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LÉTO BUdIŽ POCHVÁLenO

Zpravodaj
městečka pod skalkou

Dovolte se mi podělit o pár postřehů prázdni-
nového léta z Domečku.
Každý vedoucí pracovník nebo majitel firmy  
v tento čas má opravdu horkou půdu pod no-
hama. Zaměstnanci se těší s rodinou na spo-
lečně strávené chvíle o prázdninách. Je to čas, 
který je pro zařízení našeho zaměření –  péče 
o seniory, dost těžké období. Jak se všichni 
spravedlivě v tomto období vystřídat? V naší 
organizaci pracuje mnoho maminek s dětmi 
různého věku a o těch je právě tento článek.
Zákon říká, že každý zaměstnanec musí mít  
14 kalendářních dnů na odpočinek a u nás  
v Domečku nelze vyhlásit celozávodní dovo-
lenou z důvodu nepřetržitého provozu. V le-
tošním létě se stal ale malý zázrak! Navzdory  
všemu nás zachránily děti našich zaměstnan-
ců, z kterých jsou již studenti.

děti zaskočily za rodiče 
Vystřídaly u kormidel své rodiče a to ve všech 
pozicích v našem Domečku. Staly se z nich 
pradlenky, recepční, údržbáři, pečovatelé,  
ergoterapeuti. Pracovaly vždy pod vedením 
odpovědného pracovníka, a i když pro svůj 
věk měly určitá výkonnostní a časová omeze-
ní, spolu s námi prošly prázdninovým létem po 
našem boku (na snímku jsou brigádnice s paní 
Marií Nechybovou).
Domeček, naši uživatelé, ostatní zaměstnan-
ci ožili, nadechli jsme se tou nádherně čistou 
studentskou radostí, že jsme vše začali zvlá-
dat s lehkostí a úsměvem. Jejich mládí, šikov-

nost, radost nás tak pozvedla, že z ní čerpáme 
ještě dnes. Někteří studenti nás doprovázeli 
ještě o víkendech v září, neboť ne všichni za-
městnanci stihli dokončit dovolenou a oni se 
s láskou vracejí, i když jim nastal již student-
ský čas.

„Tento způsob léta, zdá se mi poně-
kud vzácný“
Nejen, že si děti přivydělaly drobet mincí do 
pokladniček, ale také pochopily, jak je těžká 
práce jejich rodičů, jak křehké je srdce seniora 
a jak velmi záslužná práce je pomáhat druhým. 
Jsem přesvědčen, že si tímto budou i více vážit 
toho, co jim jejich rodiče dávají.
Vzhledem k tomu, že se jedná o děti a v sou-
ladu se vším, nemohu je všechny vyjmenovat. 
Ale až někdo v budoucnu objeví na nebi nové 
hvězdy, nechť se jmenují Jakub, Bára, Eliška, 
Jana, Lucie, Kristýna, Karolína, Andrea atd., 
neboť jejich pomoc přišla opravdu jako když 
„spadne z nebe“.
Přeji těmto pomocníčkům úspěšná studia, 
studentské radosti, žádné nehody a šťastné 
náhody, rodinné i osobní štěstí v životě a dě-
kuji jejich rodičům z celého svého ředitelského 
srdce, že naplnili společné poslání a cíl, že jsme 
v Domečku jedna velikánská rodina. Moc si Vás 
všech vážím a ještě jednou děkuji.

Jan Daniel, ředitel „Domečku“,  
Domov pro seniory Pod Skalkou

Foto: Lucie Trachtová
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Zprávy z radnice

rm č. 83 dne 2. 8. 2017
l  RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malé-

ho rozsahu „MS v Rymani, projektová dokumentace“.

l  RM povoluje výjimku do počtu 4 žáků na třídu v Základní škole 
Mníšek pod Brdy RM souhlasí s výjimkou nevyššího počtu 34 žáků 
ve třídě 9. A a 9. B od 1. 9. 2017.

l  RM povoluje výjimky z počtu dětí v Mateřské škole Mníšek pod 
Brdy, ul. 9. května na počet 28 dětí ve třídě.

l  RM bere na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Mníšek pod Brdy, Ko-
menského 420 o zachování výše měsíčního poplatku za školní dru-
žinu od 1. 9. 2017 a to 300 Kč

l  Rada města přijímá jménem města dotaci z rozpočtu Středočeské-
ho kraje a uzavře se Středočeským krajem veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace na akci Rekonstrukce prostoru hasičské zbrojni-
ce JSDH Mníšek pod Brdy.

l  RM postupuje ZM k projednání žádost o výměnu stavebního po-
zemku č. parc. 1880 za jiný adekvátní pozemek v k.ú. a majetku 
Města Mníšek pod Brdy.

l  RM schvaluje platový výměr ředitelky Školní jídelny paní Dagmar 
Charvátové s platností od 1. 7. 2017.

l  RM jmenuje paní Mgr. Marcelu Krákorovou na pracovní místo ředi-
telky příspěvkové organizace Základní škola Mníšek pod Brdy, Ko-
menského 886 a určuje její plat.

l  RM doporučuje ZM ke schválení název ulice „Káji Maříka“ – spojni-
ce od ulice Na Oboře směrem k ulici Za Rybníky.

l  RM jmenuje členkou správní rady společnosti Magdaléna o.p.s. 
paní Ing. Hanu Kotoučovou, Ph.D.

l  RM jmenuje členem Školské rady ZŠ Komenského 420 pana Davi-
da Řehoře MBA.

rm č. 84 dne 16. 8. 2017
l  RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na dodavatele stavby na 

veřejnou zakázku malého rozsahu Tréninkové fotbalové hřiště pro 
mládež.

l  RM souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 11 v ul. Ska-
lecká č.p. 519 formou výběrového řízení na dobu neurčitou obálko-
vou metodou, nejvyšší nabídce.

l  RM souhlasí se zněním a uzavřením nájemní smlouvy mezi Měs-
tem Mníšek pod Brdy a ppr. M. V., zaměstnancem Policie ČR, po 
dobu výkonu pracovního poměru.

l  RM souhlasí  se stavbou vodovodní přípojky a s napojením pozem-
ku č.parc. 1103/4 a 1103/13, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad 
za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci s Městem Mníšek pod 
Brdy.

l  RM souhlasí se zněním zadání studie – Rozšíření modulové stavby 
ZŠ Komenského 420, v Mníšku pod Brdy. RM souhlasí s cenovou na-
bídkou společnosti ATELIÉR PS.

l  RM souhlasí s rekonstrukcí požární nádrže Rymaně na pozemcích 
města, č.parc. 3, 4 a 5 v k.ú. Rymaně.

l  RM souhlasí s demolicí budovy Na Oboře č.p. 879, na pozemku 
města č.parc. 1265/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

l  RM souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Sportprojekta Praha, 
s.r.o. na přepracování PD na akci:„ Stavební úpravy tréninkového 
fotbalového hřiště pro mládež“ v Mníšku pod Brdy.

l  RM schvaluje Provozní řád Komunitního centra Mníšek pod Brdy.

rm č. 85 dne 6. 9. 2017
l  RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru 70 340,- 

Kč od o.p.s. WOMEN FOR WOMEN a uzavřením darovací smlouvy 
mezi Školní jídelnou a touto společností.

l  RM souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku MŠ Nová za rok 
2016 ve výši 207 188,66 Kč dle systému navrženého ředitelkou MŠ 
Nová.

l  RM schvaluje vzor dodatku ke smlouvě Domova pro seniory Pod 
Skalkou se Středočeským krajem (mimořádné kolo dotačního říze-
ní v roce 2017 v souvislosti s navýšením platů dle nařízení vlády  
č. 168/2017).

l  RM bere na vědomí novinky, které vyplývají z registrace agendy 
A3082 Školský zákon, kterou budou školy a školská zařízení vedeny 
v základním registru práv a povinností jako orgány veřejné moci.

l  RM schvaluje navržený ceník pronájmu prostor a drobného majet-
ku v MKS a pověřuje kulturní referentku a vedoucího OKS vyměřo-
váním částek jednotlivým nájemcům.

l  RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k servisní smlouvě mezi Měs-
tem Mníšek pod Brdy a společností INISOFT.

l  RM vybrala na základě doporučení komise pro otevírání obálek 
a posouzení nabídek cenovou nabídku společnosti INVESSALES, 
spol. s r.o. na realizaci akce „Rekonstrukce prostoru hasičské zbroj-
nice JSDH, Mníšek pod Brdy“. Rada města pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy o dílo. 

l  RM souhlasí se stavebními úpravami části ubytovny na adrese  
5. května 571.

l  RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětné-
ho odběru elektrozařízení uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy 
a společností ASEKOL a. s.

l  RM souhlasí se stavbou kanalizační přípojky a s připojením pozem-
ku č.parc. 342/1 a 2, k. ú. Rymaně na kanalizační řad za podmínky 
uvedení pozemku č.parc. 310, k. ú. Rymaně ve vlastnictví Města 
Mníšek pod Brdy do původního stavu.

l  Na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a posouzení 
nabídek RM vybírá cenovou nabídku společnosti REALSTAV MB, 
spol. s r.o. na realizaci akce „Výkon funkce technického dozoru  
investora a koordinátora BOZP stavby „Výstava školního pavilonu 
ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod Brdy“. 

l  RM odkládá rozhodnutí o nákupu pozemků o celkové výměře  
3 092 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy – do majetku města za celkovou 
kupní cenu 309 200 Kč.

l  RM souhlasí s přepracováním výzvy k podání nabídek na veřejnou 
zakázku „MŠ v Rymani, projektová dokumentace“. 

l  RM odkládá bod realizace prodloužení stávajícího protihlukového 
valu a výstavbu nového na pozemcích č. parc. 2714/3 a 850/2,3,4  
v k. ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje OSMI vyřízením stavebního po-
volení a vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby.

l  RM souhlasí s realizací zpevněné plochy u dětského hřiště na No-
vém Sídlišti a pověřuje OSMI vyřízením územního rozhodnutí a vý-
běrem dodavatele stavby. 

l  RM schvaluje časový plán rozpočtu města pro rok 2018.

l  RM schvaluje úpravy kupní smlouvy na nákup pozemků od společ-
nosti Gonura Property.

l  RM neschvaluje žádost ZvŠ o přemístění kontejnerů a ukládá OSMI 
zapracovat do projektu rozšíření parkovacích stání u zdravotního 
střediska.

l  RM neschvaluje žádost o opravu ul. Na Oboře, neboť v letošním 
roce již nelze realizovat.

l  RM souhlasí s dobrovolnickou akcí 72 hodin na katastru města. 

l  RM pověřuje FO úkolem připravit pro příští zasedání rozbor sou-
časné situace ohledně výherních automatů ve městě.

Všechna usnesení rady a zastupitelstva města si můžete přečíst na 
webu města – www.mnisek.cz

 ZPRÁVY Z RADY MĚSTA výběr z usnesení 
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Zprávy z radnice

VoDA Z kohouTku PoTeče LéPe
Obyvatelům Stříbrné Lhoty, Kvíkalky a ulice Pod Lesem už brzy pote-
če voda z kohoutku silnějším proudem. Město totiž dokončuje stavbu 
automatické přečerpávací stanice pitné vody. Závěrečná etapa se však 
neobejde bez součinnosti vlastníků vytipovaných nemovitostí.
Stav, kdy voda teče slabým pramínkem, trápil obyvatele uvedených 
lokalit dlouhodobě. Město ho řeší stavbou automatické přečerpávací 
stanice, která zvýší tlak ve vodovodní síti v těchto oblastech. Zároveň 
bude nutné naopak v některých nemovitostech tlak redukovat, a to 
osazením nových redukčních ventilů.  
„Vloni například ve Stříbrné Lhotě o víkendu třeba vůbec netekla voda. 
Situace se sice o něco zlepšila po spuštění přivaděče pitné vody, ale 
přesto je nutné tlakové poměry upravit. Je to nutná podmínka provo-
zovatele vodovodní sítě i vodoprávního úřadu, kterou musejí splnit i ti, 
kteří by tady chtěli stavět rodinné domky k tomu, aby byly připojeny na 
veřejný vodovod,“ vysvětluje Pavla Duchoňová, vedoucí odboru správy 
majetku a investic městského úřadu.
Nové redukční ventily budou osazovány na přípojku za vodoměr, a to 
se neobejde bez spolupráce s majiteli některých nemovitostí v tom, 
aby tuto montáž provozovateli vodovodní sítě umožnili. 
„Provozovatel sítě majitele dotčených nemovitostí v nejbližší době pí-
semně osloví. Věříme, že naši spoluobčané budou vstřícní a součinnost 
mezi oběma stranami proběhne hladce, aby posilující stanice v co nej-
kratší době sloužila všem ku prospěchu,“ dodává Pavla Duchoňová.

