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mníŠeK Před VZnIKem rePUBLIKY a V nOVÉm ZříZení
Mníšek byl při vzniku nového obecního zřízení 
v roce 1867 samostatnou katastrální a politic-
kou obcí. Spadal pod smíšený okresní úřad na 
Zbraslavi. V roce 1868 se stal součástí okresní-
ho hejtmanství Smíchovského, koncem roku 
1893 podpořilo obecní zastupitelstvo neú-
spěšnou žádost občanů městečka o připojení 
k Dobříši. 
Představitelé obce nejednali vždy v souladu se 
soudobými právními normami a ve vzájemné 
shodě. Již 25. listopadu 1894 se konala 1. schů-
ze 3členné správní komise, která se ujala sprá-
vy obce a až po nových volbách se 15. května 
1895 konala schůze řádného obecního zastu-
pitelstva městyse. Obecní úřad měl zpočátku 
pouze základní správní orgány, včetně finanční 
komise. Výjimku tvořila už v roce 1912 působící 
komise jateční, trhová a pivní, která řešila pro-
nájmy těchto činností. K nim v období 1. světo-
vé války přibyly rozličné, především kontrolní 
komise, vztahující se k válečnému hospodářství 
a zásobování vojska a obyvatel. 
Republika přinesla změnu ve vedení samo-
správy a spolu s nárůstem počtu obyvatel 
muselo dojít k rozdělení kompetencí v obecní 
správě. Je zajímavé, že dle mníšecké kroniky 
se obecní zastupitelstvo sešlo až 9. listopadu 
1918, tedy řadu dní po vyhlášení nového stá-
tu. Můžeme jen spekulovat, proč tak dlouhá 
proluka? 22. června 1931 převzal správu obce 
vládní komisař, který byl až 18. června 1932 vy-
střídán nově zvoleným zastupitelstvem. 
Časté nepřízně přírody, především povodně  
a sucha, podnítily ustavení komise pro živelné 
pohromy, účelem bylo především zpracování 
náhrad v případě živelní pohromy v zeměděl-
ství. Nárůst komisí způsobený válečnými udá-
lostmi, především zásobovacími potížemi voj-
ska, průmyslu a civilního obyvatelstva, narážel 
na nedostatek způsobilých občanů. K tomuto 
boomu náležela od roku 1941 mléčná komise, 
místní lnářská komise, komise pro zjišťování 
sklizně obilí, ovocnický poradní výbor, výbor 
pro povinné dodávky jatečného dobytka, od 
roku 1943 komise pro sběr odpadků. Z této 
řady se vymyká letopisecká komise zřízená 
počátkem roku 1943.
Škola postavená v roce 1860, když stará už 
byla na spadnutí, byla příslušná pro Kytín, 
Lišnici, Novou Ves, Rymáň, Řitku, Stříbrnou 

Lhotu, Zahořany. Původně byla dvoutřídní, od 
roku 1871 trojtřídní, od roku 1878 čtyřtřídní, 
od roku 1890 pětitřídní, v oddělených budo-
vách (celkem 380 žáků). Počátkem roku 1920 
byla zřízena obvodová měšťanská škola, zprvu 
dvoutřídní, posléze vytlačila třídy obecné ško-
ly do pronajatých prostor v různých objektech. 
V roce 1941 došlo ke změně názvu na újezdní 
hlavní školu smíšenou, měšťanská škola jako 
taková se stala školou výběrovou. Byla zde 
od roku 1905 pokračovací průmyslová škola, 
později živnostenská pokračovací škola, v roce 
1939 byla zřízena lidová škola hospodářská 
(lidová škola zemědělská). V témže roce žádá 
místní školní rada o zřízení mateřské školy.  
V roce 1943 byl otevřen dětský útulek.  
Koncem 19. století zde působila jedna třída 
soukromé židovské školy. 
Kulturní a osvětový život v obci se odvíjel 
pod patronací místní osvětové komise, která  
ovšem nebyla vždy funkční, např. v letech 
1930-1937 nebyla vůbec jmenována. Do ob-
lasti jejího zájmu vedle obecní knihovny nále-
žela organizace různých slavnostních a osvě-
tových akcí a případně dohled nad akcemi 
pořádanými spolky. 
Spolků založených na základě zákona z roku 
1867 o právu spolčovacím byl v Mníšku velký 
počet, jejich zaměření bylo velmi pestré (Tělo-
cvičná jednota Sokol, Sbor dobrovolných ha-
sičů, Čtenářsko-ochotnický spolek a následně 
Ochotnické divadlo, Okrašlovací spolek, Spo-
lek Československého červeného kříže  aj.). 
Knihovna Hasičského sboru se spolu s knihov-
nou Katolicko-občanské besedy stala zákla-
dem Obecní knihovny besední působící od 
roku 1920 jako veřejná obecní knihovna.  
V roce 1919 se aktivovaly i místní organizace 
politických stran - Československé sociální 
demokracie, Republikánské strany, Českoslo-
venské strany socialistické. Většina obyvatel 
vyslyšela v roce 1939 výzvu ke vstupu do Ná-
rodního souručenství, jediné politické strany 
povolené za Protektorátu. Po okupaci 15. břez-
na 1939 začalo i v místní správě zavádění něm-
činy a německých zákonů. 

PhDr. Pavel Buchtele, archivář, Státní oblastní 
archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích

Rozšířenou verzi textu a ukázky z kroniky  
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Zprávy z radnice

Slovo starosty
Významné dny, které ovlivnily naši přítomnost
Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí,
dnešní sloupek bude trochu jiný než obvykle, neboť  
v těchto podzimních měsících si připomeneme mnohá 
významná výročí, která zásadním způsobem ovlivnila náš stát i místo, 
kde žijeme. Patří k nim přijetí Mnichovské dohody (30. září 1938), kte-
rá de facto ukončila existenci prvního československého státu, a také 
výročí 28. října, kdy si připomínáme založení Československé, takzvané 
první, republiky. Možná si už ani neuvědomujeme, že za dva roky to 
bude celých sto let. 
Sto let od doby, kdy na Václavském náměstí, na soše sv. Václava, byla 
vyvěšena vlajka Českého království a Karel Kramář, budoucí první 
předseda vlády, jednal v Ženevě s Edvardem Benešem o vzniku nové-
ho státního útvaru. Jednal o vzniku budoucí Československé republiky. 
Tehdy se rozhodovalo o mnohém. Za zmínku určitě stojí skutečnost, že 
naše země se mohla stát monarchií, jak prosazoval Karel Kramář. Nako-
nec ale převážil názor Beneše a Masaryka, kteří prosazovali republiku 
a demokratické zřízení.
Tento den, 28. říjen 1918, byl pro mnoho lidí nejenom koncem dlouhé 
a krvavé „velké války“, ale i začátkem něčeho nového. Pohnutou dobu 
asi  dobře vyjadřuje provolání členů Národního výboru Švehly, Rašína, 
Střibrného, Škrobára a Soukupa: „Lide československý. Tvůj odvěký sen 
se stal skutkem…“. 
Ale ani počátky československého státu nebyly hladké. Nejprve musel 
bránit svoje hranice proti maďarským nárokům na Slovensku a součas-
ně udržet převážně německé pohraničí, které se chtělo stát součástí 
nového Rakouska. Později se bojovalo o Těšínsko. Definitivní klid na-
stal až v roce 1920, skoro dva roky po říjnových událostech. 
Také na Mníšku se postupně projevily důsledky říjnových událostí roku 
1918. V prosinci Národní shromáždění zrušilo šlechtické tituly a v roce 
1920 se začala v rámci takzvané první pozemkové reformy přerozdě-
lovat půda i lesy velkostatku barona Kasta. Nově založený Pozemkový 
úřad odebral veškerou půdu velkostatku nad 150 ha. Z části vytvořil 
příděly a rozdělil je obyvatelstvu. 
Od těchto událostí uběhlo z hlediska pozemského života mnoho let. 
Je to víc než jedna generace, ale jedno je jisté a neměnné. Dobré  
a správné věci bychom neměli a nesmíme zapomínat. Ať už se staly 
před sto lety nebo včera. 

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta města

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA
rada města 
l  souhlasila, aby případná uvolněná garsoniéra ve vlastnictví města byla 

ponechána k pronájmu pro potřeby zaměstnanců Domova pro seniory 
Pod Skalkou;
l  jmenovala výběrovou komisi pro otevírání a hodnocení došlých nabí-

dek pro výstavbu školního pavilonu ve složení Pavla Duchoňová, Peter 
Sticzay-Gromski, Josef Tichánek, Petr Digrin a Eduard Navara; 
l  projednala zpracovaný audit Zpravodaje městečka pod Skalkou, vzala 

ho na vědomí a postoupila ho redakční radě pro zpracování nové koncep-
ce Zpravodaje (audit byl zveřejněn na webových stránkách města);
l  souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem pozemků  

č. parc. 2717/5, 9, 10 a 12 v k. ú. Mníšek pod Brdy za účelem revitalizace 
vodní nádrže v Dolíkách do 31. 12. 2016 dle návrhu nájemce;
l  souhlasila se zněním Dodatků č. 5 a č. 6 ke smlouvě na přístavbu tě-

locvičny a šaten ZŠ Mníšek pod Brdy a pověřila starostu jejím podpisem;
l  na základě výsledků poptávkového řízení na akci „Oprava kapliček Křížové 

cesty v Barokním areálu Skalka vybrala vítěznou firmu Správa řemesel 
s.r.o. a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo s uvedenou firmou; 
l  souhlasila se zněním a uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na 

odvodnění ulic Pod lesem, Prostřední a V remízku a opravu ulic a pověřila 
starostu jejím podpisem;
l  schválila vznik nového pracovního místa referenta finančního odboru 

od 1. 10. 2016;
l  vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o nej-

vyšším povoleném počtu žáků ZŠ Mníšek pod Brdy č. p. 420:  750 žáků ve 
škole, 300 žáků ve školní družině a 800 strávníků ve školní jídelně;
l  souhlasila se zněním a uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o pořízení 

kontejnerů pro zřízení dvou tříd základní školy včetně zázemí a pověřila 
starostu jejím podpisem (dodatek řeší požadavky KHS na osvětlení bu-
doucích tříd a zlepšuje jejich akustické vlastnosti (dozvuk); 
l  souhlasila s bezúplatným využitím pozemků pro V. Slavnosti piva dne 

24. 9. s tím, že musí být zachován volný průjezd po stávající cestě;
l  souhlasila s počtem dětí v MŠ 9. května pro rok 2016/2017 – 1. třída  

24 dětí, 2. třída 28 dětí, 3. třída 28 dětí, pracoviště na Malém nám. – 1. třída 
18 dětí, 2. třída 20 dětí;
l  souhlasila se zhotovením projektu pro MKDS (kamerový systém) dle 

nabídky společnosti RH elektro projekt (rozšíření projektové dokumenta-
ce pro žádost o dotaci v rámci programu prevence kriminality); 
l  souhlasila s nabídkou společnosti Grido architektura & design, s.r.o. 

na zpracování projektu okolí pavilonu a pověřila starostu města podpi-
sem objednávky;
l  schválila zkušební zahájení elektronické verze Zpravodaje, který bude 

zatím provozován v omezených sekcích, a to kultura, projekty, aktuality, 
školy a školky a společnosti a spolky;
l  souhlasila se stavbou skladu obalů na pozemku  č. parc. 1313/7, k. ú. 

Mníšek pod Brdy (za prodejnou Billa),
l  souhlasila s uzavřením smlouvy se společností SECAR BOHEMIA a.s. 

(na zabezpečovací systém Sherlog pro automobily města) a pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy; 
l  nesouhlasila se stavbou skladu přepravek na pozemku č. parc. 2005/18, 

k.ú. Mníšek pod Brdy (u silničního nájezdu u Řitky);
l  souhlasila s předloženou změnou projektové dokumentace pro spo-

lečné územní rozhodnutí a stavební povolení stavby Komerčního centra 
na pozemcích č. p. 1304/2; 1308/4; 1318/1, k. ú. Mníšek pod Brdy (u čerpací 
stanice Benzina);
l  souhlasila s výběrem nabídky společnosti Lenka Moštěková – TOJA pro 

realizaci dětského hřiště na novém sídlišti a souhlasila s podáním žá-
dosti o grant podle této nabídky;
l  souhlasila s přijetím dotace 1 mil. Kč z prostředků Krajského úřadu 

Středočeského kraje a pověřila starostu podpisem smlouvy; 
l  souhlasila s rozpočtovým opatřením č. 4/2016 a postoupila jej zastupi-

telstvu města k projednání s doporučením jeho schválení;
l  schválila výsledek výběrového řízení a jmenovala Ing. Svatavu Baumru-

kovou do funkce vedoucí odboru kanceláře starosty Městského úřadu 
Mníšek pod Brdy s účinností od 1. 10. 2016.

Všechna usnesení rady města najdete na webu města www.mnisek.cz.
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ZLATÁ SVATBA MANžELů  
ANNY A VLASTiSLAVA  
MiLEROVýCH
Přijměte upřímné blahopřání k významné-
mu dni Vašeho společného života – vzácné-
mu výročí – zlaté svatbě – padesáti letům 
společného života od uzavření manželství, 
padesáti letům lásky, trpělivosti a toleran-
ce. Přejeme Vám do dalších společných let 
mnoho radosti, spokojenosti, zdraví, štěstí  
a osobní pohody. 

Město Mníšek pod Brdy 

PODĚKOVÁNÍ
Ze srdce děkujeme paní Miluši Balíkové, paní Mirce Jeřábkové i paní Evě 
Jarolímkové za krásný obřad uskutečněný při příležitosti naší zlaté svatby. 
Děkujeme Vám za krásná slova, která nám přispěla k prožití dne plného 
štěstí, radosti, lásky a vzpomínek. 

Rodina Milerova, Čubova a Benákova
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PŘEDSTAVUJEME VÁM:
navýšení kapacity ZŠ Komenského 420 formou tzv. kontejnerových tříd
V úterý a ve středu 6. a 7. září bylo navezeno na prostranství při ulici Ko-
menského celkem 14 kontejnerů. Ty budou tvořit 2 třídy, chodbu, šatnu 
a potřebné sociální zázemí pro dvě první třídy. Kolaudace je naplánová-
na na 14. října. Následně budou třídy předány do užívání základní školy. 
Během oslav 60. výročí školy v sobotu 8. října bude v prostorách školy 
umístěna prezentace.

