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Jak by měla vypadat ideální škola?
Odpověď na tuto otázku můžeme najít jedině, 
když si položíme další otázku. Proč chceme, aby 
se naše děti vzdělávaly? Co je naším cílem? Pou-
ze pokud známe cíl, můžeme vybrat správnou 
cestu. 

Žijeme ve světě, který je stále komplikovanější. 
Výzkumné studie říkají, že děti, které jsou dnes 
v základní škole, ve svém budoucím profesním 
životě vystřídají 10-14 zaměstnání. Co se ve ško-
le musejí naučit, aby se jim ve světě 21. století 
dařilo? 

Jistě se se mnou shodnete na první odpovědi. 
Chci, aby si mé dítě jednou našlo dobrou prá-
ci. Cílem jeho vzdělávání tedy je budoucí eko-
nomická soběstačnost. Dál bych ráda, aby se  
dovedlo v dnešním světě dobře a samostatně 
orientovat. Cílem tedy je rozvoj a budování 
jeho adaptability. A konečně, ráda bych, aby mé 
dítě budoucí práce bavila. Cílem je tedy i rozvoj 
kreativity a vnitřní motivace. 

Když se zeptáme dětí, co očekávají od své školy, 
dozvíme se, že se na věc dívají z jiného úhlu. Ne-
chtějí přemýšlet nad tím, jaké budou mít povo-
lání. Zajímá je, jak se jednou v životě budou mít, 
jinými slovy, zda budou šťastné a spokojené. 

Taková škola, která by dovedla našim dětem 
pomoci k získání tohoto všeho, je samozřejmě 
velký oříšek, a to zvlášť, když se podíváme na 
to, co vlastně znamená žít šťastný život. Psycho-
log Roger Walsh mluví o osmi cestách ke spo-
kojenému životu. Měli bychom dbát na cvičení  
a fyzický pohyb, zdravou stravu, trávit čas v pří-
rodě, být součástí komunity a aktivně přispívat 
k jejímu fungování, dbát na mezilidské vztahy, 
odpočívat a relaxovat, mít pod kontrolou stres, 
kterému se vystavujeme, a dbát na svůj du-
chovní rozvoj. 

Přispívají dnešní školy k rozvoji dovedností, jež 
vedou ke šťastnému životu? Zkusila jsem se ze-
ptat vyhledávacího přítele Google, nač je škola 
a jak na děti působí a „našeptávač“ nabídl toto: 
„škola je na nic“, „škola je krásná škola je boží 
jenom když padá a nebo hoří“, „škola je nuda“, 
„škola je hnusná“, „škola mě stresuje“, „škola mě 
nebaví“. To je samozřejmě velmi smutné a neak-
ceptovatelné. 

Škola již nemůže být pouhým nástrojem vklá-
dání informací do našich dětí. Může a musí 
být aktivní a živou součástí světa, společnosti, 
komunity. V takové škole plní novou roli učitel, 
rodič i komunita, ve které se škola nachází. Spo-

lečně nesou odpovědnost za duševní, fyzický  
a morální rozvoj dětí. A vzájemně si v plnění 
těchto povinností musejí pomáhat. 

Škola je srdcem celého organizmu. Učitelé  
nejen znají látku, kterou mají děti naučit, ale 
především dovedou děti nadchnout, nasmě-
rovat a zažehnout v nich lásku k učení. Spolu  
s vedením školy zvou rodinu a komunitu, aby se 
do procesu vedoucímu ke sdílenému cíli zapoji-
la. Neúnavně inspirují rodiče, aby se o vzdělání 
svých dětí zajímali, aby se školou komunikova-
li, navštěvovali aktivity školy a děti podporo-
vali. Komunita, která školu obklopuje, vytváří 
ochranné, podpůrné a láskyplné prostředí, 
ve kterém tento citlivý organizmus rozkvétá  
a plodí. Je pro děti vzorem, od kterého se mo-
hou učit občanským dovednostem. 

Jak takovou komunitu vybudujeme? Není to tak 
složité. Musíme každý začít sám u sebe. Pozdrž-
me se negativních úsudků na adresu druhých. 
Nikdy neznáme důvody jejich jednání. „Nestáli 
jsme v jejich botách.“ Negativním hodnocením 
přispíváme k negativní atmosféře a učíme naše 
děti neefektivní komunikaci. Z takové negativní 
spirály se pak velmi špatně vystupuje. 

Každý něco umíme. Každý můžeme do života 
ve škole vnést něco zajímavého, přínosného. 
Ujistěme se, že trávíme dostatek času na spo-
lečně vytvářených akcích a aktivitách, abychom 
mohli navazovat a rozvíjet vztahy. Komunikuj-
me otevřeně a s respektem. Snažme se vyjad-
řovat empatii a vřelost, pochopení a vzájemné 
ocenění, zájem a podporu. Zkusme spíše na-
slouchat než toužit po tom, aby druzí poslou-
chali nás. A v neposlední řadě, slavme společně 
všechny naše úspěchy. 

Pokud se dovedeme dotknout myslí našich 
dětí, je to fajn, ale mnohem zásadnější je, dove-
deme-li se dotknout jejich dětských srdcí. Aby 
se naše děti mohly rozvíjet, musíme my sami, 
každý jeden z nás, položit základ tomuto učení 
tím, že pomůžeme vytvořit prostředí - komuni-
tu, v níž tento rozvoj bude možný. Buďme my 
tou změnou, kterou pro naše děti chceme. Buď-
me my tou cestou, která vede ke společnému 
cíli – aby naše děti jednou byly šťastnými do-
spělými.

Přeji nám všem dobrý začátek nového školního 
roku a těším se na vše, co přinese. 

Miroslava Vlčková, předsedkyně školské rady  
ZŠ Mníšek pod Brdy
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Slovo starosty
Nepodložená kriminalizace veřejně  
činných lidí v posledních letech  
dramaticky vzrostla

Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí, 

ano, je to přesně tak, kriminalizování veřejně činných 
lidí vzrůstá, ale ve svých důsledcích se netýká jen veřej-
ně činných lidí, ale nás všech. Ptáte se proč? 

Co se stane, když je člověk v dlouhodobém, nepřimě-
řeném a často velmi nespravedlivém tlaku a obviňo-
vání, že něco udělal špatně, někde něco porušil nebo 
zavinil? Co když tohle obviňování dojde tak daleko, že 
už Vám nepomůže ani rozhodnutí policejních orgánů, 
že obvinění se nezakládají na pravdě, a dokonce máte  
v ruce odborné posudky, které to dokládají?

Důsledkem těchto aktivit je určitě to, že velmi obtížně 
vznikají nové věci, lidé nejsou schopni se dohodnout  
a mnozí se začínají bát cokoliv sami rozhodnout. Dra-
maticky roste nedůvěra, ochota „jit do toho“ a ochota 
se jakkoli angažovat. 

V komunální a částečně krajské politice se pohybuji  
11 let a situace se zhoršuje i u nás v okrese Praha-zá-
pad. Vytrácí se snaha i přes rozdílné názory se domlu-
vit a něco dobrého společně vybudovat. Na tento pro-
blém si stěžují starostové z různých uskupení, spolků  
a politických stran a problém se rozšiřuje i na členy rad 
měst a obcí i zastupitelů. Podávání trestních oznámení 
je bohužel fenoménem dnešní doby, ale v podhoubí 
těchto oznámení je často osobní nenávist a vášně. 

Jedním z takovýchto prvních případů byla žaloba na 
starostu Lipna nad Vltavou, který byl zproštěn obža-
loby až v roce 2014. Byl obviněn ze zneužívání pravo-
moci veřejného činitele a zpronevěry majetku. Vloni 
byl zproštěn obvinění, ale zkuste si jen představit, že 
celé to martýrium trvalo více než osm let. Budiž mu 
útěchou, že se mu občané „odměnili“ a starostou je už 
více než 20 let. 

Přísloví ‘Kdo chce psa být, hůl si vždycky najde‘ platí  
ve všech sférách lidské činnosti a v politice se tou holí 
stala právě kriminalizace. 