mh

Slovo starosty
Vážení a milí Mníšečtí, Rymanští a Lhotečtí,
„A zase je to tady,“ chtělo by se mi říci. Kvapem se blíží 
dlouhé, chladné večery, ale je pravdou, že si je můžeme 
udělat krásné. Někdo zatopí v krbu a bude sledovat 
mihotající se plameny, jiný zapálí voňavou barev-
nou svíčku. Osobně se na to docela těším, no a za 
chvíli bude, dá-li Bůh, zase teplé jaro…
Možná vás zajímá, co ještě chystáme do konce 
roku. Chceme zahájit velkou opravu ulice k zámku, která by měla být 
z kamenných kostek, zbylých z rekonstrukce náměstí, které si Město 
schovalo. Probíhá rekonstrukce ulice Pod Lesem a zahájili jsme další 
etapu oprav odvodňovacích koryt, například na Lhotecké a od statku 
směrem do Lhoty. Ještě do zimy zahájíme rekonstrukci hřiště v areálu 
mníšeckého fotbalu.
Za pár dní se potkáme u voleb do poslanecké sněmovny a zase se 
budeme rozhodovat. V poslední době mám ale pocit, že stát zasahuje 
do života lidí čím dál tím více. Každým rokem vznikají další desítky 
zákonů nebo jejich změny, které normální život jen komplikují. Cesta 
do pekla je totiž lemována samými „dobrými“ zákony. Stát, potažmo 
EU, nám pomalu začíná diktovat, nejenom kde můžeme kouřit a kde 
ne (vlastně dneska už se kouřit asi nesmí, a hlavně, když kouříte nebo 
pijete alkohol, nemůžete za to vy, ale hospodský), ale i jaké potraviny 
máme jíst a jaké ne (ty momentálně „špatné“ se prostě zakážou). 
Výkonné vysavače se už také nesmějí vyrábět. Ty malé „úsporné“ sice 
nic nevysají, ale hlavní je přece „úspora“... A nakonec i slavné EET si 
o vás zjistí nejenom za kolik, ale i co a kde prodáváte. O to úsměv-
nější jsou volební sliby nekonečného množství „výjimek“ ze systému 
EET. Proto přijďte volit a vybírejte s rozmyslem, protože i na vás záleží, 
kam se naše malá zem bude v příštích letech ubírat. 
Škola ve spolupráci s městem začíná připravovat Knoflíkový trh a já 
věřím, že ten letošní bude lepší než ten loňský. Škole za organizaci 
moc děkuji, těším se a věřím, že i děcka se těší a pomalu přemýšlejí, 
co ze svého umu na trhu předvedou. Začínáme připravovat i další 
kulturní akce. Nejprve vánoční a silvestrovské oslavy, které vyvrcholí 
ohňostrojem. Čeká vás předsilvestrovská kvízová otázka, jaká že to 
hudba zazněla při ohňostroji? Správné odpovědi půjdou do slosová-
ní o obří věcné ceny. Letos to bude ale opravdu těžké, tak se těšte! 
Možná vás překvapím, ale už teď chystáme Kulturní léto 2018. Vybí-
ráme umělce, připravujeme pouť. Držte nám pěsti, ať se nám daří.
Buďte zdraví a hodní na sebe i ostatní :)

Petr Digrin, starosta

opilá žena spustila pátrací akci
V noci na pátek 23. září se městští strážníci spolu se speciálně  
vycvičenou a vybavenou hlídkou, dobrovolnými hasiči ze široké-
ho okolí a profesionálními hasiči z Řevnic zapojili do rozsáhlého 
pátrání. 
Vše začalo tím, že na služebnu státní policie zavolala rozrušená žena a 
oznámila, že se pokusila o sebevraždu. Žena ale zmizela, neznámo kam 
a její mobil byl vypnutý. 
Podle Petra Smorádka, zástupce velitele, se záhy zjistilo, že se jedná  
o ženu, která se o sebevraždu nepokusila poprvé. Místo jejího trvalého 
bydliště i okolí v oblasti Kovohutí pročesávali v rojnici policisté spolu  
s hasiči.  Pátrání skončilo čtvrt hodiny po třetí hodině ranní, kdy se žena 
sama vrátila domů a s lehkými zraněními byla převezena do příbram-
ské nemocnice. „Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na nočním pátrání 
podíleli. Dobrovolným hasičům, kteří to dělali ve svém volném čase, na 
úkor spánku před nástupem do práce, i městským policistům, kteří na-
stoupili ve svém volném čase,“ dodal Petr Smorádek.
Do akce se zapojilo padesát členů integrovaného záchranného sys-
tému. Hlídka Městské policie z Mníšku pod Brdy se k pátrání připojila 
krátce po 22. hodině. Spolu s městskými strážníky ženu hledali policisté 
z obvodního oddělení i dopravního inspektorátu republikové policie,  
speciálně vybavená a vycvičená prvosledová policejní skupina z Řev-
nic, na místě byl velitel profesionálních hasičů z Řevnic a také jednotky 
dobrovolných hasičů z Mníšku, Stříbrné Lhoty, Čísovic, Jíloviště, Kytína, 
Nové Vsi pod Pleší a Klínce. Zapojila se i skupina policejních psovodů  
z Kladna. Do akce měl být nasazen i policejní vrtulník s termovizí, ale  
z technických důvodů nakonec nevzlétl.

mh
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Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, úplné fakturační údaje – název a sídlo firmy, IČ, DIČ). 

Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno. 
Redakční rada: michal Strnad (předseda), Ing. Jana Digrinová, mgr. Lukáš Nádvorník, Filip Saiver, mgr. michaela Škultéty 

Redakční příprava: mgr. martina Hrdličková. Grafické zpracování: Kateřina Fekoňová.
Náklad 3 000 ks. Zdarma. Tisk: Tiskárna mníšek, s. r. o., Rymaňská 210, mníšek pod Brdy. Evidenční číslo periodického tisku mK E 12576.

Napsali jste nám…
Kdo porušuje zákaz vjezdu, ptá se čtenář
Jiří Krása ve svém e-mailu upozornil na porušování zákazu vjezdu v ob-
lasti  Zadního rybníka. „Chodím na procházky se psem a šokuje mě, že 
minimálně jednou týdně je otevřená závora k Zadnímu rybníku a par-
kuje tam na poslední zeleni ve městě několik aut,“ píše a žádá vysvětlení 
takové události z 5. a 12. června.
„Pozemek, o který se jedná, má v pronájmu Český rybářský svaz a ten 
má i klíče od závory. Jednou až dvakrát ročně ho město pronajímá, nej-
častěji škole na projektový den. Městská policie na toto místo chodí 
1-2x týdně na obhlídku. Po takto dlouhé době od události, kterou zmi-
ňujete, identifikaci nejde provést. Je však pravděpodobné, že parkující 
auta, o kterých píšete, patřila někomu z rybářského svazu,“ odpovídá 
starosta Petr Digrin. Městská policie k tomu dodává, že na místo bude 
osazena nová zákazová značka. „Ta stávající, zakazující na místo vjezd 
všech motorových vozidel, je v současné době poškozená a v řešení je 
žádost o její výměnu,“ uvádí Milan Kotouč, velitel městské policie.
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KdY VOLíme? 20. října 2017 (pátek) se bude hlasovat  
od 14 hodin do 22 hodin a dne 21. října 2017 (sobota) se bude 
hlasovat od 8 hodin do 14 hodin. 

Kde VOLíme? Volebních místností bude celkem 5, podle  
5 mníšeckých volebních okrsků. Svůj volební okrsek a volební 
místnost najdete podle adresy svého trvalého bydliště. 

Po čtyřech letech budeme ve dnech 20 a 21. října rozhodovat o no-
vém složení poslanecké sněmovny, a to volbou jednotlivých kandi-
dátů nebo celých politických stran.

Samotná volba nebude jistě jednoduchá, protože je na výběr z jedena-
třiceti stran a hnutí, což je nejvíc v dosavadní historii svobodných voleb.  
Ve Středočeském kraji budeme vybírat z kandidátek 26 politických 
uskupení.
Obálky s hlasovacími lístky dostane každý oprávněný volič do poštov-
ní schránky v místě svého trvalého bydliště. Pokud se v době voleb ve 
svém volebním okrsku zdržovat nebude, ale volit chce, může o svůj 
voličský průkaz požádat. „Udělat to může buď osobně na městském 
úřadě, a to do 18. října do 16 hodin, nebo doporučeným podáním  
s ověřeným podpisem v listinné podobě, či elektronické podobě do da-
tové schránky úřadu, v tomto případě do 13. října,“ vysvětluje Miroslava 
Jeřábková z odboru vnitřních věcí městského úřadu. Voličský průkaz si 
pak žadatel může vyzvednout buď osobně, nebo k tomu zplnomocnit 
jinou osobu, a to nejdříve 5. 10., anebo jej úřad voliči zašle na jím uve-
denou adresu, a to i do zahraničí. 

Volit můžete i doma
Ze zákona má občan právo ze závažných, zejména zdravotních, důvo-
dů požádat okrskovou volební komisi ve svém volebním okrsku, podle 
svého trvalého bydliště, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.  
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své čle-
ny s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. 
Požádat o možnost volit tímto způsobem, je možné městský úřad buď 
telefonicky nebo písemnou žádostí. mh

než vhodíte do urny hlasovací lístek 

čekAJÍ NÁS PARLAMeNTNÍ VoLBY

O případných nově vzniklých ulicích a jejich zařazení do volebních okrsků naleznete více informací na www.mnisek.cz
Další informace k voličským průkazům Vám poskytne Městský úřad Mníšek pod Brdy, odbor vnitřních věcí –  

paní Miroslava Jeřábková, tel. 318 541 939, e-mail: mirka.jerabkova@mnisek.cz, nebo také na www.mnisek.cz

Volební místnost v dOmOVĚ PrO SenIOrY,  
Skalecké náměstí č. p. 500  

volebního okrsku č. 3 je vaše, pokud bydlíte v ulici:

5. května, 9. května, K Remízku, K Rybníčku, Lhotecká, Micíkova,  
Na Kvíkalce, Na Oboře, Pod Lesem, Pod Skalkou, Pod sv. Terezií,  
Prostřední, Rudé armády, Řevnická, Skalecká (mimo č. p. 124),  
Skalecké náměstí, Sluneční, Sv. Barbory, V Jalovčinách, V Lipkách,  
Ve Štítku, V Zahrádkách, Zahradní

Volební místnost v PenZIOnU U KOŽíŠKŮ,  
Rymaně č. p. 291  

volebního okrsku č. 4 je vaše, pokud bydlíte v ulici:

Čisovická – č. p. 120, 213, 240, 246, 281, 283, 284, 285, 301, 318,  
362, 363, 372, 401, 409, 410, 1022, č. ev. 306, 

Hladový vrch, Jarní, Kamenné, K Luckému mlýnu, K Třešňovce, 
Letní, Lucký mlýn, Luční, Polní, Průmyslová, Rymaně, Severní,  
U Červeného Kříže, U Nádraží, U Kolejí, U Lesa, U Lípy, Včelník,  
Za Lesem, Zimní a dále – č. p. 1112, 226, č. ev. 202, 414

Volební místnost v HaSIČSKÉ ZBrOjnICI,  
č. p. 1167  

volebního okrsku č. 5 je vaše, pokud bydlíte v obci:

Mníšek pod Brdy – Stříbrná Lhota

Volební místnost na mĚSTSKÉm ÚřadĚ,  
Dobříšská č. p. 56, Mníšek pod Brdy  

volebního okrsku č. 1 je vaše, pokud bydlíte v ulici:

Čisovická – č. p. 20, 21, 33, 105, 106, 107, 108, 109, 110,111,  
112, 113, 114, 131, 132, 140, 52, 153, 184, 199, 204, 220, 228,  
232, 1152, 

Dobříšská, Hájová, Káji Maříka, Komenského – č. p. 97, 100, 101, 
102, 103, 104, 156, 182, 480, 

Kytínská, Lážovská, Malé náměstí, Na Madlenkách,  
Na Šibenci, Na Vrškách, Na Vyhlídce, Nádražní – č. p. 72, 73, 74,  
88, 382, 487, 

Náměstí F. X. Svobody, Nová, Pražská, Skalecká – č. p. 124, 

Terezie Wagnerové, Tovární, U Lesíka, Vejhrádek, Za Rybníky,  
Za Sokolovnou a dále č. ev., 119, 181, 356

Volební místnost v ZÁKLadní ŠKOLe,  
Komenského č.p. 420, Mníšek pod Brdy  

volebního okrsku č. 2 je vaše, pokud bydlíte v ulici:

Jana Šťastného, Ke Škole, 
Komenského – č. p. 272, 337, 357, 387, 420, 427, 433, 471, 833, 851, 
881, 913, 426, 1533, 587, Nádražní č. p. 603, 604, 613, 614, 615, 616, 
617, 618, 1086
Rymáňská, Švermova, V Edenu