  

Na předem připravené místo stavbaři přesně umístili jednotlivé buňky

O technologii aneb děti se nebudou učit v plechových bednách 
Pod pojmem kontejner si mnozí představí nevzhlednou plechovou kra-
bici určenou k přepravě zboží. Jak říká Pavel Heřmanský ze společnosti 
ZRUP Příbram, která kontejnerové třídy pro Mníšek dodává, i oni na čes-
kém trhu museli zpočátku rozbít nedůvěru českých zákazníků. Pomohly 
jim v tom podle něj zkušenosti z Německa, kde byla před cca 23 lety po-
stavena první montovaná stavba podobná té mníšecké a kam směřuje 
většina jejich staveb. Referenční objekty firmy ZRUP zahrnují spektrum 
od prostého zázemí sportovišť či stavenišť přes administrativní budovy 
až po školy a školky, zdravotnická zařízení, terapeutická centra, rekreač-
ní objekty a rodinné domy různých velikostí.

Školka v německém Königsbrücku, rodinný dům v Řevnicích  
(Zdroj: Zrup Příbram, a. s.) 

Základem je vždy ocelový rám, na nějž se použijí další technologie 
podle účelu stavby: výplet, který drží izolaci, izolace, opláštění. „Rád 
používám připodobnění k automobilovému průmyslu – materiálové 
operace stavbu posouvají buď například do spektra Fabie, nebo Octa-
vie“, přibližuje Heřmanský. Vždy podle něj musí firma dodržovat normy  
a zákonné předpisy platné v dané zemi pro daný účel. 

Nejprve se připraví stavební základy, poté se navezou samotné kontej-
nery (připravené a vybavené dle projektu - některý má všechny čtyři 
stěny, případně příčky, jiný (například prostřední díl každé ze tříd) jen 
boky, podlahu a strop). Vše musí na milimetry sedět. Následně přichá-
zí na řadu práce elektrikářů (stavby jsou dodány včetně elektrického 
vedení i například vypínačů a zásuvek), instalatérů a topenářů. Rozší-
řené verze pak zahrnují například sešikmenou střechu (jako v případě  
Mníšku) nebo fasádu, která je ovšem vhodná tam, kde se nepředpo-
kládá demontáž. „Stavba je po všech stránkách rovnocenná s cihlovou 
stavbou, ovšem s výhodami, jakými jsou rychlost a variabilita“, říká Pa-
vel Heřmanský. Firma umí dodat stavbu do tří měsíců, samotnou insta-
laci pak zajistit do tří týdnů. Životnost montované stavby, jaká by měla 
sloužit mníšeckým dětem, udává firma kolem 30 až 50 let. 

Co bude s kontejnery, až se postaví Pavilon
Základním požadavkem města Mníšek pod Brdy byla podle zástupce 
firmy ZRUP Příbram rychlost stavby a také variabilita pro případné ná-
sledné použití. Podle dřívějších vyjádření Města připadá v úvahu využití 
pro školku, školu nebo spolky či kroužky. Přístavba je ovšem koncipová-
na tak, aby bylo možné ji případně prodat a demontovat. 

Zkušenosti odjinud
Podobnou stavbu, jakou jsou mníšecké třídy, využívají od roku 2010  
v jazykové škole The Prague British School v Praze-Kamýku. „Máme 

jednu kontejnerovou třídu, v níž je 
knihovna, kterou mají naši studenti  
k dispozici, je to tedy o něco klid-
nější provoz než v klasické třídě. 
Tyto prostory se o něco hůře vytá-
pějí ve srovnání s běžnými stavba-
mi, v zimě tu bývá o něco chladně-
ji. Zvukotěsnost mezi prostory je 
podobná jako u jiných sádrokarto-
nových příček,“ říká Lenka Bizdro-
vá, provozní ředitelka The Prague 
British School.

Interiér jazykové školy The Prague British School  
(Foto: Zrup Příbram, a. s.)

Stavební povolení 
Kvůli tomu, že stavební povolení nebylo vydáno a v návaznosti na trest-
ní oznámení byla stavba na několik dní pozastavena. Důvodem, proč se 
začalo stavět i bez stavebního povolení, byl podle starosty nedostatek 
času: „Ve chvíli, kdy se začalo stavět, byla projektová dokumentace pro-
jednána s dotčenými orgány státní správy a postupovalo se v souladu 
s jejich námitkami a připomínkami. Kdybychom nezačali stavět, děti by 
se dostaly do nových prostor až na přelomu roku,“ říká Petr Digrin. Ke 
dni 16. září bylo dodatečné stavební povolení vydáno a v pracích, ze-
jména na připojení stavby ke všem sítím a na vnitřním vybavení, se po-
kračovalo tak, aby v říjnu mohly být prostory předány dětem k užívání. 
Poté mají ještě pokračovat dokončovací práce na veřejném osvětlení, 
cestách a oplocení. 

KOnTejnerOVÉ TřídY V ČíSLeCh 
Počet kontejnerů: 14
Rozvržení stavby: 
l  6 buněk pro 2 třídy (po 3 buňkách, z nichž každá má jedno dvojité okno)
l  8 buněk zázemí: sociální zařízení, šatna, technická místnost, chodba
Rozměry budovy: 
l  Celková výška: 3,5 m
l  Zastavěná plocha: 275,8 m2

l  Užitná plocha: 247,8 m2

l  Plocha tříd: 58 m2

Obvodové stěny:
l  Stěnový trapézový plech  

CB 8/88 (0,5 mm)
l  Izolační vata (200 mm)
l  Stěnový rám z pozinkovaného  

plechu (0,8 mm)
l  Dřevěná deska (25 mm)
l  Parotěsná fólie
l  Sádrokarton 15 mm 

(případně keramické obklady)
Vnitřní příčky: 
Pozinkovaný rošt opláštěný sádrokartonovými deskami

Podlaha:
Minerální izolace (200 mm)
Pozinkovaný plech a cementotřísková deska (22 mm)
PVC krytina Novoflor extra (2 mm), případně dlažba
Objekt je zařazen do kategorie B energetické náročnosti budovy.

Kdo je dodavatel:
ZRUP Příbram, s. r. o. 
Zkratka ZRUP odkazuje na historii firmy, která byla založena jako  
Základna rozvoje uranového průmyslu, s. p. v 60. letech minulého sto-
letí. Její stavební část se již tehdy – i když samozřejmě v jiné technologii 
– začala věnovat montovaným stavbám. V roce 1992 se podnik transfor-
moval v akciovou společnost. Přibližně 80 procent produkce firmy dnes 
zahrnují montované stavby v Německu, zbylých 20 procent v tuzemsku. 
Firma je držitelem mj. osvědčení o zavedení systému zabezpečování 
jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9001 : 95 pro oblast vývoje, vý-
roby a montáže mobilních buněk. 
www.zrup.cz

Zora Kasiková, redakce, OKS
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TĚLOCVičNA 
Během oslav 60. výročí založení ZŠ Komenského 420 by měli lidé mít 
možnost prohlédnout si novou školní tělocvičnu. Počátkem září začal 
dodavatel stavby Profistav Litomyšl předávat městu jednotlivé části 
stavby tak, jak byly dokončeny. Jako první přišly na řadu prostory spo-
jovacího krčku (šatny, WC, sprchy), následně měla být předána vzdu-
chotechnika a nakonec povrchy v tělocvičně, které měly být hotové 
do 25. září.

Posun oproti původnímu termínu
Podle původních předpokladů se měla tělocvična kolaudovat na kon-
ci května, termín se však postupně posouval a v posledním Zpravodaji 
jsme informovali, že tělocvična bude připravená na konci prázdnin.

„Některá zdržení byla způsobena úpravami projektu a tím i výkazu 
výměr. Jiné zdržení přinesl požadavek Města na změnu technologie 
štítových stěn nebo na změnu zařizovacích předmětů sprch a WC.  
Podobných drobných i větších úprav byla na stavbě celá řada,“ vysvětlil 
starosta Petr Digrin.

Dodatečné úpravy dokumentace by podle něj nebylo nutné provádět, 
pokud by na přípravu bylo více času. Zastupitelstvo města však stav-
bu schválilo až v dubnu 2015. „Pokud bychom ale měli více času a pro 
zakázku vyhlašovali soutěž, rovnou by výzva obsahovala položky, které 
jsme museli doplnit postupně“, dodal starosta s tím, že výsledná cena za 
stavbu by se od soutěžní příliš nelišila.

Podle vyjádření OSMI byla jedním z hlavních důvodů skutečnost, že 
podkladem k provedení prací byla podrobněji zpracovaná dokumen-
tace pro stavební povolení, nikoli dokumentace pro provedení stavby, 
kterou by si stavba takového rozsahu zasloužila.

„Vzhledem k tomu, že na projekční práce byly pouze cca dva měsíce, 
je pochopitelné, že se v průběhu stavebních prací objevily chyby a ab-
sence některých položek v projektu a tato skutečnost výrazně ovlivnila 
délku výstavby. Nemalé zdržení způsobil například nález kabelu níz-
kého napětí, který nebyl zakreslen v žádných podkladech od správců 
sítí nebo vynucená přeložka vodovodního řadu, který v rozporu s ma-
povým podkladem od 1.SčV vedl v jiné trase a byl v kolizi se základy  
tělocvičny,“uvedla Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI.

Cena díla
Jediným kritériem pro výběr dodavatele byla cena. Byl tedy vybrán do-
davatel s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídka, na základě které zvítězila 
dodavatelská firma, byla výrazně nižší než cena rozpočtu vypracova-
ného projektantem (předpokládaná projektová cena byla 22,5 mil. Kč, 
nejnižší nabídka byla 19,8 mil. Kč).

„I když konečné vyúčtování ještě není hotové, můžeme i přesto již nyní 
konstatovat, že navýšení ceny díla nebude o více než 10 procent opro-
ti nabídkové ceně, tedy ani nedosáhne původně předpokládané ceny,“ 
vyzdvihla Pavla Duchoňová.

V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o třech schválených dodat-
cích ke smlouvě. Následně rada města schválila ještě dodatek č. 4 (týkal 
se dovybavení sociálních zařízení, například osušovačů rukou apod.,  
a jednalo se o cca 150 tisíc), dodatek č. 5 (změny ve vzduchotechnice, 
kterou si vyžádaly novelizace vyhlášek) a dodatek č. 6 (dodatečné prá-
ce na obkladech a omítkách, kdy město na základě zvážení nahradilo 
levnější dlažbu ve sprchách a šatnách za dražší protiskluzovou). V době 
uzávěrky Zpravodaje chystaný dodatek č. 7 by se měl týkat prací na  
okolí tělocvičny.

Úpravy okolí
Zemina vybagrovaná v průběhu stavby, byla částečně odvezena a de-
ponována na jiném pozemku města pro její další využití a částečně 
posloužila na terénní úpravy v okolí tělocvičny. V příštím roce město 
počítá s vybudováním nového oplocení kolem celého areálu školního 
hřiště a vybudováním nového doskočiště s rozběhovou dráhou (okol-
ní úpravy budou provedeny na jaře také proto, že do té doby se zde 
zemina slehne).

Zora Kasiková, redakce, OKS

PAViLON VYROSTE NAPŘESROK
Podle informací od starosty města se vedení radnice podařilo vyjednat 
s Ministerstvem financí ČR, že dotaci, kterou město obdrželo na stav-
bu Pavilonu, bude možné vyčerpat ještě v roce 2017. „Je to klíčové roz-
hodnutí, protože to podle původních podmínek dotace možné nebylo. 
Letos nám bude stačit proinvestovat 4 mil. Kč a v příštím roce částku 
necelých 41 mil. Kč. Poskytne nám to více času na stavbu samotnou i na 
úpravu okolí po diskusi s občany,“ uvedl starosta Petr Digrin. 

Vzhledem k posunu termínu stavby bylo odloženo také otevření obálek 
s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby. Podle po-
sledních informací je komise otevře až v listopadu. „Předpokládáme, že 
koncem roku by měl být vybrán dodavatel,“ upřesnil starosta. 

V době uzávěrky Zpravodaje se ještě čekalo na vyjádření Krajského 
úřadu Středočeského kraje ohledně odvolání v rámci územního říze-
ní. Pokud úřad potvrdí územní rozhodnutí, bude moci město požádat  
o stavební povolení (původně plánované sloučení územního a staveb-
ního řízení nakonec podle starosty nebylo možné kvůli retenční nádrži 
na dešťovou vodu). Pokud ne, bude územní řízení probíhat znovu. 

Rada města schválila, aby v rámci projektové dokumentace bylo doře-
šeno i nejbližší okolí až po sousední domy. „Tento návrh opět předsta-
víme občanům při veřejném setkání. Budou se moci seznámit s tím, jak 
bude řešeno parkoviště, veřejné osvětlení, parkové úpravy a přístupové 
cesty, a říci své připomínky,“ přislíbil starosta.

Zora Kasiková, redakce, OKS

(Pozn. red.: 3. října Město obdrželo rozhodnutí KÚ o zrušení územního 
rozhodnutí a věc se vrací k novému projednání. Další informace přine-
seme v příštím Zpravodaji.)

HŘišTĚ NA NOVÉM SÍDLišTi
Z nabídek pro vytvoření nového dětského hřiště na novém sídlišti byl 
vybrán návrh firmy Lenka Moštěková – TOJA. Skládá se ze čtyř herních 
prvků dánské značky KOMPAN: dvou houpaček, sestavy se skluzavkou, 
domečku s pískovištěm a prolézačky pro větší děti.

Vizualizace návrhu sestavení herních prvků na budoucím hřišti (zdroj: TOJA)

Město podle místostarostky Daniely Páterové obdrželo 7 nabídek (od 
společností Alestra, Hřiště.cz, Saternus Dětská hřiště, Bonita Group 
Service, HAGS Praha, Prodespo a Mgr. Lenka Moštěková – TOJA). 

Hodnoticí komise vybrala dle zadaných kritérií nabídku TOJA  
- Mgr. Lenka Moštěková za cenu 660 030 Kč bez DPH. 

Město zažádalo Nadaci ČEZ o grant z grantového řízení Oranžová hřiště. 
Žádost bude projednána na nejbližším zasedání správní rady, a to nej-
později do 60 dnů od podání žádosti. O výsledku budeme informováni 
do 30 dnů po zasedání správní rady, která žádost projedná. 

