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Jak vytyčit dětem  
správné morální hranice?

Zpravodaj
městečka pod skalkou

Vážení občané města Mníšek pod Brdy,
jistě všichni vstupujeme do nového roku 2017 
plni očekávání. Očekávání zdraví, nových vý-
zev, naplnění našich představ. Každý z nás je 
jedinečná osobnost, a proto vlastní očekávání 
jsou odlišná od očekávání někoho jiného. Co 
bychom mohli pro naplnění alespoň někte-
rých z nich udělat? Určitě je to vzájemná to-
lerance, ohleduplnost, respekt a naslouchání 
druhému. 
Přestože sama nejsem obyvatelkou města, 
bydlím těsně za jeho hranicí, uvědomuji si 
odlišnosti lidí, jejich potřeb a očekávání. Jako 
ředitelka místní základní školy jsem po více 
než čtyřech letech práce tady mezi vámi se 
životem města a jeho rozvojem velice úzce 
spjatá. Prostřednictvím rodičů jsem nejednou 
informována i o problémech se školou často 
ani nesouvisejících. Při nástupu do zdejší školy 
jsem ale nebyla nikterak s Mníškem a s lidmi  
v něm žijícími spojena, a tak jsem si musela vy-
tvářet od začátku své vlastní názory, pohledy 
na události, na lidi, na vazby mezi nimi, a tak si 
snad udržet trochu nadhled nezkreslený histo-
rickými osobními vazbami.
Často slýcháme oblíbenou frázi, že „Naše děti 
jsou naše budoucnost“. Jistě, je to fráze, ale 
zároveň hluboká pravda. Budou-li naše děti ví-
dat nás všechny, rodiče, učitele, sousedy nebo 
kamarády chovat se k sobě slušně, vstřícně, 
ochotně, empaticky, vezmou si takové chování 
za své a budou ho považovat za normu. Proto 
jsem velkým stoupencem zavedení etické vý-
chovy na základních školách. Tady jako škola 
můžeme udělat maximum, a také se o to my 
všichni v učitelském sboru snažíme. Pokud 
nás ale v tomto snažení nebudou podporovat  
rodiče a rodiny dětí i široká veřejnost, naše 
snažení nebude úspěšné.
Vzdělání, to je úkol především školy, zde jsou 
možnosti rodiny limitovány. Ale pokud se týká 

druhé složky rozvoje dítěte - výchovy, tam 
musíme všichni táhnout za jeden provaz a být 
jednotní. Proto prosím apeluji na všechny, po-
mozte nám vést a směřovat děti, které jednou 
budou tou budoucností Mníšku pod Brdy.
Školou procházejí tisíce dětí, které tu pomoc 
potřebují a očekávají ji od nás. My vám pomů-
žeme z dětí udělat samostatné vzdělané mla-
dé lidi s výhledem na pozitivní budoucnost,  
vy nám zase všichni pomozte ukazovat jim, 
co je ještě morální, co už ne a kudy ta hranice 
vede.
Město Mníšek pod Brdy a Základní škola  
Komenského 420 mají jednu věc společnou - 
zájem o tuto atraktivní lokalitu neustává  
a stěhují se sem stále noví obyvatelé. Stejně 
tak ve škole neustále přibývají noví žáci. Škola, 
jak věřím a doufám, také z mnoha důvodů pro 
rodiče stále nabývá na atraktivitě. Proto Měs-
to musí stále a znovu řešit dostatečnou kapa-
citu školy, která už je současným počtem asi  
750 žáků opět na prakticky 100 % její napl-
něnosti. Určitě existuje více řešení této situa-
ce, ale ze všech možných (dokoupení dalších 
kontejnerů, stavba druhé školy, rozšíření školy 
stávající) se mi z dlouhodobého hlediska asi 
jako nejperspektivnější jeví myšlenka stavby 
Pavilonu, který by problém školy vyřešil a ještě 
přinesl další přidanou hodnotu.
Jako člověk, který se Městu zodpovídá z cho-
du školy, si dovoluji vyslovit jedno velké přání. 
Soustřeďme se všichni společně na jednu zá-
sadní a do budoucna klíčovou věc: Chystejme 
již nyní školu na nově přicházející děti a spo-
lečně je pak připravujme na to, že jednou to 
budou ony, kdo bude rozhodovat o tom, jak se 
v tomhle krásném městě bude žít.

Michaela Pažoutová, 
ředitelka ZŠ Komenského 420
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Zprávy z radnice

Výběr z usnesení rady města 
č. 64 ze dne 30. 11. 2016
l  RM pověřila radní Ing. Hanu Kotoučovou, Ph.D. řízením projektu tvor-

by strategického plánu obce.
l  RM souhlasila s navrženými pravidly rozpočtového provizoria Města 

Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2017 a doporučuje je 
ke schválení Zastupitelstvu města.

l  RM souhlasila s vypsáním poptávkového řízení na finanční audit měs-
ta dle doporučení KV.

č. 65 ze dne 7. 12. 2016
l  RM vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Chodníky  

v ulicích Lhotecká, Dobříšská, Mníšek pod Brdy“ a vybírá na základě 
doporučení výběrové komise nabídku společnosti HES stavební s.r.o. 
jako vítěznou. RM pověřila starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

l  RM souhlasila s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci 
akce „Oprava areálové komunikace z ul. Komenského ke školní jídel-
ně“ uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Šťastný 
asfalt s.r.o. RM pověřila starostu města podpisem tohoto dodatku.

l  RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o úplatném převodu domé-
nového jména, služby a produktu a to „zpravyzmnisku.cz“. RM pově-
řuje starostu podpisem této smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy 
a panem Michalem Strnadem.

l  RM schválila Zásady pro poskytování finančních příspěvků Města Mní-
šek pod Brdy na podporu aktivit občanů, zájmových sdružení a spolků 
na území města.

č. 66 ze dne 12. 12. 2016
l  ZM zvolilo Davida Řehoře, MBA členem Rady města Mníšek pod Brdy.
l  ZM vzalo na vědomí rezignaci Davida Řehoře MBA na pozici předsedy 

kontrolního výboru a člena finančního výboru.
l  ZM schválilo kalkulaci vodného a stočného pro rok 2017. Výše vodné-

ho bude 45,02 Kč bez DPH a výše stočného 32,30 Kč bez DPH. K této 
ceně bude připočítána aktuálně platná sazba DPH.

l  ZM schválilo Pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy 
do schválení rozpočtu pro rok 2017.

l  ZM schválilo Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu domu č.p. 291,  
pozemků č. parc. 2250, 2251 a 2252 v k.ú. Rymaně ke dni 31. 12. 2016. 
ZM pověřilo starostu podpisem Dohody o ukončení smlouvy.
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stěhujete se?  
co dělat při změně trvalého pobytu…
Při každé změně trvalého pobytu, i v rámci obce, se musíte nejdříve 
dostavit na městský úřad ve městě, kam se stěhujete, a vyplnit „Přihla-
šovací lístek k trvalému pobytu“. Ten se vyplňuje jednotlivě pro každou 
osobu, která mění adresu trvalého pobytu, tedy i pro děti mladší 15 let. 
V bývalém bydlišti se neodhlašujete.
S sebou si vezmete pouze občanský průkaz, pro děti mladší 15 let, pak 
originál rodného listu. Pokud máte občanský průkaz neplatný, musíte 
mít sebou ještě jeden doklad, kterým prokážete svoji totožnost – např. 
řidičský průkaz, cestovní pas nebo originál rodného listu. Dále zaplatíte 
správní poplatek 50 Kč, a to pouze za osobu starší 15 let. Jestliže se stě-
hujete do pronájmu, musíte mít s sebou také nájemní smlouvu.
Na úřadě vám odstřihnou roh občanského průkazu a dostanete také 
potvrzení o změně adresy trvalého pobytu. Ta bude také zapsána do 
Informačního systému evidence obyvatel.
Teprve pak si můžete požádat o vydání nového občanského průkazu  
a dalších dokladů, a také ohlásit změnu adresy dalším institucím. Infor-
mace, kam a co je třeba nahlásit, vám rádi sdělíme osobně na matrice 
Městského úřadu Mníšek pod Brdy.

Miroslava Jeřábková, odbor vnitřních věcí

poplatky za komunální odpad
Vzhledem k dlouhodobé nemoci jedné z referentek finančního odboru 
dochází ke změně otevírací doby v pokladně MěÚ v Mníšku pod Brdy.
Poplatky za komunální odpad můžete hradit v pokladně městského 
úřadu od 18. 1. až do 30. 4. 2017, a to v pondělí a ve středu v úředních 
hodinách (7,30 - 11,30 a 12,30 - 17,30). V úterý bude pokladna uzavřena, 
pokladní bude zpracovávat souhrnné platby bytových domů.
Pokud nenastala změna v platbě za komunální odpad oproti loňské-
mu roku, doporučujeme zvolit bezhotovostní platbu na číslo účtu  
35-0388055349/0800 se stejným variabilním symbolem jako vloni.
Známku je pak možné vyzvednout v pokladně městského úřadu ve 
výše uvedených úředních hodinách.
Děkujeme za pochopení.

Olga Šibřinová, vedoucí finančního odboru

autobus č. 488 pojede častěji
Milí spoluobčané, od 5. 2. 2017 dojde k významnému posílení auto-
busové linky č. 488, která jezdí do Rymaní, Zahořan a Nové Vsi pod 
Pleší. Posílen bude jeden ze školních autobusů a přibyly i zcela nové 
časy spojů v odpoledních a večerních hodinách (pět nových spojů). To 
znamená, že například do Rymaní se dostanete z Mníšku i o půlnoci. 
Toto posílení se týká všedních dnů, o víkendech dále jednáme.
Linka č. 488 je optimálně napojena na linky č. 317 a 321 (ve směru  
z Prahy i do Prahy). Jízdní řád autobusu č. 320 zůstává beze změny.
Také stále jednáme o tom, aby autobus č. 099 z Příbrami zastavoval  
i v Mníšku.

Petr Digrin, starosta

l  ZM vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Et Mgr. Rudolfíny Voleské na člena 
kontrolního výboru.

l  ZM jmenovalo předsedou kontrolního výboru Romana Procházku.

č. 67 ze dne 11. 1. 2017
l  RM schválila text Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu – „Projektový management realizace projektu Výstavba školní-
ho Pavilonu, ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod Brdy“.

l  RM schválila Ceník inzerce na www.zpravyzmnisku.cz.
l  RM souhlasila s pronájmem pozemků parc.  č.  2717/5,  2717/9,  2717/10  

a 2717/12 v k. ú. Mníšek pod Brdy za účelem revitalizace vodní nádrže  
v Dolíkách do 31. 12. 2017.

l  RM souhlasila s provedením opravy oplocení kolem areálu ZŠ Mníšek 
pod Brdy. RM vybírá jako dodavatele firmu České ploty s.r.o. s nejnižší 
nabídkovou cenou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

l  RM souhlasila s předloženou PD na akci: „Vybudování tří kanceláří  
v zasedací místnosti MÚ“, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy. RM 
pověřuje OSMI vyřízením stavebního povolení a realizací výběrového 
řízení na dodavatele.

l  RM souhlasila s provedením akustického obkladu v nové tělocvičně. 
Vybírá dodavatele: firmu Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. s nej-
nižší nabídkovou cenou a pověřila starostu podpisem smlouvy.

l  RM souhlasila s vyčištěním žlabu dešťové vody na pozemcích  
č. parc. 1705/8; 1710/2; 1705/6; 1710/7; 1705/9; 1710/6, k. ú. Mníšek 
pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. RM souhlasila s bez-
platným přistavením kontejneru ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy 
na bioodpad pro odvoz vytěžené zeminy.