Žádost o přenosnou volební schránku
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  

konané ve dnech 20. a 21. října 2017

volební okrsek číslo:

příjmení a jméno:

datum narození:

adresa trvalého pobytu:  , mníšek pod Brdy

telefon:

popř. jiný kontakt (např. na příbuzné s uvedením jejich jména):

termín návštěvy okrskové volební komise dne:  

v době od ................................ do ................................ hodin

 podpis žadatele  

O PřenOSnOU VOLeBní SCHrÁnKU mŮŽeTe POŽÁdaT I TeLefOnICKY na TĚCHTO ČíSLeCH: 318 541 933 – Věra Landová, 318 541 939 – miroslava jeřábková
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„I když jsme rádi, že nám město umožnilo být 
ve stávajících prostorech, už ale kapacitně 
nestačí. Máme 119 dětí a stále přibývají noví 
členové. Rádi bychom proto do svého, aby-
chom si mohli klubovnu naprojektovat na 
míru našim potřebám,“ uvedl Roman Freisle-
ben za mníšecké Junáky s tím, že bezúročná 
půjčka, kterou si chtějí na stavbu klubovny 
vzít, je vázaná právě na vlastnictví pozemku,  
o který město požádali. Jedná se o pozemek  
u hřbitova, o výměře přibližně 700 m2. „Místo 
je po nás ideální, je kousek od centra města 
a zároveň prakticky u lesa,“ vysvětlil… Za-
stupitelé darování pozemku Junáku schválili 
jednomyslně i vzhledem k tomu, že varianta 
např. dlouhodobého pronájmu, kterou zmínil 
koaliční zastupitel Vlastimil Kožíšek, je v tomto 
případě podle starosty Petra Digrina kompli-
kující s ohledem na podmínky úvěru na stavbu 
klubovny. 
Opoziční zastupitel Pavel Jeřábek přednesl 
mimo jednací body výsledky vlastního prů-
zkumu kolem otázky, jaký je pohled mníšecké 
veřejnosti na projekt Pavilonu u Základní školy 
Komenského 420. To ocenila i další opoziční 
zastupitelka, Magdalena Davis. „Vítám to jako 
občanskou aktivitu lidí, která s projektem ne-

souhlasí.“ Zastupitelé výsledky této ankety 
vzali na vědomí.  „Vždy bude skupina lidí, které 
se projekt líbit nebude a která by byla nejradě-
ji, aby Pavilon nebyl u školy, ale někde na sa-
motné hranici města,“ komentoval to starosta. 
Zároveň zastupitele seznámil s tím, že v sou-
časnosti probíhá jednání o stavební povolení 
a s dodavatelem stavby o jeho volných ka-
pacitách a radní také oslovili sedm subjektů  
s poptávkou po vypracování nové hlukové 
studie a v nejbližších dnech projektant před-
staví i řešení dešťových vod, tak jak to požado-
vali oponenti projektu (více k tématu Pavilon 
na str.6-7). 
Starosta informoval zastupitele o tom, že měs-
to nezískalo dotaci na tu část Pavilonu, kde má 
být komunitní centrum. „Poskytovatel dotace 
chce podpořit takové projekty komunitního 
centra, kde jsou soustředěny sociální služby  
a projekty pro sociálně znevýhodněné osoby. 
Z naší strany bylo podání žádosti korektní, 
protože jsme argumentovali, že matky s dětmi 
a senioři, kteří v Pavilonu získají prostory pro 
aktivity, jsou znevýhodněné skupiny,“ reagoval 
na poznámku Pavla Jeřábka, že si město řádně 
nepřečetlo zadání k poskytnutí dotace. 

Zastupitelé rozhodli: Junáci budou mít novou 
klubovnu už na vlastním pozemku

PrOSíme, TřIĎTe
Věnujte velkou pozornost rozdělení sběru bioodpadu  

do kontejnerů na liché a sudé týdny.       Děkujeme
40.   6.  –  9. 10. 2017 pouze pro sběr větví
41. 13. – 16. 10. 2017 tráva, ovoce, listí, plevele, květiny
42. 20. – 23. 10. 2017 pouze pro sběr větví
43. 27. – 30. 10. 2017 tráva, ovoce, listí, plevele, květiny
44.    3.  –  6. 11. 2017 pouze pro sběr větví
45. 10. – 13. 11. 2017 tráva, ovoce, listí, plevele, květiny
46. 17. – 20. 11. 2017 pouze pro sběr větví
47. 24. – 27. 11. 2017 tráva, ovoce, listí, plevele, květiny

mníšek – sběrný dvůr, Stříbrná Lhota - točna autobusu, 
rymaně –  u zastávky BUS směr Zahořany

Výlovy rybníků  
v mníšku pod Brdy 
Tradiční výlovy rybníků v Mníšku pod Brdy se uskuteční v termínech

   7. 10. 2017 – Zámecký rybník
14. 10. 2017 – Zadní rybník
Spouštění rybníků bude zahájeno cca týden před termínem  
výlovu. Smlouvu na nájem rybníků na rok 2018 předpokládám ve 
stejném režimu jako v letošním roce.

Jaroslav Kulík, MO ČRS v Mníšku pod Brdy

Veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy se koná

17. října 2017 (úterý) od 17.00 hodin 

v prostorách Městského kulturního střediska, V Lipkách 610, Mníšek pod Brdy
Příslušná dokumentace je vystavena k veřejnému nahlédnutí, a to do 24. 10. 2017 včetně  

na Městském úřadu Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 24. 10. 2017 včetně  

může každý uplatnit své připomínky.

Junáci získají od města darem pozemek pro stavbu své klubovny. Schválili to zastupitelé 
na svém včerejším zasedání. Mimo to projednávali například úmysl skupiny rymaňských 
občanů založit svůj osadní výbor a dotkli se i tématu školního pavilonu.

Velká diskuse mezi opozičními a koaličními 
zastupiteli se rozeběhla poté, co Luboš Kožíš-
ek přednesl záměr skupiny rymaňských obča-
nů založit svůj osadní výbor. „Chceme se po-
dílet na veřejném životě. Aktivita odspodu je 
důležitá a osadní výbor by tomu dodal váhu. 
Naším cílem je vytvořit komunikační most  
s radnicí, sbližovat lidi,“ uvedl Luboš Kožíšek 
s tím, že tomu předcházelo setkání skupiny 
zhruba 80 rymaňských občanů, kteří založení 
výboru podporují.
Opoziční zastupitelka Šárka Slavíková jejich 
aktivitu vnímá pozitivně. „Lidi by se měli více 
podílet na rozhodování a osadní výbor by 
mohl znamenat pro občany možnost, jak se 
dostat k politikům, kteří rozhodují,“ řekla. Ko-
aliční zastupitelé však nechtěli schválit vznik 
rymaňského osadního výboru bezpodmíneč-
ně, jako jejich opoziční kolegové. „Podpořil 
bych to s podmínkou, že proběhnou regulérní 
volby do toho osadního výboru, aby jeho zá-
stupci měli legitimní pověření k jednání a aby 
se k tomu mohlo vyjádřit co nejvíc obyvatel 
této části města,“ formuloval to, co zaznívalo 
z úst koalice, zastupitel David Řehoř. Starosta 
v návaznosti na to navrhl, aby se v této věci 
uskutečnila další jednání, a to i na úrovni rady 
města.

mh
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Téma

POSUN NASTAL PO BESEDě S VEŘEJNOSTí A VyDáNí PETICE ZA 

Pavilon je téměř na dohled. Podařilo 
P atová situace kolem plánované stavby nového školního Pavilonu se o krok uvolni-

la. Pomohla k tomu petice nespokojených rodičů a také beseda s veřejností, kterou 
iniciátoři petice zorganizovali. Krátce po besedě se totiž k jednacímu stolu sešli zá-

stupci rodičů, vedení města, školy i odpůrců projektu. Ti stavební řízení dosud zdržovali 
byrokratickými překážkami a podanými trestními oznámeními. Situace Základní školy 
Komenského 420 je přitom kritická a kapacita na historickém maximu.

Na základě memoranda, které podepsali krát-
ce po skončení besedy k Pavilonu zástupci 
stran pro a proti projektu (originál otiskuje-
me na str. 7), spolu hlavní protagonisté začali 
jednat. Smyslem jejich setkání bylo na straně 
odpůrců artikulovat svoje námitky i obavy a na 
straně města zohlednit je ve stavebním řízení, 
a to před konáním místního šetření začátkem 
října. 
Pokud se podaří sporné body vyřešit, Pavilo-
nu by už nic nestálo v cestě. Čeká na to téměř 
osm stovek žáků, necelá stovka zaměstnanců 
školy, ale i další  lidé, kterým chybí v Mníšku 
reprezentativní prostor pro společenský život. 
„Nemohli jsme se smířit s tím, že se situace 
zdála bezvýchodná. Komunikační prostředky 
došly. Věděli jsme, že musí existovat způsob, 
jak se domluvit,“ řekla iniciátorka petice, Luna 
de Lopez. Po besedě k Pavilonu proto byla také  
u podpisu memoranda a u jednání, které situ-
aci posunulo vpřed. 

Bude na střeše budka pro rorejsy?
 „Město nechá do projektové dokumentace za-
pracovat další ochranná opatření sousedního 
domu budoucího Pavilonu a navrhl jsem, aby 
tato opatření ještě předcházela samotnému 
zahájení stavby, aby byl dům chráněný, než 
dojde ke stavební činnosti,“ popisuje staros-
ta Petr Digrin vstřícný krok směrem k výtkám 
pana Milana Olšáka a Eduarda Navary. 
Vedle toho město také nechá neprodleně vy-
pracovat novou hlukovou studii, protože opo-
nentům nestačí ta stávající, mluvící o tom, že 
hlukové poměry se v okolí nového Pavilonu 
nejen nezhorší, ale naopak zlepší. „Vybereme 
dodavatele této studie a k tomuto výběru při-

zveme i oba oponenty, kteří o nezávislou hlu-
kovou studii usilovali,“ uvádí starosta. 
Pavel Jeřábek, opoziční zastupitel a kritik 
projektu, na tomto jednání přednesl jen část 
svých námitek, a to zejména k energetické 
náročnosti plánované budovy a navrhoval pro 
zvýšení bezpečnosti do projektu ještě zapra-
covat zábradlí na předsazené fasádě. „Je také 
ohrožena bezpečnost dětí, které ráno přichá-
zejí ke škole, protože nákladní auta můžou 
na stavbu najíždět v půl osmé,“ řekl Jeřábek  
a požadoval, aby město zajistilo, že provoz těž-
ké techniky na stavbě nebude časově kolido-
vat s pohybem lidí a zejména dětí u školy. 
Měl připomínky ke kapacitě dopravy a upozor-
ňoval, že dopravní studie vychází z dat z roku 
2010 a dnešní situace je jiná, horší. Obává se 

také, aby nedošlo k neprůjezdnosti i okolních 
ulic. „Není v možnostech Pavilonu řešit obec-
ný problém nárůstu dopravy ve městě. Podle 
dopravních expertů vzroste v souvislosti s Pa-
vilonem pohyb aut v místě řádově o desítky, 
a to zejména v ranních hodinách, odpoled-
ne se provoz rozptýlí,“ uvedl k tomu starosta  
a dodal, že město vyjde zastupiteli vstříc v po-
žadavku, aby na střeše Pavilonu měli budku 
rorejsové. Jeho návrh, aby tato střecha byla 
navíc řešena jako funkční, by však znamenal 
zásadní změnu projektu a ta v této fázi řízení 

Závěry z místního šetření 3. 10. 2017 
l  Pracovnice Stavebního úřadu v Jílovém 

prošla dokumentaci, která byla součástí 
projednávání. 

l  Lenka Jeřábková za účastníka řízení, 
Hnutí Brontosaurus Kandík, předala ob-
sáhlý spis připomínek k projektové do-
kumentaci. 

l  Eduard Navara účastník řízení, obyvatel 
sousedního domu předal dvě připomín-
ky, týkající se provozu těžké techniky při 
stavbě a spis doplnil o požadavek, týkají-
cí se vedení kanalizace před školou. 

l  Proběhla diskuze o návrhu zastupitele 
Pavla Jeřábka na extenzivní střechu Pa-
vilonu. 

l  Lenka Jeřábková sdělila, že Hnutí Bron-
tosaurus Kandík považuje za klíčovou 
ochranu lípy u Pavilonu. 

l  Po skončení jednání si pan Navara a sta-
rosta Digrin odsouhlasili detaily řešení 
odvodnění sousedního bytového domu.

l  Pracovnice stavebního úřadu konstato-
vala, že město Mníšek p. Brdy plní své 
závazky vůči svým obyvatelům. Připo-
mínkami se bude zabývat projektant 
a stavební úřad poté rozhodne, zda  
k posouzení zohledněných  připomínek 
vyzve účastníky řízení, a následně vydá 
stavební povolení. 