Zora Kasiková, redakce, OKS



5

Zprávy z radnice
CHODNÍKY
Bezpečný a bezbariérový pohyb chodců po 
důležitých komunikacích v Mníšku – Lho-
tecké, Dobříšské a části Čisovické – by měly 
zajistit zcela nové chodníky. Město nechalo  
v r. 2009 zpracovat projekt, s nímž nyní  
požádalo o dotaci v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu, výzva 
č. 18, Podpora bezpečnosti dopravy a cyklo-
dopravy. Pokud se žádostí uspěje, chodníky 
by měly být postaveny na konci letošního  
a počátku příštího roku. 
„Zásadní problém, který takto odstraníme, 
je nedostatečná kvalita komunikací pro pěší  
v těchto, pro město důležitých lokalitách 
(Kvíkalka, Lipky, Lhotecká, Na Vrškách  
a další). S tím bezprostředně souvisí nedo-
statečná bezpečnost účastníků dopravy, tj. 
v tomto případě především chodců, ale také 
řidičů motorových prostředků, kteří do styku 
s chodci při běžném provozu přicházejí,“ říká 
starosta města Petr Digrin.  
Chodníky by měly být široké 2 metry (na 
Dobříšské od 1,5 do 3 m) a tvořené zámko-
vou dlažbou. Budou obsahovat také vodicí 
linie pro nevidomé a u přechodů pro chodce 
signální pásy, nájezdy budou bezbariérové. 
Během stavby budou posunuty o několik 
metrů stávající autobusové zastávky, vo-
zovka se při stavebních pracích zúží jen cca  
o 1 m, takže omezení provozu bude minimální.

Lhotecká (670 m)  
Nový chodník  by měl vést od křížení s ulicí 
Skalecká po autobusovou zastávku Na Kví-
kalce. Od křižovatky se Skaleckou povede po 
levé straně (při pohledu směrem ke Stříbrné 
Lhotě), tedy přes stávající zastávku pro směr 
na náměstí. Za napojením ulice V Lipkách na 
Lhoteckou vznikne nový osvětlený přechod 
pro chodce a dále do Stříbrné Lhoty chod-
ník povede vpravo. Další nový přechod pro 
chodce vznikne přes ulici Na Kvíkalce. Sou-
částí chodníku bude i úprava zastávky Na 
Kvíkalce. Upravena bude i zastávka Sídliště 
včetně přístřešku. Odstraněna bude betono-
vá lavička a kontejnery budou o cca 10 m po-
sunuty. Podle potřeby bude v místě nového 
chodníku odstraněna náletová zeleň. 

dobříšská (430 m)  
Stávající chodník v úseku Za Sokolovnou – 
Kytínská a Kytínská – Na Vrškách) bude roz-
šířen a živičný povrch nahradí také zámková 
dlažba. I na Dobříšské vzniknou dva přecho-
dy pro chodce: první v odbočce do Kytínské, 
druhý v Kytínské před křižovatkou s Dobříš-
skou. Kontejnery zůstanou na stejném místě. 
Součástí celého projektu je i prodloužení 
chodníku v ulici Čísovická, a to identickým 
způsobem jako stávající úsek. Prodloužení 
je možné v současné době realizovat pouze 
k mostku, tj. v úseku, kde má město Mníšek 
pod Brdy zajištěn souhlas vlastníků. Opět by 
šlo o chodník o šířce minimálně 1,5 m v asfal-
tovém provedení. 
Projekt zpracoval podnik CityPlan. Celkové 
předpokládané náklady na realizaci všech 
částí jsou 5,4 mil. Kč včetně DPH (5,2 mil. Kč 
tvoří stavba a 200 tis. Kč náklady na tech-
nický dozor, projekt skutečného provedení, 
geometrické zaměření a další výdaje). Město 
předpokládá, že o dotaci se rozhodne ještě 
letos na podzim. Měla by tvořit 85 procent 
nákladů na stavbu. Přesná cena stavby (a tím 
i výše dotace a vlastního podílu města) bude 
zřejmá po ukončení soutěže. Výzva k podá-
ní nabídek v rámci zakázky malého rozsahu 
byla vyhlášena 20. září (nabídky je možné 
podávat do 10. října). 

Zora Kasiková, redakce, OKS

Stav chodníků na Lhotecké

Stav chodníku na Dobříšské
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TAKÉ V MNÍšKU  
FARNÍ CHARiTA  
POMÁHÁ POTŘEBNýM
Balíčky s potravinovou a nejnutnější materi-
ální pomocí nyní budou pravidelně dostávat 
lidé, kteří trpí sociální nouzí. Projekt Fondu 
evropské pomoci nejchudším osobám, který 
administruje ministerstvo práce a sociálních 
věcí, je realizován vybranými neziskovými 
organizacemi. Patří mezi ně také Charita 
České republiky – u nás Farní charita Mníšek 
pod Brdy. Můžeme tak občanům Mníšecka 
ve finanční a jiné nouzi nabídnout potravi-
ny, které jsou bohaté na nutriční hodnoty. 
Obsah balíčků je sestaven tak, aby byl pro 
danou kategorii co nejvhodnější. Obsahují 
mouku, olej, rýži, masové a rybí konzervy, 
těstoviny nebo potravinové doplňky. V ba-
líčcích s materiální pomocí lidé najdou zubní 
pasty, šampony, mýdla nebo prostředky na 
praní a mytí nádobí. Pro domácnosti s malý-
mi dětmi jsou v balíčcích i jednorázové plen-
ky a dětská kosmetika.

Dávka není nároková, není zde žádný parametr, který člověk musí spl-
nit. Nárok na potravinový balík mají jednou měsíčně jen vytipované 
rodiny, senioři nebo bezdomovci. Určitě ale nevíme o všech, kteří by 
pomoc potřebovali. Pokud ve svém okolí o někom potřebném víte, ne-
váhejte nás oslovit a my jim pomoc rády nabídneme. 

Za Farní charitu Monika Umlášková, 
603 455 406, monika.umlaskova@seznam.cz

Za MěÚ Jiřina Romová,  
318 541 931, jirina.romova@mnisek.cz

MNÍšEčANÉ VLONi USPOŘiLi  
5 TiSÍC LiTRů ROPY
Odevzdáním starých elektrospotřebičů jste vloni ušetřili takové množ-
ství ropy, které by vystačilo na ujetí 75 tisíc km osobním autem. Vyplývá 
to z certifikátu k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2015, který měs-
to obdrželo od společnosti Asekol. Jedná se o přesný výpočet přínosu 
pro životní prostředí, který vznikl díky zpětnému odběru a recyklaci vy-
sloužilých elektrospotřebičů odevzdaných občany města Mníšek pod 
Brdy. 

Občané Mníšku vrátili vloni v rámci zpětného odběru celkem 9,3 tuny 
elektrozařízení. Uspořili tak 4,3 t primárních surovin, 487 m3 vody a více 
než 5 tisíc litrů ropy. Vytřídili 286 televizí, 48 monitorů a 2 417,43 kg  
drobných spotřebičů. Jejich recyklací snížili emise skleníkových plynů  
o 24,91 tun ekvivalentu CO2.

Víte, že recyklací jediného televizoru se uspoří 2,89 l a 4,38 kg uhlí (které 
se nevytěží), 162,39 kWh elektřiny a 757 l vody? 

Zora Kasiková, redakce, OKS
CO SE CHYSTÁ NA MÍSTĚ BýVALÉHO KiNA
V ulici Pražská, v místě bývalé drogerie Teta a někdejšího kina, by měl 
vyrůst tzv. Polyfunkční objekt Pražská. Na konci června bylo ve společ-
ném stavebním a územním řízení vydáno rozhodnutí o umístění stavby 
a současně stavební povolení.  

Stavba dle tohoto rozhodnutí obsahuje tzv. Polyfunkční objekt Pražská 
o půdorysu 37 x 20 m (na pozemcích č. p. 69, 70/1 a 73). Objekt vzniklý 
na místě bývalého domu č. p. 17 bude dispozičně upraven, respekti-
ve posunut, bude dvoupodlažní, s výškou v hřebeni 14,3 m, s valbo-
vými střechami a podkrovím prosvětleným vikýři. Polyfunkční objekt, 
který vznikne na místě bývalého kina (č. p. 440), je navržen podsklepe-
ný, dvoupodlažní s ustupujícím třetím podlažím, s plochou střechou,  
o výšce 11,3 m. Obě stavby propojí prosklený krček.  

Vizualizace objektu dle podkladů v projektové dokumentaci,  
již má k dispozici Město Mníšek pod Brdy

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Mníšek
p. Brdy

ZA ROK 2015 JSTE ZAJISTILI SBĚR 9 325,43 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
111,07 MWh

Úspory vody *
487,24 m3

Úspory ropy **
5 137,71 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 94,86 t

Úsporu primárních
surovin
4,38 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 24,91 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
6 541 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
75 555 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Mníšek
p. Brdy

ZA ROK 2015 JSTE ZAJISTILI SBĚR 9 325,43 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
111,07 MWh

Úspory vody *
487,24 m3

Úspory ropy **
5 137,71 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 94,86 t

Úsporu primárních
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4,38 t
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o 24,91 t CO2 ekv
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OSOBNÍM AUTOMOBILU.

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povo-
lení podala společnost Pasáž Pražská, s. r. o. (jednateli jsou dle portálu 
justice.cz Michal Vančura a Roman Vyskočil). Jednatele Michala Vanču-
ru redakce oslovila s žádostí o bližší představení schváleného projektu. 
Reakci přislíbil do některého z dalších čísel Zpravodaje.

Součástí stavby je i parkoviště se 41 místy, které bude řešeno v rámci 
řízení o umístění a povolení stavby penzionu na pozemcích č. 66 a 68. 
Pro tuto stavbu bylo ukončeno územní řízení (žadatelem je společnost 
Gastro City Group, s. r. o., jejímiž jednateli jsou dle portálu justice.cz Aleš 
Krákora, Štěpán Šafařík a Michal Vančura), následovat by mělo řízení  
o udělení stavebního povolení. Jednatele Michala Vančuru redakce 
oslovila s žádostí o bližší představení schváleného projektu. Reakci při-
slíbil do některého z dalších čísel Zpravodaje.

Zora Kasiková, redakce, OKS
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7 STATEčNýCH  
A JEJiCH ÚSPĚCH  
V CAMBRiDGE 
ZKOUšKÁCH  
Z ANGLiCKÉHO  
JAZYKA!
V květnu 2016 absolvovalo dalších 7 studentů DUHA (Dětského Učebně 
Herního Ateliéru) zkoušku z anglického jazyka Cambridge YLE Exams. 
Cambridgeské zkoušky YLE (Young Learners Exams) jsou mezinárodně 
uznávané a jsou určené pro děti mezi 7 a 12 lety. Studenti se na zkouš-
ky připravovali v rámci kurzu anglického jazyka metodou Helen Doron  
a jejich píle sklidila úrodu nejvyššího počtu erbů, které certifikáty na-
šich úspěšných studentů zdobily. 

Ke slavnostnímu předání certifikátů Cambridge došlo ve čtvrtek 22. září 
v obřadní síni města Mníšek pod Brdy. Akce se zúčastnili nejen úspěšní 
studenti a jejich rodiče, ale rovněž někteří hosté. Za Mníšek pod Brdy 
poblahopřála a certifikáty předala paní místostarostka Daniela Pátero-
vá, za ZŠ Mníšek pod Brdy přišla své spolužáky podpořit třída 5. C spolu 
s třídní učitelkou Martinou Fialovou.

Hned v úvodu zazněla skladba „Piráti z Karibiku“ v podání klavíristky 
Marcely Rezkové a violoncellistky Silvie Králové. Skladbou od Adele 
„Rolling in the deep“ se slavnostní chvíle zakončila. Naši rytíři vystoupili 
díky vynikajícím výsledkům na první pomyslný schod široké škály Cam-
bridgeských zkoušek, takže ještě pár stupínků a jsou „ALMOST THERE“.

DUHA, která od 1. září 2016 již funguje pod hlavičkou jazykové školy 
SENTIA,  je mj. certifikovaným přípravným centrem na YLE Cambridge 
zkoušky. Zápis probíhá celoročně.  Více informací na www.helendoron.
cz či http://skolasentia.eu.

Monika Strouhalová

OCHRANA TRÁVNÍKU U PEKÁRNY
Zatím na zkoušku položilo Město ve spolupráci s komisí pro životní 
prostředí a Hnutím Brontosaurus několik dřev po okraji trávníku před 
pekárnou. Cílem je, aby auta na trávníku neparkovala, ale spolucestující 
přitom mohl vystoupit z auta. Pokud tyto obrubníky veřejnost přijme, 
budou instalovány trvale – dřevo bude lépe vzájemně spojeno a do 
země lépe ukotveno. Podobné zábrany jsou již plánovány u městského 
kulturního střediska. V Praze veřejnost takové řešení přijala dobře, lépe 
než patníky a podobná řešení. 

Prosíme proto, abyste nám přes Facebook, diskusní fórum města apod. 
sdělili své názory na takové řešení, a pokud je přijatelné, abyste navrhli 
další lokality, kde by toto jednoduché řešení bylo možné pro ochranu 
veřejné i soukromé zeleně využít. Po dohodě s Městem Mníšek pod 
Brdy by pak práci udělalo Hnutí Brontosaurus v rámci své činnosti. 

Za komisi pro životní prostředí Pavel Jeřábek

ZaČaLI jSme S nadŠením
My momma always said, „Life was like a box of chocolates. You never 
know what you‘re gonna get.“ – Máma vždycky říkala: „Život je jako 
bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš,“ říká Forrest Gump. I my se může-
me pouze domnívat, kam naše (vaše) děti i nás samotné život zavane. 
Do určité míry to ale ovlivnit můžeme.

Přál bych si, aby z dětí, které navštěvují naši školu, vyrostli zodpovědní 
dospělí – vůči sobě i společnosti. Líbilo by se mi, kdyby jako dospělí 
měli svůj vlastní názor, ale tolerovali i názor druhého. Aby se neuchy-
lovali k jednoduchým soudům a uměli věci a lidi vidět z více stran. Aby 
byli laskaví a pomoc druhým byla jejich každodenní činností. Byl bych 
nadšen, kdyby jejich hlavní životní náplní bylo „jak být užitečný?“.

Ve škole se snažíme, aby k tomu děti směřovaly. Pracujeme na sobě  
a jako učitelé často diskutujeme nad směřováním školy a jejím posunu. 
I když ne vždy se vše daří, cítím velké nadšení mezi námi učiteli, ochotu 
vzájemně si pomáhat a také radost z učení.

Vedeme děti k tomu, aby se vyjadřovaly ke škole, ať už prostřednictvím 
školního parlamentu nebo jinak. Snažíme se, aby vyučování přesaho-
valo školní zdi a odehrávalo se nejen venku, ale i v souladu se životem 
a potřebami dětí. Zlepšujeme vybavení školy tak, aby poskytovalo pří-
jemné a moderní zázemí pro učení.

Pokud se o tom všem chcete dozvědět více, školu pozitivně podpořit  
a ovlivnit a ochutnat z bonboniéry, kterou ve škole připravujeme, přijď-
te na oslavu 60 let existence školy 8. října. 