Všechna usnesení Rady města si můžete přečíst na webu města - www.mnisek.cz

zprávy z rady města a zastupitelstva města
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Zprávy z radnice

cestička do školy…
…známě se vine, hezčí je krásnější, než všecky jiné. Poetický text 
pana Raise jsme si maličko upravili. Ale naším tématem je právě 
cesta do mníšecké základní školy Komenského 420. Místo hlavní-
ho vchodu se totiž pro mnoho žáků i rodičů stala - slovy K. V. Raise 
- „hezčí a krásnější“ zadní cesta z ulice Komenského přes pozemek 
školy. Zejména pro ty, kteří se učí v nově vybudovaných kontej-
nerových třídách (umístěných dočasně ve školní zahradě), které  
Město dalo škole do užívání v říjnu loňského roku.

Následně Město nechalo opravit  
a osadit lampami i příjezdovou 
komunikaci ke školní jídelně, ale 
to je jen účelová komunikace  
v rámci areálu školy, určená  
výhradně pro zásobování školní jí-
delny. V tomto duchu také staros-
ta Mníšku informoval v prosinci 
dopisem vedení školy a upozor-
nil na možná nebezpečí toho, že 
právě tuto cestu začala veřejnost 
využívat jako vstupní do školního 
areálu.

Bezpečný přístup zadní branou  
z ulice Komenského není doprav-
ně-technicky zabezpečen - nejsou 
tu přechody, chodníky, odstavné 
parkoviště ani dopravní značení. 
Auta rodičů navíc parkují podél 
komunikace na soukromých po-
zemcích, které jsou už nyní rozježděné a poničené k nelibosti jejich 
majitelů. Hlavní ale je, že tu dochází ke střetům chodců a vozidel, které 
často zajíždějí až do areálu ke školní jídelně.

Proto Městský úřad přišel s opatřením uzavřít školní areál pro zajištění 
bezpečnosti při pohybu dětí, a to především opravou a doplněním chy-
bějícího oplocení, zavíráním zadní brány s možností dálkového elek-
trického ovládání pro obsluhu školní jídelny, nebo osazením dopravní 
značky „Zákaz vjezdu - dopravní obsluze vjezd povolen“ u vjezdu na 
pozemek. Pro děti a rodiče pak platí jednoduché, ale důležité pravidlo: 
pro cestu do školy zásadně používat hlavní vchod.

Kromě bezpečnosti se Město snaží dětem pohyb v areálu školy také 
ulehčit a zpříjemnit - cesty, které si děti časem vyšlapaly, jsme v prosin-
ci zaštěrkovali a až počasí dovolí, vznikne chodník ze zámkové dlažby, 
který tak bude propojovat vchod do nové tělocvičny, do jídelny i vstup 
do starých šaten, který používají hlavně uživatelé tělocvičny v rámci So-
kola a děti docházející na kroužky.

Určitě se všichni shodneme, že pro školáky je „hezčí a krásnější než 
všecky jiné“ ta cestička do školy, která je především bezpečná. Teď už 
jen zbývá se tím ukázněně řídit…

(erb)

ParKoVÁnÍ na nÁmĚSTÍ Se mĚnÍ Podle PŘIPomÍneK oBČanŮ

první hodina zdarma
S prvním únorovým dnem dochází i ke změně parkovacího systé-
mu v centru Mníšku.
Rada města Mníšek pod Brdy schválila změnu režimu parkování na ná-
městí F. X. Svobody, která jistě potěší všechny občany i obchodníky na 
náměstí. Lidem vadilo, že musí platit i za krátkou zastávku na náměstí, 
když chtějí využít místních obchodů a služeb. Za spravedlivější považo-
vali platit jen za delší stání.
Nově tedy bude první hodina ZDARMA, další je pak zpoplatněna část-
kou 10 Kč. Maximální doba parkování je omezena na 2 hodiny. Stávající 
parkovací automaty ani jejich rozmístění se nemění. I jejich obsluha zů-
stává stejně jednoduchá, jen s malou změnou:
l  Řidič přijede a bez vhození mince si vezme lístek s časem příjezdu,  

který ho opravňuje k jedné hodině bezplatného parkování, a umístí  
ho viditelně za čelní sklo auta.

l  Pokud bude chtít parkovat déle než hodinu, vhodí do automatu  
10 Kč. Na lístku pak bude 1 hodina zdarma + 1 hodina placená.  
Za 10 Kč tedy může řidič parkovat max. 2 hodiny.

Kontrolu parkovacích lístků bude i nadále provádět Městská policie 
Mníšek pod Brdy.
Žádný systém není ideální, tento se nově snaží vyjít vstříc přání obyva-
tel Mníšku pod Brdy i blízkého okolí a zároveň minimalizovat dlouhodo-
bé stání v centru našeho města.

Petr Smorádek, zástupce velitele Městské policie Mníšek pod Brdy

Slovo starosty
Vážení a milí mníšečtí, rymanští a lhotečtí,
na začátek nového roku mám pro vás jednu velmi dob-
rou zprávu. V minulém roce, díky efektivnímu využí-
vání a výběru prostředků, skončilo naše město se 
zůstatkem 12 milionů korun a hospodaření bylo 
přebytkové. Dopadli jsme mnohem lépe, než se plánovalo. Je to 
způsobeno mnoha faktory a jedním z těch nejvýznamnějších bylo, 
že se zvýšily daňové příjmy, a to v řádech milionů korun. Postupně 
se totiž daří přesvědčit dost lidí, aby alespoň někoho ze své rodiny 
přihlásili v Mníšku k trvalému bydlení. To má naprosto zásadní vliv 
pro příjmy obce.
Je velký rozdíl, když ve městě žije šest a půl tisíce lidí, ale jen čtyři 
nebo pět tisíc je přihlášených. Obec dostává daně především po-
dle počtu trvale hlášených osob, ale výdaje poskytuje všem, jež 
ve městě žijí. Tento trend (spíš nešvar), kterým trpí celá řada měst  
a obcí kolem Prahy, kde v nich žije hodně lidí, ale málo je přihláše-
no, se u nás za poslední čtyři roky začíná obracet. A to hlavně díky 
různým výhodám, jež jsou pro trvale hlášené k dispozici.

město je dobrý hospodář – ušetřené peníze půjdou 
hlavně do oprav.
Proto i rozpočet na rok 2017 počítá s celou řadou věcí, které by-
chom si při špatném hospodaření nemohli dovolit. A není to jen 
Pavilon, který je samozřejmě výdajem největším a nejvýznamněj-
ším. Další prioritou je oprava silnic a výstavba chodníků.
Můžete se těšit na úplně nové chodníky v Dobříšské ulici, úpravu 
chodníků a parkovacích míst kolem Esmarinu, aby Lhotecká byla 
plynule průjezdná. Připravujeme nová parkovací místa a dokon-
čení rekonstrukce křižovatky u školy. Vodovod do Stříbrné Lhoty, 
Kvíkalky, Lipky i Starého sídliště posílí tlaková stanice pro zvýšení 
tlaku vody. Nový chodník dostane i ulice Lhotecká, a to od Starého 
sídliště až po zastávku na Kvíkalce. Ve Stříbrné Lhotě se bude dál 
pokračovat v opravě příkopu od Křížku ke statku. V ulici Pod lesem 
dokončíme odvodnění a opravíme povrch podle plánu, tak jako  
v ulicích Prostřední a K Remízku. V Čisovické také dojde k prodlouže-
ní chodníku a to až tam, kam nás vlastnictví pozemků pustí. Školní 
hřiště bude mít nové oplocení a začneme s komplexní rekonstrukcí 
hasičské zbrojnice a zdravotního střediska pro dospělé.
Práce máme naplánováno dost, tak ať se nám všem, díky Bohu, dílo 
daří a jsme spokojeni.

Petr Digrin, starosta města

N
O
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foto: Jaroslav Vyskočil
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pavilon je veřejný prostor.  
navrhněte si jeho okolí.

V sobotu 4. března se ve škole od 9,30 do 13 hodin uskuteč-
ní akce, kterou Mníšek ještě nezažil. Žáci a pracovníci školy, 
zástupci spolků a kroužků i široké veřejnosti se setkají s au-

torem Pavilonu Petrem Gromskim a budou společně tvořit podobu 
prostoru před školou a Pavilonem.

Park, či louka? Zahrada, nebo altán s posezením u ohně? Stromy, 
nebo raději keře? To jsou některé z podnětů, které už zástupci Města 
a architekt probírali s občany přilehlých domů na veřejném setkání 
věnovaném okolí Pavilonu v listopadu loňského roku. Diskuzi sice po-
znamenala malá účast, ale přesto se podařilo najít shodu na funkčním 
rozdělení prostoru. „Zatímco v blízkosti školy vyplní prostor pohyb, akce 
a hravost, vzdálenější část by měla naopak zůstat klidná a relaxační, 
aby zdejším obyvatelům zachovala co nejvíce klidu“, popisuje základní  
zadání starosta Petr Digrin.

„Projekt Pavilonu je výjimečný, proto by měl vzniknout i výjimečný pro-
stor kolem něj. Tuto zónu může náš projekt ještě dotvořit a posunout 
dál. Pavilon vzniká jako místo setkávání lidí napojených nejen na školu, 
ale i na spolkový život a související aktivity. Proto je logické, že by se na 
vytváření podoby tohoto prostoru měli podílet právě jeho budoucí uži-
vatelé,“ říká místostarostka Daniela Páterová. Plánovací setkání bude 
vycházet z funkčního rozdělení prostoru. Účastníci budou do aktivní  
a relaxační části navrhovat konkrétní aktivity i umístění a podobu 
konkrétních prvků.

Ondřej Marek, konzultant pro plánování s veřejností, dodává:  
„Možnost aktivního zapojení veřejnosti do plánování často přináší 
pro architekty a projektanty zajímavé podněty, a tím zvyšuje kvalitu  
navrhovaných řešení. Kromě toho pomáhá při vyjasnění sporných  
otázek, které mohou poškodit i jinak kvalitní návrhy.“

Architekt Peter Gromski s tím souhlasí. „Dobré zadání od investora 
nebo budoucích uživatelů prostoru je pro každého architekta důležitým 
vstupem pro kvalitní návrhy řešení. Proto je zapojení veřejnosti z Mníšku 
tak důležité“, říká.

Z plánovacího setkání vzniknou dva návrhy, z nichž ten vítězný vybere 
veřejnost. „Mělo by se tak stát velmi transparentním a zároveň i atraktiv-
ním způsobem“, slibuje Daniela Páterová.

Kdo chcete prostor před školou a Pavilonem vylepšit 
a ovlivnit jeho podobu a funkce, přijďte na společné 
plánovací setkání v sobotu 4. března 2017 od 9,30 do 
13 hodin do budovy Základní školy Komenského 420.

Lukáš Nádvorník

foto: Lukáš Nádvorník

foto: archiv
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novinka pro daň z nemovitosti: e-mail místo složenky
Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající  
v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail 
namísto složenky. Poplatník přihlášený k této službě obdrží do 
e-mailu kompletní informaci s údaji pro placení daně: výši stanove-
né daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včet-
ně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím interneto-
vého bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Zájemce o 
tuto službu odevzdá nejpozději do 15. března 2017 svému správci 
daně Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých 
věcí e-mailem. 

Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří ne-
mají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a práv-
nické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku. Poplatní-
kům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých 
věcí e-mailem, nebude zaslána složenka.
Podrobné informace o nové službě najdete na internetových 
stránkách Finanční správy: www.financnisprava.cz, v sekci Daně  
a pojistné > Daně > Daň z nemovitých věcí > Informace, stanoviska  
a sdělení > 2016 >Informace k nové službě zasílání údajů pro placení 
daně z nemovitých věcí e-mailem.