 Lidé podepisovali petici Za Pavilon. Do současnosti  má více než 350 podpisů.
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NAŠE DěTI ZA PAVILON.  SEŠLy SE NA Ní STOVKy PODPISŮ

se vyřešit řadu sporných bodů
již není možná. Zastupitel na tomto jednání 
přednesl jen část svých námitek a je tedy otáz-
kou, zda těmi zbývajícími, nevypořádanými 
městem, opět zatáhne jako brzdou při míst-
ním šetření v souvislosti s žádostí o vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení 
3. října. 

Situace školy je neúnosná
„Už tři roky se s panem starostou vždy na pod-
zim scházíme a řešíme, kam dáme další děti. 
Jejich počet stále roste. V posledních pěti le-
tech má škola dvojnásobné množství žáků 
a každý rok přibývá dalších padesát, které je 
třeba někam dát,“ uvádí Michaela Pažoutová, 
ředitelka Základní školy Komenského 420. 
Sedm set devadesát žáků a osmdesát zaměst-
nanců této školy jsou výmluvná čísla. „Město 
jako zřizovatel každým rokem přidává dvě tří-
dy. Škola už víc nafouknout nejde, “ uvádí sta-
rosta Petr Digrin a problém přeplněných tříd 
trápí i rodiče dětí. „Nemůžou být naplněné 
zajímavé výukové programy, určené do tříd 
s menším počtem dětí, a to je určitě škoda,“ 
zmínila paní Tereza, která sem doprovodila 
první den školy své dítě.
„Těšíme se, že by Pavilon přinesl i zázemí pro 
kulturní akce, vždyť by to bylo přínosem pro 
celý region,“ vítají plánovanou stavbu rodiče 
novopečeného prvňáčka, Michal a Martina. 
Z nespokojenosti s průtahy kolem zahájení 
stavby Pavilonu sepsali rodiče petici, kterou 
podepsalo více než 350 lidí. Podle radního Da-
vida Řehoře se však pravděpodobně nepodaří 
Pavilon otevřít na začátku příštího školního 
roku, jak město plánovalo. „Je to administra-
tivně i technicky nemožné. Nezbývá nám nic 
jiného než jednat o rozšíření kontejnerových 
tříd. Je to jediná možnost, jak navýšit kapacitu 
školy,“ uvedl. 

město se snažilo odstranit  
„zádrhele“ projektu 
Pavilon jeho tvůrci zamýšleli jako multifunkč-
ní objekt, který přinese potřebné prostory 
nejen škole, ale také pro mimoškolní aktivity 
mníšeckých dětí. Má se stát také komunitním 
centrem a místem pro aktivity spolků. Počítá  
s klubovnami pro kroužky, mateřským cent-
rem, klubem seniorů, malým cvičebním sá-
lem, velkým sálem a kavárnou. 
„Škola je ve vyspělých zemích centrem spo-
lečenského života města. Už nechceme vozit 
naše děti na besídky do Řevnic jen proto, že v 
Mníšku chybějí důstojné prostory,“ řekl Lukáš 
Nádvorník, jeden ze spoluautorů řešení Pavi-
lonu. Připomínky odpůrců projektu směřovaly 
zejména k sálu pro kulturní akce a ke kavárně, 
která je součástí projektu. „Odstranění této 
části Pavilonu by však zrušilo celý společenský 
smysl projektu,“ řekl starosta s tím, že je mož-
né upravit provozní řád a otevírací hodiny tak, 
aby se lidé žijící v okolí nemuseli bát rušení 
svého klidu.

Martina Hrdličková, 
redaktorka Zpravodaje městečka pod Skalkou Text memoranda o vůli řešit sporné body okolo Pavilonu
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Předškoláci nastoupili do mateřinek

„Předškolní vzdělávání nemá být od toho, aby 
rodiče k něčemu nutilo. Beztak žádný zákon 
neošetří ty případy, kdy rodiče své děti prostě 
do školky dávat nechtějí,“ uvedla Marie Šretro-
vá, ředitelka Mateřské školy 9. května v sou-
vislosti s novelou školského zákona. Ta začala 
platit se začátkem školního roku.
Předškolních dětí sem chodí čtyřiapadesát  
a tvoří téměř polovinu celkového počtu umís-
těných dětí. 
Mateřinku v ulici Nová navštěvuje 57 předško-
láků a jsou rozptýleni do tříd spolu s tříletými 
nebo i sedmiletými dětmi, které dostaly od-
klad školní docházky.  
Tato mateřinka každoročně zařazuje šesti tý-
denní program Škola před školou, který po-
čítá se spoluprácí předškoláka, jeho rodičů  
i učitelky. „Jedná se o soubor pracovních listů 
a činností, rozdělený zvlášť na program pro 
předškolní děti a na náročnější soubor pro 
odkladové děti. S rodiči na konci programu 
společně vyhodnotíme výsledky a ukážeme, 
na čem je třeba před nástupem do školy s dítě-
tem pracovat,“ popisuje specialitu této školky 
její ředitelka Petra Poučková.

Učit se můžou individuálně
Monika P. zatím může vodit svoji čtyřletou 
dcerku do soukromé Miniškolky Sluníčko  
a v budoucnu s povinnou docházkou do před-
školní třídy ve státní školce problém nemá.  
„Chápu to jako snahu o nějaký jednotný sys-
tém ve vzdělávání, a pokud školka má kapaci-
tu, je to v pořádku.“ 
Podle nově platného zákona však rodiče, kteří 
do státní školky nechtějí svoji ratolest posílat, 
musejí v přesně stanoveném období odů-

vodněně požádat spádovou veřejnou školku  
o možnost individuálního vzdělávání na zákla-
dě celorepublikově platných výukových pro-
gramů, které ve školce dostanou. 
V určeném termínu pak mají povinnost svého 
předškoláka přivést na přezkoušení nabytých 
dovedností a pokud by dítě neuspělo, muselo 
by ze zákona nastoupit do této státní školky.  
V mateřince 9. května využili možnost indivi-
duálního vzdělávání rodiče jednoho předško-
láka, mateřinka v ulici Nová eviduje dva přípa-
dy.

Omlouvají rodiče nebo lékař
Bouřlivou diskuzi na internetu vzbudilo zveřej-
nění školního řádu jedné mateřské školy, kde 
se píše o nové povinnosti rodičů omlouvat ab-
senci svého dítěte ve školce, a to až čtrnáct dní 
dopředu, a také o povinnosti školky neplnění 
této rodičovské povinnosti oznámit na sociálku. 
Ve skutečnosti ale novela takto striktní není, 
záleží na konkrétní školce, jaká pravidla si 
nastaví. „Nechceme rodiče omezovat, konzul-
tovala jsem to s krajským úřadem a budeme 
trvat na omlouvání  od lékaře jen při dlouho-
dobé nebo opakované nepřítomnosti dítěte, 
jinak omlouvají pouze rodiče,“ vysvětlila ředi-
telka školky v ulici 9. května Marie Šretrová. 
Školní řád mateřinky v ulici Nová mluví o po-
vinnosti rodičů písemně informovat o termínu 
a důvodu u neplánované absence delší než  
10 dnů. „Pokud není absence opakovaná  
a rodiče s námi komunikují, na lékařském  
potvrzení netrváme,“ upřesňuje ředitelka Petra 
Poučková.
Námi oslovení rodiče byli se systémem omlu-
venek srovnaní. „V principu si myslím, že něja-

P ro pětileté děti a jejich rodiče přinesl začátek školního novinku. Povin-
nou docházku do státní mateřské školy. V internetových médiích vzbu-
dila kritiku některých rodičů zejména možnost, že školka má právo  

v krajních případech oznámit je na „sociálku“ i za včas neomluvené absence 
potomka. Mníšecké mateřské školy ukazují, že situace nebude tak horká.

ký pořádek a pravidla by v tom škola měla mít 
a na nás, rodičích je, abychom je dodržovali,“ 
poznamenal jeden z nich, Martin K., tatínek 
mníšeckého předškoláka.

Zákon přivádí do školek dvouleté
Nově mají rodiče od tohoto školního roku prá-
vo umístit do mateřské školky dítě mladší tří 
let. To však demografický vývoj a kapacitní si-
tuace mníšeckých státních školek nedovolují. 
„U nás to nepřichází v úvahu, dětí je v Mníšku 
a spádových oblastech tolik, že jsme museli 
požádat o výjimku umístit jich do tříd dvacet 
osm. Přijímání dvouletých tak u nás připadá  
v úvahu nejdříve za dva až tři roky,“ dodala ře-
ditelka Marie Šretrová. 
Podobně je na tom i školka Nová a obě ředi-
telky se shodují s názorem odborníků na to, že 
dvouleté děti do školek nepatří. „Považuji to za 
devastaci generace a návrat ke kolektivizaci. 
Takto malé dítě potřebuje svého rodiče, aby 
s ním neustále mluvil, vysvětloval, odpovídal 
na otázky a rozvíjel tak jeho řeč a tím i myš-
lení. Bezpečný rozvoj pohybových dovedností  
s oporou rodiče nevyjímaje. Dost na tom, 
že nezanedbatelná část tříletých děti, které  
k nám v současnosti přicházejí, má problémy  
s řečí nebo různé vývojové poruchy a je třeba 
se jim individuálně věnovat,“ řekla k tomu ředi-
telka Petra Poučková.
Přestože byly do mateřinek přijaty celkem sto 
dvě děti, nebylo místo pro všechny, jejichž ro-
diče měli zájem.  Město jako zřizovatel se snaží 
tuto situaci řešit. „V současné době pracujeme 
na projektu navýšení kapacity mateřských 
škol. Probíhá plánování přestavby budovy bý-
valého penzionu U Kožíšků v Rymani, která je 
v majetku města, kde v nejbližší době bude 
vypsáno výběrové řízení na projekční práce 
přestavby na mateřskou školku,“ dodala mís-
tostarostka Daniela Páterová. 

Martina Hrdličková,  
redaktorka Zpravodaje městečka pod Skalkou
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Ve školce mají nově vybavené hřiště
Nové dřevěné prolézačky, herní prvky a houpačku čerstvě mají od děti v Mateřské škole 9. květ-
na. Slavnostní otevření rekonstruovaného hřiště se uskutečnilo 27. září, kdy modrou pásku sym-
bolicky za přítomnosti množství rodičů přestřihla paní ředitelka Marie Šretrová a místostarostka 
Daniela Páterová (na dolním snímku). Pak už se děti mohly rozeběhnout vyzkoušet všechny no-
vinky, které na hraní venku dostaly. Na konec přišel i opravdický kouzelník, aby z klobouku vytáhl 
holoubka a zapojil děti i do dalších kouzel.
Hřiště se podařilo rekonstruovat hlavně během letních prázdnin. Mateřinka na to získala dotaci 
od nadace Oranžové hřiště firmy ČEZ. Na investici v celkové výši kolem šesti set tisíc korun se 
podílela čtyřiceti procenty ze svých provozních nákladů.  

mh

erika:
Těším se na 
učení, hlavně na 
malování, a na šest 
kamarádek a taky 
na hodnou paní 
učitelku.

Honzík: 
Teším se na to, 
že tam budu s 
kamarádama 
ze školky. Taky 
na tělocvik, rád 
běhám.

nela:
Těším se na paní 
učitelku, znám ji  
z rodičovské 
schůzky a líbila se 
mi. Určitě bude 
hodná.

františka:
Těším se domácí 
úkoly a na čtení. 
Ráda čtu Příběhy 
čtyřlístku.

Kája: 
Těším se na 
všechno a nejvíc na 
tělocvik. Moc ráda 
totiž cvičím různé 
cviky.

Čerství prvňáčci usedli do lavic 
základní školy Komenského.  
na co se nejvíc těší?

anKeTa
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Ta panelová cesta lesem na Včelní-
ku končí na stanici autobusu Mní-
šek pod Brdy - Magdaléna o.p.s. 

Zastávka, kam linka 447 zajíždí jen 
párkrát denně, má svoji symboliku: 
spojení města s neziskovou organiza-
cí, která jen pár kroků odtud pomáhá 
lidem bojujícím s démonem alkoholu 
nebo drog, spolehlivě existuje. A do-
kazuje, že zpáteční jízda včelnických 
klientů do běžného života je možná, 
třebaže cesta k tomu je často hrbolatá 
jako ta pro odbornou pomoc. 

Magdaléna o. p. s. sídlící v bývalém areálu  
protiletadlové obrany na Včelníku nese jmé-
no odkazující na biblickou Marii Magdalénu 
právem. I tahle nezisková organizace pomá-
hající lidem středně až těžce závislým na ná-
vykových látkách na samotném počátku své 
činnosti budila u některých obyvatel Mníšku 
obavy a znepokojení. Nakonec si však získala 
jejich důvěru i pochopení a dnes je neodmysli-
telnou součástí mníšeckého života.