Josef Porsch

Podrobný program najdete na www.zsmnisek.cz a www.mnisek.cz.
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ŽIVOTní PrOSTředí náS Zajímá
V novém školním roce 2016/2017 pokračujeme v projektu Erasmus+ finan-
covaném Evropskou unií. Jedná se o projekt s názvem Životní prostředí 
kolem nás jako výzva a odpovědnost. Do projektu jsme zapojeni spolu se 
školami ze Španělska, Lotyšska, Polska, Turecka, Chorvatska a Řecka.
Cílem projektu je vzbudit zájem žáků o životní prostředí a uvědomění si 
vlastní odpovědnosti za jeho ochranu. Kromě toho žáci mají možnost neje-
nom procvičit si cizí jazyk, ale i zlepšit jeho úroveň, protože komunikace se 
školami probíhá v anglickém jazyce. Navíc si žáci uvědomí kulturní a sociální 
rozdíly mezi národy v Evropě a potřeby jejich respektování. 
Tento rok nás čeká hodně aktivit a výjezdů do partnerských škol ve Špa-
nělsku a Chorvatsku. Zároveň nás čeká slavnostní ukončení projektu, kdy 
žáci daných škol stráví u nás v Mníšku pod Brdy celý týden a budeme mít 
možnost představit nás a naši republiku.

Některé z aktivit, které na nás čekají: 
l  Den projektu, který se uskuteční v den oslavy 60. výročí školy, kde Vám 

představíme aktivity, které jsme udělali a zároveň vystavíme některé  
výrobky. Tímto Vás srdečně zveme.
l  Při výjezdu do Španělska se budeme zabývat recyklací a seznámíme se  

s tímto státem.

ZŠ KOmenSKÉhO 886 
Ohlédnutí
Máme za sebou sice již 1 měsíc nového školního roku, ráda bych se ale 
krátce vrátila k několika akcím a výletům z konce roku minulého. V květnu 
starší žáci navštívili zábavně-edukativní výstavu Labyrinthum v Praze, kde 
si potrápili hlavičky a na obřích hlavolamech potrénovali logické myšlení. 
1. června jsme u příležitosti Dne dětí zpestřili žákům výuku a uskutečnili 
jsme sportovní dopoledne u Zadního rybníka. V červnu jsme se na chvíli 
rozloučili s fenkou Trudy, která k nám chodí již třetí rok, vždy na jaře, v rámci 
canisterapie. Je víc než zřejmé, že setkání s ní působí žákům velkou radost 
a pomáhá jim odbourat napětí. Poslední červnový týden jsme se vydali na 
exkurzi do České televize. Žáci si prohlédli zákulisí výroby pořadů, potkali na 
chodbách několik pohádkových postav a vyzkoušeli si profesi kameramana 
a hlasatele.

Úspěchy našich žáků 
Základní vzdělávání v tomto školním roce ukončili tři žáci devátého roční-
ku. Všichni byli přijati na obory, které si vybrali. Držíme jim palce, aby další 

studium zdárně zvládli. Zrovna tak jako 
jejich starší spolužáci, kteří nás chodí 
čas od času navštěvovat a oprávněně se 
chlubí svými úspěchy – ukončení studia 
na středních odborných učilištích (ně-
kteří zvládnou i dva obory), získání dob-
rého pracovního místa. Občas se mě 
někdo zeptá, zda vůbec a kde naši žáci 
po ukončení školní docházky pokraču-
jí v dalším studiu, s čistým svědomím 
odpovídám: ano, pokračují a mnozí z 
nich jsou velmi úspěšní. Jsme opravdu 
hrdí, že se dokáží tak kvalitně uplatnit 
v dalším životě. Takže opravdu není na 
místě mít obavy z umístění dítěte do 
školy určené žákům se speciálními vzdě-
lávacími potřebami. Naopak zde pod  

vedením speciálních pedagogů, ve třídách s menším počtem žáků a indivi-
duálním přístupem, mohou překonat těžkosti, které jim dosud neumožnily 
rozvíjet se v maximální možné míře.

Co nás v ZŠ Komenského 886 čeká letos?
V letošním školním roce chceme realizovat celoroční projekt zaměřený 
na zeměpis, přírodu a historii. Společně s žáky tvoříme plány cest do ně-
kterých českých a moravských měst, jako jsou Mariánské Lázně, Tábor, 
Kamenice nad Lipou a Lednice. Podařilo se nám také získat dotaci od 
Středočeského kraje na primární preventivní program. S žáky II. stup-
ně se zaměříme na témata Co je pro mě důležité, Vztahy ve třídě, Moje 
pravidla, Jiné závislosti/Virtuální svět a Internet a volný čas. Další část 
grantu bude využita pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  
v této oblasti.

Marcela Krákorová (ZŠ nad lékárnou)
(Plná verze textu na webu Zpravodaje)

l  Zúčastníme se hodiny zeměpisu a dějepisu metodou CLIL, tvorby online 
slovníků, budeme zkoumat znečistění vzduchu, seznámíme se se svátky 
a jídlem v partnerských školách, s důležitostí recyklace.
l  Během pobytu v Chorvatsku budeme zkoumat ekologické zemědělství, 

pěstování léčivých rostlin a navštívíme přírodní památky. 

Podrobnosti o projektu a popis všech aktivit jsou na stránkách Základní ško-
ly Mníšek pod Brdy, kde najdete i odkaz na stránky projektu. V případě, že 
byste se chtěli do projektu zapojit, pomoci nám s nějakou aktivitou nebo 
přispět nápadem, prosím, kontaktujte mne (kontakt na stránkách školy).

Děkujeme a těšíme se na Vaši pomoc.
Mgr. Ivana Širková

Tento projekt je realizován za finanč-
ní podpory Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně 
autor. Sdělení nereprezentuje názory 
Evropské komise a Evropská komise 
neodpovídá za použití informací, jež 
jsou jeho obsahem.

ZÁKAZ POUžÍVÁNÍ MOBiLů DĚTi CHÁPOU
Od prvního září začal v ZŠ Komenského 420 platit nový školní řád, který 
zakazuje používání mobilní telefonů, tabletů, netbooků, notebooků či tzv. 
chytrých hodinek, a to nejen v hodinách, ale i o přestávkách. 
„Řada dětí se věnuje obsluze těchto zařízení během vyučovacích hodin, 
nesoustředí se na výuku, snaží se hrát hry, pokouší se komunikovat na so-
ciálních sítích, což může mít za následek nepochopení učiva. Mnoho dětí 
pak této činnosti věnuje i většinu času o přestávkách, takže si ani nestihnou 
dojít na toaletu nebo se v klidu nasvačit,“ říká ředitelka školy Michaela Pa-
žoutová. Toto opatření podle ní doporučil celý učitelský sbor a podpořila 
školská rada.
Kromě prevence závislosti na mobilech a podobných zařízeních má přija-
té opatření za cíl umožnit přirozenější rozvoj sociálních kontaktů, omezit 
eventuální podvádění při testech a díky tomu, že pozornost žáků nebude 
odváděna, tak zlepšit celkovou kvalitu vědomostí. I nadále však bude škola 
ve výuce využívat např. mobilní iPad učebnu, svá vlastní zařízení smějí žáci 
používat jen na výzvu učitele a regulovaně. 

reakce dětí? Chápou, v čem je přínos
Jak to vidí žáci 6.B: 
Podle mě je to hodně dobrý nápad, protože se o sobě více dozvíme. Když je  
každý o přestávce na telefonu, tak třeba ani neví, co se kolem něj děje. (Aneta)

Co jsme se o sobě nedozvěděli od první třídy, to jsme se dozvěděli za těch pár 
dní od začátku září. (Kateřina) 

Hrával jsem třeba celou přestávku hry, teď hrajeme třeba flašku* a povídáme si. 
A je to lepší. Nehádáme se a skoro vůbec si nenadáváme.  (Michal)

A co na to žáci 8. B:
Když jsem se to dozvěděla poprvé, naštvalo mě to. O přestávce jsme vždycky 
koukali třeba na videa. Ale teď, je to pár dní, mám pocit, že ten mobil už nepo-
třebuju, povídáme si a je to relativně dobrý.  (Vanesa) 

Já jsem na mobilu nikdy moc nebyla, ale štve mě, že nám zakázali i empétrojky. 
Moc si nerozumím s lidmi ve třídě, a když můžete poslouchat písničky, přesta-
nete vnímat svět kolem sebe.  (Klára)

Upřímně mi to moc nevadí, protože teď nemám mobil, ale trochu mi vadí, že je 
větší hluk ve třídách, protože dřív byli lidi klidní u mobilů.  (Tomáš) 

Reakce rodičů ze sociální sítě Facebook  
(většina názorů zde podporovala opatření školy):
Pro mě je to nepřijatelný zásah do práv a svobod člověka. Aby učitelé rozdávali 
poznámky za to, že se někdo podívá na mobil, kolik je hodin, to je prostě zvůle  
a šikana... A minimálně v komunikaci s rodiči zde škola skutečně selhala. Jinak 
by se vysvětlení na jejích stránkách neobjevilo až poté, co jsem vznesla námit-
ku. Možná by stačilo vysvětlení, co k tomu školu vedlo. 
Souhlasím a to zcela. Jde také o vytváření závislosti na „mobilu“ a zdravý kon-
takt s vrstevníky se vytrácí, kromě již zmíněných aspektů týkajících se vyučová-
ní jako takového. Jsem přesvědčena, že děti si tímto způsobem i pěstují správné 
návyky pro budoucí nástup do vyššího stupně školy a později do práce.
Já se školou souhlasím a doufám, že to nezruší. Za děti mají v době vyučová-
ní zodpovědnost, a kdyby se dělo něco zásadního, tak se to dozvím. A věřím, 
že to může pomoci dětem v sociálních vazbách „naživo“. Ono koukat na třídu  
30 dětí, které čumí do svých mobilů, je hrozně smutný. 

Další reakce dětí i dospělých a celý text vyjádření školy najdete na webu 
www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj.

Zora Kasiková, redakce, OKS
*„Flaška“ je stolní hra.
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Knihovna

MěStSKá KNIHOVNA  
Mníšek pod Brdy

nOVÉ KnIhY PrO dOSPĚLÉ
MORAVEC, Martin 
ENTER, MAMI!
O učení maminky, jak zacházet 
s počítačem, je jeden ze sloupků, 
které novinář Martin Moravec 
napsal za deset let do čtvrtečního 
magazínu MF DNES. 

TYLER, Anne 
ŠPULKA MODRÉ NITĚ
Několik generací Whitshankových 
vypráví příběhy své rodiny, 
příběhy jsou plné lásky a smíchu 
stejně jako zklamání a žárlivostí.

CLARKE, Stephen 
MERDE PO EVROPSKU
V dalším románovém 
pokračování se Angličan Paul 
West dostane do Evropského 
parlamentu, kde je jako asistent 
francouzské poslankyně od 
začátku podezřelý.

DÁN, Dominik  
CELA ČÍSLO 17
Vysokoškolský profesor 
matematiky Kamil Puskailer je 
odsouzen ke třinácti letům vězení 
za vraždu své manželky. K tomuto 
zločinu se ale nepřizná a tvrdí, že 
ho vůbec nespáchal. Po nástupu 
trestu je Puskailer zařazen do cely 
s číslem 17, kterou sdílí společně 
se třemi vrahy.

BAUER, Jan 
MRTVOLA V BRNĚNÍ
Případy královského soudce 
Melichara odehrávající se v 
pozdně středověkých Čechách.

KING, Stephen 
BAZAR ZLÝCH SNŮ
Nová sbírka povídek světově 
proslulého mistra napětí se 
vymyká klasickým kingovským 
příběhům o monstrech  
a nadpřirozených zásazích. 

MANKELL, Henning 
PYRAMIDA
Detektivní román, ve kterém 
kapitán Klenský řeší s pomocí 
překladatelky Marie několik let 
starou vraždu.

NOWAK, Jenny 
JAK MI ZVÍŘATA MLUVILA  
DO ŽIVOTA
Sbírka vtipných příběhů  
o zvířatech pocházejících  
z období, kdy autorka pracovala 
jako chovatelka exotické zvěře 
v ZOO. Rozšířené vydání knihy 
„Zvířátka chováme pro radost“.

nOVÉ KnIhY PrO dĚTI
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana 
HASIČSKÉ POHÁDKY
V těchto pohádkách mají kromě 
hasičů svoje místo taky vodníci, 
zvířátka a hasičská auta.

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana 
PRÁZDNINOVÉ POHÁDKY
Dvacet krátkých pohádek s 
prázdninovou tématikou. Určeno 
dětem od čtyř let a mladším 
školákům.

CENKL, Jakub 
NEBOJÍM SE TMY
Leporelo s posuvnými částmi, díky 
kterým se noční strašidla promění 
v neškodné věci.

NILSSON, Frida 
PIRÁTI Z LEDOVÉHO MOŘE
Dobrodružný severský příběh  
o statečné dívce, která se vydává 
zachránit svou mladší sestřičku 
z rukou obávaného piráta 
Bělohlava. 

DAHL, Roald 
FANTASTICKÝ PAN LIŠÁK
Tři farmáři se snaží zničit pana 
Lišáka, ten jim ale jejich plány 
překazí. Určeno pro mladší školní 
věk.

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

KnIŽní rOháČeK

  1.  VYPRÁVĚNÍ S NADPŘIROZENÝMI JEVY PRO DĚTI
  2.  CO SI NESL HONZA V RANEČKU
  3.  AUTOR LICHOŽROUTŮ
  4.  PŘÍČINA RŮŽENČINA STOLETÉHO SPÁNKU
  5.  KAMARÁDKA MAXIPSA FÍKA
  6.  HUPŮV OPIČÍ KAMARÁD
  7.  DĚTSKÝ POŘAD SE Š. HANIČINCOVOU A ČERTÍKEM BERTÍKEM
  8.  KDO SÍDLIL NA VĚTROVĚ
  9.  AUTOR NASCHVÁLNÍČKŮ
10.  ... A SKŘIVÁNEK
11.  POSTAVA Z KNIHY A. LINGRENOVÉ (NEPLECHA)
12.  Z JAKÉHO KOVU BYL POKLAD E. ŠTORCHA
13.  VERNŮV KAPITÁN
14.  MAJITELKA KOUZELNÉHO PRSTENU

Prázdná+legenda

Stránka 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1
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4 6

8

10 12

13

14

3 5 7 9 11

ZVeme VáS na STraŠIdeLnÉ ČTení
v úterý 1. listopadu od 17 hodin
Předtím se opět můžete  
těšit na výtvarnou dílnu  
(od 15 hodin). 

