělocvičny.
l  fakturu č. 1315 z 16. 12. 2015 společnosti 

Grido
l  fakturu z 4. 1. 2016 společnosti StAr - Karafi-

átová Martina.
U společnosti Grido jsme objednali a zaplatili 
alternativní architektonický návrh štítových 
stěn a finanční rozpočet změny, celkem 38 720 
Kč, u společnosti StAr projekt navrhovaných 
změn za 72 000 Kč. Celkové náklady tedy byly 
110 720 korun. Je naprosto běžné mít více va-
riant, proto jsme práce objednali.
Veškeré faktury a objednávky obou společnos-
tí jsme pro zájemce připravili a jsou k nahléd-
nutí v kanceláři starosty u Terezy Středové.

Petr Digrin, starosta města

OMLUVA PANÍ JANŮ A DOPLNĚNÍ INFORMACÍ
Chtěl bych se omluvit za špatně napsanou  
odpověď (Zpravodaj č. 260).
Náklady na štítové stěny nové tělocvičny  
nejsou jen 72 000 Kč za projektovou doku-
mentaci p. arch. Malouška, ale i náklady na 
konkurenční vizualizaci a projektovou doku-
mentaci firmy Grido.

Roman Procházka, zastupitel

Zápisy komise pro územní plánování
Na zastupitelstvu města dne 12. 4. 2017 
se opět otevřela otázka zápisů Komise pro 
územní plánování a rozvoj města. Uzemní 
plán je velmi ožehavá otázka pro všechny 
občany, proto je důležité, aby komise fungo-
vala. Nemohu posoudit, jak pracuje současný 
předseda komise a jak plní roli určený zástup-
ce této komise pro komunikaci s obyvateli, 
jímž je pan starosta. Vím jen, že panu Jeřáb-
kovi volají rozhořčení občané, že s nimi urče-
né osoby nekomunikují, že nejsou kompletní 
zápisy komise na webu. A zcela přesně mohu 
kvantifikovat skutečnost, že od 21. 12. 2015 
proběhlo 8 jednání zastupitelstva MMpB a z 
toho na 5! (slovy pěti) se projednávaly nezve-
řejněné zápisy z komise pro ÚP. Proto se ptám 
za všechny občany – Rado města, je těžké na-
jít řešení?

Lenka Jeřábková

ODPOVĚĎ
Komise pro územní plánování pracuje dobře 
a je aktivní. Ale doposud neudělala některé 
zápisy z jednání, což není dobře a je třeba to 
napravit. Nechci nedostatek omlouvat, nicmé-
ně je dobré si uvědomit, že v komisích pracují 
lidé ve svém volnem čase, často ve večerních 
a nočních hodinách po práci, bez nároku na 
honorář, na úkor svého volného času i rodiny. 
U opomenutí, ze kterého neplynou žádné dů-
sledky, bych osobně ocenil pro tyto lidi trochu 
větší toleranci a pochopení.

Petr Digrin, starosta města
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Nedodělané veřejné osvětlení, konkrétně ka-
bely trčící ze země už víc než pět let, „zdobí“ 
naši ulici. Zvláště v podzimních a zimních mě-
sících je v ulici tma a nepříjemný pocit při prů-
chodu vzbuzují také vykradená či poškozená 
auta.

Lampy v ulici měly být součástí developerské-
ho projektu řadovek pana Vančury. Pan sta-
rosta mi také tvrdil, že město komunikaci pře-
vezme, až když bude vše v pořádku. Situace se 
ale posunula, ulice je v majetku města, jenže 
silnice se v několika místech propadá a místo 
lamp stále trčí dráty.

S panem starostou dlouhodobě řeším ten-
to problém a několikrát mi bylo přislíbeno, 
že pan Vančura lampy dodělá. Na posledním 
dubnovém zastupitelstvu pan starosta slíbil, 
že do tří týdnů budou stát lampy, bude opra-
vena komunikace a vše udělá developer na 
své náklady. Zatím se nestalo nic, ale třeba se 
do avizovaného 3. května zázrak podaří a měs-
to opravy nebude nakonec platit z rozpočtu.