Začátky nebyly jednoduché
Na podzim to bude už dvacet let, kdy silný 
příběh o drogové závislosti ve vlastní rodině 
motivoval paní Marii Kaplanovou ke zrodu 
obecně prospěšné společnosti Magdalé-
na a oslovil město Mníšek pod Brdy tak, že 
se stalo jejím spoluzakladatelem. Když pak  
v prosinci roku 1998 zahajovala svůj provoz 
v opuštěných kasárnách základny protileta-
dlové raketové obrany, kolovala městečkem 
pod Skalkou fáma „o těch feťácích v lese na 
Včelníku“. Obavy těch, kteří jí tehdy dopřáli 
sluchu, se ale záhy ukázaly jako neopodstatně-
né a po někdejší nedůvěře a pochybnostech  

některých mníšeckých občanů dnes není ani 
památky. Mají totiž dvacet let zkušeností, že 
jim ze strany klientů Magdalény o.p.s. nic ne-
hrozí.
To potvrzují i poznatky oslovených republiko-
vých policistů i velitele městských strážníků 
Milana Kotouče, který říká, že problémy dělají 
ve městě jiní drogově závislí spoluobčané. Po-
dobně to vidí i jedenačtyřicetiletá paní Irena. 
„Nebezpečí pro naše děti nepředstavují klienti 
Magdalény o.p.s., ale spíš ti, kteří by jejími kli-
enty měli být, ale nejsou.“ 
Osmapadesátiletou paní Janu počáteční kon-
troverze v přijetí tohoto nízkoprahového zaří-
zení dokonce motivovalo k tomu, že ho kdysi 
osobně navštívila. „Ti lidé už jsou vyléčení a učí 
se znovu žít, pracovat a starat se o sebe. Mají 
tam i truhlářskou dílnu, ve které vyrobili tady 
ty dřevěné truhlíky na květiny,“ ukazuje paní 
Jana na květináče zdobící chodník na náměs-
tí. Také důchodce, pan Jaroslav, odmítá, že by 
slyšel stížnosti na adresu této organizace. „Spíš 
slýchám stesky na to, jaké množství aut přibylo 
v poslední době ve městě v souvislosti s roz-
sáhlou výstavbou.“

Vracejí se zpátky do života
Včelnickou terapeutickou komunitou projde 
řádově dvacet klientů ročně. Průměrně tady 
stráví 8-15 měsíců, bydlí v objektu bývalých 
kasáren, společně se o něj v rámci pracovní 
terapie starají, stejně jako o zahradu a farmu 
uvnitř rozsáhlého areálu. 
„Zdejší klienti mají za sebou odvykací léčbu  
a jsou tedy takzvaně čistí. My jim pomáháme  
s návratem do běžného života. Učí se mít 
zdravý vztah sami k sobě, k sobě navzájem, 
nastavovat vlastní hranice, komunikovat spo-
lu, pěstovat partnerské vztahy a pomáhají si 

vzájemně modelovat krizové situace, které 
by je mohly znovu vrátit na osidel závislosti.  
V mnoha ohledech se dá říct, že každému z nás 
by prospělo pro vlastní život strávit nějakou 
dobu v podobné terapeutické komunitě, jako 
je tady na Včelníku,“ říká s úsměvem tisková 
mluvčí Magdalény o.p.s. Martina Malinová.

Pomáhají špičkoví odborníci
I původní vojenské bunkry získaly nové využi-
tí. „V jednom z nich se letos v září tak jako kaž-
dý rok konal Kulturfest, festival terapeutických 
komunit z celé České republiky i ze zahraničí, 
který je jedinou akcí svého druhu v Evropě,“ 
zmiňuje PR manažerka a dodává, že v dalším 
z bunkrů se pěstují houby shitake, jiný slouží 
jako sklad sena a dalšího krmiva pro zvířata 
chovaná na farmě. 
„Začátky Magdalény o. p. s. na Včelníku byly 
asi trochu živelné, nefungovaly tehdy žádné 
komunity, nebylo se od koho učit. Mohlo se 
stávat, že se šlo metodou pokusu a omylu, 
dnes je ale nepravděpodobné, že by nastala 
situace, která by nás překvapila,“ říká tisková 
mluvčí organizece, která zaměstnává špičkové 
odborníky, při pravidelných vládních kontro-
lách splňuje stanovené podmínky téměř na 
sto procent a může školit kolegy, kteří se vydali 
na stejnou oborovou cestu. 
„Od loňska nabízíme odbornou pomoc také 
lidem závislým na gamblingu, protože pato-
logické hráčství je velkým celospolečenským 
problémem, a od letošního roku jako jediní  
v republice umožňujeme pobyt klientů  
s duálním postižením, tedy s kombinací dia-
gnostikované duševní poruchy a závislosti,“ 
zmiňuje unikátnost činnosti Magdalény o.p.s. 
její mluvčí.

Téma

mníšek pod Brdy – magdaléna o. p. s. 
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Symbolika zastávky na konci cesty
Mníšecká radnice stála u zrodu této obecně 
prospěšné společnosti a nadstandardně dobrý 
vzájemný vztah potvrzuje místostarostka měs-
ta, paní Daniela Páterová. „Spolupráce funguje 
skvěle, Magdaléna o. p. s. se pravidelně účast-
ní akcí pořádaných městem, na vyhledávané 
Skalecké pouti mívají stánky se svými výrobky  
a účastní se také akcí pořádaných našimi spol-
ky nebo zdejší farností, jako jsou tradiční Paši-
jové hry, kde její klienti pravidelně hrají. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o akce, za kte-
rými jezdí lidé ze širokého okolí, magdalénské 
aktivity se dostávají pravidelně do povědomí 
lidí v dobrém světle,“ říká místostarostka. Vztah  
s městem si pochvaluje i tisková mluvčí této 
nevládní organizace. „Přestože město s námi 
není provázané majetkově nebo finančně, 
jako je tomu například v Benešově nebo Pří-
brami, protože na Včelníku jsme už ve svém  
a dotace čerpáme evropské nebo krajské, 
víme o sobě navzájem a jsme ve vzájemném 
kontaktu,“ říká Martina Malinová.

Spolupráce se školami funguje
Služby Magdalény o. p. s. už několik let vyu-
žívají také obě mníšecké základní školy, a to  
v oblasti primární prevence, kdy si objednáva-
jí program, ušitý na míru potřebám konkrétní 
třídy. „Jedná se o delší spolupráci, kdy lektoři 

z Magdalény o.p.s. přicházejí několikrát ročně 
a zprostředkovávají žákům druhého stupně 
uceleně informace, ke kterým by se děti jinak 
dostávaly jen obtížně nebo po částech,“ upřes-
ňuje Ondřej Solnička, učitel a metodik preven-
ce Základní školy Komenského 420. 
Častěji než problematiky drogové závislosti 
se to v poslední době týká vztahů dětí nejen 
sama k sobě, ale i k sobě navzájem. „Pokud 
tyto vztahy nejsou zdravé, můžou vyústit v ši-
kanu, kyberšikanu nebo třeba sebepoškozová-
ní,“ vysvětluje Hana Lukešová, vedoucí Centra 
primární prevence Magdalény o .p. s. a dodá-
vá, že jejich odborníci spolupracují také se Zá-
kladní školou Komenského 886, která pracuje 
i s žáky se specifickými potřebami, konkrétně 
školením pedagogů a metodiků prevence na 
prvním stupni. 

Pomáhají v těžkých chvílích
„Vycházíme z filozofie, že pro takto malé žáky 
je jejich učitel doslova bůh, a proto je efektiv-
nější pomoci přímo kantorovi, aby atmosféra 
jeho třídy byla zdravá,“ dodává šéfka magda-
lenských preventistů. Vědí o sobě a pomáhají.
Město jednoduše chce mít s touto obecně pro-
spěšnou společností spojení, jak symbolicky 
ukazuje zastávka autobusu č. 447 Mníšek p. Br-
dy-Magdaléna o. p. s. Stejně jako lidé z Mníšku  

a okolí, kteří vědí, kam se můžou obrátit, když 
se dostanou do těžké životní situace, a koneč-
ně stejně jako ti, kterým pobyt v komunitě 
Magdalény o.p.s. na Včelníku vrátil pocit, že  
i oni jsou důležití – tím, kým ještě můžou být.

Martina Hrdličková, redaktorka Zpravodaje 
městečka pod Skalkou

Téma

Festivaly a abstinence? Takové spojení je mož-
né, dokázal to již po devatenácté magdalénský 
KULTURFEST. Kulturní festival, ojedinělá akce, 
na níž se setkávají klienti i odborníci z terape-
utických komunit celé České republiky. Během 
několikaměsíčního pobytu v těchto komuni-
tách získávají bývalí uživatelé návykových lá-
tek dovednosti a schopnosti, které jim umožní 
životní změnu a život bez drog. 
Silný zážitek bez drog, to je motto festivalu, 
který každoročně pořádá Magdaléna, o. p. s. na 
Včelníku. Komunity na Včelník přivážejí diva-
dla, vytvářejí malby a sochy. Součástí festivalu 
je také volejbalový turnaj, ve kterém soupeří 
všechny zúčastněné komunity i tým terapeu-

tů. Letošní Kulturfest připadl na třetí zářijový 
víkend. 
Areál na Včelníku se proměnil ve stanové měs-
tečko, vojenský bunkr v divadelní sál. Zázemí 
terapeutické komunity se stalo jídelnou pro 
170 návštěvníků. Ti měli možnost zhlédnout 
více než deset divadelních vystoupení. Tato di-
vadla nacvičují klienti a klientky komunit pod 
vedením terapeutů. Škála témat a žánrů je širo-
ká, do většiny z nich však zasahuje tematika zá-
vislosti či abstinence. Tedy to, co diváky i herce 
spojuje. Smyslem festivalu je setkávání lidí, ko-
munit i terapeutů při společné tvorbě. Dalším 
cílem je ukázat, že je možné být čistý a bavit se, 
že je mnoho těch, kteří jsou v podobné situaci. 

Kulturfest 2017: abstinenci třikrát hurá!

„Tvořit znamená rozvíjet jiné stránky osobnos-
ti. Tvorba může být způsobem, jak se vyrovnat 
sám se sebou i se závislostí. Klienti se při pří-
pravách mohou vracet k tomu, co dělali dříve, 
ať už na ZUŠ, v kapelách, kroužcích. Zkrátka 
mohou znova rozvíjet něco, o co přišli, když se 
stali závislými,” říká Pavel Hanzal, vedoucí ko-
munity Magdaléna, o.p.s. Festival pořádá tera-
peutický tým právě pod jeho vedením. Velkou 
měrou se na něm podílejí klienti a klientky 
Magdalény. Nejen členové terapeutické ko-
munity, ale také klienti Chrpy. Chrpa je komu-
nitní program pro klienty s duální diagnózou, 
jediné zařízení tohoto druhu v Česku. Součástí 
Kulturfestu je také volejbalový turnaj, v němž 
se právě klienti komunity utkali s Chrpou o 
postup do finále.
„Je úžasné vidět, jak něžné a hluboké věci do-
kážou lidé s těžkou minulostí vytvořit. Během 
festivalu jsou ohleduplní, podporují se. Kaž-
dý vystoupí na pódium, hledá odvahu, dává  
a přijímá podporu. Ve sportovním utkání není 
cítit rivalita,” hodnotí devatenáctý Kulturfest 
Pavel Hanzal.

Za Magdalénu, o. p. s. 
Martina Malinová
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Spolky

Projekt Cesta domova ve Spolku Brdský 
šikula zavedl jeho účastníky do Japonska. 
V rámci Cyklu interaktivní multikulturní 
výchovy proběhlo dne 17. 9. 2017 setká-
ní s názvem a tématem Japonsko – země 
vycházejícího slunce, kvetoucích třešní  
a odvážných samurajů. 
Kdo se zúčastnil, dozvěděl se nejen o japon-
ské kultuře, historii i současnosti, tradicích, 
hudbě a zvycích. Mohl si připravit i tradiční 
gurmánskou specialitu – sushi nori a ochutnat 
i polévku Miso. Starší kluci si připravili povídá-

ní o elitních bojovnících japonského středově-
ku – o samurajích a o jejich kodexu Bushido. 
Nechyběla ani ukázka japonského bojového 
umění. Tato část projektu vznikla ve spolupráci 
s japanoložkou Mgr. Katkou Vojkůvkovou, kte-
ré moc děkujeme, a uskutečnil se díky finanční 
podpoře Středočeského kraje.
Zároveň zveme děti a mládež na další po-
dobné setkání v rámci cyklu multikulturní 
interaktivní výchovy Cesta domova, které 
připravujeme na příští měsíc s názvem a té-
matem: ukrajina – země nádherných hor, 

rozhlehlých nížin i písečných pláží, měst se 
skvostnými kostely, ale i malých zapadlých 
vesniček, kde se zastavil čas.
Přiblížíme vám historii i současnost, jako i krá-
sy přírody na Ukrajině, a to slovem i obrazem. 
Budete mít možnost ochutnat ukrajinskou 
gurmánskou dobrotu a v rámci rukodělné 
dílny si společně zhotovíme výrobek, kterým 
si přiblížíme tradici této země. Tato část cyklu 
„Cesta domova“ vznikla ve spolupráci rodiny 
Zenky Gusak z Verchoviny a Muzea huculské 
etnografie Romana Kumlika.