KnIha PrO dOSPĚLÉ:
Bernard MINIER
Mráz
Poklidné městečko Sain-Martin-de-Comminges 
ve francouzských Pyrenejích, třeskutý mráz, mrt-
vý kůň bez hlavy zavěšený na vrcholu horské la-
novky a DNA nejostřeji hlídaného sériového vraha 
na místě činu. Tak začíná strhující severský thriller 
s detektivem Martinem Servazem v hlavní roli. 
Kombinace již tradičně syrových severských zlo-
činů, mrazivé atmosféry a houževnatého policisty 

dělá z této knihy napínavé čtení. Kniha Mráz je prvním ze tří dílů  
a i ostatní díly této série (Kruh a Tma) jsou stejně napínavé.

Tereza Bauerová

KnIha PrO dĚTI: 
Jeffrey BROWN
Star Wars: Jediská (džedájská) akademie: 
Návrat Padawana
Jak už název vypovídá, je to druhý díl komiksové 
série o výuce na akademii pro jedi. První se jmenu-
je: Star Wars: Jediská (džedajská) akademie. Kniha 
uchvátí nejen děti, ale i dospělé, ale především všech-
ny fanoušky hvězdných válek. Ilustrace jsou krásné a díky tomu, že 
se jedná o komiks, je text nenáročný, avšak kniha je doplněna o souvis-
lý text psaný deníkovým stylem.

Nikola Bláhová

ZaUjaLO náS
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Kultura

8. října, 9.00–14.00
Tvořivý trh

Předzámčí (v případě nepříznivého počasí v MKS), 
Mníšek pod Brdy 

Seznamte se s tvůrci z Mníšku a okolí
http://1url.cz/utoq8

8. října, 10.00–15.00
Oslavy 60. výročí založení školy
ZŠ Komenského 420, Mníšek pod Brdy

Jste zváni k prohlídce školy a představení její 
historie i současnosti 

www.zsmnisek.cz 

8. října, 16.00
Písňový koncert 

richard novák (bas), 
 jaroslav Šaroun (klavír)

Kostel sv. Martina a sv. Prokopa, Karlík
www.dobrichovice.cz

9. října, 15.00
Výstava

Svět kreslený světlem
Barokní areál Skalka (klášter), Mníšek pod Brdy
Vernisáž poslední letošní výstavy uskutečněné 

ve spolupráci s Fotoklubem Beroun  
(výstava potrvá do 6. 11.)

www.mnisek.cz

8.–9. října, 10.00–17.00
Umisťovací výstava koček a psů

Muzeum betlémů, Karlštejn 
Organizuje občanské sdružení na ochranu 

zvířat Podbrdsko
www.kockypodbrdsko.cz

10., 17., 24. a 31. října, 10.00
malohrátky

Kavárna Malý mnich, Mníšek pod Brdy
Tvoření pro maminky s dětmi

www.malymnich.cz 

12. října, 7.15
Výlet

Památková zóna Litoměřice
Klub důchodců, Mníšek pod Brdy

Klub důchodců zve na prohlídku s průvodcem 
(předprodej v Klubu)

www.mnisek.cz

14. října, 19.00

Koncert (sólový recitál)
miroslav Paleček

Divadélko K, Mníšek pod Brdy
Zazní písně z Osvobozeného divadla  

i autorské skladby včetně známých hitů.
http://1url.cz/pto3M

15. října, 18.00
Koncert 

George heriot’s Senior Chamber Choir
Kostel sv. Václava, Mníšek pod Brdy

Spirituály a duchovní skladby v podání  
studentského pěveckého sboru ze Skotska

www.mnisek.cz

18. října, 17.00
Pohádková půlhodinka 

O tajemné hoře
Kavárna Malý mnich, Mníšek pod Brdy

Pohádka v podání Gabriely Poláčkové  
a Lucie Drbohlavové

www.malymnich.cz

18. října, 19.00–22.00
Koncert 

Ondřej Soldán
Kavárna Malý mnich, Mníšek pod Brdy

Koncert brněnského interpreta  
(autorské texty s neotřelými melodiemi) 

www.malymnich.cz

23. října, 18.00 

Koncert 
Příbramská filharmonie a Smíšený 

komorní pěvecký sbor dr. Vl. Vepřeka
Kostel Nejsvětější Trojice, Dobříš

Benefiční koncert pro obnovu varhan  
- Lužanská mše D-dur Antonína Dvořáka  

v podání symfonického orchestru a velkého  
pěveckého sboru - pod vedením  

Veroniky Kopecké
www.varhanydobris.cz 

26. října, 18.30
Koncert

Vodnářský zvon
Kino Řevnice

Multimediální projekt Tomáše Pfeiffera spojující 
historický Vodnářský zvon s velkoplošnou  

parabolickou projekcí
www.dub.cz

26. října, 19.00
minikino

medvědí ostrov 
Kavárna Malý mnich, Mníšek pod Brdy

Film o strhující cestě napříč divokou norskou 
krajinou

www.malymnich.cz

6.–27. října 
Výstava

má imaginární domovina 
Zámek Dobřichovice

Výstava fotografií Alfréda Šupíka
www.dobrichovice.cz

30. října, 15.00 

Pohádka Plaváček 
Divadélko K, Mníšek pod Brdy 

Hraje Divadélko ELF  
(Petra Mošovská a Mirek Hnátek) 

www.mnisek.cz 

1. listopadu, 17.00
Strašidelné čtení

Městská knihovna, Mníšek pod Brdy
Pokračování loňské úspěšné akce určené 
zejména dětem, které bude od 15 hodin  

předcházet výtvarná dílna 
www.knihovna.mnisek.cz

3. listopadu, 19.30
Přednáška 
Pravá Kuba

Kavárna Malý mnich, Mníšek pod Brdy
Slávka Chrpová, šéfredaktorka časopisu  

Cykloturistika, uvádí multimediální přednášku  
s tancem na téma Pravá Kuba

www.malymnich.cz

       KULTUra V mníŠKU POd BrdY a OKOLí (výběr)
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Sport

PĚT dní S míČem: FOTBaLOVý KemP 2016
Trenéři fotbalové přípravky uspořádali ve dnech 24. až 28. srpna 2016 
pro fotbalisty přípravky FK Mníšek pod Brdy „Fotbalový kemp 2016“.  
Každé ráno se v osm hodin scházeli na fotbalovém hřišti FK Mníšek pod 
Brdy se svými trenéry a trávili zde celý den do 16.30 hodin.
Pracovali jsme na fyzické přípravě, trénovali jsme fotbalové dovednosti, 
cvičili fotbalové situace a rozebírali hru pomocí videa. Kromě fotbalu 
jsme hráli i nohejbal, volejbal, vyrazili jsme soutěžit do lesa a hledali 
jsme poklad. Kemp navštívil Radek Sňozík, bývalý prvoligový brankář 
Bohemians 1905, který každému z našich fotbalistů věnoval podepsa-
nou fotografii a vedl trénink našich brankářů. 
Po celou dobu kempu měli fotbalisté dost pití i jídla, o to se příklad-
ně postaral pan M. Klikorka s rodinou. Na oběd jsme se přesouvali do  
restaurace na Řitce – buď pěšky nebo autobusem.
Předposlední den malí fotbalisté fandili při zápase „A“ mužstva FK Mní-
šek pod Brdy a TJ Sokol Klecany 3:1, kdy svým neúnavným povzbu-
zováním přispěli „A“ týmu ke skvělému výsledku. Po zápase jsme se  
přesunuli na fotbalové hřiště do Rymaně, kde jsme opékali buřty a spali 
ve stanech.
Poslední den kempu jsme na hřišti v Mníšku uspořádali olympiádu fot-
balových dovedností, které se zúčastnil vždy fotbalista s jedním z rodi-
čů. Na jejím konci dostali fotbalisté Certifikát Fotbalového kempu 2016 
a sportovní lahev se svým jménem.
Trenéři fotbalistům poděkovali a slíbili, že se Fotbalový kemp bude ur-
čitě konat i v roce 2017. Úplnou tečkou Fotbalového kempu 2016 bylo 
společné posezení u grilování.
Děkuji touto cestou D. Hnátnické a trenérům za uskutečnění Fotbalové-
ho kempu 2016, za obětavý a profesionální přístup a za samotné zorga-
nizování kempu do poslední maličkosti. Velké díky vám patří s ohledem 
na počasí, které nám přálo až moc, a za Váš čas, který jste obětovali pro 
naše fotbalisty. 

Je to o to cennější, že dnes není 
lehké zajistit sponzory, kteří by 
nezištně přispěli, finančně nebo 
materiálně, na rozvoj aktivit na-
šich malých fotbalistů. Pokud 
máte možnost a chcete je podpo-
řit, budeme rádi.
Do dalších ročníků a turnajů přeji 
hodně síly, trpělivosti a příznivých 
sportovních výsledků! 

Bc. Miloš Gruntorád, vedoucího mužstev mladších přípravek,  
milos.gruntorad@volny.cz, 603 533 797

(Redakčně upraveno)

COUnTrY TanCe V mníŠKU 
V loňském roce se v Městském kulturním středisku v Mníšku začalo tan-
čit v rytmu country. Tento taneční styl si mohou vyzkoušet jak děti, tak 
i dospělí, a to každou středu v MKS V Lipkách. Výuka dětí je od 17 do  
18 h., pro dospělé od 18 do 19 h.
Začátkem letošního roku proběhl dokonce již i malý neformální country 
bál. Účastníků sice nebylo moc, ale 
zdálo se, že ti, co přišli, odcházeli 
nadšeni a nálada byla velice fajn.
Co jsou vlastně country tance? 
Jedná se o americké lidové tance, 
které se tancují v různých forma-
cích, řadách, kroužcích aj. často 
na nápovědu tzv. callera. Ten ta-
nečníkům při tanci napovídá, jaké 
figury tančit. Hlavní je přátelskost, 
pohoda, zábava.
Country tance mají kořeny v Evropě – vliv měly irské, skotské a fran-
couzské tance, které se do Ameriky dostaly spolu s evropskými osad-
níky. A jak se dostávají country tance do Mníšku? Díky lektorkám Daně 
a Marii, matce s dcerou, které se sem nedávno přestěhovaly. Obě mají 
s výukou country tanců i s vlastním tancováním v tanečním souboru 
letité zkušenosti. Dana tancovala před lety v jednom z nejznámějších 
pražských country souborů, ve Dvoraně. Dnes dvacetiletá Marie tan-
cuje od dětství, nyní v úspěšném souboru, který na country soutěžích 
obsazuje přední místa. 

náBOr TaeKwOn-dO ITF 
Jsme největší školou Taekwon-Do ITF v České republice a již tradičně 
pořádáme nábor nových studentů. První měsíc tréninků je zcela zdar-
ma, přijď se podívat i ty!

Taekwon-do je moderní korejské bojové umění, které si dává za cíl vše-
stranný rozvoj studentů po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní 
morální zásady, kterými by se měl řídit každý taekwondista, jsou zdvo-
řilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch. V České re-
publice se Taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým 
svazem Taekwon-do ITF, jehož členem je i naše škola Ge-Baek Hosin 
Sool. Jako technický dohled zde působí mezinárodně uznávaný korej-
ský velmistr HWANG HO-YONG, IX. dan.

Mimo sportovní stránku je kladen nemalý důraz na výuku umění sebe-
obrany. Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, 
ale členskou základnu tvoří i děti předškolního věku, senioři a dokonce 
i celé rodiny.

Tréninky probíhají vždy pod dohledem kvalifikovaných učitelů. Stan-
dardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkon-
kurenční školné. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, 
výukové semináře, soustředění, závody a nabízíme také individuální 
výuku. 

Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně zváni na tréninky, které 
pravidelně probíhají v Mníšku pod Brdy, a to každé úterý 18.30–19.30 
a pátek 18.00–19.00 v ZŠ Komenského. Pod vedením mistra Martina  
Zámečníka VII. dan (tel. 603 302 739) nebo Pavla Štěpa 1. kup  
(tel. 607 940 663). Více informací o naší škole Ge-Baek Hosin Sool najde-
te na internetových stránkách www.tkd.cz. Popřípadě nás kontaktujte 
na e-mailové adrese info@tkd.cz. 

Aneta Poklopová

Výuka dětských country tanců – středa od 17 h.
Děti tu zábavnou formou získají taneční a rytmickou průpravu, učí se 
koordinovat pohyb, vnímat hudbu a její rytmus. S dětmi nacvičujeme 
jednoduchá zábavná vystoupení. Podle zájmu a schopností se děti mo-
hou s naučenými předtančeními účastnit i soutěží a přehlídek.

Tance pro dospělé – středa od 18 h. 
Tento kurz je určen pro ty, kdo se chtějí naučit základy country tanců  
a časem si i neformálně vyzkoušet, jak se tančí na country bále. Nejprve 
se ale naučíte základní country kroky, základní figury a nejjednodušší 
country tance. Není rozhodně třeba zvláštních tanečních schopností, 
hlavní je radost z hudby a chuť se tyto tance naučit. Přihlásit se může 
úplně každý, jednotlivci i páry, mladí i starší, ženy i muži. Lze zařadit  
i výuku řadových tanců, kde nejsou třeba ani páry a tančí se jednotlivě.

Náborová, ukázková hodina proběhne 12. října 2016, pro děti od 17 h., 
pro dospělé od 18 h. 

Linda Sevaldová
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Rozhovor

V 80. letech byl KAMIL StŘIHAVKA 
frontmanem heavymetalového 
Motorbandu, v letech devadesá-

tých pak jedním ze tří pilířů „supersku-
piny“ BSP a především Ježíšem, který 
v představení Jesus Christ Superstar 
nadchl v letech 1992-1998 více než  
850 tisíc diváků. Za třicet let, kdy se 
pohybuje na české hudební scéně, 
hrál snad ve všech městech republiky. 
A v sobotu 10. září zněly písně Woo-
-doo, Když se snáší déšť, Černá růže  
v nezvyklém až lehce reggae aranžmá 
a samozřejmě Země vzdálená i zahra-
dou mníšeckého zámku. 

S jakým uskupením a programem jste v Mníš-
ku vystoupil? 
Tento akustický projekt je výjimečný ve více 
ohledech. Pro mne je to kontrapunkt k rocko-
vým koncertům. Dramaturgii jsem připravoval 
dva roky a stojí na písních, jež jsou různě roz-
troušené po mých deskách, ale naživo jsem je 
nikdy nehrál, protože se pro svoji subtilnost 
nehodily na playlist rockového koncertu. 
Akustické koncerty jsou koncipované tak, že 
diváci i kapela sedí a hraje se pouze v komor-
ních prostorech. Je to takový můj vzdor vůči 
neutěšeně uspěchané době, která s sebou 
přináší to, že lidé vnímají hudbu spíše jako 
kulisu - málokdo si dnes dokáže pustit v klidu 
celou desku. Během těchto koncertů se lidem 
snažím vyprávět příběhy, které ve skladbách 
jsou, mají větší možnost na písně se soustředit 
a zaposlouchat se do nich. A možná si ani neu-
vědomí, že si vyslechnou dvě desky. 