Doufám, že kromě vzájemného obviňování a napadá-
ní budeme v Mníšku schopni také něco smysluplného 
vybudovat.

Přeji to sobě, ale také Vám.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Zprávy z radnice
ZPRÁVY Z jEDNÁNÍ RADY A ZASTuPITELSTVA MĚSTA 

rada města 
l  schválila nákup stolní chladicí vitríny do školní jídelny (pro ucho-

vání salátů) a také nákup nové smažicí nerezové pánve, která  
nahradí starou, jež dosloužila;
l  souhlasila s pořádáním akce Pivní slavnosti 2015 dne 26. 9. 2015  

v prostorách předzámčí;
l  rozhodla o objednání auditu stávajícího Zpravodaje města  

a pověřila odbor OKS objednáním tohoto auditu;
l  na základě poptávkového řízení vybrala dodavatele akce „Úprava 

vodoteče-vpusti na souběhu ulice V Lipkách a Lhotecká“; doda-
vatelem akce se stala firma František Keyř, studnařství – zemní práce 
(zmíněná vpusť v Lipkách způsobuje značné problémy při silných 
deštích a často se ucpává); 
l  vypsala výběrové řízení na dodavatele nového výtahu pro  

Domov seniorů na Skaleckém náměstí (původní výtah již dosluhu-
je); 
l  vypsala výběrové řízení na akci „Přístavba tělocvičny a šaten,  

ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420“;
l  odsouhlasila pokračování nájemní smlouvy na rybníky s Českým 

rybářským svazem, Místní organizací Mníšek pod Brdy, a to do kon-
ce roku 2016;
l  jmenovala členy pracovní skupiny na vytvoření zadání pro evalua-

ci ZŠ Komenského 420; 
l  odsouhlasila umístění pomníku pro Pony Express ve Stříbrné 

Lhotě;
l  souhlasila s realizací a provozem nové veterinární ordinace pro 

malá zvířata na náměstí F. X. Svobody;
l  projednala záměr rozšíření obchodní zóny u Penny a Billy  

o kavárnu a půjčovnu sportovního náčiní a doporučila připravit  
návrh nájemní smlouvy;
l  pověřila místostarostku jednáním se zástupci Mikroregionu 

Mníšecko ohledně společného postupu ve věci znečištění pozem-
ků za bývalými kovohutěmi tak, jak bylo na setkání Mikroregionu  
a Radě města předem dohodnuto;
l  odsouhlasila uzavření Smlouvy o spolupráci se společností  

Fórum 50 %, o. p. s. na tvorbu analytických materiálů pro strategii 
rozvoje města a tvorbu City Games.

Zastupitelstvo města
l  zřídilo účelový fond s názvem „Fond pro sociální účely“;
l  souhlasilo s realizací projektu tělocvičny mimo objektu SO7  

(staré šatny) v rozsahu projektové dokumentace a zároveň pově-
řilo Radu města zadáním vypracování alternativních studií s cílem  
minimalizovat finanční náklady objektu SO7 (staré šatny);
l  schválilo projekt koncesního řízení „Výběr provozovatele vodovo-

du a kanalizace pro veřejnou potřebu města Mníšek pod Brdy“;
l  rozšířilo počet členů Finančního výboru na 9 členů.

Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva jsou Vám k dispozici na 
www.mnisek.cz. Z posledních jednání zastupitelstva jsou zde navíc  
k dispozici audiovizuální záznamy. 

ZpravodaJ městeČka pod skalkoU 
Nepolitický měsíčník. Vydává město mníšek pod Brdy se sídlem městský úřad mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 mníšek pod Brdy, IČ 00242748, tel. 318 541 911, e-mail: mesto@mnisek.cz. 

Příspěvky jsou přijímány průběžně na adrese zpravodaj@mnisek.cz, inzerce na adrese inzerce@mnisek.cz, poštou nebo osobně na výše uvedené adrese. 
Uzávěrka dalšího vydání (č. 241) je v pondělí 7. září 2015 v 18 hodin.

Termíny dalších uzávěrek jsou zveřejněny na webu www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj, kde je též k dispozici elektronické vydání Zpravodaje. 
Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané texty se nevracejí. Za obsah textů odpovídají jejich autoři. Není-li uvedeno jinak, autory fotografií jsou autoři textů. 

Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 2 200 znaků včetně mezer a fotografie v rozlišení minimálně 300 dpi. Nepodepsané texty nebudou zveřejňovány. 
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: Ing. Radim Hreha (předseda), Bc. Andrea midkiff, m. A. (místopředsedkyně), mgr. Renata Bolková, Ing. Jana Digrinová, mgr. Lukáš Nádvorník, miloš Navrátil.

Technická příprava a jazyková korektura: mgr. Zora Kasiková. Koordinace vydání: miloš Navrátil. Grafické zpracování: Kateřina Fekoňová.
Náklad 3000 ks. Zdarma. Tisk: Tiskárna mníšek, s. r. o., Rymaňská 210, mníšek pod Brdy. Evidenční číslo periodického tisku mK E 12576.
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Jak to vidí zastupitelé

ŠROT A ŠPÍNA V MNÍŠKu
Nevím, jestli je mi z toho, co se děje na Mníšku, víc 
smutno, nebo spíš špatně od žaludku. Pokud si chce-
te zkazit den, pusťte si záznam z posledního zasedá-
ní Zastupitelstva města (na www.mnisek.cz v sekci 
Zápisy a audiovizuální záznamy z jednání Zastupitel-
stva). Nejvýživnější jsou pasáže od 2:03 dále. :-(

K čemu vlastně došlo? V rámci své činnosti požádal Kontrolní výbor  
v únoru 2015 o dodání podkladů k výběrovému řízení na nákup lavi-
ček, které město nakoupilo v rámci předvolební kampaně v době od 
června 2014. V červnu 2015 jsme konečně (!) dostali podklady. Součástí 
bylo i údajné „poptávkové“ řízení, kdy měly být vybrány nabídky 6 firem 
a „řízení“ vyhrála firma Logopark pražského podnikatele Izáka. Dokla-
dem k údajně proběhlému poptávkovému řízení byly kopie webových 
stránek firem a jedna písemná nabídka od pana Izáka. Dotazováním 
uvedených firem jsme ale zjistili, že tyto firmy nikdy osloveny nebyly  
a webové stránky nemohly být porovnávány. Proč? Protože v té podobě 
v roce 2014 ani neexistovaly. 
Někdo na Městě prostě 9. 6. 2015 vyrobil dokumenty, které mají zakrýt to, 
že žádné poptávkové řízení neproběhlo. Město tak nakoupilo za více než  
300 000 korun lavičky od pana Izáka za cenu 4 500 Kč za kus. Dalším 
prošetřováním bylo zjištěno, že je původně prodávalo Letiště Praha jako 
vyřazený šrot za cenu 350,-/kus. I kdyby tedy dokumenty nebyly podvrh  
a údajné porovnání v rámci poptávkového řízení proběhlo, srovnávalo 
by se nesrovnatelné. Totiž krásné nové lavičky s vyřazeným šrotem, který 
byl pouze přetřen.
Za ty vyhozené peníze by se jistě daly pořídit lavičky, které by našemu 
Mníšku slušely mnohem více. Jenže na celém podezřelém obchodu to 
nejhorší není, že byl pro město krajně nevýhodný, ale to, že se tady ně-
kdo snaží opravdu nechutným způsobem falšovat dokumenty k údaj-
ným výběrovým řízením. 