Nicméně stále zůstávají otázky, proč roky če-
káme na to, aby developer dal do pořádku 
celý projekt a proč město převzalo komunika-
ci, která nebyla v pořádku. Celá situace působí 
tak, že ani při převzetí komunikace nebyl dán 
jasný termín, do kterého mají být odstraněny 
zjevné závady, propadliny v komunikaci a chy-
bějící lampy. Nicméně doufám v to, že takové 
chování developera v našem městě je výji-
mečné a že v budoucnu město nebude přebí-
rat majetek, který není v pořádku.

Přitom i těmto situacím lze předcházet tím, že 
město bude schvalovat jen kvalitní projekty, 
které budou obsahovat i občanskou vybave-
nost, a bude trvat při převzetí správy tohoto 
majetku na odstranění nedostatků.

Šárka Slavíková Klímová

ODPOVĚĎ

Informovali jsme se na odboru správy majet-
ku a investic Městského úřadu Mníšek pod 
Brdy:

Lampy ani komunikace nebyly doposud pře-
dány do majetku Města, tudíž jsou ve vlast-
nictví developera. Náklady na lampy a opravu 
komunikace jdou tedy z rozpočtu develope-
ra. Opravy a instalace osvětlení proběhnou  
v nejbližších týdnech.

(red)

Chci zareagovat na text s titulkem „Žáci se ne-
smí bát chodit po městě“, který vyšel v minu-
lém zpravodaji (číslo 260) a popisoval strach z 
jisté skupinky nezletilých, kteří napadají mní-
šecké děti. Popisoval pravdivou situaci, často 
slýchám obavy rodičů o děti.

Otevřeně píšu, že nebudu psát o anonymní 
skupince nezletilých, ale o Karlovi a Michalovi, 
Patrikovi a Milanovi. Hlásím se k nim totiž jako 
ke svým kamarádům, jejichž přátelství si velmi 
cením. Málokdo ví, že to jsou i dobrosrdeční, 
empatičtí a odvážní kluci.

Studuji na filmové škole a kluci mi občas po-
máhali se školním dokumentem. Zajímalo mě, 
jací jsou doopravdy, co skrývají pod tvrdou 
slupkou jejich zlých provokací a agresí. A co 
jsem zjistila? Že pokud bych se ocitla v jejich 
postavení – nechovala bych se jinak.

Ti kluci žijí dlouhodobě v jakési klatbě míst-
ních lidí, kteří jim otevřeně dávají najevo, že 
„tato známá skupinka“ sem nepatří. Běžně 
jim lidé neodpovídají na pozdrav, přechází na 
druhý chodník, vyhazují je z obchodů, častují 
nadávkami, povýšeností a agresí.

Dobře vím, že tato situace nevznikla ze dne 
na den a že sami kluci si ji navodili svým ne-
vhodným a zlým chováním, kdy opravdu není 
jednoduché s nimi vyjít. Ale stejně pravdivý je 
i fakt, že mníšečtí lidé jim zkrátka už ani nedá-
vají šanci, aby se chovali jinak.

Nikdo se nenarodí jako darebák a každý má 
šanci se změnit. Pojďme jim to umožnit přede-
vším tím, že je začneme vnímat jinak. Nemůže-
me jim přece upřít to důležité právo každého: 
Začít znovu.

Vím, že potřebují ne jednu, ale dvě, tři, pět a 
deset podaných ruk, aby to alespoň zkusili. 
Ale tu jim může podat každý z nás, nemusí-
me hned svolávat policii a sociální pracovní-
ky. Každý z nás dovede to základní: podanou 
ruku, upřímný pohled a jednání jako rovný s 
rovným.

Mnoho lidí navrhovalo, že ti kluci by se měli 
„proplesknout“. Nemůžu, než souhlasit. Ov-
šem pojďme je proplesknout sousedskou lás-
kou, zájmem a laskavým slovem.

Karolína Peroutková

Bude bezpečněji v ulici Pod Skalkou?

mám ráda ty, kterých se bojí celý mníšek

Pokračování ze str. 20

Poděkování
Děkujeme všem,
kteří se přišli 10. dubna 2017 do kostela  
sv. Václava rozloučit s milovanou Dagmar 
Drechslerovou, která zemřela ve věku 57 let po 
dlouhé a těžké nemoci.