(red)

Od nového roku se Městská policie v Mníšku pod Brdy rozhodla blíže 
seznamovat veřejnost se svojí každodenní činností. V prosinci jsme 
řešili více než 50 mimořádných událostí. Z našich záznamů vybí-
ráme…

l  Hlídka MP pomáhala při požáru bytu v ulici Rudé Armáda 522. Ve 
spolupráci s hlídkou Policie ČR v Mníšku pod Brdy jsme se podíleli 
na otevření bytu a pomoci postižené ženě, která se nadýchala kou-
řových zplodin.

l  Prověřovali jsme telefonické oznámení o tom, že někdo neoprávněně 
zaváží zeminou prostor za Kovohuťemi. Naše hlídka na místě prově-
řila řidiče nákladního automobilu, který předložil smlouvu o převzetí  
a uložení zeminy a zjistila skutečnosti, které následně prověřila na 
stavebním úřadě Mníšek pod Brdy.

l  Podíleli jsme se na odhalení a prověření černé skládky, jejím odklizení 
a předání celé věci přestupkové komisi.

l  Vyjížděli jsme do ubytovny na Starém sídlišti, kde došlo k fyzické-
mu napadení, kvůli finančním sporům. Na místě jsme však nalezli 
jen poškozeného, který odmítl přivolání lékařské záchranné služby.  
Podezřelého jsme vypátrali následující den.

l  Ve spolupráci s Veterinární ordinací MVDr. Luxové jsme se museli 
postarat o autem sraženého psa, kterého se bohužel už nepodařilo 
zachránit. Dalšího pobíhajícího psa jsme pak úspěšně odchytili na 
dálnici D4.

l  Koncem roku jsme několikrát odebrali zábavnou pyrotechniky mla-
distvým.

l  Prověřovali jsme prodejce kosmetiky na parkovišti u Penny.

l  Při hlídkové činnosti jsme zastavili vozidlo s podnapilým řidičem.

l  Poskytli jsme součinnost Policii ČR při řešení autonehody v Řevnic-
ké ulici.

l  Přivolali jsme záchrannou zdravotnickou službu silně podnapilému 
muži s úrazem hlavy, který byl pak převezen do nemocnice za naší 
asistence, protože hrozilo fyzické napadání záchranářů.

Dále jsme řešili 20 dopravních přestupků, odchytili 6 psů, provedli  
13 kontrol osob se zjištěním totožnosti a zajistili 5 injekčních stříkaček.

Petr Smorádek, zástupce velitele Městské policie Mníšek pod Brdy

sledujte on-line zpravodajství z vašeho města - www.zpravyzmnisku.cz

smaragdoví manželé  
helena a josef bednářovi
Přijměte upřímné blahopřání k významnému dni vašeho společného 
života – smaragdové svatbě – tedy 55 letům společného života od uza-
vření manželství. Toto vzácné výročí v sobě skrývá 55 let lásky, trpělivos-
ti a tolerance... Přejeme vám do dalších společných let mnoho radosti, 
spokojenosti, zdraví, štěstí a osobní pohody.

Město Mníšek pod Brdy

foto: rodinný archiv

pan dalibor bosák - 97!

„Velké počítání zachyceno na fotografii“…aneb nejstarší muž Mníšku 
pod Brdy počítá se svým pravnoučkem, kolik je vlastně pradědečkovi 
let... A my to víme - 12. listopadu 2016 oslavil pan Ing. Dalibor Bosák 
krásných 97 let. K významnému životnímu jubileu  mu upřímně gratu-
lujeme a přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu i úsměv na tváři a spous-
tu krásných slunných dnů do dalších let.

Město Mníšek pod Brdy

foto: rodinný archiv
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vítáme nové občánky

Anna

Elena

Eliška T.

Jan

Richard

Barbora

Eliška

Filip

Nela

Vincent

Foto: Jana Šplíchalová
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ostře sledovaný projekt  
pasáž pražská

Budova bývalého mníšeckého kina je nenávratně pryč. Původně byla 
demolice naplánována až na jaro, ale kvůli technickému stavu objektu 
se investor rozhodl bourat už před koncem roku 2016. Kromě zaprá-
šených aut v ulici proběhlo vše hladce a rychle. A co se bude dít dál?  
V červnu začne výstavba moderního polyfunkčního objektu s obcho-
dy, kancelářemi i byty. Kolaudace je plánována na léto 2018. Prostory 
nebudou nabízeny k prodeji, ale k pronájmu. I když předrezervace 
nikde ještě není spuštěna, už nyní eviduji mnoho zájemců z řad mní-
šeckých podnikatelů. A to je dobře. Chceme, aby zde byly smysluplné 
ochody a služby.

Zdeňka Benešová, GENERAL REALITY a.s.

foto: Michaela Matysová

Ředitel Jan daniel a kolektiv zaměstnanců domečku
Vás srdečně zvou na

Maškarní ples Domova pro seniory
Sobota 25. února 2017 od 16 do 20 hodin

ve stacionáři domova.

Vstupné dobrovolné, čeká vás i občerstvení a bohatá tombola.

Zbourání starých domů šlo rychle, místo teď čeká na nový život...

Budoucí podoba nového multifunkčního objektu v Pražské ulici
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SondoValI JSme U mnÍŠeCKÝCH PodnIKaTelŮ Ve STraVoVÁnÍ a PoHoSTInSTVÍ

jak se žije s eet?

Rádi bychom všechny obyvatele Mníšku pod 
Brdy pozvali do naší zbrusu nové Retro ka-
várny. Vybudovali jsme ji nejen pro obyvatele  
našeho Domova, ale také pro mníšecké...  
a vlastně pro kohokoliv, kdo si bude chtít dát 
kávu, čaj a drobné občerstvení.

Jan Daniel
foto: Lucie Trachtová

Rok se s rokem sešel a Domeček a Pro školu, 
o. s. ve spolupráci s místostarostkou Danielou 
Páterovou připravili už 3. vánoční benefič-
ní koncert pro Domeček, který se uskutečnil  
15. prosince 2016 v kostele sv. Václava v Mníš-
ku pod Brdy. Před kostelem byl jako každý rok 
stánek, kde si obyvatelé Mníšku mohli zakou-
pit nové výrobky obyvatel Domova. Největší 
úspěch měly velcí ušití medvědi a andělé. Mní-
šečtí mohli také do zvláštní kasičky finančně 
podpořit nákup bezbariérového vozidla.
Benefiční účtování pro nás bylo velmi příjem-
né - na sbírkovém účtu byla k 15. 12. 2016  
částka 461.091,39 Kč, na sponzorském účtu 
pak 317.995,02 Kč, a příspěvek od Konta 
bariéry je 75 000 Kč. Celková částka je tedy 
854.086,41 Kč.
Všem, kdo podpořili anebo ještě podpoří naši 
sbírku buď zakoupením výrobků či zasláním 
finanční částky na účet MOCKRÁT DĚKUJEME, 
stejně jako všem sponzorům, kteří nás pod-
porují.

Jan Daniel,  
ředitel Domova pro seniory Pod Skalkou 

foto: Miloš Gruntorád

medVĚdI a andĚlÉ PomÁHalI aneb úSPĚŠnÁ BeneFICe Pro domeČeK

ZPomalTe ČaS
a PŘIJďTe do naŠÍ
noVÉ reTro KaVÁrny

V poslední době se do popředí celospolečenských debat často dostávalo téma elek-
tronické evidence tržeb (EET). A oprávněně. Babišovo ministerstvo financí si od tohoto 
ambiciózního projektu, který odstartoval 1. prosince loňského roku, slibuje lepší výběr 
daní a narovnání podnikatelského prostředí.

Přestože řada podnikatelů to vidí spíš jako by-
rokratické opatření a zbytečné šmírování, proti 
základní myšlence těžko co namítat. Jakékoliv 
podnikání by nemělo být založeno na menším 
či větším podvodu a okrádání kohokoliv. Tedy 
ani státu. Znám dokonce hospodské, kteří to 
v soukromí sami uznávají, přestože před štam-
gasty opatření kritizují.
EET se týká každého, kdo prodává zboží či 
služby a přijímá platby v různých formách (ho-
tovost, platební karty, vouchery…) vyjma bez-
hotovostního bankovního převodu. Celý sys-
tém bude nabíhat postupně ve čtyřech vlnách:

prosinec 2016 - ubytování, stravování a pohos-
tinství
březen 2017 - velkoobchod a maloobchod 
včetně e-shopů
březen 2018 - veškeré podnikání (vyjma někte-
rých řemesel)
červen 2018 - některá řemesla (např. kadeřníci, 
opraváři, krejčí…).
Ale to bychom nebyli v Čechách, aby v tom ne-
byl nějaký háček či výjimka: Například stánků 
které nemají stolek či pultík pro konzumaci, 
se povinnost evidovat tržby v systému EET  

netýká, i když prodávají zcela shodné produk-
ty, jako sousední kamenný obchod…
Podnikatelé by měli také vědět, že tato povin-
nost nemá nic společného s formou podnika-
telského subjektu, výší obratu, ani placením či 
neplacením DPH. Naopak by všichni měli mít 
na paměti, že k povinnostem patří i viditelné 
označení provozovny o registraci k EET (pod 
pokutou až 50 000 Kč) a až 500 000 Kč nebo 
dokonce uzavření provozovny hrozí hříšní-
kům, kteří nebudou evidovat tržby nebo vydá-
vat patřičné účtenky.
Podrobnosti k EET může každý najít například 
na státních internetových stránkách www.
etrzby.cz, na adrese www.jaknaetrzby.cz (spol. 
Dotykačka) si podnikatelé dokonce můžou za-
dat své IČ a jednoduše zjistit, do jaké vlny EET 
spadají.

Pokračování na str. 9



9

Život města

Sice je to jen pár týdnů, kdy EET odstartova-
la, ale už uplynulo dost času na to, zjistit první 
zkušenosti a dojmy. Vydali jsme se za místními 
podnikateli a zajímalo nás, jak nová povinnost 
ovlivnila jejich podnikání. Položili jsme jim tři 
stejné otázky. Přinášíme názory a zkušenosti 
těch, kteří nám odpověděli:

1)  Jak u vás proběhlo zavedení EET a jaké 
jsou vaše první zkušenosti?

2)  Je to pro vás důvod ke zdražení?
3)  Jaký je váš názor na EET? (Uznáváte 

Babišovy argumenty, že chce zamezit 
nepřiznávání tržeb a postupně srovnat 
podmínky pro podnikatele? Pokud ne, jak 
jinak byste na jeho místě navrhli zamezit 
daňovým únikům?)

restaurace u Káji maříka
1) Zavedení u nás proběhlo vcelku v klidu, po-
kladny jsem objednával s předstihem, se vším 
jsem se seznámil přes internet, u pokladny 
není tištěný návod, protože daná firma chce 
šetřit naše lesy. Nikdo už ale neřeší, že pokud 
chcete návod k pokladně vytisknout, je to  
174 stránek! A navíc každý den pokladna spolk-
ne minimálně jednu roličku papíru v tiskárně.
Jinak pokladna nás trochu zdržuje, jsme v ďolí-
ku, takže máme trochu problémy s WI-FI, a než 
vyjede účet s kódem, chvilku to trvá.
2) Kvůli EET jsme nezdražovali.
3) Myslím si, že když měsíčně podávám kon-
trolní hlášení k DPH, tak by to mohlo stačit. 
Navíc si myslím, že když provozuju jednu re-
stauraci, jsem docela malá ryba, abych měl 
milionové úniky na daních.