O ZASEDÁNÍCH ZASTuPITELů
Když se mě občan zeptá, zda má cenu chodit na ve-
řejná zasedání, tak odpovím: určitě ano, ale jednání 
jsou dlouhá a atmosféra hustá. Zjistíte, že opozice 
je neustále osočována starostou, že takto jednat ne-
může, že to není v souladu s pravidly nebo zákonem,  
a tak se místo příspěvku na 5 minut dohadujeme 

desítky minut. A přitom by stačilo si příspěvek vyslechnout, zamyslet 
se nad jeho podstatou, domluvit se na řešení a to přijmout v rovině zá-
konných norem. 
Na záznamu z červencové schůze najdete spor starosty s právníkem. 
Laik zůstává sedět s otevřenou pusou a ptá se, kde je pravda. Má ji práv-
nicky vzdělaný člověk, nebo starosta s nějakým rychlokurzem pro ve-
řejnou správu?
Nepopírám, že i já mám podíl na některých vypjatých situacích na zase-
dáních, ale udržte se, když slyšíte, jak diskutující, který má jiný názor než 
představitel obce, je okamžitě zesměšňován kvůli drobné nepřesnosti, 
a tím je odvedena pozornost od podstaty celého návrhu řešení, a ten je 
tím pádem tzv. smeten ze stolu.
Občas slyším, že opozice nic nedělá. Obávám se, že je to proto, že opo-
zice dostatečně neinformuje o tom, co se jí povedlo nebo o mnoha kva-
litních návrzích, která byly koalicí zamítnuty kvůli koaliční dohodě a bez 
ohledu na prospěch města. 
Jednoznačným úspěchem opozice (+ části koalice) je, že se povedlo 
změnit projekt tělocvičny a tím městu ušetřit cca 50 miliónů Kč.
Když jsem u tělocvičny. Co si pomyslíte o vedení města, které vám na 
zasedání v únoru tvrdí, že rozhodnutí o tělocvičně musí být přijato oka-
mžitě, že opozici nemůže poskytnout ani týden na prostudování, jinak 
by město přišlo o dotaci. Když se za měsíc povede usnesení zrušit pro 
jeho ekonomickou neudržitelnost, najednou je čas půl roku!
Představte si, že se na pracovním jednání hodiny domlouváte o rozsahu 
stavby tělocvičny, a když konečně dojdete ke shodě, starosta udělá na 
počítači „klik“ a se slovy: „Mně se tenhle projekt nelíbil, tak jsem vám 
ho ani nepředstavil“ na projekčním plátně představí verzi montované 
tělocvičny, která je téměř dvakrát větší než zděná a za menší peníze.  
A pro montovanou jsme se nakonec rozhodli.
Popravdě – není takový představitel města na zbláznění?

Pavel Jeřábek, zastupitel

SLOVO STAROSTY – úTOK 
NA DEMOKRACII! 
V předchozím čísle Zpravodaje v rubrice „Slovo sta-
rosty“ informoval starosta občany, že policejní vyšet-
řování kauzy financování náměstí bylo zastaveno.
To je fakt, ale zároveň také jediná relevantní informa-

ce. Zmíněné „Slovo starosty“ ale ve skutečnosti není adresované mně 
nebo členům bývalého kontrolního výboru. „Slovo starosty“ je hlavně 
varováním novým členům kontrolního výboru. Jejich práce se sotva 
rozjíždí a už se objevují problémy, což potvrzuje i poslední zasedání za-
stupitelstva. Znevažování práce kontrolního výboru je přímým úderem 
proti demokracii. Kontrolní výbor je jedinou zákonnou institucí, která 
může kontrolovat usnesení zastupitelstva a rady města, a případný ob-
jektivní názor této instituce se autoritářskému starostovi nehodí do mo-
censké struktury. Věřím, že se noví členové kontrolního výboru nedají 
odradit a budou stejně stateční jako ti bývalí.
Bývalý kontrolní výbor zjistil hrubá pochybení jak v postupu města, 
tak v postupu ROP a získal k tomu nezvratné důkazy. Kontrolní výbor 
nemá žádnou informaci o tom, že by nezávislá instituce potvrdila, že 
výběrová řízení proběhla v pořádku; že faktury, které neodpovídají sku-
tečnosti, jsou v pořádku; že dodatek ke smlouvě o dílo č. 4 je platný;  
že je v pořádku, že máme na náměstí kohoutek za 160 000 Kč, že rozdíl 
v rozpočtu ve výši 27 % ztratného u dlažeb je v pořádku!  
Jak a zdali se vůbec policejní orgán vypořádal s těmito důkazy, o tom 
nebyl kontrolní výbor informován a nemá ani možnost opravného pro-
středku proti tomuto rozhodnutí. 
Starosta rovněž uvádí, že Město muselo zaplatit více než sto tisíc korun. 
Na dotaz, aby doložil důvod těchto nákladů a konkrétní výši i dokumen-
ty, dodnes neodpověděl, čímž opět porušil zákon. 
Pokud by si starosta vzal ponaučení z nedostatků vytýkaných v rám-
ci prověrky kontrolního výboru, pak bychom dnes neměli situaci, kdy 
není po roce a půl schopen předložit řádný projekt pro výstavbu tělo-
cvičny, nebo by se neobjevovaly další pochybnosti okolo výběrových 
řízení, a nebyla by ani kauza laviček. Pak by také nemusel zastrašovat 
nové členy kontrolního výboru. 

JUDr. Miroslav Vilimovský, předseda předchozího Kontrolního výboru

A když se to provalí? Město vyhlásí anketu, jestli jsou občané s lavičkami 
spokojeni. Resp. jestli byli více spokojeni, když si neměli kam sednout, 
nebo mohou sedět na předraženém přelakovaném šrotu.
Mimochodem mnoho zaměstnanců úřadu už bylo od pana starosty do-
tazováno, zda hlasovali. Co Vy? :-)

David Řehoř, zastupitel, předseda Kontrolního výboru města

uŠETŘILO SE PŘI STAVbĚ 
TĚLOCVIčNY 50 MILIONů? 
Ne. Je to absolutní nesmysl. Víte, co by se stalo, kdyby 
opozice Městu ušetřila 50 milionů korun? Tělocvičnu 
by nám dodavatel – stavitel postavil úplně zadarmo, 
stála by nás 0 korun českých. To by bylo skvělé! Ale 
tohle se opravdu nikomu nepodařilo a jen ten, kdo 

tomu nerozumí, si to může myslet.
Ptáte se proč? Protože ani ta největší a nejdražší předložená varianta 
tělocvičny nebyla dražší než 50 milionů korun. Když tedy nebyla před-
ložena dražší varianta, jak by někdo mohl tuto částku ušetřit? No snad 
jedině tím, že by tělocvičnu vůbec nestavěl.
Myšlenka, že koalice půl roku nic nedělala je taky absurdní a nesmyslná. 
Město dostalo v březnu úkol od zastupitelstva, aby vymyslelo co nej-
větší tělocvičnu do 23 milionů korun. Nakonec se jako nejlepší a nejlev-
nější návrh jeví konstrukce obloukové haly, která stojí asi 20 milionů ko-
run. Tu schválili všichni zastupitelé jednomyslně a největší problém při 
hlasování měl právě pan Jeřábek. V březnu jsme zadali projekt a až do 
července mohl pan Jeřábek pečlivě sledovat, jak projektování pokraču-
je. To však evidentně nedělal. Naopak Město a jeho pracovníci dokázali 
za pouhé 4 měsíce zajistit projekt pro územní rozhodnutí, prováděcí 
projekt i rozpočty, aby bylo možné od poloviny léta soutěžit dodavatele 
a celá stavba měla vůbec šanci vzniknout. 

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta
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jAK jE TO S TÍM NAŠÍM úZEMNÍM PLÁNEM  
(čÁST I.) 
Článek je určen pro všechny z Vás, kteří se zajímáte o dění kolem přípra-
vy nového územního plánu v našem městě. Seznámíte se se základními 
pojmy a informacemi, abyste se lépe orientovali v problematice územ-
ního plánu.

Co je územní plánování:
Územní plánování určuje, jak bude krajina a veřejné prostranství kolem 
nás vypadat. A to nejen v obci, ale i v celém kraji a v celé ČR. Územní plá-
nování reguluje prakticky vše – kde může stát rodinný dům nebo super-
market, kde budou nové silnice, továrny a elektrárny atd. Bez územního 
plánu se v podstatě nedá téměř nic nového postavit.

Jaké jsou úrovně územního plánování:
Celkem se rozlišují tři úrovně územního plánování – celostátní, krajská 
a obecní.