Chci, aby se lidé na chvíli zastavili, nenásilnou 
formou je vracím zpátky do doby, kdy se hud-
ba poslouchala soustředěně a v klidu. Pro mne 
to byl vždy rituál, když jsem si pouštěl desku: 
otřel jsem ji, prohlížel si booklet, dal jsem si  
k tomu kávu a cigárko. A tyto chvíle bych li-
dem chtěl přiblížit. 

Zároveň jsem svou stávající kapelu Leaders!, 
kterou mám už deset let, obohatil o další ná-
stroje, které naživo běžně nepoužívám: flétny, 
saxofony, perkuse, steel guitar, dobro, kontra-
bas. Jsou to všechno krásné akustické barvy, 
mohu si více hrát s aranžemi a užívám si tak  
i „kopec muziky“.  

Loni v dubnu mělo v Baráčnické rychtě premi-
éru Vaše autorské představení Tolik hlav, letos 
od září pokračuje v Divadle Metro. I pro příběh 
této divadelní hry je zásadní hudba. Vnímáte 
život a jednotlivá jeho období prostřednictvím 
hudby? 
Už třicet let se hudbou živím, v mém životě 
měla vždy důležitou roli, zvláště v době tuhé 
totality byla jednou z věcí, která mě držela nad 
vodou. 

Představení Tolik hlav, které jsem napsal, je  
z velké části autobiografickou záležitostí. Pří-
běh je samozřejmě fikce, ale jsou v něm za-
komponované situace, které jsem zažil. A v té 
hře kladu velký důraz na hudbu, i moje posta-
vy drží ve zlých časech hudba nad vodou. Hud-
ba byla pojítkem mezi západním způsobem 
života a tím lágrem, ve kterém jsme se všichni 
nacházeli, jedinou možností, jak se osvobodit. 
Divadlo je pro mne i pro herce ostrůvkem svo-
body. A protože jsme nezávislí – jsem autor, 
režisér a producent v jedné osobě - můžu si 
dělat, co chci. Ta nezávislost je strašně důležitá 
a mám radost, že herci od začátku přistoupili 
na můj slogan: Pojďme si hrát - po práci legra-
ci. Sami mi před reprízami volají, že se těší. Při-
tom jsou to hodně vytížení herci: Jan Zadražil, 
Jan Dolanský, Zdena Hardrbolcová, Kristýna 
Leichtová. Jsem moc rád, že jsem „kápnul“ na 
takhle krásné lidi, kteří nejen, že oživili mé po-
stavy, ale navíc přistoupili na mou myšlenku  
a myslím, že si i uvědomují, že to už nikdy ne-
zažijí. Snažil jsem se to představení koncipovat 
jako klubové divadlo, které jsem zažil v 80. le-
tech, a myslím, že se to podařilo. Jsem rád, že 
jsme na tom našem ostrůvku svobody, byť jen 
dvakrát do měsíce, a že si to vzájemně užívá-
me. Je to příjemné.

Jaké to bylo – s Vaší vlastní hereckou a pěvec-
kou zkušeností z divadla – režírovat herce?
Jsou to profesionálové, a když profesionální 
herec věří režisérově ideji, je jeho prací se mu 
úplně oddat a poddat. Měl jsem samozřejmě 
obrovský ostych a nevěděl jsem, jak mne vez-
mou v pozici režiséra. Od první čtené zkoušky 
mi velmi ulevili, protože viděli, že jsem připra-
vený. Nedovolil bych si improvizovat, protože 
si vážím jejich práce. Dali mi obrovskou ener-
gii. Pro mne je nejkrásnější ten tvůrčí proces, 
kdy se představení zkouší, a přál jsem si, aby 
si to také užili. Ta spolupráce byla úžasná a při 
každé repríze se štípu do tváře, jestli je to sku-
tečnost nebo sen. Nejúžasnější pocit pro mě 
je, že příběh, dialogy a repliky díky hercům oží-
vají, navíc do toho dávají svou osobnost. Před-
čilo to mé očekávání a jsem nadšený. Sice jsem 
v tom utopil veškeré svoje úspory, ale vnímám 
to jako koníček – když někdo rybaří, také si 
musí koupit prut, naviják, třpytky… 

HUDBU BYCH NEVYMĚNiL ZA NiC NA SVĚTĚ
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Rozhovor

A vznikne i film? 
V mnoha rozhovorech  o hře se objevilo, že 
jsem si hrou Tolik hlav splnil svůj sen. Ale ten 
sen nebyl zrealizovat námět, který jsem v hla-
vě nosil 35 let, jako divadlo. Byl to námět na 
film. Za tu dobu jsem si ten film v hlavě „na-
točil“ asi tisíckrát: mám přesný počet postav, 
vymyšlenu úvodní a závěrečnou scénu, ba-
revně a v HD kvalitě. V divadelním prostředí 
se pohybuji třiadvacet let, a tak bylo logickým 
krokem zpracovat to do komorního divadelní-
ho představení. Beru to jako stupínek k mému 
skutečnému snu natočit to jako biják. Ale to 
dnes znamená najít investora, stojí to nemalé 
peníze. Nicméně sny jsou od toho, aby se plni-
ly. Nikdy netlačím na pilu, třeba se to poštěstí. 

Prožíváte muziku jinak, než když jste před  
30 lety začínal?
Určitě ne. V mém vnímání je hudba hlavně  
o emocích, jsem emocionální interpret. Mys-
lím, že spousta lidí, kteří chodí na mé koncerty, 
třeba ani tak hudbě nerozumí, ale to, čemu ro-
zumí úplně každý, jsou právě emoce. Já bych 
hudbu nevyměnil za nic na světě. Hudba je 
způsob, jak komentovat své životní prožitky  
a jak dávat najevo emoce. Koncerty mohou 
mít stejný playlist, a přesto je každý jiný. Záleží 
na tom, v jakém rozpoložení jsou muzikanti, 
pokaždé to má jiné odstíny. A energie, kterou 
ze sebe dávám publiku, se mnohonásobně 
vrací zpátky. A je to asi ta nejlepší droga, kte-
rou jsem v životě poznal. 

Mnoho lidí si Vás spojuje především s po-
stavou Ježíše v rockové opeře Jesus Christ  
Superstar. Vadí Vám to?
Beru to jako výsadu. Je to podobné, jako  
s písní Země vzdálená. Spousta lidí se mne 
ptá, jestli mne ještě baví ji zpívat. Ano, každý 
interpret na světě by zaprodal svoji duši za to, 
aby měl takový šlágr! Je to asi píseň mého ži-
vota a s rolí Ježíše je to stejné. Dostal jsem se 
díky němu do povědomí nejenom hudebních 
fanoušků, potažmo fanoušků rockové hudby, 

ale do širšího povědomí veřejnosti. Přesto, že 
to není muzikál, ale rocková opera, která za-
číná neuvěřitelně hutným rockovým rifem, 
lidé ji vnímají jako legendu a publikum si mne  
s tou rolí spojuje. Při jedné repríze jsem slavil 
třiatřicátiny, Kristova léta, a nenapadlo by mě, 
že Ježíše budu hrát ještě v padesáti letech. Ale 
kvůli publiku jsem podruhé vstoupil do stej-
né řeky. A byli to hlavně mladí lidé, kteří mě 
k tomu motivovali. Během dvanáctileté pauzy 
jsem dostával spoustu e-mailů a dopisů, i po 
koncertech za mnou lidé chodili a projevovali 
touhu zažít to, co bylo před dvaceti lety, kdy 
buď nebyli na světě, nebo byli hrozně malí.  
A ten jejich zájem a touha zažít to ve spojení 
se mnou a s původní produkcí byly důvodem, 
proč jsme s uměleckým ředitelem Divadla 
Karlín Pavlem Polákem představení obnovili. 
Jsem moc rád, že jsem na to kývl, a těší mne, že  
v publiku převládá mladá generace. 

Podobnou legendou jako Jesus Christ Super-
star je projekt BSP – spojení Ota Balage, Kamil 
Střihavka a Michal Pavlíček. Z mnoha před-
chozích rozhovorů vyplynulo, že se jeho ob-
novení nechystá, s Michalem Pavlíčkem se ale 
potkáváte v projektu Supergroup.cz. 
S Michalem Pavlíčkem se potkávám už také 
skoro pětadvacet let v různých projektech  
a naše aktivity se pořád propojují. Příležitostně 
jsme se s BSP vraceli na pódia, protože se nám 
stýskalo po sobě a po té hudbě. A budete asi 
první, komu to sdělím: po více než dvaceti le-
tech připravujeme velký comeback BSP. Řekli 
jsme si, že bychom etapu BSP měli uzavřít, do-
kud ještě máme sílu a energii. A rádi bychom 
to uzavřeli právoplatným comebackem, tedy 
třetí deskou a turné. Vytáhneme ze šuplíků 
staré nápady a pokusíme se dát dohromady 
společnou filozofii. Jsme právě před podpisem 
smlouvy s vydavatelství a jsem na to moc zvě-
davý!

Souvisí s věkem i to, že už třeba více děláte věci 
hlavně pro radost? 
Snažím se plnit si sny celý život, ten největší 
opravdu byl živit se hudbou. Provází mne čty-
řiadvacet hodin denně a snažil jsem se celých 
těch třicet let nepodléhat komerčnímu vábení. 
Když jsem kývl na jakýkoliv projekt, tak proto, 
že pro mne měl smysl. Není to o věku, je to  
o vůli a o cestě, kterou si zvolíte. V posled-
ní době je spousta soutěží a reality show, do 
kterých se „děti z ulice“ vrhají ne proto, že by 
milovaly hudbu celým svým srdcem, ale pro 
představu, že rychle a snadno přijdou ke slá-
vě a k penězům. Pokud má někdo na začátku 
kariéry takovou motivaci, je to špatně. Na za-
čátku své kariéry jsem zjistil, že hudba mi nedá 
spát. Uvědomil jsem si, že každý má na světě 
nějaké místo a důvod, proč se narodil. Pro mne 
je to hudba a i kdybych si našel jinou práci  
a dělal něco jiného, po práci bych hrál někde  
s partičkou v garáži nebo pro kamarády v hos-
podě. Patřím k lidem, kteří mají to obrovské 
štěstí, že práce je jejich  koníčkem. 
Bavíte se se svými dcerami o hudbě?
Samozřejmě jsem pro ně schraňoval všechny 
desky a posléze cédéčka a snažil jsem se jim 
to předávat, aby se zorientovaly v hudebním 
prostředí, uchránit je od balastu. Nejen, že od-
mítly poslouchat to, co jsem jim podsouval, ale 
našly si svoji cestu. O hudbě se vůbec nebaví-
me, pochopitelně mají jiné vzory a jiné zájmy, 
vyrůstají v období, které přináší jinou hudbu. 

Do svých čtrnácti let ani netušily, že jsem ve-
řejně známá osoba - když jsem jezdil na kon-
cert, říkal jsem, že jedu do práce. Jdou si svou 
cestou, což je super.

Zora Kasiková, redakce, OKS
Foto: Michala Matysová

Rozšířený rozhovor a další fotografie na webu 
Zpravodaje. 

Kamil Střihavka (*1965)
Diskografie: 
Made In Germany  
(se skupinou Motorband, Popron 1990)

Ota Balage For Kamil Střihavka  
By Assistance Michal Pavlíček  
(s BSP, Bonton 1992)

Michal Pavlíček For Kamil Střihavka 
With The Assistance Of Ota Balage  
(s BSP, Bonton 1994)

No Guitars! (Bonton 1995). 
No Guitars...?  
(Sony Music/Bonton 1998)

Woo–Doo!  
(Sony Music/Bonton 2002)

365 (Sony 2008)

20 let na scéně (Sony 2009)

Hudební role:  
Ježíš  
(Jesus Christ Superstar, 1992, obnoveno 2010)

Jean Sol Partre, Christus  
(Pěna dní, 1994)

Princ (Rusalka, 1998)

La Hire (Johanka z Arku, 2000)

Artuš (Excalibur, 2003)

Vojtěch (Golem, 2006)

Basil Hallward  
(Obraz Doriana Graye, 2006)

Baron (Dáma s kaméliemi, 2007)



Když se podíváte na mapu, jsou Brdy taková černá díra uprostřed 
Česka, díky vojákům tu nesvítí žádná obec a zachovala se zde uni-
kátní příroda. Šéf Chráněné krajinné oblasti Brdy Bohumil Fišer by 
takové Brdy chtěl zachovat. Devadesát let sem, na území tzv. vyso-
kých Brd, mohli jen vojáci. Krajina s jedinečnými ekosystémy, které 
se dosud vyhnuly zástavba, masová turistika či používání chemic-
kých hnojiv v zemědělství, se 1. ledna letošního roku stala Chráně-
nou krajinnou oblastí Brdy. Vede ji Bohumil Fišer.

Co je největším bohatstvím CHKO Brdy? 
Mám rád Brdy celé. Pěkných míst je tu mnoho stejně jako rostlinných  
i živočišných druhů. Z rostlinné říše je pro Brdy charakteristický kosatec 
sibiřský, jeho zdejší populace jsou zcela zásadní i z pohledu celé České 
republiky. A také rozsáhlá vřesoviště na dopadových plochách nemají  
v tomto rozsahu u nás obdoby. Je třeba říci, že jsou to nepůvodní bioto-
py, které vznikly odlesněním kvůli zřízení dopadových ploch dělostře-
lecké střelnice. Také musím zmínit rosnatku okrouhlolistou a rašeliníky, 
kterých zde roste na 20 druhů – dokládají, že Brdy původně tvořily pod-
máčené lesy, k čemuž odkazují i některé místní názvy, jako Stará Baština 
nebo Na Bahnech.
Ze živočišné říše stojí určitě za zmínku orel mořský – jeden pár dlou-
hodobě hnízdí u Padrťských rybníků. Z Brd také pocházela černá čápi-
ce Kristýna, první pták na světě, který byl podrobně sledován na svém 
tahu do Afriky v rámci projektu Africká odysea. Jednu z nejsilnějších 
populací v ČR má v Brdech rak kamenáč. Zajímavým druhem je listo-
noh letní, „živá fosilie“, jež nám připomíná zkameněliny. I ten je sem 
ale druhotně přinesený - pravděpodobně na kolech vojenské techniky  
z Polabí. Vyskytuje se tu na jediné lokalitě, na Hrachovišti, kde je vojen-
ská autoškola. 
Mám rád Lipovsko, kde jsou krásné skály a zároveň zbytky přírodě blíz-
kých lesů s duby a buky. Pro veřejnost jsou zajímavé i Padrťské rybníky, 
vzhledem k polointenzivnímu chovu kapra nejsou sice až tak pozoru-
hodné z pohledu ochrany přírody, ale v okolním bezlesí jsou cenná spo-
lečenstva podhorských luk.