malý mnich cafe
1) EET v naší kavárně proběhlo zcela hladce, 
jelikož jsme byli technicky vybaveni už od za-
čátku našeho podnikání v Mníšku. Jen jsme 

nahráli aktualizaci softwaru (zdarma) a připoji-
li se k finančnímu úřadu. Prodlení při certifikaci 
kódu z FÚ je sice patrné, ale zanedbatelné. Ne-
čekáme ani půl vteřiny.
2) Tato otázka je hrozně zvláštní. Vyplývá spíše 
z mediálních dezinformací. Vláda se schvále-
ním zákona o EET totiž snížila současně sazbu 
DPH pro restaurace o 6 %. Vůbec nemáme dů-
vod zdražovat. Spíše využijeme vyšší zisk na 
organizaci kulturních akcí, které u nás pořádá-
me a stále je musíme dotovat.
3) Pro nás není EET spojena s panem Babi-
šem, ale vládou ČR, která zákon schválila. Té 
vyčítáme, že nebyla schopna za 27 let správně  
a spravedlivě vybírat daně u svých poplatníků. 
Teď přichází s nástrojem, který odvody daní 
bude kontrolovat. Technicky „sbírá“ pouze 
čísla účtenek a částku, tedy nehrozí únik infor-
mací, což se jako argument mnohde zmiňuje. 
Řešení není ani finančně nákladné pro žádné-
ho podnikatele. Lepší řešení než EET podle nás 
neexistuje. Nepřiznávání tržeb v gastronomii 
je bohužel zcela běžný jev. My každému tvrdí-
me, že podnikat v gastronomii lze i legálně. Už 
tři roky se nám to daří. Každý zákazník vždy do-
stal svou účtenku a z té jsme my odvedli DPH 
21 % a daň ze zisku 19 %. Zákazník si už sám 
může spočítat, jakou sumu buď nechá podni-
kateli (nevydaná účtenka) nebo pošle státu na 
veřejné potřeby (silnice, chodníky apod.)

restaurace u Benáků
1) Kasu jsem si vybral od O2. Zdála se mi  
jednoduchá, aby jí zvládli obsluhovat i rodiče 
a mám k ní důvěru, že i aktualizace budou fun-
govat tak, jak mají.
Instalace byla složitější, zadat certifikáty a na-
stavit kasu trvalo skoro týden. Ale povedlo se  
a během zkušebního měsíce jsme s tím  
i trochu naučili.
2) Tím, že se snažím od začátku restauraci vést 
poctivě, platit to co se má a nemusím zatím 
nabírat zaměstnance, tak si myslím, že není 
důvod kvůli EET zdražovat, alespoň ne do té 
doby, než zdraží dodavatelé.

3) Zavedením EET si myslím, že se stejně nepo-
vede na daních vybrat o tolik peněz více, jak 
všem Babiš tvrdí. Možná, kdyby se výběr a sku-
piny daní zjednodušily a trochu snížily, podni-
katelé by neměli důvod kvůli DPH odcházet 
z Česka podnikat do jiné země, krátit tržby  
a vyhýbat se povinnostem vůči státu.
Jediné co mě na EET opravdu znepokojuje, je 
to, že kterýkoliv zákazník či zaměstnanec vám 
může udělat anonymním udavačstvím likvi-
dační potíže. A to třeba jen kvůli tomu, že se 
mu zrovna nebude něco líbit nebo se jen pros-
tě nepohodnete či bude prostě jen zlomyslný. 
A dokažte úřadu, že tu účtenku jste opravdu 
vydal…

Patina House
1) Používáme EET pokladnu od O2, její instala-
ce byla náročnější – sám technik u nás při in-
stalaci strávil téměř tři hodiny. Zarazila mě také 
výše nákladů spojená s instalací v případě, že 
využijete služeb technika - suma začínala na 
1500 Kč, přičemž poskytovatel služby mě pro-
aktivně oslovil, zda chceme této služby využít. 
Jinak vše běží bez problémů.
2) Zdražovat v souvislosti s EET nebudeme.  
V poslední době k nám do kavárny začali cho-
dit lidé s dotazem, zda Patina House bude dál 
jako kavárna fungovat, protože se doslechli, že 
končíme. Ráda bych všechny naše zákazníky 
ujistila, že se jedná o nepravdivou informaci, 
naše kavárna prosperuje a my se těšíme na 
všechny současné i nové zákazníky.
3) Se zavedením EET nemám problém, vní-
mám ho jako spíše pozitivní opatření z hle-
diska transparentnosti při výběru daní, i když 
méně technicky zdatné. Velmi drobné podni-
katele může zatížit s ohledem na náklady spo-
jené s pořízením pokladny, spotřeba papíru  
v tiskárně je také docela vysoká.

restaurace lískovka
1) Zavedení EET proběhlo bez problému, je-
likož systém nám funguje už od otevření re-
staurace před čtyřmi lety. Jen jsme připojili 
kasu do EET.
2) Důvod ke zdražení není, jelikož daně platí-
me po celou dobu provozování restaurace.
3) Uznávám, pokud bude EET fungovat popř. 
ho restauratéři budou dodržovat, tak se srov-
nají podmínky. Za to bych byl opravdu rád, 
jelikož je obecně těžké pro provozovatele 
držet cenový krok s restauracemi, které daně 
neplatí. Obecně daně neplatilo podle odha-
dů až 80 % provozovatelů hostinské činnosti. 
Optimistická varianta je, že se vyčistí prostře-
dí a pokračovat budou jen kvalitní a silné 
podniky, ať už jde o hospody či restaurace. 
Časem se doufám změní i myšlení zákazní-
ků, kteří už nebudou očekávat jídlo za 60 Kč  
a pivo za 20 Kč.
Druhá věc je, zda se toto vše nedalo udělat 
jiným způsobem. Možná více kontrol? Nebo 
vlastně alespoň nějaké kontroly? Doposud 
byly jen velmi sporadické.
Bohužel myslím, že asi moc jiných variant ne-
zbývalo. Jsme totiž národ, který se snaží vše 
obejít a přechytračit...

Roman Brunclík

jak se žije s eet?
Pokračování ze str. 8

Co nesmí chybět na účtence eeT

l  označení provozovny

l  DIČ

l  datum a čas vystavení účtenky

l  pořadové číslo účtenky

l  celková částka tržby

l  bezpečnostní kód poplatníka

l  fiskální identifikační kód

l  označení režimu evidence tržeb

l  označení pokladního systému EET
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Život města

„Tak nám opravují most, paní Müllerová…,“ 
řekl by našinec. Úředně se ale akce jmenuje 
„R4 (D4) Mníšek most ev.č. 4-018a - rekon-
strukce“ - tedy alespoň tak si ji nazvalo Ředi-
telství silnic a dálnic ČR, které práce provádí  
a s využitím Evropských strukturálních fondů 
také financuje. Modernizace souvisí s přemě-
nou původní rychlostní silnice (R4) na dálnici 
(D4), rekonstrukce se proto dočkají svodidla, 
povrch silnice a také mosty.
A protože taková věc se v Mníšku neděje každý 
den, chtěli jsme vědět víc od Niny Ledvinové, 
tiskové mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR.

• Co všechno oprava zahrnuje?
Po odstranění vybavení mostu bude odbou-
rána nosná konstrukce z prefabrikovaných 
nosníků a úložný práh, ponechán zůstane jen 
základ. Na něm bude vybudován nový úložný 
práh, nová ložiska a nosná konstrukce, přecho-
dové oblasti a mostní křídla. Důvodem prová-
dění rekonstrukce je špatný celkový technický 
stav mostu, zejména hloubková degradace 
úložných prahů a prefabrikovaných nosníků 
a celoplošná degradace říms. ŘSD nechalo  
v roce 2010 zpracovat diagnostický průzkum 
mostu, který klasifikoval stavební stav mostu 
stupněm 4-5 ze 7 a následná hlavní mostní 
prohlídka z roku 2012 konstatovala další zhor-
šování stavu.
Součástí stavby je také výměna konstrukčních 
vrstev vozovky a úprava průběhu nivelety  
(pomyslná čára udávající výškové poměry  
a podélný sklon liniové stavby - pozn. red.)  
v úsecích přiléhajících k mostu v délce 80 m.

• Kdy rekonstrukce začala a dokdy potrvá?
Staveniště jsme předali 15. 7. 2016 s termínem 
celkového dokončení 11 měsíců. Práce jsme 
však v zimním období museli asi na tři měsíce 
přerušit. Pravá polovina mostu - směr Příbram 
- byla uvedena do provozu 15. 12. 2016. Re-
konstrukce levé poloviny - směr Praha - zahájí-
me na přelomu března a dubna 2017.

• V jakém režimu se pracuje?
Pracuje se celý týden od 7 do 19 hod. V krát-
kodobých úplných uzavírkách komunikace 
pod mostem, nutných k demolici mostu a 
stavbě skruže jako dočasné podpůrné kon-

strukce, probíhají práce i v noci ze soboty na 
neděli. V zimním období jsou práce přeruše-
ny kvůli zimní údržbě – je třeba nechat oba 
jízdní pásy průjezdné v dostatečné šíři pro 
odklízení sněhu.

• Dodržíte termín?
Ano, zatím nic nenasvědčuje opaku.

• Jak práce probíhají - vyskytlo se něco  
nečekaného?
Nejedná se o technicky nestandardní stavbu. 
Nejproblematičtější činností je tak výstavba 
skruže, jejíž nejdůležitější část, tedy osazová-
ní provizorních ocelových nosníků, musí být 
zvládnuta v době úplné uzavírky komunikace 
pod mostem.

• Bude nový most něčím technicky zajíma-
vý?
Stavba probíhá způsobem běžným pro dálnič-
ní mosty obdobných rozměrů. Jedná se o dvě 
dvoutrámové konstrukce z předpjatého beto-
nu. Nosná konstrukce ze železobetonu bude 
vybudována na skruži, tedy dočasné ocelové 
konstrukci, nesoucí tíhu bednění a čerstvého 
betonu do doby zatuhnutí. Železobetonová 
konstrukce bude následně předepnuta ocelo-
vými kabely, které budou protaženy předem 
připravenými kanálky v konstrukci.

• Jaká omezení čekají obyvatele Mníšku  
a okolí?
Doprava na dálnici D4 je v době rekonstrukce 
svedena obousměrně do jednoho jízdního 
pásu v délce asi 400 m mezi existujícími pře-
jezdy středního dělicího pásu. V následující 
etapě (rekonstrukce levé poloviny mostu) 
bude doprava vedena obousměrně v pravém 
jízdním pásu (směr Příbram).
Během celé doby výstavby je pro veškerou 
dopravu celkem šestkrát uzavírán podjezd 
pod dálnicí D4 kvůli demolici mostu, montáži  
a později zase demontáži podpůrné skruže -  
a to vždy od sobotního dopoledne do neděl-
ního odpoledne. Tři tyto uzavírky už proběhly 
pro potřeby rekonstrukce pravé poloviny mos-
tu, o dalších třech budeme příslušné orgány 
včas informovat.

• Až bude hotovo, přinese to obyvatelům 
Mníšku nějakou změnu k lepšímu?
Podmínky provozu na D4 budou po ukončení 
stavby standardní, tedy bez omezení. Vzhle-
dem k podmínkám stavebního povolení ne-
budeme provádět autorizované měření hluku 
před stavbou a po ní. Přesto lze očekávat mír-
né zlepšení hlukových poměrů díky výměně 
dilatačních závěrů mostu.

text a foto: Roman Brunclík

stavba nového mníšeckého mostu je v polovině
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Lidé kolem nás

Souhlasíte s tvrzením, že zlatý věk tuzem-
ská gastronomie zažívala za první republi-
ky a od té doby čeká na svůj návrat?
Určitě se dá mluvit o tom že za první republiky 
byla tuzemská gastronomie velmi kvalitní. Pak 
nás doba temna velmi zpozdila a vařilo se tak 
jak se vařilo. Dnešní doba je ale velmi rychlá 
a úspěšně se mění i gastronomie. Kuchaři mo-
hou cestovat, objevují nové suroviny, dodava-
telé se předhání, aby nám je dodali… Já roz-
hodně nejsem pesimista, určitě se nemůžeme 
ještě úplně plácat na ramena a být spokojeni, 
ale není to jen o nás kuchařích, ale i o kultuře 
národa. Vždyť já za svého dětství pamatuju, že 
jsem byl každý víkend s rodiči na výletě. Viděl 
jsem tolik českých památek, hradů, zámků 
a potom bylo většinou vše zakončeno v re-
stauraci na jídle. O jeho kvalitě teď nemluvím, 
ale jde o to, kde dnešní rodiny s dětmi tráví 
víkendy - v obchodních centrech, nakupová-
ním levných věcí jen aby byl nákupní košík 

plný surovin, se kterými si neví rady a skončí 
v popelnicích. A to vše pak zakončit, hezky na 
skvělé jídlo, ve fast foodu. Anebo kolik lidí si 
dnes koupí kvalitní uzeninu? Když to vidím v 
obchodech, tak většina lidí nakupuje tak, aby 
toho bylo hodně a moc to nestálo. Velkovýrob-
ci mají radost a kuchaři, kteří chtějí vařit dobrá 
jídla, mají smůlu. Nikdo jim kvalitu a čerstvost 
nezaplatí. Nečekáme na návrat - dobrá gast-
ronomie je zpět. My čekáme na kvalitní hosty. 
Chybí nám gastronomická kultura, která je ve 
většině zemích okolo nás.