1.  Politika územního rozvoje (PÚR) – celorepublikový územní plán, 
který říká, jaké jsou hlavní požadavky a priority například pro vý-
stavbu, ochranu životního prostředí, hospodářský rozvoj atd. Jeho 
hlavním úkolem je stanovit základní úkoly krajům pro jejich vlastní 
územní plánování.

2.  Zásady územního rozvoje (ZÚR) – podrobnější krajské územní  
plány, jež navazují na Politiku územního rozvoje. 

3.  Územní plány obcí (ÚP) – navazují na Zásady územního rozvoje  
a jsou z těchto dokumentů nejpodrobnější. 

Politika územního rozvoje je závazná pro kraje při pořizování Zásad 
územního rozvoje a obce musí při přípravě svého územního plánu re-
spektovat jak Politiku územního rozvoje, tak i Zásady územního rozvoje. 

Zprávy z radnice

V MNÍŠKu fuNgujE KOMISE  
PRO SOCIÁLNÍ ObLAST  
A RODINNOu POLITIKu 
Rozhodnutí podpořit sociální a rodinnou oblast  
v našem městě vyústilo ve zřízení komise, která plní 
úkoly zadané radou města, ale také vytváří vlastní 

podněty. Své zástupce v ní má koalice i opozice.
A na čem komise pracuje?
Od února jsme se sešli již pětkrát a řešili jsme kromě sociálních situací 
některých občanů i dlouhodobé projekty. Rozhodli jsme se intenzivně 
se věnovat možnosti vzniku nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. 
Jednali jsme se zástupci Magdaléna, o. p. s., která takové zařízení pro-
vozuje např. v Benešově, a se zástupci městské policie o problémech  
v našem městě. Chtěli bychom dát dětem a mladým místo, kde mohou 
aktivně trávit volný čas a kde najdou lidi, kteří se jim budou věnovat  
a kteří jim v případě potřeby pomohou s jejich starostmi. V tuto chvíli 
se snažíme zjistit, zda by o takovou službu byl dostatečný zájem. Už 
teď máme podporu jak městské policie, tak odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví MÚ Černošice. 

Jedním z našich dalších cílů je zmapovat sociální služby v Mníšku a navrh-
nout jejich zlepšení. Proto jsme se také setkali s panem ředitelem Domo-
va pro seniory Pod Skalkou, abychom zjistili, jak domov funguje, kde jsou 
problémy a co by šlo zlepšit. Chtěli bychom i dále spolupracovat nejen  
s Domovem, ale také s dalšími organizacemi nabízejícími sociální služ-
by. V našem městě chybí sociální pracovník, který je dnes zajištěn MÚ 
Černošice. Neznalost našeho města a lidí je velkou nevýhodou. V červ-
nu bylo zažádáno o grant z dotačního titulu na vlastního sociálního 
pracovníka.
Jako úspěch vnímáme také přípravu fondu pro sociální účely, který 
schválilo zastupitelstvo. Naši občané tak mají možnost zažádat město 
o finanční pomoc na určitou věc či službu, pokud se dostali do těžké 
životní situace. Podmínky pro podání žádosti najdete zde ve Zpravodaji 
(na str. 5), na webu města nebo na městském úřadě.
Průběžně také sledujeme programy a projekty, do nichž by se mohlo 
naše město zapojit. 
Více informací o činnosti komise najdete v zápisech, které jsou zve-
řejňovány na webu města. V případě podnětů mi, prosím, napište na  
slavikovaklimova@gmail.com.

Šárka Slavíková Klímová, předsedkyně komise, zastupitelka

Jak se tvoří územní plány:
Územní plány se tvoří ve složitém procesu, který může trvat i několik 
let. Mohou být časem měněny a aktualizovány. Není to tak, že by se  
s nově schváleným územním plánem nedalo již nic dělat, ale každá 
změna vyžaduje čas a mezitím může dojít k realizaci nechtěné stavby 
nebo naopak ke znemožnění jakékoliv stavby. 

Jaká je hlavní legislativa pro územní plánování:
Proces tvorby a schvalování územních plánů upravuje stavební zákon 
(Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve zně-
ní pozdějších přepisů). 

obecné doporučení na závěr:
Pro plánování výstavby vlastního rodinného domu nebo zahradní  
chatičky nám stačí sledovat územní plán obce, ale pokud chceme mít 
jistotu, že nám za domem není plánována např. elektrárna nebo dálni-
ce, je potřeba zajímat se o všechny tři úrovně územních plánů. 

V příštích článcích Vás seznámíme se základními pojmy kolem územ-
ního plánu obce, jak probíhá proces pořizování územního plánu, kdo 
a jak se může k územnímu plánu obce vyjadřovat a co dělá komise pro 
územní plán. 

Dana Dvořáková (členka Komise pro územní plánování a rozvoj města)

(V článku jsou použity citace z brožury O územním plánování stručně a jasně 
aneb kdy a jak se efektivně zapojit, Ekologický právní servis, Mgr. Libor Jarmič, 
Mgr. Vendula Zahumenská, 2010)

OMEZENÍ užÍVÁNÍ PITNÉ VODY
S platností od 28. července po dobu 2 měsíců (aktualizováno 11. srpna 
s platností po dobu 2 měsíců) platí opatření vydané Městským úřadem 
v Černošicích jako příslušným vodoprávním úřadem ohledně ome-
zení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zakazuje  
se napouštění bazénů, cisteren a akumulačních nádrží, zalévání, mytí 
automobilů, používání vody k údržbě (mytí či kropení) veřejných i sou-
kromých ploch, komunikací a zeleně. Dále se omezuje spotřeba vody  
z vodovodu na 120 l na osobu. 

Červenec byl nejteplejším měsícem za posledních 9 let a podle infor-
mací Českého hydrometeorologického ústavu je letošní léto nejsušší za 
posledních 12 let. Omezení týkající se používání pitné vody z vodovodu 
je nutné s ohledem na zásoby pitné vody. 

V této souvislosti je zapotřebí upozornit všechny občany, že čerpání 
vody z potoků a dalších zdrojů povrchové vody je bez povolení zakázá-
no. Vyplývá to z tzv. vodního zákona – zákon 20/2004 Sb. o vodách. Po-
volení vydává příslušný vodoprávní úřad). Za čerpání povrchové vody 
bez povolení je možné udělit pokutu až 50 tis. Kč, u právnických osob 
dokonce až 10 mil. Kč. 

Zora Kasiková, redakce, OKS

Úrovně územního plánování



5

Zprávy z radnice
jAK uŠETŘIT VODu OPROTI bĚžNÉMu  
HOSPODAŘENÍ V DOMÁCNOSTECH
Mnoho lidí si dnes klade otázku, jak pro svoji zahradu zajistit alespoň 
minimální závlahu. S ohledem na zákaz používání vody z veřejných vo-
dovodů pro zálivku trávníků apod. mnoho možností již nemáme. Ale 
přesto: vodu lze získat z rybníků. Pokud ale použijete technické zaří-
zení na čerpání, například motorové čerpadlo, musíte mít povolení 
vodoprávního úřadu (MěÚ Černošice). Pokud si vodu tedy naberete 
do sudu kbelíkem, není povolení třeba, pro ostatní případy je nezbytné. 

POZOR! Městský úřad Černošice vydal 11. 8. 2015 zákaz odběru  
povrchových vod z vodních toků pro účely zalévání hřišť a trávní-
ků, napouštění nádrží a bazénů a mytí aut.

Pro zákaz vjezdu není možné brát vodu ze Zadního rybníka, pro prav-
děpodobné znečištění vody toxickými látkami není vhodný odběr ze 
Sýkorníku. Pro nízký stav vody nelze brát vodu z rybníčku pod Skal-
kou, z rybníčku na Skalce v křížové cestě atd. 