Jak byste zhodnotil první sezónu?
Vzhledem k tomu, že zakládáme novou správu, museli jsme zajistit 
především velké množství provozních záležitostí. Nyní sídlíme na třech 

místech: v Jincích, v Příbrami a ve Spáleném Poříčí. V Jincích máme dva 
zásadní partnery: sídlí tu 13. dělostřelecký pluk, který dále využívá po-
sádkové cvičiště a další pozemky související s výcvikem, například vo-
jenskou autoškolu na Hrachovišti. Svou činností tam udržují periodické 
tůně pro obojživelníky a také pro listonoha. A sídlí zde i Vojenské lesy 
a statky, které vlastní přibližně dvě třetiny lesních pozemků i bezlesí. 
Společně s nimi jsme zpracovali dokument, který by měl sloužit nám 
jako správě a hospodařícím subjektům, ale zároveň informačním cen-
trům a starostům okolních obcí. Uvádí, co je v CHKO Brdy nejcennější 
včetně toho, co je třeba zvláště chránit. Také obsahuje kompletní návrh 
pěších tras a cyklotras, naučných stezek a doporučení, jak usměrňovat 
turistický ruch v území. 

Jak se vyvíjí návštěvnost?
Přesná data ze sčítačů na hlavních přístupových místech sice ještě ne-
máme k dispozici, ale podle mého subjektivního pocitu z projíždění 
území je přes týden návštěvnost minimální. O víkendu stoupá přede-
vším na vyhledávaných místech, jako jsou Padrťské rybníky nebo Jor-
dán, až na stovky návštěvníků. Nicméně jsem celkem překvapený, že 
přesto, že je kolem Brd mediálně rušno, návštěvnost zdaleka není tako-
vá, jakou jsme předpokládali. Je možné, že Češi jsou už zlenivělí a Brdy 
jsou pro ně fyzicky docela náročné, autem nebo autobusem se dosta-
nete jen do okrajových obcí a pak musíte pěšky nebo na kole. 
Překvapilo mě také, že okolní obce a ostatní subjekty zatím nejsou moc 
aktivní – dosud vzniklo minimum nabídek pro turisty. Aktivity za hra-
nicemi CHKO, v okolních obcích, bychom uvítali, může to být vhodný 
doplněk pro návštěvníky, kteří den stráví v Brdech a večer mohou jít 
třeba do lanového centra nebo hrát volejbal. 
Spolupráce s obcemi je výborná. Tlak na výstavbu uvnitř CHKO je na-
prosto minimální a dodneška se neprojednává žádný záměr škodlivý  
z pohledu ochrany přírody.

Co Vás nejvíce potěšilo? 
Největší radost mám z toho, že se již v prvním roce podařilo zavést péči 
o všechny druhy bezlesí, ať už je to zmíněná výborná spolupráce s armá-
dou na Hrachovišti (včetně dohody, že výcvik přesunou i na další, evrop-
sky významnou lokalitu s výskytem žáby kuňky žlutobřiché) nebo pastva 
na Vystrkově a u Padrťských rybníků a řízené vypalování vřesovišť. 
Pastva krav na Padrťských rybnících je vhodným způsobem péče o tyto 
podhorské, středně vlhké louky. Nerovný terén v současné době zarůs-
tá expanzivní trávou - třtinou křovištní. Krávy kromě toho, že ji spásají, 
také částečně rozdupou povrch, což je vhodné pro hmyz a pro uchycení 
jiných rostlin. Zvířata se tu pasou v menších ohradách, které se poté, co 
danou plochu vypasou, přesunou dále a tím péči o tyto plochy řídíme. 
Chtěli jsme také obnovit teplomilné trávníky na Vystrkově, což je pro 
Brdy, které jsou spíše horského charakteru, netradiční. Po celou dobu, 
kdy zde byl vojenský újezd, se toto území nijak hospodářsky nevyužíva-
lo a tak je hodně zarostlé nálety. V současné době se tu tedy pase stádo 
ovcí a koz, celkem přibližně sto zvířat, která jsou schopná požírat i tyto 
náletové porosty.

Zmínil jste řízení vypalování, které je u nás dosud netradičním způso-
bem péče o přírodu. 
Vřesoviště na dopadových plochách mají životní cyklus maximálně cca 
35 let. Pokud se stržením drnů nebo vypálením  neobnaží půda od ve-
getace, nemají možnost uchytit se nové semenáčky a vřesy odumřou. 
Vřesoviště jsou zde dnes i díky tomu, že armádní cvičení a střílení muni-
ce na dopadové plochy byla často doprovázena právě požáry.   
Nechali jsme si zpracovat rozsáhlou studii, která zmonitorovala požáry 
v historii a zároveň doporučila správu jednotlivých ploch. Za posled-
ních deset let proběhlo na třech dopadových plochách kolem 100 po-
žárů v rozsahu od několika arů do desítek až sta hektarů. 
Zákony ale v současnosti vypalování porostů zakazují. Jedinou možnos-
tí je simulace reálných podmínek v rámci taktických cvičení hasičů, jak 
to proběhlo letos v květnu. Potvrdilo se nám, že řízené vypalování je 
pro porosty šetrnější, než například posečení louky. Vřes hořel dobře 
a rychle a zároveň zůstala téměř nedotčena humusová vrstva. Dokon-
ce jednu hodinu po skončení požáru na jednom místě z hnízda vylétl 
čmelák, který tedy požár v pořádku přežil. Ve spolupráci s Hasičským 
záchranným sborem ČR se pokusíme připravit návrh na změnu legisla-
tivy, aby se to mohlo stát standardním nástrojem ochrany přírody. Kvůli 
munici, kterou z porostů prakticky nelze dostat, není jiná možnost, jak 
vřesoviště dlouhodobě udržet.
A mám radost, že díky navázání kontaktu s novináři se nám podařilo 
představit tyto typy péče o přírodu veřejnosti, protože obecně se po-
dobná ochranářská témata v médiích prezentují obtížně. 
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BrdY BY mĚLY ZůSTaT OBLaSTí „TmaVÉ ZemĚ“  říká vedoucí správy ChKO Brdy mgr. Bohumil Fišer

Společnost

Vřesoviště na Toku

Stromy na Lipovsku
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Společnost
Odpovídá mediální obraz Brd realitě? 
Od loňského roku se média hodně zajímala o Brdy a s vyhlášením CHKO 
ještě zájem výrazně stoupl. Některé zprávy lidi až strašily, že jsou Brdy ne-
bezpečné i proto, že zde není signál mobilních telefonů, že zde návštěvníci 
budou bloudit. Není tu samozřejmě stoprocentní pokrytí, ale obdobná si-
tuace je například i na Křivoklátsku nebo v Českém krase. Přihodit se sice 
může cokoliv, ale myslím, že se lidé nemusí bát. Vzdálenosti zde nejsou ni-
jak dramatické a snadno lze dojít do nejbližší vesnice. 
Samozřejmě, že s otevřením Brd a vyšší návštěvností se zvýšilo množství 
odpadků, ale určitě nijak zásadně oproti jiné krajině. Zkrátka se sesbírají, 
což je samozřejmě mnohonásobně levnější než instalovat odpadkové koše 
a v takto rozlehlém území se o ně starat. V zimě se navíc neudržuje cestní 
síť, takže svoz odpadků by ani nebyl možný a navíc je velmi obtížné zame-
zit roznesení odpadků zvěří. 

V jakém stavu je v současnosti turistické značení? 
Jako správa sice jen vydáváme souhlas s vyznačením turistických tras, ale 
během příprav v minulém roce jsme s kolegou z újezdního úřadu připra-
vili návrh značení a předjednali jsme jej s obcemi a dalšími subjekty. Klub 
českých turistů se ujal pěších tras a dokončil značení tam, kde již proběhla 
pyrotechnická sanace – jde zhruba o 80 km nových tras. Už má také sou-
hlas s finálním značením po roce 2017, kdy by měla být dokončena i pyro-
technická očista centrální oblasti, kam zatím veřejnost nemůže. 
Předjednaný návrh cyklotras zahrnuje docela hustou síť koncipova-
nou tak, aby ze všech okolních obcí bylo možné na cyklotrasy najíž-
dět. Vyznačení cyklotras je složitější a finančně náročnější než u tras 
pro pěší, je potřeba zpracovat projekt. Oba kraje, jak Plzeňský, tak 
Středočeský, připravily dotace,  ale nikdo se toho zatím neujal a bohu-
žel do této chvíle s námi o tom nikdo nejednal, tak se obávám, že ani  
v příštím roce vyznačení cyklotras neproběhne. 
Máte nějaká doporučení pro turisty, jak se mají v CHKO chovat?
Zásadní je, aby lidé respektovali stále ještě vojenský režim v centrální 
oblasti, která není veřejně přístupná. Zákaz lidé bohužel často porušují  
a dokonce se na internetu objevují informace, že po cestách je toto území 
přístupné. Není tomu tak. A rozhodně se nesmí vstupovat na posádkové 
cvičiště, kde po většinu dnů probíhají střelby a jde tam o život. V případě, 
že někdo ve veřejně přístupném území nalezne jakoukoli munici, rozhod-
ně by se jí neměl dotýkat a manipulovat s ní, ale zavolat Policii ČR.
Nesmí se zde rozdělávat ohně. Riziko vzniku plošného ohně je tu ohrom-
né, vnímám to jako veliké nebezpečí pro Brdy. Z taktických cvičení hasičů 

víme, že pokud se nepodaří uhasit oheň vodou, která je na místě, a musí 
se přivézt z vodních zdrojů v okolí, může být doba od nahlášení požáru do 
účinného hašení až šest hodin. 
A co si sem člověk přinese, to by si měl odnést, neměli by tu po návštěv-
nících zůstávat žádné odpadky – to je normální slušný přístup k přírodě 
kdekoliv.  
Na území CHKO se nesmí tábořit. Pokud se člověk ale chová ohleduplně  
k přírodě a přespí pod širákem nebo přikrytý celtou a ráno si ohřeje čaj na 
vařiči, nevyženeme ho odsud.  
Návštěvníci by měli mít na paměti, že i když zde nejsou účelové komuni-
kace přístupné pro veřejnou dopravu, neznamená to, že zde nemohou po-
tkat auta. V hospodářských lesích probíhají standardní lesní práce a turisté 
i cyklisté musejí počítat s možností, že proti nim zpoza zatáčky může vyjet 
auto. 
Čím jsou podle vás Brdy ještě unikátní?
Na satelitních snímcích nebo z letadla vidíte, že celá plocha dnešní CHKO 
je „černou dírou“ uprostřed Čech – nejsou tu žádné světelné zdroje. Ovliv-
nění oblohy světelným znečištěním z Prahy, Plzně a Příbrami je sice pří-
liš velké na to, aby mohly být Brdy zařazeny do tzv. oblastí tmavé oblohy, 
ale vymyslel jsem termín „tmavá zem“ - stojí za to ochránit toto území od 
světelného znečištění. Na podzim bychom chtěli starostům okolních obcí 
představit možnosti, jak eliminovat tok světelného znečištění. A s tmou se 
snoubí i ticho: pomineme-li přes den cvičné střelby armády, v noci to jedi-
né, co v Brdech uslyšíte, jsou zvuky zvířat, případně, je-li jasná obloha, tak 
zvuky letadel. 
Na co se těšíte pro příští rok?
Doufám, že se především stabilizují provozní záležitosti, které nás trochu 
zdržují, a budeme se moci již naplno věnovat ochraně přírody. Zároveň 
doufám, že bude pokračovat spolupráce s obcemi, které si zatím váží toho, 
jaké Brdy jsou. Myslím, že se nám podařilo najít společnou řeč v tom smys-
lu, že by se uvnitř Chráněné krajinné oblasti Brdy nemělo stavět, a doufám, 
že to vydrží i nadále. 

Zora Kasiková, redakce, OKS
Foto: Bohumil Fišer

Rozšířený rozhovor, další fotografie a mapy na webu Zpravodaje. 

ChKO Brdy
Rozloha: 345 km2 
I. a II. zóna (s nejvyšší ochra-
nou): bezlesí, maloplošná zvláš-
tě chráněná území - přírodní re-
zervace a památky 
III. zóna: většina území CHKO, 
hospodářské lesy
IV. zóna: obce Míšov, Planiny, 
Chynín, Teslíny
5 přírodních rezervací 
3 přírodní památky
16 evropsky významných lokalit
10 vrcholů nad 800 m n. m.

Východiska turistických tras:
Jince, Obecnice, Kozičín, Orlov, 
Zaječov, Míšov, Strašice aj.  

tipy Bohumila Fišera,  
co v Brdech navštívit:
Hrachoviště: zbytky po zaniklé 
obci, část vojenské autoškoly, 
cenné louky
Jedová hora: bývalý důl Bar-
bora, kde se těžila rumělka

Lipovsko: fragmenty přiroze-
ných listnatých lesů na kameni-
tém svahu se skalními výchozy
třemšín: středověké posvátné 
hradiště 
Slonovecké hřebeny: turistic-
ká trasa z Jinců do Drahlína 
Správa CHKO Brdy vydala letos 
publikaci Chráněná krajinná 
oblast Brdy – Ostrov horské pří-
rody uprostřed Čech, kterou si 
můžete půjčit v mníšecké Měst-
ské knihovně.

Podrobnosti o CHKO Brdy  
najdete na  
www.brdy.ochranaprirody.cz. 

Značení CHKO Brdy provádí 
Klub českých turistů, který dále 
vydává časopis Turista, značí 
trasy pro handicapované, or-
ganizuje akce Vystup na svůj 
vrchol apod. 

www.kct.cz

Listonoh letní

FINÁLNÍ ZNAČENÍ TURISTICKÝCH TRAS
(předpokládaný stav v roce 2017)
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Ze zámku

móda naPříČ STaLeTímI – aLŽBĚTa I.
Anglická královna Alžběta I., dcera nechvalně známého Jindřicha VIII., 
jenž nechal popravit dvě ze svých šesti manželek, je představitelkou 
renesanční módy. Byla známá svými nákladnými a vznešenými róbami 
bohatě prošívanými drahými nitěmi. Nejoblíbenějšími látkami byly bro-
káty a samet vyšívaný květinovými motivy. Alžběta měla údajně na tři 
tisíce šatů, přesto nebyla rekordmankou. Jistá ruská carevna jich měla 
několikanásobně víc. 