V čem vidíte hlavní problém českých re-
staurací - špatný výběr surovin, neúměrný 
tlak na cenu nebo nízká úroveň kuchařů a 
personálu?
Ve špatně vedených restauracích je to špatný 
výběr nekvalitních surovin, tlak na cenu i nízká 
úroveň personálu. Ale to je věc špatného sys-
tému školství. V ČR je asi 150 škol, které učí ku-

chaře, cukráře a číšníky. Kde by tyto školy vzaly 
takové množství kvalitních odborníků, kteří by 
studenty něco opravdu naučili?

V čem je pro vás zajímavá práce šéfa Asoci-
ace kuchařů a cukrářů?
Práce prezidenta AKC je zajímavá v tom, že 
můžu alespoň těm, kteří mají zájem, pomáhat 
se dál vzdělávat. To je hlavní poslání asociace 
i moje. Pro lidi pracující v gastronomii pořá-
dáme mnoho kurzů, různých školení… a na 
to navazují soutěže, aby si absolventi mohli 
ověřit, co pro ně naše kurzy znamenají. Máme 
národní tým kuchařů, i juniorský, a kuchaři 
mají dokonce i svou olympiádu, která se koná 
každé čtyři roky, stejně jako ta sportovní. Po-
slední byla v loňském roce a naši kuchaři nás 
opět úspěšně reprezentovali.

Většinou se veřejně diskutuje o gastrono-
mii, o restauracích… méně už o cukrářském 
umění. Jsme na tom v této oblasti lépe než 
u klasické kuchařiny?
Cukrařina to má samozřejmě těžší. Kdo chce 
ohrozit konkurenci, musí být buď strašně lev-
ný, pracovat s levnými surovinami, a tedy ne-
vydělá. Anebo pracuje s kvalitními surovinami, 
máslem, šlehačkou, nepoužívá náhražky, ale 
pravou čokoládu, a pak nemůže mít větrník 
za 10 Kč. A je takzvaně drahý, moc lidí k němu 
nechodí, a zase nevydělává. Ale mám radost 

česká gastronomie čeká  

na kvalitní hosty

ŠPIČKoVÝ KUCHaŘ, ProPaGÁTor ČeSKÉ KUCHynĚ a mnÍŠeCKÝ STaroUSedlÍK mIroSlaV KUBeC:

Na začátku byl dopis od mníšecké rodačky paní Marie Janů:

„Vážení, možná nevíte, že mníšecký občan, starousedlík, pan Bc. Miroslav kubec, patří ke špičce ve svém oboru. 
Znám ho od dětství, věděla jsem, že pracuje v gastronomii a je úspěšný, ale ohromilo mě, když jsem si přečetla, 
čeho dosáhl. pan Miroslav kubec je absolventem Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, jako 
kapitán juniorského národního družstva kuchařů získal 6 stříbrných a 1 bronzovou medaili na kuchařské 
olympiádě, pracoval jako šéfkuchař v hotelu InterContinental, získal druhé místo na mistrovství světa kuchařů 
v lucemburku, vařil mimo jiné v singapuru, austrálii... a to jsem určitě řadu věcí opomněla. Myslím, že je 
zajímavé vědět o našich úspěšných spoluobčanech. a tak moje otázka míří i na čtenáře Zpravodaje: Nevíte také 
o někom z vašeho okolí?“

Redakce Zpravodaje se ráda k výzvě připojuje. Dejte 
nám vědět o vašich zajímavých sousedech! Pokud bu-
dou souhlasit, rádi vám je představíme. Tak, jako pana 
Miroslava Kubece, který byl k našemu požadavku vel-
mi vstřícný a mohlo tak vzniknout zajímavé povídání…

miroslav Kubec, Prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Kontinentální ředitel pro 
Evropu WACS (The World Association of Chefs' Societies - celosvětová síť asociací kucha-
řů), nositel řádu Kříž sv. Vavřince. Za svou bohatou profesní kariéru vařil v mnoha zemích 
světa, u nás se kulinářsky staral o takové návštěvy, jako byli Barack Obama, Rolling Stones, 
Luciano Pavarotti nebo třeba Michael Jackson. Se společností KKIG se snaží zlepšit školní 
stravování pro děti.

Pokračování na str. 12

vizitka
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česká gastronomie čeká na kvalitní hosty
Pokračování ze str. 11

- objevují se kvalitní cukrárny a pekárny, kde 
se pracuje s kvalitními surovinami a lidé tam 
chodí. Nekoupí si ranec moučníků, ale jen pár. 
Zato je mají kvalitní, dobré, všechny sní a nic 
nevyhodí. To je hodně důležité.

Má česká kuchyně ambici být atraktivní   
pro jiné národy, stejně jako třeba francouz-
ská nebo indická?
Ano má! Já vytrvale propaguju českou ku-
chyni. Je to i mojí rodinou, kde všichni dobře 
vařili, včetně mého táty. Babiččina jídla mám 
paměťově dodnes zachovaná na jazyku. Víte, 
když jedu někam do světa, vždy rád ochutnám 
jejich domácí kuchyni. Stejně tak to dělají za-
hraniční hosté, když přijedou k nám. A najde 
se řada skvělých restaurací, kde se výborně 
vaří domácí kuchyně, i když už ne tradičně 
plný talíř knedlíků, ale moderně nandané jídlo 
a ve výborné kvalitě.

Jak se vám žije v Mníšku? Co se vám tu 
nejvíc líbí a co vás naopak trápí?
Já žiju v Mníšku s přestávkami od roku 1962. 
A protože se mi tu líbí, před šesti lety jsem se 
s rodinou do Mníšku vrátil. Město se neustále 
mění, z mého pohledu k lepšímu. Každý by ur-
čitě našel řadu věcí, které jdou kritizovat. Ale já 
říkám: Podívejme se každý kolem sebe, a pak 
na sebe - jak dokážeme pomoct. A potom kri-
tizujme ty, co se snaží něco dělat. Já se snažím 
nekritizovat a spíš pomáhat. Nyní v gastrono-
mii v roli prezidenta AKC, někdy třeba i víc na 
Mníšku…

Jsou v Mníšku a okolí restaurace, kam rád 
zajdete?
Určitě ano. V Mníšku a okolí je dost dobrých 
restaurací, kam jdu. Nejsem rejpal, vážím si 
práce každého. Když mi nechutná, řeknu to  
a třeba i rád pomůžu něco vylepšit. Ale myslím 
si, že tady u nás to až tak moc potřeba není.

Kde v současné době lidé můžou ochutnat 
vaše kulinářské umění?
Já nyní pracuji pro skupinu skvělých lidí jako 
Group Executive Chef, mám na starosti restau-
race, ale i jídelny pro děti, stejně tak jako jídel-
ny pro seniory. Vážím si své práce a neustále 
s kolegy připravujeme nové projekty. Pro mě 
je důležité, že mohu - a že mám komu - pře-
dávat své zkušenosti, které jsem za svou praxi 
získal jak u nás v České republice, tak i při ces-
tách po světě.

Neuvažujete založit v našem regionu vlast-
ní restauraci?
Zatím ne. Moje současná práce mě zcela na-
plňuje a uspokojuje. Ale co není, může být…

Kuchař musí při vaření stále ochutnávat,  
a tak je výsledek do značné míry závislý 
na jeho chutí. Mění se vám s přibývají-
cím věkem?
Určitě se mění, a já doufám že k lepšímu. 
Je to hlavně tím, že stále poznávám 
nové a nové suroviny, ochutnávám 
je, a tím dostávám i nové nápady 
pro vaření. Možná si myslíte, že 
už nemůže být v surovinách nic 

nového. Ale divili byste se, co nových surovin 
stále na svých cestách poznávám.

Jak se díváte na EET?
Já EET nehodnotím. Měl jsem to 
štěstí, že jsem vždy pracoval pro 
společnosti, kde se v restau-
racích oficiálně vyplácely 
výplaty a přiznávaly tržby. 
Spíš mě mrzí, že to nyní 
vypadá, jakoby se špat-
né věci děly jen v restau-
racích. Jen se podívejte, 
kolik řemeslníků se nás 
zcela běžně zeptá, jestli 
potřebujeme doklad…

Jaký oběd byste uvařil doma zahraniční  
návštěvě, abyste se ukázal?
Asi bych si od farmářů opatřil dobré suro-
viny. Potom bych připravil třeba babiččinu 

bramboračku, dobré šunkofleky, takovou 
hezkou malou porci na předkrm… 

A třeba chlupatý knedlík, čer-
vené zelí a kousek pečeného 

divočáka, těch máme přeci  
v Mníšku a okolí dost. :-) A jako 
dezert: mámy štrůdl - i když…

radši ne. Ten totiž uměla jen 
ona!... No tak třeba dobrou 
krupicovou kaši. Věřím, že by 
jim určitě chutnalo.

Roman Brunclík
foto: archiv M. Kubece
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mUdr. Jindřich Cebe (5. 10. 1870 – 10. 11. 1953)
Vypráví opět A.V.Š. (Alenka Veselovská-Šá-
malová): Narodil se v Březnici, kde byl jeho 
otec panským zahradníkem. Měl ještě jedno-
ho bratra a dvě sestry, rodiče jim však záhy 
zemřeli. Jindřich pak vyrůstal v nuzných po-
měrech, u svého strýce v Praze. Byl nadaný,  
a tak vychodil malostranské gymnázium  
a vystudoval medicínu. Na studium si vydě-
lával kondicemi a zpíváním na kůrech u sv. 
Tomáše a sv. Haštala – měl příjemný sytý 
baryton a zpíval rád. Chodil cvičit do malo-
stranského Sokola a naučil se šermovat šav-
lí a fleretem. Ještě jako starý pán nám holí 
ukazoval „v střeh“, „kvarta“, „kvinta“, „kontra“ 
apod. Vyprávěl, že v době svých studií za  
1 krejcar dostal oběd – velkou naběračku 
nudlí s omáčkou a masem, za 2 krejcary si 
mohl koupit pět prasklých párků.

Po doktorátu a všech předepsaných praxích 
na klinice se oženil a nastoupil praxi v Habrech 
na Vysočině. Tam zažívali spíše krušnější časy 
jak po pracovní stránce, tak odloučeností od 
zbytku rodin.

Kvůli zachování dekora si museli držet služeb-
nou. Když se tázala, co má udělat k obědu, ří-
kával děda, jako by se rozmýšlel: „Nó – udělejte 
třeba zase mrkvičku. Tu já tak rád.“ Houby rád, 
později ji nikdy nejedl – bylo to ale tenkrát to 
nejlacinější jídlo. V roce 1904 získal pan doktor 
v konkursu místo v Mníšku pod Brdy s oním 
honosným názvem „obvodní, panský a želez-
niční lékař“. Tímto místem se rodině zlepšila 
jak finanční, tak společenská situace. V roce 
1906 se jim v Mníšku narodila dcera Milada.