Zálivku pitnou vodou či z rybníků ale můžeme nahradit různými 
opatřeními ve schraňování použité vody v domácnostech a různými 
pěstitelskými opatřeními v zahradě. Mnohdy to jsou zkušenosti našich 
prababiček.

v bytě:
l  nenechat zbytečně téci vodu, sprchování zkrátit na minimum;
l  ve vaně použít co nejméně vody – jen na omytí, ne „na plavání“;
l  myčky a pračky využívat zcela naplněné;
l  mytí nádobí a praní si rozdělit na jednotlivé dny v týdnu,  

aby se spotřeba vody rozprostřela stejnoměrně na celý týden
l  nápoje chladit v ledničce, ne pod tekoucí vodou;
l  na WC při splachování používat zejména menší dávkování vody;
l  podle možností zastínit okna, a tím zlepšit tepelnou pohodu v bytě 

(lepší je clona před vnější stranou okna) a snížit tak potřebu ochla-
zení těla sprchováním apod. 

v zahradě:
l  stanovit si priority, co je nutné zalévat, co lze jen přidržet při živo-

tě a co dokáže sucha přežít i bez naší pomoci;
l  v zahradě kypřením přerušit kapiláry v půdě, kterými se voda  

z půdy vypařuje (obdoba podmítek strniště);
l  zalévat v podvečer, až se ochladí vzduch a co nejvíc na zem;
l  používat pomalou zálivku, aby se voda vsákla do půdy (např. po-

malé vytékání vody ze sudů);
l  zalévat ob několik dní větší dávkou (jeden večer zalít, až půda za-

schne, prokypřit, zase zalít za několik dní);
l  mulčováním chránit půdu před odparem (lze použít posečenou 

trávu, slámu, kůru, hobliny, kartonový papír, mulčovací fólie, jutu aj.);
l  využít použitou vodu z koupelen, například z vany, pokud je to 

technicky a fyzicky možné;
l  cenné rostliny stínit např. sítí z juty, větvemi jehličnanů, plachetka-

mi, pergolou apod.; 
l  okrasný trávník před suchým obdobím sekat na větší výšku,  

aby půda méně vysychala; 
l  rozvést kapénkovou závlahu pro užitkovou i okrasnou zahradu.

S nedostatkem vody pro domácnost a zahradu se v našem regionu 
setkáváme několikrát během každé dekády. Proto je smysluplné in-
vestovat do krátko- až střednědobých opatření, a to především jí-
máním dešťové vody ze střech a zpevněných ploch do povrchových 
nádob (plastové sudy cca 100 litrů, nádrže cca 1 000 l (1 m3), které lze 
koupit jako vyřazené a vymyté).

U novostaveb či při rekonstrukcích doporučujeme investice do dlou-
hodobých opatření, jako jsou:

l  systém šedé vody (splachování WC vodou z pračky, myčky, umy-
vadel, vany a dřezu) – samostatným odpadem je voda svedena  
do nádrže na užitkovou vodu;
l  kompostovací toalety (moderní „suché“ záchody);
l  podzemní nádrže na dešťovou vodu – na 100 m2 u nás naprší asi  

50-55 m3 vody za rok, tuto vodu lze použít na praní (je vhodnější 
než voda ze studní), pro WC, pro zahrady apod. 

Komise pro životní prostředí

POMOC V TÍžIVÉ SOCIÁLNÍ SITuACI:  
jEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK Z ROZPOčTu MĚSTA
V případě, že nezvládáte z vlastních zdrojů pokrýt mimořádné výdaje 
spojené například se zdravotním postižením, péčí o děti či osoby blízké 
a podobně, můžete požádat Městský úřad o jednorázový sociální pří-
spěvek (dotaci). Finanční příspěvek může být poskytnut jednorázově 
na konkrétní činnost, např. na pořízení hmotného i nehmotného ma-
jetku a k podpoře poskytování sociálních služeb.

pro jaké situace je příspěvek určen?
O dotaci můžete požádat, pokud jste měli mimořádné výdaje spojené
l  se zdravotním postižením nebo nepříznivým zdravotním stavem  

dítěte či dospělé osoby;
l  s péčí o osobu blízkou;
l  se školní docházkou svého dítěte či jeho docházkou do mateřské  

školy; se stravováním dítěte; s mimoškolní aktivitou dětí;
l  s bydlením;
l  s pořízením potřebných rehabilitačních pomůcek (k tomuto je nutné 

doložit lékařské potvrzení o potřebnosti pomůcky);
l  s příspěvkem na asistenci.

Jak lze požádat?
Na internetových stránkách města www.mnisek.cz (pod odkazem  
Formuláře) nebo na městském úřadě (v kanceláři č. 12 pro sociální po-
radenství) získáte formulář nazvaný „Žádost o jednorázový příspěvek 
(dotaci) z rozpočtu města“. Vyplníte jej a doručíte na podatelnu měst-
ského úřadu. 

Co je potřeba doložit k žádosti:
l  doklad o trvalém bydlišti osoby, která žádá nebo pro niž je žádáno,  

v Mníšku pod Brdy;
l  odůvodnění výše nutného výdaje, který způsobil stav nouze, a do-

klad o jeho zaplacení;
l  doklady o příjmech všech osob, které žijí ve společné domácností se 

žadatelem o příspěvek;
l  případně další doklady dle jednotlivých případů (rodné listy dětí, do-

klad o výdělku, o výši starobního či jiného důchodu, dávek sociální 
podpory (příspěvku na bydlení, přídavků na bydlení, rodičovského 
příspěvku apod.), doklady o platbách za vodu, elektřinu, plyn, nájem-
né apod.)

Došlé žádosti posuzuje Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku 
a na její návrh následně o přidělení finančních prostředků rozhoduje 
Rada města. 
V případě dotazů se můžete obrátit na Ing. Jiřinu Romovou,  
tel.: 318 541 931, jirina.romova@mnisek.cz.

Ing. Jiřina Romová, Odbor vnitřních věcí

VÝMĚNA PARKOVACÍCH PRůKAZů NA úŘADĚ  
V MNÍŠKu
V souvislosti s výměnou průkazů osob se zdravotním postižením (OZP) 
je potřeba vyměnit i parkovací průkazy označující vozidlo přepravující 
osobu těžce zdravotně postiženou. Ve středu 23. září 2015 přijede na 
mníšecký městský úřad Bc. Jana Blehová (pracovnice Městského úřa-
du Černošice) a bude občanům k dispozici pro výměnu parkovacích  
průkazů, a to v obřadní místnosti v přízemí budovy úřadu, v době 
od 9.00 do 11.00 hodin. K výměně budete potřebovat fotografii 
35x45mm, občanský průkaz a platný průkaz OZP, případně starý par-
kovací průkaz. V případě zájmu občanů uskutečníme ještě jeden termín 
pro možnou výměnu průkazů. 

Ing. Jiřina Romová, Odbor vnitřních věcí

V MNÍŠKu MĚLO STÁT TESCO, DNES  
NAKuPujEME V bILLE
Před pár dny se v Mníšku otevřel zcela nový hypermarket Billa. Jeho ote-
vření předcházel velmi dlouhý a komplikovaný proces. Stavba prodejny 
na tomto místě se připravuje od roku 2009. Původně zde měla stát pro-
dejna společnosti Tesco, se kterou Město jednalo, po rozhodnutí zastu-
pitelstva, od roku 2011. Nejdříve se domlouvalo přesné místo, kde bude 
prodejna stát, a poté jak bude vypadat. Návrh stavby byl mnohokrát 
přepracován a nakonec odsouhlasen všemi stranami. Na přípravě nové 
prodejny pracovala celá komise pro územní plánování a rozvoj města  
a velký vliv na konečný vzhled měl i městský architekt Vít Kučera. Z jeho 
podnětu vznikly dřevěné obklady a moderní vzhled budovy. 
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V průběhu jednání mezi Městem a zástupci společnosti Tesco bylo do-
hodnuto, že součástí projektu prodejny se stane i parkoviště pro sedm-
desát vozidel, rekonstrukce povrchu současného záchytného parkoviš-
tě a nové přechody přes křižovatku. 

V roce 2012 a 2013 Město odprodalo své pozemky potřebné pro vý-
stavbu prodejny za 2 000 Kč za m2. Další potřebné pozemky odprodal 
pan Kalát a došlo k dohodě mezi Tescem a Zahradnictvím. Zdálo se, že 
výstavbě již nic nebrání. Opak byl pravdou.