Manžel Pavel Drechsler s rodinou

Děkuji Městu Mníšek pod Brdy za blahopřání  
k životnímu jubileu a drobný dárek. Potěšilo 
mě to.

Pelešková Jaroslava

veřejné zakázky malého rozsahu  
a zbytečná žádost dle zákona  
č. 106/1999 
Na jednání zastupitelů dne 1. 3 .2017 jsem 
upozornila, že město neplní své povinnos-
ti, vyplývající ze směrnice Zásady a postupy 
při zadávání zakázek malého rozsahu ze dne 
4. 11. 2015 (dále jen „VZMR“) Pro informová-
ní veřejnosti a občanů má být na webových 
stránkách Města Mníšek pod Brdy vedena 
stručná tabelární evidence zakázek s uvede-
ním názvu zakázky, finančního objemu za-
kázky a názvu (jména) dodavatele věcného 
plnění (zakázky do 100 000 Kč u dodávek  
a služeb a do 250 000 Kč u stavebních prací) 
a pak smlouvy na veřejné zakázky vyššího li-
mitu (až do 1 999 999 Kč u dodávek a služeb 
a do 5 999 999 Kč u stavebních prací) by měly 
být zveřejněny na profilu zadavatele (MMpB) 
do 15 dnů od uzavření smlouvy - v hlavě mi 
dodnes zní slova pana starosty z jednání ZM 
„a co by tam dělaly?“ Teprve na základě žá-
dosti paní Jeřábkové dle zákona č. 106/1999 
byly 18. 4. 2017 doplněny informace na profil 
zadavatele o zakázkách z roku 2016 (havárie 
kanalizace, kontejnery…) a byla vyvěšena 
„stručná tabelární evidence zakázek“ malých 
zakázek za 1. čtvrtletí roku 2017 a to v takové 
formě, že to považuji vůči občanům za špatný 
vtip. Pokud Rada města schválí nějaký interní 
předpis, je odpovědností starosty, aby všichni 
zaměstnanci byli s novou směrnicí seznámeni 
a podle zákona odpovídá také starosta města 
za vnitřní kontrolu plnění tohoto předpisu. 
Co vy na to, pane starosto?

Lenka Jeřábková

ODPOVĚĎ
Město zveřejňuje smlouvy a dodatky nad půl 
milionu od roku 2013. Celkem jich zveřejnilo 
26. Na upozornění paní Jeřábkové jsme pro-
vedli kontrolu zveřejněných smluv a zjistili, že 
tři smlouvy z posledního období nejsou zve-
řejněny. Neprodleně jsme je uveřejnili.
Malé zakázky zveřejňujeme pravidelně od 
roku 2016, a to soupisem všech, vždy jednou 
za čtvrt roku. Tedy zakázky za poslední čtvrt-
letí roku 2016 jsme zveřejnili v lednu, zakázky 
za první čtvrtletí letošního roku jsme zveřej-
nili v dubnu. Zakázky za druhé čtvrtletí zve-
řejníme v červenci atd.

Petr Digrin, starosta města

vzpomínka na pana 
ivana Součka
Jako patří Mníšek pod Brdy ke Skalce, tak pat-
řil pan Ivan Souček k Mníšku. Tak nám odešel 
i náš pan Ivan Souček, který patřil k mníšec-
kým rodákům. 
Byl už od malička postižený. Nikdy nikomu 
neublížil a žil si svůj vlastní život. Vyprovázel 
všechny pohřby, a proto na něj chceme ales-
poň takto zavzpomínat.
Když odejde tatíček, odejde chlebíček. Když 
umře maminka, zanikne všechno. To je přes-
ně jeho příběh.
Úplně ho vidím, jak stojí u brány nebeské, 
jiní chytráci ho chtějí předběhnout, ale Bůh a 
papež František říká, vy si všichni počkáte, už 
jste se dost napracovali, tak si alespoň odpo-
činete. Nechte maličkých přijít ke mně.
Ať je mu země lehká.