Renesanční móda poprvé přináší rozdělení ženských šatů na dva díly. 
Živůtek s vysoko posazenými rukávy vybíhal v pase do úzké špičky, suk-
ně byla sudovitá, v Anglii o něco kratší, než by strpěli v kontinentální 
Evropě. Okruží kolem krku se mění v krajkový límec, Alžběta je proslulá 
takovými, které svou výškou přesahují až nad hlavu. 

V renesanci se navíc objevuje korzet a předchůdce krinolíny. Alžběta I. 
nosila takzvané verdugado, spodničku vyztuženou pevnými obručemi, 
která podpírá sukni. Tvar postavy mohla upravovat také pomocí vycpa-
ných válců zvaných rohlík, jež byly zavázané na kyčlích, rozšiřovaly boky 
a opticky zužovaly pas. Všichni víme, že měla zrzavé vlasy. Byla prý na 
ně tak pyšná, že nechávala nazrzavo nabarvit i hřívy a ocasy svých koní, 
aby k sobě ladily. Z úcty k ní dokonce i někteří muži nosili rezavé vousy.

VánOCe S KráLOVnOU eLZOU
Jako každý rok, tak i letos se budou na zámku chystat Vánoční prohlíd-
ky. V adventním čase budou určitě pro všechny zpestřením a příleži-
tostí odpočinout si v předsvátečním shonu. V tomto roce nás ale čeká 
překvapení. Jestlipak znáte princeznu Elzu z ledového království? Určitě 
ano. Měla sestru Annu a kamaráda sněhuláka. Na zimní prohlídky nás 
přijde navštívit, provede děti po zámku a společně si užijeme zábavu  
i poučení. 

Na prohlídkách si děti dokonce i vyzkouší některé vánoční zvyky přímo 
v zámeckých komnatách. Třeba pouštění lodiček nebo házení střeví-
cem. A co všechno se můžete dozvědět? Třeba proč vaří děvečky před 
Vánoci knedlíky, k čemu je dobré šlapat na sekyrku, z jaké příčiny se 
dává řetěz kolem stolu nebo jak poznáme, jestli se nám nenarodí mi-
minko či zda budeme zdraví a oblíbení. 

Ing. Marie Charvátová, průvodkyně

PrOhLídKa S andĚLem a BíLOU Paní
V sobotu 22. října zavítá opět do zámku anděl a bílá paní. Prohlídky 
pro děti se budou konat od 16 hodin a děti na nich dokonce budou 
pasovány do šlechtického stavu. Při odchodu ze zámku už z nich budou 
spanilé princezny a udatní rytíři z Mníšku. Tímto význačným úkonem 
je pověřen právě anděl, který se zabydlel v kapličce s malými andílky 
ve stropě. Když k němu děti přistoupí, on uchopí svůj pasovací meč, 
poklepe jiím na rameno a přednese předepsanou formuli.

Pak už se mohou děti těšit na bílou paní. Je to křehká bytost, která se 
moc k lidem nepřiblíží, ale určitě ráda pokyne a zamává. Má typický 
špičatý klobouk, na něm závoj, dlouhé šaty a svíčku v ruce, se kterou 
se na Mníšku často prochází po chodbě s loveckými trofejemi a mnoha 
okny. Těmi nejradši shlíží na nádvoří pod sebou, kudy přichází do zám-
ku návštěvníci, a prý si pak připadá jako bohatá panovnice se spoustou 
poddaných. Inu, proč ne.
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Spolky, oznámení, diskuse, inzerce

Přijmeme spolehlivou prodavačku 
pro Prahu 1, Jindřišská 23, mASO – TUREK

Pultový prodej, lahůdky
Plat 15 000 Kč čistého + jídlo

Soboty 1x za 3 týdny
Neděle volné

Tel. 224 230 968
mob. 602 21 34 48

Péče o pleť na míru, konzultace líčení, 
denní, večerní, společenské a svatební líčení 
v pohodlí Vašeho domova. Tel. 723 772 456

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!

VáŽený Pane KOTOUČI
Vzhledem ke skutečnosti, že dosti často píši k dění v Mníšku do nedělníku 
e-Mníšek, vydávaného panem Jánským, chci tímto reagovat na Váš článek 
ve Zpravodaji, týkající se osoby pana Jánského a jím vydávaného nedělníku 
e-Mníšek, hlavně Vašeho osočení – štvavého a občanskou veřejnost Mníšku 
rozdělujícího periodika.
Váš pohled na osobu pana Jánského, jakož i na nedělník e-Mníšek je Váš 
pohled, který Vám nikdo nebere a ani brát nehodlá. Stejně tak nehodlám 
hodnotit osobu pana Jánského jako takovou a jeho styl práce, to mi oprav-
du nepřísluší. 
Jedno je ale pravda, a to si musíte bez výhrady přiznat, že díky vydávání 
nedělníku e-Mníšek se mníšecký občan dozví věci, které by se nikdy ze 
Zpravodaje nedozvěděl. Co je štvavého na tom, když se občan dozví pravdu  
o problémech s výstavbou tělocvičny, o dluhovém zatížení města s výstav-
bou Pavilonu, o nedostatcích v účetnictví města, to všechno má být ve-
řejnosti odepřeno, jenom proto, aby nebyla narušena  předvolební parola  
Vašeho volebního uskupení - POHODA.
To, že se občan dozví i mnoho jiných věcí, než jsou mu prezentovány ve 
Zpravodaji,  si mnoho lidí cení, i když jsou k některým příspěvkům kritičtí. 
Ale kritika, ať již z jedné, či druhé strany patří k životu a je solí života.
Kdyby sdružení, za které jste kandidoval a s ním i Vaši koaliční partneři do-
drželi předvolební sliby občanům, jako otevřená radnice, kdybyste jako 
koaliční zastupitelé trvali na tom, aby se pan starosta více angažoval ve 
styku s občany, pořádal, jak před volbami sliboval, setkávání s občany, kde 
by se mohli k různým problémům vyjádřit, nemusel by pan Jánský vydávat  
e-Mníšek.
A není nic snadnějšího než na příspěvky, na které máte v nedělníku e- Mní-
šek jiný pohled, ať jsou od občanů, kteří do e-Mníšek píší nebo na poznámky 
pana Jánského k různým tématům, reagovat. 
Jsem toho názoru, že jste svým výrokem štvavý a veřejnost rozdělující peri-
odikum notně přestřelil a proto byste se měl všem slušným lidem, kteří píší 
do e-Mníšku jako jsou takové osobnosti jako je paní Jeřábková a jiní za své 
nehorázné nařčení řádně omluvit nebo vysvětlit, co na výrocích přispěvova-
telů do e-Mníšek shledáváte štvavého. 

S pozdravem Eva Stieberová

POdĚKOVání Za OTeVření SKaLKY
V pondělí 5. září 2016 se otevřel areál Skalky pro uživatele Domova pro seni-
ory Pod Skalkou, směřovaný jako každoročně - loučení s létem.
Obyvatelé „Domečku“ zde strávili příjemné dopoledne a část odpoledne, 
i když počasí bylo přímo aprílové. Mohli nahlédnout do kostelíku sv. Maří 
Magdalény, v klášteře se podívali na výstavu obrazů, kde na ně čekalo pře-
kvapení ve formě country kapely CANYON TRAIL, která zahrála krásné písně. 
Poté se obyvatelé Domova přesunuli ke stánku s občerstvením, kde pro ně 
byl připraven oběd ve formě opékání buřtů a volná zábava.
Za všechny obyvatele Domečku bych rád poděkoval paní Tereze Středové 
za umožněný přístup do areálu a autobusové společnosti MARTIN UHER, 
spol. s r. o. za poskytnutí dopravy. Velké díky patří děvčatům Jitce Janáčové 
a Marii Moravcové za otevření stánku s občerstvením Skalka v jejich volném 
čase. Dále bychom rádi poděkovali skupině CANYON TRAIL za hudební do-
provod jak v klášteře, tak i pod korunami stromů. Děkujeme naší zaměst-
nankyni Janě Drncové a jejímu manželovi, kteří chovají koně a umožnili tak 
dovezení koníků s hříbátkem na Skalku a za zpestření programu a možnost 
zaměstnancům vidět svět z koňského hřbetu. Rád bych poděkoval i TV Ba-
rrandov, která s námi zahájila spolupráci a pomáhá nám s medializací. Velké 
poděkování patří všem zaměstnancům Domečku, bez kterých by výlet ne-
byl možný. Jsou to zaměstnanci se srdcem na dlani.

Jan Daniel, ředitel Domečku
Zde naleznete odkaz na TV Barrandov, kde v 5:57 minutě hovoří o Loučení  
s létem našich obyvatel: http://1url.cz/btoVy

SPOLeK BrdSKý ŠIKULa InFOrmUje
První hodina Mladého vědce v novém školním roce byla odstartována pro-
jekcí se zajímavým vyprávěním o astrofotografování, které si pro nás připra-
vil pan Ing. Černohorský. Dozvěděli jsme se informace nejen o hvězdách, 
planetách, mlhovinách, Perseidách, ale i o způsobu a technice, pomocí které 
vznikají nádherné fotografie noční oblohy. Děkujeme!
Dozvěděli jsme se také zajímavosti o Polárce, což rozhodně využijeme, pro-
tože se budeme účastnit nového kola mezinárodní debrujárské soutěže - 
Pohár vědy 2017 s názvem POLARIS.
Druhou hodinu jsme věnovali zoologii a vydali jsme se do veterinární ordi-
nace paní doktorky Linhartové i s našimi čtyřnohými přáteli - kocourkem  
a kočičkou, morčátky, velkou želvou. Děkujeme paní doktorce za její las-
kavost. Had Plížil (užovka červená) se osobně neúčastnil, poslal jen fotky  
a svoji svlečenou kůži. ;-) 

O prázdninách jsme nezaháleli, rádi 
jsme přijeli na letní soustředění Cvi-
čení bez Chyby s prezentací činnosti 
klubu Mladý vědec a také jsme Vás 
rádi potkali na našem stánku na Ne-
ckyádě.
Spolek Brdský šikula dále zorgani-
zoval cyklus workshopů pro rodiče ‚ 
s dětmi s pokusy a kreativní dílnou 
na Řitce i v Mníšku pod Brdy. Další 
pokračování bude v Mníšku, na Řit-

ce i na Dobříši (tento projekt je realizován s finančním  přispěním Středo-
českého kraje). Děkujeme za důvěru.

Anna Čišková
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Inzerce

Teplo pro Vas'
TEPELNÁ ČERPADLA

TEPELNÁ ČERPADLA

TEPELNÁ ČERPADLA
Teplo pro Vas'

TEPELNÁ ČERPADLA TEPELNÁ 
ČERPADLATeplo pro Vas Teplo pro Vas'

  Tepelná čerpadla - vzduch/voda
   - země/voda
   - voda/voda

  Kompletní instalace otopného systému 
     optimalizovaného pro provoz s tepelným čerpadlem
   - podlahové topení
   - klasické velkoplošné radiátory

  Klimatizace a chlazení
  Solární kolektory

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL

www.4u-therm.cz

Power AIRFLOWHiEcono AIRFLOW
Econo AIRFLOW

Cena 
od 70 000 Kč

bez DPH

Montáž a instalace 

do 14 dnů

4u-therm s.r.o.
gsm:  +420 603 411 742
e-mail:  info@4u-therm.cz
web: www.4u-therm.cz
Všenory, Praha - západ
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Prodej bytů
v Řevnicích
zahájen

702 170 526 / www.corsopodlipami.cz

variabilní velkorysé byty 
1+kk – 4+kk
osobitý architektonický projekt

Dokončení
podzim 2017

výhodné financování
včetně poradenství

Nejenom byt,  
ale především 
místo pro život

Cernosice188x128.indd   1 15.06.16   9:09
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V případě zájmu nás kontaktujte 
na tel.: 778 754 772

Nabízíme pozice:

Hledáte práci, která má 
opravdu smysl?

Řidič skupiny C

Závozník
Zahradník

www.komwag.cz

Komw_hledate_92x60mm_TISK.indd   1 2.8.2016   12:47:10

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

Zastupování u soudů, úřadů, vymáhání pohledávek,  
smlouvy, rozvody, ověřování podpisů, advokátní úschovy  

a veškeré právní služby ve všech oblastech práva,  
realitní služby.

Volejte tel. 606 476 169
Pište na e-mail: tvrdek@aktvrdek.cz

Web: www.aktvrdek.cz

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

SBěRNÝ DVŮR MěStA MNÍŠEK POD BRDY
Nabízí tyto služby:
l  objednávky kontejneru v celém  

mikroregionu Mníšecko;

l  sběr různých druhů odpadů;

l  odvoz odpadu po úpravách zeleně;

l  vyštěpkování větví a jejich svoz;

l  k vyzvednutí černé pytle na uložení  
komunálního odpadu.

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

LEtNÍ OtEVÍRACÍ DOBA  
od 1. 4. do 31. 10. 2016 

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

 
 
 

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE 
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost 
 

19. října 2016, 12.00-12.15 hod. 
Mníšek pod Brdy, u zámku 

 
Kuřice červené, kropenaté                 stáří: 12-18 týd.   cena: 120-180 Kč 
Kuřice bílé (nesou bílá vejce)       12-18 týd.   120-180 Kč  
Kuřice sussex (hnědá vejce, vysoká užitkovost)    12-18 týd.   120-180 Kč 
Chovní kohoutci          12-18 týd.   120-180 Kč 
Slepice ve snášce              80 Kč 

 
Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky.  

Veškerá naše výkrmová drůbež je nesexovaná.  
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:  

Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov, gallusextra@centrum.cz 
tel.: 567 212 754, 567 214 502, mob.: 731 701 331, 734 833 158,  po-pá 7-18 
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MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

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

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33

JONAKO s. r. o.
Správa bytů a domů pro SVJ  

a bytová družstva 

ul. 28 října 184, Příbram,  
tel. 318 624 973, 725 832 987 

e-mail: atrium.pribram@centrum.cz

www.atriumsprava.cz
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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

Inzerce
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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

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

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

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

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

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

Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd   1 22.1.2013   14:55:37
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V LOKALITĚ MNÍŠEK POD BRDY JSEM  
REALIZOVALA JIŽ 350 PRODEJŮ A PRONÁJMŮ

Prodám i Vaši nemovitost. 
Rychleji a za vyšší cenu  

než Vy sami.

Zavolejte mi  
728 961 519

GENERAL REALITY a.s.
Pražská 13, 252 10

Mníšek pod Brdy,  
www.general-reality.cz

Kvalitní
servis

perfektní
předprodejní
příprava kol

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

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

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

www.kola-sport.cz

ČTVRTKY

do 20:00