KDy:  sobota 25. 11. 2017 ve 14 hodin.
KDE:  klubovna Mladého vědce v MKS,  

Mníšek pod Brdy
Rezervace a další info na emailu:  
brdskysikula@seznam.cz

Spolek Brdský šikula je dobrovolným a nezis-
kovým svazkem dětí, mládeže a dospělých,  
v němž se „spolčili“ zastánci ochrany přírody, 
ekologie a farmaření, dále nadšenci pro práci 
s dětmi v rámci výtvarných dílen, organizování 
různých společenských i sportovních akcí pro 
děti, i zájemci činnosti jak přispět k nenucené-
mu objevování vědy, a to formou zábavných 
pokusů z různých oblastí vědy a techniky. 
Děkujeme i městu Mníšek pod Brdy za stálou 
podporu činnosti Spolku Brdský šikula. 

Anna Čišková
http://brdsky-sikula.webnode.cz/

Jaké výročí si připomenou České země v příš-
tím roce? Předpokládám, že stoletou existenci 
samostatného československého státu ne-
třeba zvlášť připomínat. Naši předkové měli 
krátce po velké válce datum vzniku státu, 
ale zejména oběti, které k němu vedly, ještě  

v živé paměti, a proto byla v neděli 26. srpna 
1928 odhalena mohyla na památku padlým 
a nezvěstným vojínům ve světové válce. Tato 
kamenná mohyla, postavená nákladem a úsi-
lím Okrašlovacího spolku v Mníšku pod Brdy 
a Jednotou Čs. legionářů v parčíku u pekařství 
Jarolímkových, dodnes připomíná nejen vznik 
samostatného státu. Také oběti z řad legionářů 
jsou po právu vzpomenuty, neboť bez nich by 
patrně nový státní útvar nevznikl. 
Tyto události jsou nejen pro školáky, ale i ge-
nerace starší zahaleny vrstvou prachu, kte-
rý se pokusíme jak retrospektivními články, 
tak plánovanou vzpomínkovou akcí v neděli  
26. srpna 2018 smést. Doufáme, že tak jako  
v roce 1928 se k Okrašlovacímu spolku připojili 
sokolové a další spolky ve městě, bude tomu  
i nyní, po stu letech. Přivítáme podněty i vzpo-
mínky pamětníků a doufáme v zajímavou  
a dobře sladěnou spolupráci spolků a měst-
ského úřadu.
Okrašlovací spolek si 18. března 2018 při-
pomene devadesáté výročí založení naší  
dobrovolné organizace, jejíž existence byla 
přetržena po roce 1948, v období, kdy byla 
zájmová samospráva buď slučována, nebo 
zcela likvidována. Spolky do té doby obecně 
podléhaly dozoru a regulaci politické sprá-
vy, v našem případě do roku 1927 Okresního 
úřadu Smíchov, následně Okresního úřadu 
Praha-venkov a od roku 1942 Okresního úřa-
du Praha-venkov-jih. Fondy těchto institucí, 
uložené ve Státním okresním archivu Praha-
-západ v Dobřichovicích, prošly bohužel za 

minulého režimu radikálními skartacemi,  
v jejichž důsledku vzaly zasvé i mnohé cen-
né materiály vztahující se právě ke spolkové  
činnosti. Přivítáme tedy jakoukoli vzpomínku, 
fotografii či jiný artefakt, který se jistě podařilo 
v některé mníšecké domácnosti, někdy třeba 
čirou náhodou, jindy naopak zcela záměrně  
z úcty k lokální či rodinné tradici, zachovat tak, 
abychom si mohli i po devadesáti letech zase 
o něco obohatit naši spolkovou paměť. Děku-
jeme. Kontakt: bobek@osmnisek.cz

za Okrašlovací spolek Robert Izák

okrašlovací spolek oslaví kulaté výročí

Brdský šikula se ocitl v daleké zemi samurajů

Zleva stojí Josef Kolínský, italský legionář, 
Antonie Cebeová, předsedkyně spolku, František 
Šoch, jednatel jednoty Čsl.legionářů a pan Bejr
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Z Domečku / Knihovna

 

 

 

 

SBÍRKA PRO DOMEČEK  

POKRAČUJE 
    A na co vybíráme nyní? 

 

na místnost  

SNOEZELEN-MSE 
 

 

Snoezelen-MSE je víceúčelová metoda, která nejčastěji využívá místnost, která je vybavena speciálními technickými pomůckami k multismyslové 
stimulaci. Tyto speciální pomůcky a zařízení se ve smyslu Snoezelen zahrnují zejména prvky jako jsou bublinkové válce, hvězdné nebe, projektory s 
olejovými nebo tematickými kotoučky, optická vlákna, aroma lampy, zrcadlové koule, speciální pohodlný měkký nábytek, a další. Důležitou 
podmínkou, aby tyto pomůcky měly požadovaný efekt, je vytvoření příjemného a útulného prostředí. 

Snoezelen-MSE slouží ke stimulaci smyslů, diagnostickým a terapeutickým účelům, výukovým účelům nebo "jen" k relaxaci, uklidnění. 

Snoezelen-MSE nebo jen jeho jednotlivá zařízení jsou vhodná pro osoby s tělesným či mentálním postižením, s vývojovými poruchami, autistické, 
s demencí, Alzheimerovou chorobou, s poruchamí učení a chování a jinými psychickými problémy. Dále se používá při rehabilitacích a rekonvalescenci 

lidí po úrazech (poškození tělesné i smyslové). 

Přispívat můžete do kasiček  v našem Domečku nebo         
na sbírkový účet číslo: 20036-388060359/0800. 

Děkujeme! 

 

Foto: Snoezelen-MSE místnost – katedra speciální pedagogiky, Masarykova univerzita Brno  www.dsmnisek podbrdy.cz, FB: Domov pro seniory Pod Sk alk ou  

Senioři se rozloučili s létem
Uživatelé mníšeckého „Domečku“ se na Skalce loučili s letošním létem. 
Posezení u ohně s opékáním buřtů za zvuku živé country muziky pro 
ně už popáté připravilo vedení Domova pro seniory Pod Skalkou a jeho 
pečovatelky. Příjemný společně strávený čas na Skalce jim pomohl oži-
vit vzpomínky na časy, kdy i oni jezdili na vandry. 
Jedenáctého září se seniorů na Skalku vypravilo třiadvacet. „Kdo měl zá-
jem se na Skalku vypravit, mohl. Nerozlišujeme, jestli se jedná o uživa-
tele Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem nebo Odleh-
čovací služby. Nejsme ani nijak omezeni kapacitou autobusu. Dopravce 
Martin Uher je v případě potřeby schopen zajistit, že se tu autobus otočí 
třeba dvakrát až třikrát,“ vysvětluje sociální pracovnice Lucie Trachtová. 
Za pomoci pečovatelek mohli udělat malou procházku, prohlédnout 
si kostelík a z vedlejší vyhlídky se rozhlédnout do širokého okolí. Po-
chutnali si na voňavých opečených buřtech nebo si spolu s živou ka-
pelou zanotovali písničky, které pro ně hrála. „Už druhým rokem naše 
zaměstnankyně Jana Drncová přiváží dva až tři poníky, které si uživatelé 
můžou hladit, je to pro ně příjemné a dělá jim to radost,“ dodává Lucie 
Trachtová.

mh

mĚSTSKÁ KnIHOVna  
mníšek pod Brdy

nOVÉ KnIHY PrO dOSPĚLÉ
DÍVKA SE ŽIRAFÍM KRKEM 
Corinne Hofmannová 
Po bestselleru Bílá Masajka se autorka 
vrací do svého náročného a skromného 
dětství prožitého ve Švýcarsku.

TOULAVÁ KAMERA 24 
Iveta Toušlová 
Čtyřiadvacátý díl knižního zpracování 
oblíbeného televizního pořadu 
obsahuje padesát cestopisných 
reportáží z výletů po České republice.  

MOŘSKÝ DETEKTIV 
Mark Dougles-Home 
Podivínský detektiv, který 
komplikované detektivní kauzy pomůže 
policii vyřešit díky své profesi znalce 
moří a oceánů.

ZKURVENEJ PŘÍBĚH 
Bernard Minier 
Kriminální thriller odehrávající se 
tentokrát na malém severoamerickém 
ostrově Glass Island, který je po celý 
rok pod příkrovem mlhy a deště. A 
právě zde žije šestnáctiletý Henry, jehož 
přítelkyně byla zavražděna.

ODPLATA 
Steffen Jacobsen 
Vyšetřovatelka Lene Jensenová a 
bezpečnostní poradce Michael Sander 
již podruhé společně čelí nebezpečí. 
Snaží se zabránit teroristickému útoku 
v Kodani.
SPOLEčNÝ BYT 
Danielle Steel 
Každá si nese nějakou bolest; každá 
se postupně učí, jak si stát za svým ve 
svém životním povolání i v srdečních 
záležitostech. Jak jde čas, jedna po 
druhé s lítostí zjišťují, že možná přijde 
čas opustit byt, kde začaly všechny 
jejich sny.
VRAŽDY ARISTOKRATEK 
Christine Trent 
„Viktoriánské“ příběhy, v nichž 
vystupuje v hlavní úloze majitelka 
pohřebního ústavu Violeta Harperová.

KnIHY PrO dĚTI
TATI, KUP MI SLONA! 
Jiří Žáček 
Sbírka veselých básniček o Praze. Pro 
děti předškolního věku

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

SLOHOVNÍK 
Eva Chupíková 
Vydejte se na fascinující pouť Prahou 
po stopách hlavních architektonických 
slohů a připomeňte si, jak je Praha 
krásná!
NOčNÍ MŮRY 
Jason Segel 
Kniha, která vás nenechá spát! 
Strašidelný příběh pro děti  
kolem 10 let.
 
HrY
VEčERNÍčEK 
V nové hře Večerníček najdete spoustu 
vypečených otázek týkajících se 
pohádkových postav z večerníčků. 
Hra obsahuje také mnoho zábavných 
úkolů, díky kterým si připomenou 
oblíbené pohádkové postavy nejen 
děti, ale na večerníčky zavzpomínají 
i dospělí.
TIMELINE: PESTRÁ HISTORIE 
Hra pro všechny, kdo mají rádi historii. 
Hráči se střídají v tazích a na časovou 
osu postupně přidávají kartičky  
s různými vynálezy, objevy či 
událostmi, které změnily svět.  
K tomu přibývají například umělecká 
díla, tento díl je mišmaš celé historie. 
Myslíte si, že správné zařazení kartičky 
je snadné?
PATCHWORK 
Abstraktní desková hra pro dva hráče. 
Hráči se zde střídají na tahu a vytváří 

ze zbytků látek a záplat tu nejkrásnější 
a nejhodnotnější přikrývku na ploše 
9x9 čtverců.

Nikola Bláhová, knihovnice

Týden knihoven  
2.– 6. 10. 2017

na co se můžete těšit?

l  S žáky 2. tříd se setkáme na akci 
„Klíčování“

l  Proběhne vyhlášení výtvarné 
soutěže na téma „Čím chci být“

l  Den otevřených dveří – vše 
Vám rády ukážeme, vysvětlíme, 
poradíme

l  Dejte knihám druhou šanci – bazar 

knih na schodech v knihovně

A rády bychom Vás pozvaly na další 

„Strašidelné čtení“ u nás v knihov-

ně, které se bude konat 31. 10. 2017 

od 17 h v dětském oddělení. Zažijete 

atmosféru knihovny, jak ji neznáte! 

Těší se na Vás

Nikola Bláhová a Tereza Bauerová, knihovnice
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Rozhovor / Ze zámku

čím podle Vás může barokní hudba dnešního 
posluchače oslovit?
Společenské, ideové a náboženské kontexty 
jsou různé, na druhou stranu se ale znalci ba-
rokní interpretace shodují na tom, že barok-
ní hudba, podobně jako naše doba, je plná 
afektů, je velmi dramatická, snaží se rozeznít 
silné a široké emoce. To může být dnešnímu 
posluchači velmi blízké. Možná i proto se řada 
barokních melodií a nápěvů dočkala i inter-
pretací neklasických, třeba popových. 

Může to být určitou barokní tendencí k efekt-
nosti, líbivosti, která je patrná nejen v hudbě 
i dnes?
Je to tak, s tím zásadním rozdílem v tom, 
čemu my říkáme líbivost a za co ji považoval 

barokní umělec. V baroku byla vždy spojená 
se značnou technickou náročností a s hudeb-
ním vhledem. Dnes je líbivá hudba konzumo-
vána širokými masami, v baroku byla hudba 
určena elitě, která si ji mohla dovolit. Tehdy 
také neexistovalo ostré dělení mezi populární 
hudbou a takzvanou vážnou hudbou, byli au-
toři, kteří psali líbivější věci a ti, kteří se nebáli 
třeba experimentovat a nabourávat formu, 
která se líbila. Mezi takové patři třeba Georg 
Fridrich Händel, který sice vyšel z žánru ital-
ské opery, psal operu jako na běžícím pásu, 
ale zároveň dokázal napsat kusy, které nebyly 
masově poslouchatelné, a proto u širšího pu-
blika neměly takový úspěch.