Slávka Hájková Schoberová
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MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

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

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33

KOUPÍm mALOTRAKTOR VARI-TERRA I V HORŠÍm STAVU. 
TEL.: 722 422 223

Rád bych zde poznal sympatickou kamarádku  
z mníšku pod Brdy a blízkého okolí,  

přiměřeného věku – 45 – 65 let. Jsem SŠ 59/187/86,  
rozvedený nekuřák. Adresa: jan117@seznam.cz.

Žabka hledá prodavače/pokladní. 
Do malého kolektivu přijme Žabka - mníšek pod Brdy 

kolegu nebo kolegyni na post prodavače/pokladní.  
Nabízíme: práci na DPP nebo HPP, zaučíme, přátelské prostřední. 

Požadujeme: spolehlivost a dochvilnost
Bližší informace získáte přímo v prodejně v ul. Ke škole 1388 

nebo na tel.: 602 214 694.

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

Inzerce

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!
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Nový trend v realitách – Dny otevřených dveří
Realitní makléřka pro Mníšek pod Brdy a okolí Zdeňka Benešová často majitelům nemovitostí říká, že pokud chtějí nemovitost  
nafotit na mobilní telefon a umístit ji na realitní internetové stránky, tak si nemají platit realitní kancelář a mají to udělat sami. 
Zdeňko, nepodkopáváš tím trochu práci realitních makléřů?
Podkopávám tím špatnou práci realitních makléřů. Protože „nějak“ nemovitost nafotit, zainzerovat ji na realitních serverech a čekat, zda 
se někdo ozve, zvládne téměř každý alespoň trochu počítačově zdatný majitel. Nicméně, dodnes je to nejčastější praxe většiny realitních 
kanceláří. Bohužel. 

Málokdo ví, že nejpodstatnější pro úspěšný prodej nemovitosti je prvních 21 dní. Často od majitelů slýchám „my na to nespěcháme, 
zkusíme nadsadit cenu a uvidíme.“ Víš, já jsem původně profesí porodní asistentka. A u tak zásadních životních událostí, jako je narození 
dítěte nebo „životní“ prodej nemovitosti, je opravdu riskantní něco „zkoušet.“ Je potřeba postupovat jasně, krok po kroku, na základě 
studií a zkušeností a naplánovat celý proces prodeje tak, abychom dosáhli nejlepšího výsledku. A ukazuje se, že strategie: „zkusím napálit 
vysokou cenu a uvidíme“ vede k delší době prodeje a hlavně – k nižší prodejní ceně. 

No ale majitelé chtějí pochopitelně získat za prodej co 
nejvíc. Jak toho tedy dosáhnout?
U každé nemovitosti je to různé. U některých je to prodej bez 
veřejné inzerce (tzv. „off-market“ nabídky), u některých je 
to prodej zahraničním klientům, u některých tištěná inzer-
ce, u další klasické servery. V poslední době, hlavně u bytů 
a domů, používáme koncept „Dnů otevřených dveří.“ To nás 
hodně baví a jde nám to (smích).

Co to Den otevřených dveří znamená? 
Ve zkratce jde o to, že v jeden čas se snažíme na nemovitost 
přivést co nejvíce klientů. Je to efektivní jak pro majitele 
(protože pak nárazové jednotlivé prohlídky neruší rodinné 
večery či víkendy a majitel nemusí pokaždé tak gruntovat), 
kupující se pak na jednom místě dozví všechny potřebné  
informace k nemovitosti a dostane veškeré materiály. Jde 
i o psychologický moment, protože tím, že na nemovitosti  
jsou i další „konkurenční“ kupující, nutí to zájemce 
k rychlému rozhodování. 
A navíc – v momentě, kdy se sejde zájemců více, dochází 
v  následujících dnech k jednání o ceně, tedy jakési „aukci“. 
Výsledkem bývá rezervovaná nemovitost za nejvyšší možnou 
cenu – průměrně majiteli takto „vyděláme“ o 10 % více, než 
při běžném prodeji. Dražili jsme tak několik bytů na Mníšku, 
Dobříši a nejčastěji paradoxně v Praze. 