V roce 2014 společnost Tesco z důvodů zastavení expanze v České re-
publice od svého záměru v Mníšku odstoupila. Po delších jednáních 
se pro výstavbu podařilo najít nového partnera a nakonec celý projekt 
převzala společnost Billa, která se zavázala, že bude respektovat všech-
ny původní dohody mezi Městem a společností Tesco. 

Výsledkem náročného a dlouhého procesu a celé řady dohod je dnešní 
prodejna společnosti Billa, která je velmi atypická, a doufáme, že se Vám 
líbí a že s ní budete spokojeni. Za úspěch a ku prospěchu nás všech 
považujeme i to, že v nové prodejně je další bankomat (ČSOB). Mohou 
jej využívat především ti, kteří jedou jen za nákupem – nemusí už tedy 
zajíždět na náměstí. Věříme, že se díky tomu zklidní ruch u bankomatu 
před radnicí a provoz na silnici zde bude bezpečnější. 

Za radu města Ing. Petr Digrin, Ph.D. 

bANĚ fINIŠujÍ
Tak je to tady. Projekt regionálního přivaděče Baně II se blíží do svého 
finále. Největší regionální projekt s rozpočtem přes 175 000 000 Kč, kte-
rý financuje devět obcí regionu a dotaci poskytl Státní fond životního 
prostředí, se začíná dokončovat. Jak všichni zúčastnění starostové Mní-
šecka pevně doufáme, vyřeší problémy s množstvím a kvalitou vody na 
příštích několik desetiletí, možná napořád. V době vydání tohoto čísla 
bude k úplnému dokončení zbývat přibližně jeden a půl měsíce. Stav-
bu by dodavatel, společnost Energie stavební a báňská, měla předávat 
koncem října.

Napojování jednotlivých obcí bude probíhat postupně podle připrave-
nosti, a to nejspíše od listopadu do dubna příštího roku. Pro zajímavost 
uvádím, které obce začnou od příštího roku využívat pražskou vodou 
- správněji však pražskou vodu ze Želivky.

Největším odběratelem bude Mníšek pod Brdy. Za ním pak následují 
obce Řitka, Líšnice, Všenory, Černolice, Jíloviště, Čisovice, Nová Ves pod 
Pleší a Zahořany. Po dostavbě menších přívodních řadů se připojí i Klí-
nec a Trnová. U těchto dvou však není zatím jasné, kdy to přesně bude.

Voda do Mníšku bude téci ze dvou stran. První přívod se staví přes „Ští-
tek“ směrem ke Starému sídlišti. Druhá větev bude zásobovat Nové 
sídliště a Eden. V letošním roce se ale kopání ve městě z důvodů stav-
by vodovodu Baně obávat nemusíte. Baňský vodovod se napojuje na 
rozvody města na straně za dálnicí, kolem krajské silnice na Novou Ves 
a v lese u Štítku.

Ing. Petr Digrin, Ph.D.

jAK STAVÍME TĚLOCVIčNu? jEN ZDÁNLIVĚ 
POMALu.
Domluva je komplikovaná, udělalo se hodně změn, ale v září by se 
mohlo konečně začít stavět.

Na první pohled to vypadá, že záměr postavit v Mníšku novou  
tělocvičnu se vleče. Pravdou ale také je, že to není jednoduché  
rozhodnutí, protože nová tělocvična bude stát dost peněz a bude  
v Mníšku stát nejspíš docela dlouho. Přípravy na tři měsíce přerušily  
komunální volby. Nabízím krátkou rekapitulaci toho, jak se vyvíjel  
názor na výstavbu od září 2013 až do dneška. 

Záměr výstavby tělocvičny začalo Město připravovat v roce 2013 spolu 
s návrhy, jak rozšířit kapacitu školy. Původně šlo o malou tělocvičnu, 
která navazovala na stávající a tak ji prodloužila o další tělocvičný sál. 
Záchody a šatny byly pro oba sály společné. Tento prvotní záměr schvá-
lilo zastupitelstvo v září 2013 a pověřilo Radu města, aby návrh rozpra-
covala a připravila varianty.

V červnu 2014 Město požádalo o dotaci a zastupitelé projednali nové 
zpřesněné návrhy tělocvičny. Hlavním výsledkem jednání byl požada-
vek zastupitelů na zvětšení cvičební haly.

V srpnu 2014 Město na stavbu tělocvičny získalo dotaci 12 milionů  
korun a v říjnu 2014 předložilo zastupitelům nový, upravený návrh  
s velkou halou. Pak práce na skoro tři měsíce přerušily volby.

V únoru 2015 již nové zastupitelstvo odsouhlasilo výstavbu velké tě-
locvičny v podobě návrhu z října 2014, ale v provedení na dvě etapy. 
Zázemí a šatny společně s první polovinou haly by se realizovaly v prv-
ní etapě hned, v druhé, následující etapě by se hala dokončila na plný 
rozměr.

V březnu 2015 byl zastupitelstvem záměr výstavby po etapách zrušen 
a Město mělo opětovně posoudit náklady a navrhnout co největší tě-
locvičnu, která by ale nebyla dražší než 23 mil. korun. Tento úkol byl 
splněn v dubnu 2015 a na pracovní schůzce se dohodlo, že projekt vel-
ké tělocvičny bude zachován, ale původně zděná hala se z úsporných 
důvodů nahradí ocelovou polokruhovou.

V dubnu 2015 byly definitivně spuštěny projekční práce. V květnu 2015 
byl dokončen projekt pro územní rozhodnutí a začátkem července 2015 
projekt pro stavební povolení. V tuto chvíli probíhá výběrové řízení na 
dodavatele stavby. Pokud vše dobře dopadne, stavba bude zahájena 
koncem září. Dokončena by měla být v březnu 2016.

Za radu města Ing. Petr Digrin, Ph.D.

MĚSTSKÝ ROZHLAS buDE NAHRAZEN  
ROZESÍLÁNÍM SMS ZPRÁV
Rychlé a spolehlivé informování o krizových situacích i chystaných kul-
turních akcích bude hlavní výhodou nového městského SMS kanálu. 
K urychlení plánu nahradit stávající rozhlas efektivnějším rozesíláním 
SMS zpráv přímo na Vaše mobilní telefony nás vedlo i velké množství 
negativních reakcí týkajících se technické kvality hlášení městského 
rozhlasu Doufáme, že tato změna potěší většinu občanů a přinese pře-
devším efektivnější informování.

Nejen, že včas a přímo „do kapsy“ dostanete důležité zprávy, ale navíc 
si sami si určíte, jaký typ zpráv budete chtít dostávat - zda Vás například 
zajímají dopravní uzavírky, koncerty, volná pracovní místa apod. Sys-
tém umožní rozlišit typ zpráv, které budete získávat, i podle území, ve 
kterém bydlíte. 

V některém z dalších vydání zpravodaje Vám přineseme podrobné in-
formace včetně návodu pro zařazení Vašeho telefonního čísla do toho-
to systému a budete-li potřebovat, městský úřad Vám také poskytne 
pomoc při registraci. 

Za radu města Daniela Páterová

Jeden z možných vzhledů fasády nové tělocvičny

Co se Udělalo? kdy to bylo? Jak to mělo vypadat? kolik to mělo stát?