V ystudoval operní zpěv a také filozofii a když ho prý bolí hlava z těžké četby, pomáhá 
mu, že zpívá. Hudba je pro něj formou sebevyjádření. A ta barokní? Ta je nám bližší, 
než si možná myslíme. Přesvědčil nás o tom při zářijovém koncertu barokní hudby  

v klášteře na Skalce, kde ho na klavinovu doprovázela Leona Stříteská.

BARyTONISTA MARTIN STROUHAL:

Baroko je blíž, než se nám možná zdá

O císařovně Marii Terezii slyšel snad každý malý školák. Je totiž „ne-
chvalně“ známá jako pachatelka výnosu, že všichni musíme chodit do 
školy. Ve skutečnosti ale zavedla jen všeobecnou vzdělávací povinnost, 
ne povinnou školní docházku. Další tolerovanou nepřesností je spo-
jování jejího jména s titulem císařovna. Tou ale nikdy nebyla, císař-
ský titul měl pouze její manžel František Štěpán Lotrinský, a tak 
správně by tedy měla být paní „císařová“. 

Čím je ještě tolik známá? Počtem svých dětí. Povila jich cel-
kem šestnáct, deset z nich se dožilo dospělého věku. A to se jí  
v tomto ohledu některé z jejích dcer nejen vyrovnaly, ale do-
konce ji i předčily.

Marie Terezie představuje období pozdního baroka 
střední Evropy. Oblečení naší panenky modelky vychází 
z portrétu malíře Martina van Meytense, kde je zachyce-
na v modrých šatech u královských korun, které jí náležely. 
Oválný výstřih odhaluje ramena a šíji a je, stejně jako mohutná 
široká sukně, bohatě zdoben zlatou výšivkou. Pas je zvýrazněn 
korzetem, který býval vyztužen velrybími kosticemi, někdy i ko-

vem. Rukávy se postupně zkracovaly, u těchto 
šatů byly tvořené několika řadami krajek. 

Modrá byla zřejmě císařovnina oblíbená 
barva, na většině svých známých por-

trétů je právě v modré. Ať už jako de-
setiletá arcivévodkyně od Andrease 

Moellera nebo jako už postarší 
panovnice od malíře Liotarda. 

Nezůstalo to tak ale napořád. 
Po smrti svého milovaného 

muže se posledních pat-
náct let svého života již 

oblékala jen do černé. 
Nechala si zkrátit vlasy 
a nenosila šperky, kte-
ré spolu s šaty rozdala 

svým dcerám a dvorním 
dámám.   

mch

móda napříč staletími     – marie Terezie

martin Strouhal 
l  Věnuje se samostatné koncertní 

činnosti i sólistické spolupráci např. 
s pražskými komorními ansámbly

l  Operní zpěv studoval na Hudební 
škole hl. m. Prahy

l  Absolvoval filozofii a pedagogiku na 
FF UK a doktorské studium tamtéž

l  Je vedoucím katedry pedagogiky 
FF UK

l  Přednáší a publikuje v oboru filozo-
fie a teorie výchovy

Dá se říct, že v baroku začalo něco jako kult 
hvězd, celebrit z řad umělců?
Ano, v baroku byli takovými superstar  
v dnešním slova smyslu se všemi myslitelný-
mi manýry kastráti, jedinci mimořádně hla-
sově disponovaní s excelentní technickou  
průpravou, která těm nejlepším z nich umož-
nila například zazpívat na jeden nádech tří-
stránkovou kadenci. Autoři jim psali nebo 
upravovali své opery „na míru“ a honoráře 
těchto pěvců dosahovaly závratných výšek. 
Existují záznamy o tom, jak se později v Hän-
dlově opeře po představení porvaly před-
stavitelky dvou hlavních rolí, protože jedna 
měla o pár árií víc a měla pocit, že jí skladatel 
nadržuje.
Jak se váže dohromady studium operního 
zpěvu a filozofie, která jste absolvoval?
Hudba souzní s tím, kým člověk je a studium  
filozofie mi pomohlo získat vědomí souvis-
lostí. 

mh



15

Kultura

Jan Šilpoch žil dlouhé roky v Mníšku pod Brdy 
a Skalku a její okolí miluje.  Tady totiž trávil 
spoustu času zamlada, když se s foťákem 
na krku rozhodl, že bude dělat umění. Byla 

 80. léta minulého století, když se v rámci 
tvůrčího hledání tak trochu náhodou objevil 
ve Strážnici, aby nafotil oficiální folklorní fes-
tival. Připadal mu ale spíš jako festival tance  

Ke Skalce má fotograf Šilpoch silný vztah
a přátelství a z takové podoby folklóru byl spíš 
nešťastný. To se změnilo ve chvíli, kdy se na 
doporučení kamaráda muzikanta Vladimíra 
Mišíka objevil na Horňácku. 
Ze Strážnice prakticky přes kopec, v údolí, 
kde lidé ještě v polovině minulého století žili  
v pěti vesnicích uzavřených od okolního světa. 
Pracovali tvrdě rukama jako dřevorubci nebo 
sedláci v kamenitém kraji, a to se promítlo do 
jejich hudby a zpěvu, který jako by měl celou 
tu tvrdost jejich života vykřičet. 
Slabý pramínek světla, avšak srdce dokořán, 
slova, která si tehdy Jan Šilpoch zapsal do no-
týsku, se mohla stát motem výstavy neobyčej-
ných fotografií, které byly k vidění v klášteře na 
Skalce minulý měsíc. 
Černobílé fotografie Horňácka v letech 1983-
2013 nebyly ryze dokumentární, i když na 
první pohled se to mohlo zdát, když mnohé  
z nich zachovaly zdejší folklórní slavnosti nebo 
práci sedláků nebo dřevorubců. 
Ty obrázky zvětšené na obyčejný papír a sesta-
vené na režné kartony měly i další rozměr. Byl 
v nich na jedné straně kus mystiky a magie, ale 
na druhé straně drsnosti i vtipu. Ve vteřině, kdy 
fotograf zmáčkl spoušť, se mu do času, který 
zastavil, podařilo otisknout podstatu života 
lidí v drsné krajině sevřeného podhorského 
údolí. 

mh

už po sedmnácté uspořádal spolek Rorejs 
festival Štrůdl. V sobotu 2. září si tak na své 
přišli hlavně děti a jejich rodiče. 
V prostorách mníšecké fary a farní zahrady 
se celé rodiny mohly stát diváky řady diva-
delních představení, děti tvořily ve výtvarné 
dílně nebo si vyzkoušely řadu zajímavých fy-
zikálních a chemických pokusů.
Rorejs Štrůdl původně koncipoval jako festi-
val hudby, filmu a divadla. „Poté, co jsme přišli  
o kino, pojímáme ho jako festival hudby  
a divadla. Protože všichni naši členové mají 
své děti, zaměřujeme se na program pro děti  
s tím, aby dětská představení byla i pro rodiče 
a dospělí mají i večerní představení,“ vysvětlu-

je za spolek Rorejs Jiří Hladovec a dodává, že 
bez podpory ze strany města Mníšek pod Brdy 
by se při pořádání této akce neobešli stejně 
jako bez lidí, kteří pomáhají ve svém volném 
čase. „Třeba tím, že upečou strůdl, nebo udě-
lají skvělou štávu, a to pak můžeme návštěvní-
kům festivalu nabízet jako občerstvení.“ 

Při pořádání festivalu Rorejs spolupracoval 
se sdružením OáZA, působícím při mníšecké 
římskokatolické farnosti. „Je skvělé, že našli 
společnou cestu. Jejich spolupráce funguje 
výborně a výsledkem toho je řada skvělých 
akcí, jako je právě i tato,“ nešetří slovy chvály 
pan farář P. Jan Dlouhý.

mh

festival Štrůdl spolku rorejs byl zase lahůdka jaksepatří 
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Královna podzimu bude 
průvodkyní na zámku
Přestože se opět rozběhl další školní rok, mohou se děti i tak těšit na 
prázdniny, i když jen opravdu krátké. Ty podzimní je čekají ve čtvrtek  
a pátek 26. a 27. října. Pro rodiny s dětmi budou připravené oblíbené 
dětské prohlídky zámku i Kouzelného sklepení s pohádkovou průvod-
kyní.  Děti se zábavnou formou dozvědí, kdo na zámku bydlel, jak se tu 
žilo, kde se jedlo, spalo nebo popíjelo kafíčko.

V sobotu 28. října je státní svátek a zavítat můžete na Podzimní pohád-
kové prohlídky s královnou podzimu, která bude provádět zámeckými 
komnatami. Pozdravit mohou děti i její pratetu, podzimní vílu, ta se 
právě sešla se svými třemi sestrami ve sklepení zámku. Jestlipak děti 
poznají, která z nich to je? Ve sklepě potkají také jejich kamarádku vod-
ní vílu, kamaráda vodníka, anděla, čerta nebo ježibabu na koštěti a její 
zvířecí mazlíčky.

mikulášská nadílka  
chystá dětem překvapení
Ne, ne, není to ještě moc brzy. Čas utíká jako voda, a proto už teď se na 
zámku začíná s přípravami letošního předvánočního programu. Opět 
se můžete těšit na peklo i nebe, na čerty i anděly, na Mikuláše a nadíl-
ku ve sklepení zámku. Tentokrát nás ale čeká novinka, protože vše bude 
probíhat v jiných prostorách, než v minulých letech. Nechte se překvapit. 

A kdy se vše odehraje? V sobotu a v neděli 2. a 3. prosince. Děti ať si při-
nesou dobrou náladu, důvtip, případně koledu nebo básničku, ale žád-
né obavy. Možná, že v knize hříchů se pod jejich jménem objeví nějaká 
ta malá rošťárna, ale zdravé zlobení je tolerováno, to vědí i čerti. A navíc 
budou pod dohledem andělů z nebes. Rodiče mohou pro své ratolesti 
připravit podepsaný balíček laskomin, vitamínů, uhlíků nebo brambor 
a nadílku donést. Mikuláš si pro ní pošle posly, kteří ji v pořádku doručí.

mch

 
 

Město Mníšek po Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy 





 

 

 

 

 



 

 

ART DECO GALERIE
Zuzana Stýblová

 nově od 27. 9. 2017 ! 

●  originální  floristika   ●  kytice  ●  vazby  ●  věnce  ●
stylové  dekorace  ●  doplňky  ● dárky  ●  proměny
interiérů ● dekoratérské služby ● re design nábytku ●
nápadité  terasy  ●  zahrady  ●  poradenství  ● výběr
rostlin ●
                                               ... i  váš domov, může mít styl !

Těšíme se na vaši návštěvu ve zbrusu novém 
prostoru našeho ateliéru ! PO-PÁ 9-17, SO 9-12. 

Zuzana a Martina, Pražská 13, Mníšek pod Brdy
tel.: 602 461 699, 724 373 989
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Kultura v okolí

BLUeSOVý feSTIVaL V ČernOŠICíCH
Město Černošice vás srdečně zve 
v pátek 21. 10. od 20.00 na nultý 
ročník mezinárodního bluesového 
festivalu Blues Černošice. Můžete 
se těšit nejen klasické bluesové 
kusy, ale uslyšíte též folk a klasic-
ký rock. To vše v naturálním zvuku  
a osobité úpravě a improvizaci, 
která k této muzice bezesporu pa-

tří. Vstupenky na festival obdržíte za 180 Kč v předprodeji (minimarket 
u černošického nádraží) nebo za 200 Kč na místě před koncertem.

7. října od 19 hodin
mezcla Orquesta a kubánská 

tanečnice doris martinez            
Latinskoamerické rytmy,  

koncert i tančírna. 
Vstupné 200 Kč.

11. října od 19.30 hodin
Píseček

Komedie o rodičích a dětech  
v podání Kladenského  

divadla V.A.D. Nezvládáte  
výchovu svých dětí?  

Uklidníme vás vědomím,  
že v tom nejste sami. 

Vstupné 150 Kč.

19. října od 19.00 hodin
Sexem ke štěstí

Komedie o vztazích  
s V. Kratinou a M. Bittnerovou.  

Zkuste sexcoaching! 
Vstupné 390 Kč.

23. – 30. října
mezinárodní festival  

outdoorových a cestopisných 
filmů

Velký sál Kulturního střediska 
Radotín v domě „U Koruny“. 

Vstupné 50 Kč děti, 70 Kč dospělí.

KULTUra V dOBřICHOVICíCH
ZÁmeK 

Stavební vývoj dobřichovických domů v plánech a fotografiích
Po roce proběhne druhá etapa výstavy. Námět: Anna Adámková.  