Jak takový Den otevřených dveří připravujete?
Příprava je opravdu důkladná – víme, kdo je pro danou nemovitost cílová skupina – tedy nejpravděpodobnější kupující. Tam pak zacílíme 
náš marketing, protože alfou a omegou je dostat na místo ty správné klienty. V Praze například víme, že nejčastějšími klienty na koupi 
jsou lidé ze sousedství. A ti často ani na internetové realitní servery aktivně nechodí. Postaráme se o to, aby se nabídka dostala jak k nim 
do schránky, tak na všechna podstatná místa v lokalitě.
 
Jaký byl váš největší úspěch? 
Největší úspěch je, že Dny otevřených dveří mívají skvělou atmosféru, jsme tam v plném složení včetně hypotečního specialisty a máme 
vynikající zpětné vazby. Často se nám stane, že návštěvníci těchto dnů si dají práci a napíší nám, že takto připravené podklady k nemo-
vitosti ještě neviděli a že nám moc fandí. Prodejně byl největší úspěch asi prodej bytu v Praze, kdy majitel si představoval prodejní cenu 
3 mil. Kč, my jsme „odstartovali“ na 3,4 milionech a byt se prodal za neuvěřitelných 5,2 mil. Kč. Majitel mi na konci jen suše řekl „škoda, 
že jsem Vás neznal o několik let dříve – mohl jsem mít na účtu o několik set tisíc víc…“

Odkud bereš inspiraci?
Trend dnů otevřených dveří k nám přišel ze zahraničí. V Čechách tento koncept ještě není zavedený, nicméně za naši pobočku se snažím, 
abychom sledovali celosvětový realitní trh a posouvali naši práce neustále dál. 

Je Vaše nemovitost vhodná k uspořádání Dne otevřených dveří? 
Hodinová konzultace včetně odhadu tržní ceny pro majitele 
po předložení tohoto letáku ZDARMA. 
Zdeňka Benešová
tel.: 728 961 519, e-mail: zdenka.benesova@general-reality.cz
www.general-reality.cz, Pražská 13, Mníšek pod Brdy

Foto a text: Magdalena Soukupová

Inzerat_Duben.indd   1 17. 4. 2017   21:11:54
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l  Zastupování u soudů, 
úřadů

l  Vymáhání pohledávek
l  Smlouvy
l  Rozvody

l  Ověřování podpisů
l  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

l  Realitní služby

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

PrOdeJ SLePiČek
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra 
hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! 
Stáří 14- 19 týdnů.Cena 149-180,- Kč/ ks. 
Prodej: Mníšek p. Brdy - aut. garáže u firmy M. Uher 
10. května 2017 - 10.00 hod
16. května 2017 - 16.20 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle 
poptávky.
informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod.  
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

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

Zahoďte své starosti, nabízím:
� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
� Zajištění účinné inzerce na největších 

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

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

naBÍdka ZaměStnÁnÍ
Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici 

Lipence, Praha 5, přijme na pozici:

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
l jednosměnný provoz pondělí-pátek

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
l administrativní práce, zadávání příjmů do 

skladového systému

SKLADNÍK
l jednosměnný provoz pondělí-pátek

VÝKUP OBALŮ – ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
l vhodné i pro důchodce – 6 hodin denně

l všechny pozice mají 1x za 3 týdny  
sobotní směnu 6:30 - 13:00

Tel. 777 66 1111, 608 777 977 po 14. hodině
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NAVŠTIVTE NAŠI 
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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
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SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY
Nabízí tyto služby:
l  objednávky kontejneru v celém  

mikroregionu Mníšecko;

l  sběr různých druhů odpadů;

l  odvoz odpadu po úpravách zeleně;

l  vyštěpkování větví a jejich svoz;

l  k vyzvednutí černé pytle na uložení  
komunálního odpadu.

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

Pondělí   zavřeno
úterý    8 - 12 a 14 - 17
Středa  8 - 12 a 14 - 17

Čtvrtek  8 - 12 a 14 - 17
Pátek      8 - 12 a 14 - 17
Sobota   8 - 12 

OTEVÍRACÍ DOBA 
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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
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