(Pro zajímavost uvádím rozsáhlost zdravotní-
ho obvodu, ve kterém musel pan doktor pů-
sobit a léčit. Obvod začínal: Nová Ves, Hraštice, 
Lečice, Senešnice, Bratřínov, Měchenice, Boja-
novice, Bojov, Čisovice, Líšnice, Řitka, Klínec, – 
a na druhou stranu: Mníšek, Rymáň, Rochoty, 
Zahořany, Kytín, Stříbrná Lhota, Chouzavá, 
Halouny.)

Terén to byl obtížný, podhorský, v zimě se 
spoustou sněhu.

Děda pacienty obcházel pěšky nebo jezdil na 
těžkém kole bez volnoběhu (od toho dostal 
silné křečové žíly, takže si pak musel nohy 
fačovat). Jen když bylo po žních a sedlák byl 
bohatší, poslal „příležitost“: bryčku nebo v 
zimě saně. V noci chodil s lucernou na karbid 
(acetylenkou). Jednou za tmy nahoře v Brdech 
zabloudil, ve vánici a mlze zapadl do závějí a 
byl by zmrznul. Jen tak tak se mu podařilo zase 
vyhrabat (šel k pacientovi do Haloun a vyšel 
až někde u Dobříše). Poté už si vždy ve slotě 
brával s sebou ještě jednoho chlapa jako do-
provod.

Podbrdsko byl tenkrát kraj odříznutý od civili-
zace, lidé byli zaostalí a – než je děda seřval – o 
hygieně neměli ani ponětí. Na zanícené oko si 
dávali teplý kravinec, na otevřené rány pavuči-
ny, děti s černým kašlem zahrabávali po krk do 
hnoje, ženy rodily v koutě na pytlích od bram-
bor, aby nezamazaly postel.

Venkovský lékař měl mnoho práce. Jak to ten-
krát bylo obvyklé, zastával vedle povinností 
všeobecného lékaře i funkci zubaře (za jeden 
vytržený zub bral 1 Kč), přiváděl na svět děti  
a dělal si navíc lékárníka. Děda si musel zhoto-
vovat většinu potřebných léků, prášků i mastí, 
jejichž receptury si často podle vlastních zku-
šeností sestavoval sám. Obvazový materiál byl 
z pevné lněné látky a muselo se s ním velmi 
šetřit: pacienti přinášeli krví a hnisem znečiš-
těné fáče zase zpátky do ordinace. Babička 
je vyvařovala ve velkém hrnci a sušila na slu-
níčku, Miluška je pomáhala stáčet do ruliček 
k novému použití. Po infekčních chorobách 
(záškrt, spála) dezinfikoval děda byty formali-
novou lampou.

Ve svém obvodu byl odkázán jen sám na sebe. 
Neexistovala pohotovostní služba, odborné 
vyšetření na klinikách nebo i jen pevná pra-
covní doba. Lékař musel být k dispozici stále, 
jen na dobu dovolené si bral substituta. Neby-
lo divu, že děda po celodenní práci v ordinaci 
nebyl z nočních návštěv zrovna nadšen. Paci-
ent v noci zazvonil, děda otevřel okno a hla-
sem, který by zahnal Valdštejnovy pochopy, 
nevlídně štěknul do tmy: „Co je?“
„Pane doktore, pojďte honem k nám (do Zaho-
řan, Haloun), má žena (babička, kluk) má hroz-
né bolesti!“ „Od kdy to má?,“ práskla vzduchem 
otázka.
Když to bylo: „Asi tři dny,“ zazněla pravidelná 
odpověď: „Když už to má tak dlouho, tak do 
zítřka taky vydrží.“
Nebo: „Chytlo ho to před hodinou.“ V tom pří-
padě děda prohlásil vlídně :  
„Když to má teprve tak krátko, tak do zejtřka 
taky vydrží,“ a dodával přátelsky: „Jak se nemů-
žou uprdnout, hned volaj doktora.“
„Máte příležitost?“ (tj. vůz, saně) zněla druhá 
otázka.
„Nemám. Soused mi nepůjčil koně (kůň není 
okovaný, je unavený po žních).“
Okno se zabouchlo. Děda se obléká a vrčí pro 
sebe: „Kdyby šlo o nemocný dobytek, bryčku 
by sehnali.“
Babička starostlivě: „Jíno, tys ho tak odbyl, ten 
chudák je už jistě pryč.“

Ale ne, návštěvníci kupodivu vždycky čekali – 
znali už svého doktora.
A takové návštěvy byly i dvě tři za noc a ráno 
hned zase do normální praxe.
Děda si získal v celém kraji pověst výborného 
porodníka. Navzdory primitivním poměrům, 
zejména v zapadlých vesnicích, neměl snad 
jediný případ horečky omladnic.
Při ošetřování často velmi komplikovaných 
zranění u lesních dělníků používal hojně jodo-
vé tinktury. Za všechna ta léta neměl jedinou 
otravu krve! Jodová tinktura byla vůbec uni-
verzálním prostředkem na všechno – potíral  
s ní i mandle při angíně, kterou touto metodou 
vyléčil za několik málo dnů.

K tomuto ještě paní Alenka uvádí příhodu: 
Když se tohoto způsobu léčby dožadoval můj 
onemocnělý otec roku 1928 v USA, obraceli 
tamní doktoři oči v sloup a děsili se té „primi-
tivní metody“. Vyhověli mu, až když jim vysta-
vil písemný revers. A divili se, jak to zabralo!
Jako „panský“ lékař musel být k dispozici panu 
baronovi a jeho rodině – nejdřív to byl Schirn-
ding, později Kast. K jeho povinnostem patřilo 
i stříhání nehtů na nohou. Léčil dále všechny 
panské zaměstnance, od ředitele po podruhy.
Za to dostával plat, deputátní dříví, nějakou 
zvěřinu v době honů a pár ryb po výlovu ryb-
níků.
„Železniční lékař“ měl na starosti sanitární zaří-
zení všech stanic od Trnové – Měchenice až do 
Nové Vsi a léčení všech zaměstnanců v tomto 
okruhu. Za to měl nárok na režijní jízdenku pro 
sebe i celou rodinu. Za Rakouska-Uherska to 
dědovi a babičce umožňovalo velmi levné ces-
tování do Alp, Terstu, Salzburgu i Vídně. Pozdě-
ji tak sjezdili celou republiku.

Vybral a redigoval Jaroslav Brabec,  
Okrašlovací spolek

foto: archiv

Pokračování v příštím čísle

jak žily rodiny cebeova a Šámalova
oKraŠloVaCÍ SPoleK PŘInÁŠÍ UnIKÁTnÍ VZPomÍnKy na mnÍŠeCKÉ STaroUSedlÍKy

Pokračování z minulého čísla
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Ze zámku

Škola

Dnes máme před sebou ukázku španělské-
ho ženského oblékání v 17. století. Móda  
v tehdejším Španělsku byla stejně tak upja-
tá, svázaná a škrobená, jako život a pravidla 
u královského dvora. Vrchní část oděvu tvořil 
úzký živůtek vyztužený šněrovačkou. Na kor-
zety se využívaly velrybí kostice, v extrém-
ních případech i kov. Nošení takového odě-
vu bychom asi mohli přirovnat k lehčí formě 
mučení. Ztížené dýchání, otlaky a navíc velká 
hmotnost... A k tomu ta ohromná sukně.
Kontrastem k úzkému topu, řečeno dneš-
ním jazykem, je zejména do stran objemná 
sukně tvořená z několika vrstev a dílů, pod-
píraná tehdy těžkými obručemi. Známou 
představitelkou této módy, často zachycova-
nou na obrazech světových umělců, je špa-
nělská infantka Markéta. Půvabná Markéta 
Habsburská byla dcerou španělského krále  
a první manželkou českého - ne příliš fešácké-
ho - krále Leopolda I. Ten byl navíc dokonce  
Markétiným strýcem a bratrancem zároveň. 
Manželství ale bylo šťastné, i když krátké. 
Markéta zemřela v jedenadvaceti letech při 
čtvrtém porodu.
Margaritu, jak se jí říkalo ve Španělsku, ur-
čitě znají pozorní návštěvníci hradů, zámků  
a obrazáren z děl proslulého malíře Diega 
Velázqueze, který ji portrétoval několikrát už 
od jejího nejútlejšího věku. Princezna je vždy 
oděna ve velkolepých barokních šatech, ty-
pických právě pro madridský dvůr. Rozměrné 
byly i její svatební šaty pošité šperky a stříb-
rem, které byly údajně tak těžké, že patnácti-
letá nevěsta musela být do kostela na obřad 
přivezena, postavena a zase odvezena.

Zajímavý na panence je také účes. Vlasy se 
tupírováním zvedaly do výšky a oblíbený 
byl účes, který svým tvarem přesně kopíru-
je tvar široké sukně. Takovým se pyšnila už 
i Markétina maminka, královna Marie Anna 
Habsburská.

Marie Charvátová
státní zámek Mníšek pod Brdy

Přestože se právě nacházíme uprostřed zimy, 
rádi bychom pozvali na oslavy svátku jara.  
V neděli 16. dubna se bude po celý den konat 
už 16. ročník Velikonoční veselice, charitativní 
akce, při které návštěvníci každým rokem při-
spívají na konto sbírky Pomozte dětem.
Sbírku pořádá Nadace rozvoje občanské spo-
lečnosti společně s Českou televizí a všichni ji 
známe díky roztomilému maskotovi, kterým je 
žluté přerostlé kuře se záchranným kruhem ko-
lem pasu. I letos bude v předzámčí a na nádvoří 
vítat příchozí a zvát je na jarmark a řemeslné 
trhy, na ukázky šermu a rytířské výzbroje, na 
tanečky a country hudbu, na pohádku a na Pa-
šijové hry, na čtení z Bible nebo na velikonoční 
tvoření. A také do interiéru zámku. Tam budou 
probíhat zábavné prohlídky pro děti o veliko-
nočních zvycích i návštěvy Kouzelného sklepe-
ní s pohádkovými bytostmi.

Marie Charvátová
státní zámek Mníšek pod Brdy

Obrovské překvapení a radost jsme pocítili při 
zjištění, že naše Základní škola Komenského 
886 v zastoupení týmu „Brusinkovců“ vyhrála 
v soutěži „Fit pomazánka“, pořádané firmou 
Laktea v rámci projektu Ovoce do škol a Školní 
mléko.
S receptem na „Brdský mls“ - avokádovo-bro-
kolicovou pomazánku - se náš tým umístil mezi 
desítkou hlavních vítězů. O nich rozhodl bodo-
vý součet všech členů poroty, celkově se soutě-
že zúčastnilo 300 základních škol z celé repub-
liky. Firma Laktea nám před Vánocemi přivezla 
hodnotné ceny, takže to byl pro nás všechny 
předčasný vánoční dárek - dárkový šek Laktela 
o.p.s., v hodnotě 5 000 Kč, kuchyňský robot ETA 
Gratussino Bravo v hodnotě 5 999 Kč, sadu po-
můcek na vaření Tescoma do školní kuchyňky 
v hodnotě 3 000 Kč a svačinové krabičky s hr-
nečky pro všechny členy týmu. Výhru v soutěži 
jsme si společně s dětmi oslavili.
Děkujeme firmě Laktea a také všem, kteří nám 
drželi palce.

Danny Havlíková, asistentka pedagoga  
a vedoucí vychovatelka družiny ZŠ Komenského 886

foto: Markéta Kopalová

móda naPŘÍČ STaleTÍmI – infantka markéta

VelIKonoČnÍ VeSelICe 
HlaVnĚ Pro dĚTI

„Brdský mls“ našich Brusinkovců vyhrál!

foto: archiv

foto: archiv
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Spolky

Kultura

MěSTSKá KNIhOVNA  
Mníšek pod Brdy

noVÉ KnIHy Pro doSPĚlÉ
PASAŽÉRKA
Alexandra Bracken
Úvodní díl stejnojmenné 
dobrodružně-romantické  
fantaskní série otvírá dveře  
do našeho světa, ve kterém však 
někteří lidé dokážou cestovat 
časem.