Autorům A. Adámkové, M. Neubertové, V. Kratochvílovi  
a Jar. Frantovi se podařilo sestavit unikátní výstavu nejstarších  

dobřichovických domů. Výstava se skládá z původních stavebních 
plánů a fotografií. (výstava je prodloužena do 31. 10.).   

Cafe gaLerIe Bím 
výstava fotografií „můj zorný úhel“ od fotografky maria Harsa.  

Výstava potrvá do 8. listopadu. 

sobota 7. října od 10.00 hodin
garage sale (prodej z vrat).  

Přihlášky na www.garagesalecernosice.cz 

úterý 10. října v 19.30 na zámku
koncert jazz elements – pocta Zuzaně navarové 

zazní písně Z. Navarové v podání mladé jazzové skupiny  
a talentované zpěvačky B. Šedivé, sólistkou orchestru Karla Vlacha. 

Předprodej v Infocentru 150,- na místě 200,-.  

sobota 14. října v 8.00–12.00 hodin, u zámku pod lípou 
farmářské trhy

sobota 14. října od 14h na nádvoří zámku a v sále v přízemí
4. ročník Brdského festivalu svíčkové omáčky –  

memoriál jenufa Šuchmy
Pořádá: agentura GEI-ŠA (Jiří Geissler, Jiří Šafránek) 

sobota 21. října v 10.00 hodin v Dobřichovickém domku (DODO)
divadlo Lucie Havlíčkové – Perníková chaloupka 

říjen 2017 / listopad
Pá 6. říjen  
17:30 Zahradnictví: Dezertér  120 Kč
20:00 To 110
So 7. říjen 
13:45 Hurvínek  110 Kč 
15:30 Esa z pralesa  120 Kč 
17:30 Wind River  110 Kč 
20:00 Blade Runner 2049  120 Kč
St 11. říjen  
20:00 O těle a duši 100 Kč
Pá 13. říjen  
17:30 LEGO® Ninjago® film 110 Kč 
20:00 Sněhulák 120 Kč
So 14. říjen  
13:45 my Little Pony Film  110 Kč 
15:30 Po strništi bos  100 Kč 
17:30 Kingsman  120 Kč 
20:00 Hora mezi námi  120 Kč
St 18. říjen  
20:00 Svatba  100 Kč
Pá 20. říjen  
17:30 Blade Runner 2049  120 Kč 
20:00 Alibi na míru  110 Kč

So 21. říjen  
13:45 Esa z pralesa  110 Kč 
15:30 Bajkeři  120 Kč 
17:30 Víno nás spojuje  100 Kč 
20:00 matka!  120 Kč
St 25. říjen  
20:00 Čtverec  100 Kč
Pá 27. říjen  
17:30 Thor: Ragnarok  120 Kč 
20:00 Bajkeři  120 Kč
So 28. říjen  
13:45 Esa z pralesa  110 
15:30 Kingsman  120 Kč 
18:00  Earth: Den na  

zázračné planetě  100 Kč
20:00 Wind River  100 Kč
St 1. listopad  
20:00 Naprostí cizinci  100 Kč
Pá 3. listopad  
17:30 Thor: Ragnarok  120 Kč 
20:00 Sněhulák  110 Kč
So 4. listopad  
13:45 Příšerákovi  120 Kč 
15:30 Lajka  120 Kč 
17:30 milada  120 Kč 
20:00 matka!  120 Kč

Program KInO řevnice

5.10. Club kino 19.00 hodin 
dS Křoví 

Standa dudek, aneb Hvězda 
padá z mostu

divadlo

13.10. Club Kino 20.00 hodin
martina Trchová & Trio

kapela oceněná prestižní cenou 
Anděl 

15.10 Club Kino 16.00 hodin
O Tereze a matějovi 
hudební pohádka

14.10 Městský sál na Vráži Dave
goodman ( Can )

koncert v rámci festivalu Kytara 
napříč žánry

21.10.  
Bluesový festival 

26.10. Club Kino 20.00 hodin 
marianne Solivan &  

W. fischbacher Trio (USa/CZ), 
top vocal jazz from New york City

27.10. Club Kino 20.00 hodin
Wróblewski Quartet

KULTUra V ČernOŠICíCH

KULTUrní STředISKO KOrUna radOTín
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Fotoreportáž

den byl jako stvořený pro ochutnávání piva
Už pošesté se v prostorách před zámkem konaly mníšecké slavnos-
ti piva. Oslava a zároveň poměřování chuti zlatého moku z produkce 
malých pivovarů vyšly na poslední zářijovou sobotu. Pořadatel akce, 
společnost Mníšek pod Brdy o. p. s., přizval třináct soutěžících pivovarů.  
Návštěvníků se sešlo vcelku kolem třech tisíc a pivo teklo proudem. 
Akci vedle řady firem podpořilo město Mníšek p. Brdy a ministerstvo 
zemědělství.

Posvícení oslavilo svátek patrona naší země 
Svatováclavské posvícení pořádalo v den státního svátku občanské 
sdružení OáZA a mníšecká farnost. Program vymyslelo tak, aby si na 
své přišli nejen farníci, ale i široká veřejnost, včetně dětí. „Výtěžek z akce 
pomůže dalším opravám našeho objektu, třeba na dveře nebo topení,“ 
řekla za sdružení OáZA Pavla Pšeničková.

Za nejlepší světlé pivo porota zvolila Svatováclavský ležák 12  pivovaru 
Trilobit. Nejlepší polotmavé pivo uvařil pivovar Antoš, tmavého šampiona 
měl pivovar Zvíkov a nejlepší speciální pivo představil pivovar Moucha. 

Kdo chtěl, osobně si vyzkoušel, jak se spřádala vlna na kolovrátku, 
a dozvěděl se třeba, odkud se vzalo sousloví „motáš se jako motovidlo“. 

Odborná degustace probíhala v kategoriích pivo světlé, polotmavé, tmavé 
a speciální a hodnotícími lístky hlasovali o nejlepší pivo i návštěvníci akce. 
Během dne probíhaly soutěže s pivní tématikou.

Venku panovalo krásné babí léto a na farní zahradě probíhal dobročinný 
jarmark. Lide si  tady kupovali domácí posvícenské koláče, marmelády, 
sušené bylinky nebo ručně vyráběná mýdla. 

Návštěvníci v anketě o nejlepší pivo vybrali pivo z produkce plzeňského 
pivovaru Purkmistr. Program vyvrcholil podvečerním koncertem kapely 
Škwor.

Kluci si zastříleli z kuše na papírového divočáka. Na posvícenské stezce 
děti plnily jednoduché úkoly a faktograficko-historický kvíz.
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Oddíl OK Dobříš navázal v Mníšku pod Brdy 
na úspěšné akce z minulého roku a propagu-
je orientační běh především mezi děti. Stejně 
jako v roce 2016 vedení ZŠ Mníšek nabídl or-
ganizaci sportovního dne pro prvňáčky, a to 
na 14. 9. tohoto roku. 
Děti měly možnost vyzkoušet si tento skvělý 
sport zábavnou formou her a běhů. Orientační 
běh se tak dostává do hledáčku rodičů, kteří 
hledají pro děti ten správný sport, ve kterém 

mohou nechat rozvinout talent svých rato-
lestí, vztah k přírodě, samostatnost, fyzickou 
i psychickou odolnost, ale i pohyb samotný. 
Akce se zúčastnily všechny třídy 1. ročníku.
Na tento den jsme měli rezervované celé škol-
ní hřiště, abychom zajistili bezpečnost těch 
nejmenších. Stejně jako v roce minulém měla 
největší úspěch měřená disciplína s elekto-
nickou SI sadou a běhání s čipy probudilo i ty 
největší lenochy k rychlejšímu pohybu. Zví-

řátkový OB znají už z našich předešlých akcí,  
a stejně tak i v tento den si ho užily. Při běhu 
pro smajlíky se mohly bez váhání rozběhnout 
tou největší rychlostí. Sice našly někdy mra-
čouna a nedařilo se jim soupeře porazit, ale 
i tak to celé braly především jako hru. Počasí 
bylo takové orienťácké, ale dětem to vůbec 
nevadilo. Díky pohybu zapomněly na chlad, 
vítr a deštík  a akci si pořádně užily.

Martin Bambousek, trenér OK Dobříš

Neděle 30. července 2017 se zapíše do his-
torie taekwondo skupiny Mníšek pod Brdy, 
jako den, kdy byli vychováni další černí pásci. 
Zkoušky se konaly v Čimelicích pod vedením 
Technického oddělení Českého svazu Taek-
won-Do ITF. Předsedou komise byl velmistr 
prof. Hwang Ho-jong (9. dan). Na zkouškách 
museli adepti předvést, že bez problému ovlá-
dají své technické sestavy, speciální přerážecí 
techniky, sebeobranu, souboj a v neposlední 
řadě i teorii.
Novými I. dany se stali Vojtěch Pavelka (65 
bodů), František Bradáč (64 bodů), Pavel Štěpo 

(64 bodů) a zkoušku na II. dan úspěšně složil 
Zdeněk Pavelka (66 bodů). Všichni výše zmí-
nění se na základě místních tréninků dokázali 
vypracovat z bílého pásku až na samotný vr-
chol barevné palety. K úspěchům gratulujeme 
a přejeme hodně štěstí v dalších etapách.
Taekwon-do je moderní korejské bojové 
umění, které si dává za cíl všestranný rozvoj 
jeho studentů po fyzické, psychické i morální 
stránce. Hlavní morální zásady, kterými by se 
měl řídit každý taekwondista jsou zdvořilost, 
čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný 
duch. 

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

Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně 
zváni na tréninky, které pravidelně probíhají 
v Mníšku pod Brdy v místní ZŠ Komenské-
ho. Pod vedením mistra Martina Zámečníka  
VII. dan; +420 603 302 739 nebo Pavla Štěpa  
I. dan ; +420 607 940 663. Více informací  
o naší škole Ge-Baek Hosin Sool najdete na 
internetových stránkách www.tkd.cz

První měsíc tréninků je zcela zdarma. Začali 
jsme v září, přijď si zacvičit i ty! 

Aneta Poklopová 
Ge-Baek Hosin Sool

Taekwondisté mají další černé pásky

mníšečtí prvňáčci si užili sportovní den
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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

 

 

Město Mníšek po Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy 

Výlep plakátů 

 

Hledáme 

posilu na výlep plakátů 

ve městě na cca 3 hodiny / týdně. 

 

Zájemci, volejte paní Janu Duškovou,  

tel. číslo 732 931 219. 
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Přímý kontakt Mníšek: 
tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz

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

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

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

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

Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd   1 22.1.2013   14:55:37

l  Zastupování u soudů, 
úřadů

l  Vymáhání pohledávek
l  Smlouvy
l  Rozvody

l  Ověřování podpisů
l  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

l  Realitní služby

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

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

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

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33
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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

Diamond group

Stanovím zdarma cenu vaší nemovitosti.
Neváhejte mě kdykoliv kontaktovat.

Jsem tu pro vás.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

188x128mm oliverius.pdf   1   19. 5. 2017   6:33:00

KADEŘNICE Zuzana Bartáková Nová 824 tel.: 739733104 KADEŘNICEProvedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, keřů,
živých plotů, apod. Tel.: 603 924 921
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Sun & BEAuTy
SOLARIuM 

zaměřené na zvýšené opalování v oblasti nouhou a obličeje
KOSMETICKÉ OŠETŘEnÍ

MASÁŽE 
tělové a obličejové masážní rituály, které vznikly přímo u domorodců na Fidji.

PRODEJ 
dekorativní,pěstící kosmetiky,parfémy YODEYmA

ZDRAVÉ MLSÁnÍ 
v nabídce máme bezlepkové chipsy, raw tyčinky, domácí oříšková másla

www.sunandbaeuty.cz
Malé náměstí 136, Mníšek pod Brdy | tel.:736146058

SBĚRnÝ DVŮR MĚSTA MnÍŠEK POD BRDy
nabízí tyto služby:
l  objednávky kontejneru v celém  

mikroregionu Mníšecko;

l  sběr různých druhů odpadů;

l  odvoz odpadu po úpravách zeleně;

l  vyštěpkování větví a jejich svoz;

l  k vyzvednutí černé pytle na uložení  
komunálního odpadu.

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

POndĚLí
ÚTerý
STředa
ČTVrTeK
PÁTeK
SOBOTa

ZaVřenO
8.00 – 12.00  a  14.00 – 17.00
8.00 – 12.00  a  14.00 – 17.00
8.00 – 12.00  a  14.00 – 17.00
8.00 – 12.00  a  14.00 – 17.00
8.00 – 12.00

CeLOrOČní PrOVOZní dOBa SBĚrnÉHO dVOra

Certifikovaný instruktor pro dospělé

Instruktor sebeobrany II. třídy

Certifikovaný instruktor pro děti
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