Vznik studie zkapacitnění 
základní školy včetně návrhu 

tělocvičny
září 2013 malá tělocvična se společnými 

šatnami a WC cca 18 mil. Kč s DPH

Přepracovaná studie tělocvičny 
včetně cenových variant pro 

výstavbu
červen 2014 Větší tělocvična s oddělenou 

šatnou a spojovací chodbou cca 20 mil. Kč s DPH

Opětovně přepracovaná studie 
tělocvičny na velký rozměr haly říjen 2014 Velká tělocvična se šatnou, WC 

a spojovací chodbou cca 50 mil. Kč s DPH

Návrh výstavby velké tělocvič-
ny s polovičním rozměrem haly únor 2015 Velká tělocvična se šatnou, WC 

a spojovací chodbou - I. etapa cca 30 mil. Kč s DPH

Přepracování návrhu haly březen 2015 Přepracovaný návrh haly  
s důrazem na úsporu do 23 mil. Kč s DPH

Zahájení zpracování projektové 
dokumentace duben 2015

Velká ocelová polokruhová 
tělocvična s šatnou, WC  

a spojovací chodbou
do 23 mil. Kč s DPH

Odevzdání všech projektů  
a zahájení výběrového řízení červenec 2015 Velká ocelová polokruhová 

tělocvična s šatnou a WC
Podle výsledků  

výběrového řízení
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PŘIPRAVujEME NOVÉ wEbOVÉ STRÁNKY MĚSTA
Současné webové stránky města vznikly v roce 2007 a tehdy byly značným 
krokem kupředu. Však také město získalo cenu za 3. nejlepší stránky v kra-
ji. Je to ale už osm let a za tu dobu se v oblasti vývoje webových stránek 
mnohé změnilo. Město také začalo zveřejňovat mnohem více informací 
než dříve a stránky začaly ztrácet na přehlednosti a srozumitelnosti. Ně-
které důležité věci se na nich špatně hledají. Proto vedení města již delší 
dobu připravuje jejich změnu, zlepšení přehlednosti a modernizaci grafiky. 
Starosta a místostarostka se začátkem srpna sešli ze zástupci společnosti 
Galileo Corporation s.r.o., která našemu úřadu a většině obcí regionu dodá-
vá redakční systém, ve kterém se naše stránky tvoří, a dohodli postup, jak 
stránky modernizovat, aby ještě letos měl Mníšek nové a moderní interne-
tové stránky.
A na co se můžete těšit? Na stránkách zcela jistě najdete moderní službu 
MojeID, ověřené ankety a referenda, aby bylo možné získávat názory Vás, 
občanů. Dále předčítání stránek pro seniory, rozesílání novinek, moderní  
a přehlednou grafiku a především přímou vazbu na sociální sítě jako je  
Facebook nebo Twitter. Stránky budou vycházet vstříc i uživatelům mo-
bilních zařízení, jako jsou telefony nebo tablety. Pokud si chcete udělat 
představu, podívejte se na web města Beroun nebo městské části Praha 22,  
u nichž se mimo jiné inspirujeme. Samozřejmě budeme rádi za každý kon-
struktivní námět od Vás. 

Zora Kasiková, redakce, OKS

čERNOŠICKÝ úŘAD POSKYTujE  
PORADENSTVÍ V PODNIKÁNÍ
Chcete začít s podnikáním a potřebujete poradit? Můžete se obrátit na Jed-
notné kontaktní místo, které funguje při živnostenském úřadě Městského 
úřadu Černošice. Dozvíte se zde například, jak začít podnikat v ČR nebo 
jiných státech Evropské unie či jaké jsou požadavky na ochranu spotřebi-
tele v různých státech EU. Pracovníci Jednotného kontaktního místa poradí 
také zájemcům, kteří chtějí podnikat v oblastech, pro něž není možné získat 
oprávnění na živnostenských úřadech (daňoví poradci, výrobci elektřiny, 
zájemci o zřízení soukromého zdravotnického zařízení apod.). 
Jednotné kontaktní místo vyřizuje dotazy především telefonicky nebo pro-
střednictvím e-mailů. Zpracování odpovědi trvá maximálně týden, podle 
složitosti daného případu.
Kontakt: jkm@mestocernosice.cz, tel.: 221 982 210, 221 982 272.
Zdroj informací: Bulletin pro obce správního obvodu ORP Černošice, 1/2015, 
k dispozici na www.mestocernosice.cz. 

Zora Kasiková, redakce, OKS

LAVIčKY 
Zastupitel JUDr. Miroslav Vilimovský, na jednání zastupitelstva města  
20. července uvedl ve své prezentaci mimo jiné toto tvrzení: „Město koupilo 
kovový odpad za cenu nových laviček!“ (ad prezentace na jednání zastupi-
telstva). 
Lavičky, které jsou ve městě rozmístěny od roku 2014, dodala firma Logo-
park, s.r.o. V návaznosti na rekonstrukci náměstí město podle vyjádření sta-
rosty Ing. Petra Digrina obdrželo řadu dotazů a podnětů občanů k místům 
dalšího případného umístění laviček. V rozpočtu byly vyčleněny prostředky 
na pořízení první série laviček a Odbor správy majetku a investic dostal za-
dání od rady města, aby provedl průzkum trhu ohledně nabídky vhodných 
laviček. Rada města přitom odboru stanovila požadavky na jejich technické 
parametry: mělo jít o lavičky s opěradlem, područkami, celokovové, nejlépe 
ocelové, bezúdržbové, s úpravou zinkem, odolné proti vandalismu. Lavičky 
neměly obsahovat dřevěné části. OSMI tehdy zjistil, že nové výrobky s uve-
denými parametry lze pořídit v průměru kolem 7 500 Kč za 1 kus. Nabídka 
firmy Logopark činila 5 203 Kč (vč. DPH). Při odběru většího množství byla 
nakonec dohodnuta sleva, kdy cena jedné lavičky byla 4 500 Kč (vč. DPH).
Firma Logopark pořídila lavičky v ceně 350 Kč bez DPH (423,50 Kč s DPH) 
za kus. Tyto lavičky podle firmy následně prošly opískováním, vyvařením, 
u první várky to bylo navíc navaření patek na kotvení, dále zinkováním  
a dvojím nástřikem barvou. Cena za tyto následné úpravy (opískování, zinko-
vání a nátěr) byla 2 700 Kč bez DPH (3 267 vč. DPH). K tomu je potřeba přičíst ná-
klady na vyvaření a patky a také na dopravu. Skutečné náklady na jednu lavičku  
v požadovaném provedení tedy činí cca 3 700 Kč bez dopravy (nikoliv 350 Kč). 
Na webových stránkách města byla zveřejněna anketa týkající se spokoje-
nosti a nespokojenosti. Mírně převážila spokojenost nad nespokojeností  
s lavičkami (53:47 %). 51 % hlasujících dalo jako ve škole známku 1-2 pro-
vedení laviček, vzhled laviček okomentovalo 46 % hlasujících známkou 1-2  
a stejný počet známkou 4-5, 65 % pozitivně (1-2) hodnotí praktičnost. 

Zora Kasiková, redakce, OKS (s využitím informací OSMI)

ROPID VÁS ZVE: PŘIjďTE ZAžÍT MHD jINAK!
Na středu 16. září 2015 připravil Ropid ve spolupráci s Hlavním městem 
Prahou, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, Českými dráhami, Městskou 
částí Praha 5, Městskou knihovnou v Praze a dalšími partnery akci pro ce-
lou rodinu. Jejím cílem je ukázat veřejnou dopravu netradičním způsobem, 
podpořit myšlenku kombinování různých dopravních prostředků (tzv. mul-
timodální dopravu) a také zkulturnit nevábné prostory Smíchovského ná-
draží. Budete se moci svézt cyklotramvají na Barrandov a dětem se určitě 
bude líbit jízda dětským vláčkem Cyklohráčkem Prokopským údolím. Na 
programu jsou dále hudební a taneční vystoupení, ukázka nového elektro-
busu, který pražský dopravní podnik testuje, malování prostor terminálu 
MHD, závod pro dopravní nadšence, instalace květinové i jiné netradiční 
výzdoby zastávek, knihovna v krabici aj. 

Zora Kasiková, redakce, OKS, s využitím Informačního zpravodaje Ropid

OD ZÁŘÍ PŘIbYDOu SPOjE Z MNÍŠKu  
DO DObŘICHOVIC A KARLÍKu
Na lince 290448 bude od 1. září jezdit další odpolední školní spoj, a to  
z Mníšku pod Brdy do Dobřichovic ve 12.35 a zpět z Dobřichovic ve 13.50.
Nové spoje budou hrazeny Středočeským krajem (rada Středočeského kraje 
schválila toto rozšíření dopravní obslužnosti na svém jednání 27. července 
2015). Využití nových spojů linky 448 bude dle krajského úřadu průběžně 
vyhodnocováno, aby finanční prostředky vynaložené Středočeským krajem 
byly i v budoucnu efektivně využity.