TŘI DÁMY NA ZHUBNUTÍ
Lucy Diamond
Román britské autorky ženské 
literatury vypráví příběh tří žen, 
které podlehly dojmu, že jejich 
životní problémy pominou se 
ztrátou přebytečných kilogramů.

TŘINÁCTÝ UČEDNÍK
Tom Egeland
Bjorn Belto zažívá bolestnou ztrátu 
– Victoria, jeho kolegyně, nejbližší 
přítelkyně a přední profesorka 
středověké archeologie, umírá na 
mozkovou příhodu. Zanechá mu 

dopis a v něm klíč. A vzkaz, který 
na první pohled nedává smysl.

OKAMŽIKY ŠTĚSTÍ
Patrik Hartl
„Dvojromán“ úspěšného 
dramatika a režiséra přináší příběh 
sourozenců Jáchyma a Veroniky. 
Každý svou cestu světem hledá 
jinak a jinde, ale oba si uvědomují 
vzácnost okamžiků, kdy se mohou 
radovat, snít, milovat a doufat.

ÚTOK NA PEKÁRNU
Haruki Murakami
Dvě navazující povídky 
významného japonského autora 
vyprávějí o nesnesitelném 
hladu a o dvou tak trochu 
jiných přepadeních prodejny s 
občerstvením.

ŽIVOT PO TOBĚ
Jojo Moyes
Volné pokračování románu „Než 
jsem tě poznala“, jehož hrdinka 

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

V říjnu a listopadu se učitelé tělesné výchovy 
zapojili do celoevropského projektu ALCIS 2. 
Ten je spolufinancovaný Evropskou komisí 
(v rámci programu Erasmus+ pro podporuje 
sportovní aktivity) a byl spuštěn v 10 zemích 
Evropské unie v průběhu Evropského týd-
ne sportu. Cílem projektu je povzbudit děti 
k pravidelnému cvičení a zdravému životnímu 
stylu.

Přestože se snažíme tento cíl naplňovat při 
„běžných“ hodinách, využili jsme příležitost, 
jak ještě více obohatit a zpestřit naši výuku 
a navázali jsme spolupráci s Lindou Sevaldo-
vou, instruktorkou sportovního klubu Cvičení 
bez Chyby. Ta se na projektu s námi podílela, 
navštívila hodiny tělesné výchovy v několika 
třídách, projekt zahájila a ukončila zábavným 
skupinovým cvičením.

Děti obdržely také diáře pohybu, do kterých 
si mohly zapisovat svůj plán fyzické aktivi-
ty a jeho plnění. Učitelé s dětmi diskutovali  
o významu a přínosu pohybu, o možnostech 
sportování v Mníšku, o zdravém životním sty-
lu, správné výživě… Nakonec si děti vytvořily 
„Manifest pohybové aktivity“ a prezentovaly 
ho v prostorách školy. Do projektu  jsme začle-
nili přes 180 žáků 4.-6. tříd.

Lenka Jandová
foto: Linda Sevaldová

Projekt alCIS 2 aneb proč být fyzicky aktivní

stojí řízením osudu znovu na 
začátku cesty.

ZMIZENÍ SAMANTHY 
SHIPLEYOVÉ
Joy FIELDING
Thriller zkušené kanadské autorky 
ženské literatury vypráví o 
případu unesené holčičky a jejím 
nečekaném návratu po mnoha 
letech.

ZAVŘENÁ TRUHLA
Sophie Hannah
V dalším příběhu z pera 
následovnice Agathy Christie se 
Hercule Poirot vrací, aby společně 
s detektivem Catchpoolem 
objasnili úmrtí na panství 
spisovatelky dětských detektivních 
knih, lady Playfordové.

noVÉ KnIHy Pro dĚTI
ZACHUMLANÉ POHÁDKY
Lucie Křesťanová
Víte, co se stane, když křižovatku 
řídí věčně ospalý semafor? Nebo 
na co jezdí autíčko z lesa Šiškovce 
a kam zmizel dráček, který před 
princem utekl z pohádky? Že 
nevíte? Nevadí. Všechno se dozvíte 
z této kouzelné knížky.

ZHUBNI A NEZBLBNI!
Oldřiška Ciprová
Deník dvanáctileté Káji, která se 
rozhodne bojovat s nadváhou. 
Lapálie na cestě za vysněnou 
váhou jsou ozvláštněny zdravými 
recepty, které si každý zvládne 
uvařit sám bez dozoru rodičů.

ŽIVOT NENÍ KABARET
Jacqueline Wilson
Hetty sní o úžasné budoucnosti 
pro sebe i pro Elvíru. Z dálky 
svítí jasná světla Londýnského 
divadla. Stane se Hetty skutečnou 
hvězdou?

NAHLÍŽENÍ
Dana Zahoříková
Fantasy příběh české autorky nás 
zavádí do města Slepenec, kde je 
každému jeho budoucí povolání 
určováno osudem.

JAK SE O STALO KRÁLEM
Marek Kerles
Krátký pohádkový příběh z veselé 
školy, kterou navštěvují všechna 
písmenka abecedy. Pro začínající 
čtenáře. Knihu máme k zapůjčení 
i pro čtenáře, kteří se učí číst 
genetickou metodou.
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Fotbalový klub Mníšek pod Brdy v roce 2016 založil družstvo minipří-
pravky, které ani v zimní období nezahálí. Nejmenší fotbalisté ve škol-
ní tělocvičně každou sobotu trénují pod dohledem trenérů Lukáše  
a Marka Kindelových.
Pokud i vaše děti mají zájem stát se fotbalistou, je potřeba na tom začít 
pracovat už v útlém věku. Od letošního roku bude probíhat rozšiřování 
„mníšecké fotbalové rodiny“ celoročně. Pokud jsou vaše děti narozeny 
v letech 2010 - 2012 budeme se na ně těšit.
Tréninky, které probíhají jednou týdně, jsou zaměřeny na všestrannou 
pohybovou přípravu - děti se učí správně běhat, udělat kotoul, přelézt, 
přeskočit, chytit, přihrát… to vše soutěžní a hravou formou, aby to děti 
bavilo.
Kontakt: Lukáš Kindel, tel. 724 029 058, fkmnisekpodbrdy@seznam.cz, 
www.fkmnisek.cz

Lukáš Kindel, FK Mníšek pod Brdy
foto: Josef Petráň

Hledáme nové fotbalové  
talenty do minipřípravky



17

Diskuse

Rada města (RM) vydala 9. 9. 2016 prohlášení, 
že zde existuje skupina lidí, kteří nesouhlasí 
s potřebou prvňáčků a jejich rodičů a jejich 
cílem je stavbu kontejnerových tříd zastavit 
za každou cenu atd. Bohužel nikoho RM z té 
údajné skupinky nepojmenovala, což považuji 
za chybu. Proč? Protože si teď mohu myslet, 
že takto jednal můj soused a opačně. Proto si 
Vás dovoluji požádat, koho konkrétně jste my-
sleli tou skupinkou lidí. Tím očistíte od tohoto 
podezření zbytek obyvatel města M.p.B. Ještě 
Vás poprosím o informace, kolik stál město  
a nás poplatníky, nápad paní Páterové na změ-
nu okénka v tělocvičně. Proč městská policie 
toleruje parkování aut na chodníku, a kdy se 
dočkáme rozvodu vody po hřbitově. Bylo mi 
slíbeno na veřejném zasedání Zastupitelstva, 
že mou osobu vyrozumíte, kdy a zda se tato 
akce uskuteční. Je to už pět měsíců, co čekám 
na Vaši slíbenou odpověď.

Marie Janů

Vážená paní Janů,
ve vašem příspěvku zmiňujete prohlášení 
Rady města k průběhu realizace kontejnero-
vých tříd ze dne 9. 9. 2016, pro přesnost uvá-
díme citaci jeho části, na kterou se odvoláváte:

„V tomto období se ujala aktivity skupinka lidí, 
kteří nerespektují potřebu prvňáčků a jejich ro-
dičů a jejich cílem je stavbu zastavit za každou 
cenu a dokázat tak, že vedení Města nejedná 
správně. Dochází tak z jejich strany k opakova-
nému podávání oznámení na Policii ČR, Okresní 
státní zastupitelství a také na Středočeský kraj. 
Vedení Města má však na srdci především zájem 
50 dětí a jejich rodičů a považuje za důležité, aby 
mohli užívat nové prostory co nejdříve.“

Příslušná část prohlášení Rady města byla 
sestavena na základě sdělení Policie České 
republiky, kdy v rámci podání vysvětlení ve 
věci stavby kontejnerových tříd pro Základní 
školu Mníšek pod Brdy, Komenského 420 bylo 
zástupcům Města Mníšek pod Brdy oznáme-
no, že na danou věc byla učiněna oznámení 
od vícero osob. Z nám dostupných podkladů 
a informací tedy bylo zřejmé, že se jednalo  
o skupinu osob, ale nebylo zřejmé, o koho 
konkrétně se jednalo. Na základě několika 
dotazů občanů Mníšku pod Brdy podle Infor-
mačního zákona (zákon č. 106/1999 Sb.) jsme 
prověřovali možnost tuto informaci zjistit, do-
žádali jsme proto Policii ČR a 8. 12. 2016 jsme 
obdrželi vyjádření, že Policie ČR tuto informaci 
neposkytne.

l Změna štítových zdí v tělocvičně, byl změ-
nový návrh, který měl zlepšit estetický dojem 
některých oken tělocvičny. Byl řádně pro-
jednán na veřejném jednání Zastupitelstva 
města a zastupitelstvo ho neschválilo. Pokud  
v průběhu stavby vznikají změny, které by 
vedly ke zlepšení estetiky nebo funkce, je 
dobré je prověřit. Pokud jsou účelné, měly 
by se realizovat. Zlepšení estetických a funkč-
ních vlastností oken bylo dobré řešení, ale 
příliš drahé. Proto ho zastupitelstvo neschvá-
lilo. Změna tedy nestála nic. Zaplatili jsme jen 
projekci změny. To je ale nezbytné, neboť bez 
tohoto podkladu nelze posoudit, je-li změna 
smysluplná.

l Městská policie průběžně kontroluje parko-
vání vozidel, v případě, že identifikuje pochy-
bení, situaci řeší.

l Řešení rozvodu vody po hřbitově je připra-
veno, bylo zařazeno do návrhu na rozpočet 
pro rok 2017, bude-li tato položka schválena, 
dočkáme se řešení v průběhu roku 2017.

S pozdravem
Petr Digrin, starosta Mníšku pod Brdy

Kdo nepřeje prvňáčkům, okénko, auta a hřbitov…

lavičky pro seniory
Píši Vám, kteří jste se na mne před časem obrá-
tili ohledně možností umístění laviček na trase 
od Alberta podél Nádražní ulice ke zdravotní-
mu středisku a stejně tak podél ulice Pražská 
k lékárně a zdravotnímu středisku, a to z toho 
důvodu, že pro vás seniory, kteří nejste zrovna 
pohyblivě zdatní. je nemožné tuto trasu urazit 
pěšky bez odpočinku během cesty. 
Stejně tak je tomu na trase nám. F.X.Svobody 
přes Pražskou k Bille nebo k Penny. Cestou 
žádná možnost odpočinku ani pro seniory, ani 
pro matky s dětmi či občany jdoucími z náku-
pu, pokud nejezdí autem. A kterýpak ze senio-
rů o berli či dvou jezdí autem?
1.července minulého roku jsem se proto 
obrátila e-mailem na pana starostu se žádostí  
o umístění laviček na těchto trasách s udáním 
důvodu, proč tak činím.
Od pana starosty se mi dostalo ujištění - cituji“ 
„podívám se na to. Lavičky už nemáme, ale asi 
by neměl být problém jich pár z jiných míst pře-
sunout, tak jak uvádíte.“
Pro úředníky mníšecké radnice to zřejmě pro-
blém je, protože do dnešního dne se bohužel 
tak nestalo. Takže jediná možnost odpočinku 
je patník na Čísovické ul. a další na horní ces-
tě ke zdravotnímu středisku, na Nádražní je 
možnost nulová. Jak jsem se od pana starosty 
dozvěděla, údajně si to nepřejí obyvatelé žijící 
v této lokalitě.

lékárna
Kdo navštívil v poslední době lékárnu, nevě-
řil svým očím. Po letech byl konečně opraven 

schod před vstupem do lékárny. Ovšem, ta 
dobrá duše, která opravu nařídila, zapomněla 
na to, že mezi námi žijí i vozíčkáři, jimž je vstup 
do lékárny znemožněn jenom proto, že někdo 
zapomněl na vybudování bezbariérového pří-
stupu. Jak dlouho bude trvat než tento nedo-
statek bude napraven? Doufejme jen, že ne 
tak dlouho jako trvala oprava jednoho schodu.

úprava nádražní ulice za albertem
Ani úpravy Nádražní ulice za Albertem se asi  
hned tak brzy nedočkáme.. Referentka OSMI, 
mající na starosti projekty města, mi 12.8.2016 
sdělila, že firma Albert přislíbila se podílet na 
nákladech na úpravu daného prostoru a před-
pokladem je, že k ní dojde na přelomu září – ří-
jen 2016 Máme  polovinu ledna 2017 a kde nic 
tu nic. Jediná úprava jsou nová prkna na jed-
né z laviček, jinak nic. Smutné, že? Musíme se 
obrnit trpělivostí, možná až bude vybudován 
Pavilon, tak se i my dočkáme úpravy tak frek-
ventovaného místa navazujícího na náměstí  
F. X. Svobody

S pozdravem Eva Stieberová
(redakčně neupraveno)

odpověď městského úřadu mníšek pod Brdy:
Žádost o umístění dalších laviček náš odbor 
obdržel a zabývá se jí. Pozemky v jednotlivých 
lokalitách jsme prošli a řešili možnost umístě-
ní. Vhodná místa pro lavičky jsou pouze v ul. 
Nádražní před prodejnou Albert a u zdravot-
ního střediska.
V roce 2017 plánujeme kompletní revitali-
zaci okolí prodejny Albert. Projekt zahrnuje  

výsadbu nové zeleně, úpravu plochy pro 
kontejnery tříděného odpadu, přístavek pro 
nákupní vozíky a také odpočinkovou zónu  
s lavičkami. V průběhu přípravy tohoto projektu 
přišel AHOLD (provozovatel prodejen Albert)  
s projektem celkové rekonstrukce prodejny. 
Bylo proto dohodnuto spojit obě akce a pro-
vést tuto rekonstrukci současně s úpravou okolí  
v roce 2017.
V současné době jsou u Alberta umístěny dvě 
lavičky. Jednu jsme opravili - nové jsou dře-
věné sedací i opěrné části. Oprava čeká i dru-
hou lavičku. V rámci plánované obnovy jsme 
opravili také dalších 10 betonových laviček –  
v Rymani, u Zadního rybníka, u autobusové 
zastávky v ul. Lhotecká, v ulicích Skalecká, 
Jana Šťastného a u městského úřadu. Postup-
ná obnova laviček probíhá průběžně, zbývající 
lavičky opravíme v jarních měsících. V letním 
období počítáme s instalací nových laviček ve 
vybraných lokalitách v centru města.
Co se týká bezbariérového přístupu do lé-
kárny, nezapomněli jsme na něj, ale věc není 
tak jednoduchá, jak se může na první pohled 
zdát. Vybudování bezbariérového přístupu, 
je nutné nejdříve projednat s organizací pro 
integraci osob s omezenou schopností pohy-
bu. Obdobná situace je i u nájezdu k dětským 
lékařům. S dotčenými institucemi jednáme  
a vybudování bezbariérového přístupu je ve 
fázi přípravy.

Pavla Duchoňová
Odbor správy majetku a investic,  

Městský úřad Mníšek pod Brdy

Pár malých postřehů



18

Spolky / Oznámení

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 

ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA  
od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017

(zavřeno 27.-31. 12. 2016)

V klubu Mladý vědec se žáci 1. a 2. stupně ZŠ  
v průběhu roku učili o aerodynamice, pro-
váděli pokusy s pozorováním exotermické 
reakce, ale také podnikli exkurzi do labora-
toří termomechaniky Akademie věd nebo se 
věnovali botanice přímo v praxi. Díky České 
kosmické kanceláři jsme viděli prezentaci  
o vesmíru a astronautech.
Děti se učily pájet a vyrobily si svůj vlastní te-
legraf, pozorovaly těžiště pomocí ohnivého 
kyvadla, věnovaly se pokusům z optiky i expe-
rimentům s nanotechnologií.
Petra Kasprišinová si pro nás připravila zajíma-
vý seminář, o finanční gramotnosti.
Pokračování počítačového workshopu pro 
děti, bylo tentokrát zaměřeno na morální ko-
dex PC her.
Přiložili jsme svou ruku k dílu na akcích, jako 
Den Země, Čaromáj, Pouťová Neckyáda, Den 

dětí a seniorů, kdy jsme připravili pro návštěv-
níky řadu experimentů a pokusů. Nechyběli 
jsme ani na Knoflíkovém trhu i na zdobení  
vánočních stromků.
Při prvním výročí výsadby Janových lip, si děti 
připravily prezentaci lípy z hlediska botanické-
ho, léčitelského i jako národního symbolu.
Mladí vědci se v létě rádi zhostili role asis-
tentů při Velké show v liberecké iQLANDII.  
V srpnu jsme zorganizovali prezentaci naší čin-
nosti pro letní soustředění Cvičení bez Chyby.  
V Sedmikvítku a Fabiánku jsme dětem názor-
ně přiblížili, co je to chromatografie, povrcho-
vé napětí nebo atmosférický tlak.
S restaurátorkou paní Vaňkovou-Svozilovou 
jsme uspořádali Kurz restaurování pro děti, 
spojený s Lurdským příběhem. Zrealizovali 
jsme 32 „Workshopů pro rodiče a děti s pokusy 
a kreativní dílnou“. Tento projekt, realizovaný 
s finančním přispěním Středočeského kraje, 
dětem pomohl získat vědomosti o fyzikál-
ních a chemických jevech kolem nás. Úspěš-
ně jsme se účastnili mezinárodního projektu  
Arboj 2016, který zahrnoval celoroční sledo-
vání stromů.
S vlastním projektem „Krimi příběh“ uspěli 
mladí vědci v pražském celorepublikovém 
finále soutěže „O klobouk kouzelníka Pokus- 
tóna“.
Rádi bychom poděkovali Městu Mníšek pod 
Brdy za jeho podporu v celém roce 2016.

text a foto: Anna Čišková

rok 2016 ve Spolku Brdský šikula oZnÁmenÍ

4. 1. 2017 zemřela  
ve věku nedožitých 
101. narozenin paní 
Jana Mehrleová,  
rozená Šťastná.

Všichni, kteří jste ji 
znali, prosím, věnujte 
jí tichou vzpomínku.

J. Získalová, dcera  
s rodinou

PodĚKoVÁnÍ ZoŘe KaSIKoVÉ
Rádi bychom poděkovali Zoře Kasikové, která 
byla od dubna 2015 do ledna 2017 redaktor-
kou našeho Zpravodaje městečka pod Skal-
kou a referentkou odboru kanceláře starosty. 
Rozhodla se jít za novými pracovními výzva-
mi a my jí přejeme hodně úspěchů a energie  
v práci i jinde.
Novým externím spolupracovníkem Města 
Mníšek pod Brdy při tvorbě Zpravodaje se stal 
Roman Brunclík. Roman vystudoval Fakultu 
žurnalistiky UK, pak řadu let pracoval v Mladé 
frontě Dnes, později v oblasti reklamy a mar-
ketingu. Doplnil tak náš tým, který se snaží -  
i s pomocí vás čtenářů - přinášet důležité infor-
mace i zajímavosti z Mníšku a okolí.

Svatava Baumruková,  
vedoucí odboru kanceláře starosty
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mladá, slušná rodina  
hledá k pronájmu od července 2017  

byt 3+1 a větší či rodinný dům  
v mníšku pod Brdy  

či blízkém okolí (max. 5 km).  
Kontakt: sevcik.jirka@seznam.cz

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

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!

Estetika Zbraslav
Pracoviště estetické dermatologie  

se zázemím kožní ambulance.
Poskytované služby:
• Botox
• Výplně vrásek
• Laserové ošetření
• Odstranění kožních výrůstků

Mudr. Anna Kinkorová
Tel.: 604 809 675, 257 922 484

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

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

Pracovníky do výroby - i bez předchozí praxe
Nabízíme: 

 stabilní zaměstnání s dlouhodobou perspektivoua
 kompletní zaškolenía
 průměrnou mzdu po zapracování min. 27 000,- Kča
 měsíční příspěvek na penzijní a životní pojištěnía
 25 dní dovolenéa
 profesní vzdělávánía
 nástup možný ihneda

Požadujeme:
 ochotu pracovat v nepřetržitém provozea
 zodpovědnost, spolehlivosta
 komunikativnosta
 chuť spolupodílet se svými návrhy na rozvoji firmya

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
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ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ
JUDr. Jiří TVRDEK

tel.: +420 606 476 169
e-mail: tvrdek@aktvrdek.cz

www.aktvrdek.cz
Adresa kanceláře: 

Komenského 1533, Mníšek (vedle školní jídelny).

▪ Zastupování u soudů, úřadů
▪ Vymáhání pohledávek
▪ Smlouvy
▪ Rozvody
▪ Ověřování podpisů
▪ Advokátní úschovy
 a veškeré právní služby 
 ve všech oblastech práva
▪ Realitní služby

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

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

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

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

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

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

Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd   2 22.1.2013   14:55:41
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HRUBÝCH STATEK
Rymaně Nabízíme Vám

denně čerstvé kravské mléko
jatečná prasata a drůbež
konzumní brambory
obilniny, šrot, vločky
agroslužby a odvoz fekálií

  604 941 202   statekhruby.rymane@seznam.cz   Rymaně 627
  739 330 115 (agroslužby)



23

Inzerce

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

Stále se hledá Šíra, 
Odměna za navrácení  
fenky majitelce 17.000 Kč!!!  
Šíra je kříženec, středně  
velká, světle hnědé až  
zrzavé barvy. 

Ztratila se ve čtvrtek 21.1. 2016 v brdských lesích, mezi Dobříšem  
a Velkým Chlumcem. Je očipovaná. Hodná a bojácná. Je možné, že se 
jí někdo z dobrých úmyslů ujal. Prosím o její navrácení. Odměna jistá. 

Kontakt:  
monika.hertlova@gmail.com, tel.: 606 060 732, sms: 721 157 330
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Věděli jste, že čím dál více 
nemovitostí prodáme  
i mimo Mníšek?

Vlastníte nemovitost v Praze či jinde ve Středních Če-
chách? Nemusíte zkoušet realitní kanceláře, které  
neznáte. Málokdo ví, že lokální majitelé si nás čím dál 
častěji vybírají i na prodej těchto nemovitostí. Prostě 
jdou na jistotu, protože jsme spolehliví, prodáme Vaši 
nemovitost za nejvyšší možnou cenu a s kompletním 
právním servisem.

Zavolejte 728 961 519 nebo se stavte u nás na pobočce  
v ulici Pražská od 8 do 16 hodin.

Kvalitní servis
perfektní
předprodejní
příprava kol

po-pá 8-18
čt 8-20 
so 8-12

www.kola-sport.cz

ČTVRTKY

do 20:00

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

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

SLEVY KOL