Zora Kasiková, redakce, OKS, 
s využitím informací Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje

OHLÉDNuTÍ  
ZA TRHY
Cukrová vata a žužu, hračky  
a balónky, korále, klobásy. Tra-
diční zboží, které jste si i tento-
krát mohli koupit a odnést ze 
Skalecké pouti. I letos jsme se 
snažili zajistit pro Vás co nejpes-
třejší nabídku zboží. Dáváme 

přednost původnímu, tedy řemeslnému zboží (potenciální prodejce i sami 
oslovujeme) a pak zboží pouťovému. Tak jsou i nastaveny ceny za pronájem 
stánkového místa (za prodej zboží vlastní výroby zaplatí prodejce 100 Kč 
bez ohledu na velikost stánku). Ostatní ceny za stánkové místo jsou odstup-
ňovány dle velikosti stánku do 500 Kč. Není pravda, že bychom po prodej-
cích požadovali několikatisícové poplatky, jak tvrdila jedna z nepravdivých 
fám.
Stejně jako již v několika předchozích letech se na Skaleckou pouť prodejci 
museli předem registrovat. Smyslem registrace je zajistit co největší roz-
manitost zboží, podpořit zejména prodejce rukodělných, případně farmář-
ských výrobků a také usnadnit jejich rozmisťování po prostoru náměstí. 
Na hlavní pěší zóně bylo nejvíce žádané občerstvení a také stánky partnerů, 
kteří nám pomohli se zajištěním poutě. Do parku na náměstí kolem sochy 
F. X. Svobody byli směřováni právě drobní výrobci rukodělného zboží. Na 
silnici, která byla po dobu poutě uzavřená, jste mohli koupit tradiční pou-
ťové zboží, jako balónky apod. A textil z dovozu byl směrován na spodní 
pěší zónu. Myslíme si totiž, že toto zboží si zájemci najdou i mimo hlavní 
prodejní cestu. 
Letos bylo přihlášeno celkem 108 stánků. Někteří prodejci se vzhledem  
k předpovědi počasí na poslední chvíli omluvili – byli to bohužel zejména 
malí řemeslníci, kteří sami vyrábějí, sami se na pouť dopravují a sami pro-
dávají, a při výpadku například ze zdravotních důvodů nemají jak zajistit 
náhradu. Z důvodu problémů s elektrickou přípojkou jsme bohužel až  
v sobotu na místě museli odvolat účast dvou podniků – Cukrářství Černošice  
a Kavárny Dobříš. Tímto se jim ještě jednou omlouváme. 
Snažíme se udělat maximum proto, abychom Vám nabídli co nejzajímavější 
zboží a zajistili plynulý průběh pouti. Vycházíme vstříc i těm, kdo se regis-
trovali na poslední chvíli, tedy i po uzávěrce, a prodej jsme umožnili (po ob-
sazení míst všemi prodejci, kteří se prokázali registrační kartou) i těm, kdo 
přijeli neohlášeně. Setkali jsme se s velmi pozitivními reakcemi na letošní 
skladbu stánků i s reakcemi negativními. Všechny bereme v potaz a věříme, 
že i příští rok si na Skalecké pouti každý najde to své. Své podněty nám mů-
žete sdělit například na e-mailovou adresu trhy@mnisek.cz. 

Zora Kasiková, redakce, OKS
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Zprávy z radnice
NA PODZIM PŘIbuDOu NA SKALCE  
jANOVY LÍPY
Od října letošního roku bude Barokní areál Skalka bohatší o deset lip. 
Pět z nich vytvoří společnost soše sv. Jana Nepomuckého u kláštera 
a dalších pět se objeví v areálu. Vysazení stromů je možné díky gran-
tu na výsadbu stromů, který na projekt Janovy lípy na Skalce získalo 
město Mníšek pod Brdy od Nadace Partnerství na základě doporučení 
odborné komise a hlasování veřejnosti.

Hlavním cílem projektu  
Janovy lípy na Skalce je vrátit 
stromy k soše sv. Jana Nepo-
muckého. O soše i stromech  
u ní jsme psali ve Zpravodaji 
č. 236. Socha je prvním objek-
tem, se kterým se návštěvníci 
přicházející po silnici od Mníš-
ku setkávají - svým způsobem 
je tak vítá. Historicky stromy  
k této soše patří a nyní zde 

citelně jako krajinně-přírodní i historický prvek chybějí. Chceme 
zde opět zasadit lípy, a to lípy srdčité (český národní strom, původní  
v české krajině i spjatý se sochou) a znovu spojit vzácný sakrální  
prvek s přírodou. 

Chceme také podpořit zájem 
místní komunity i návštěvní-
ků Barokního areálu Skalka 
o stromy jako takové. Výsad-
ba stromů proto proběhne 
formou dvou společných, 
sousedských sázení, a to  
v říjnu, u příležitosti výročí 
první zmínky o městě Mníšku 
pod Brdy a pak ke Dni stromů. 
Kromě veřejnosti, Vás, obča-

nů Mníšku, kteří na ně budete srdečně zváni, se jich zúčastní také  
mníšecké Kluby mladých debrujárů Junior a Mladý vědec jako 
partneři Janových lip. Dlouhodobě v rámci mezinárodního projektu 
„Erana stromy“ a „ARBOJ“ sledují Skalecký buk. A nyní budou mít mož-
nost nejen společně s námi stromy vysadit, ale také pozorovat nové 
lípy od jejich vysazení po další roky. Věříme, že děti, které se dnes zú-
častní výsadby stromů, budou jejich vývoj a růst sledovat, a za něko-
lik desítek let předají myšlenku péče o Janovy lípy svým potomkům. 
Stromy, které obklopí sochu, poskytnou stín turistům, poutníkům  
a návštěvníkům Skalky a vytvoří tak další místo k příjemnému zastave-
ní. Lípy, které vysadíme na dalších místech v areálu, se stanou součástí 
jeho přírodního a krajinného bohatství a jako stromy vysazené přímo 
obyvateli Mníšku budou trvale součástí života naší komunity.   

Projekt Janovy lípy na Skalce 
byl nejprve odbornou poro-
tou Nadace Partnerství oce-
něn jako kvalitní a vybrán do 
hlasování veřejnosti v rámci 
akce společnosti Makro „Stro-
my místo letáků“, a to jako je-
diný z celého Středočeského 

kraje. Hlasování probíhalo na internetu od 16. července do 3. srpna. 
Nakonec jsme získali 770 hlasů, více získaly jen dva projekty, oba  
z měst, která násobně počtem obyvatel převyšují Mníšek pod Brdy 
- Praha 12 a Strakonice. Na Facebooku akci podpořily desítky lidí,  
s propagací nám pomohli nejen debrujáři, ale i sousední obce, média 
či Tereza Zavadilová za Středočeský kraj. Děkujeme tedy jak Nadaci 
Partnerství, tak všem, kdo Janovy lípy podpořili. 

Projekt navazuje na odkaz, který nese tzv. Skalecký buk u kaple  
sv. Maří Magdalény. Umístil se na 2. místě v anketě Strom roku 2013 
a přilákal velkou pozornost ke stromům na Skalce mezi místními i ná-
vštěvníky areálu. Projekt Janovy lípy na Skalce bude v tomto odkazu 
pokračovat. Grant nám umožní vysadit kvalitní stromy a poskytnout 
mladým sazenicím potřebnou oporu a péči. Celkem nám Nadace Part-
nerství poskytne 28 900 Kč, další prostředky navíc zajistíme z jiných 
zdrojů tak, aby nové stromy na Skalce měly co nejlepší podmínky. Bu-
deme Vás o všem informovat v následujícím zpravodaji.

Miloš Navrátil, OKS

Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Tyršova 106 – Zámeček, 261 01 Příbram I 
Sídlo úřadu: Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem, tel.: +420 326 377 708, www.khkstrednicechy.cz

                                      
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krajská hospodářská komora Střední Čechy 

ve spolupráci s 

Okresní hospodářskou komorou Příbram a OBK Beroun,  

Úřadem práce České republiky a Krajským úřadem Středočeského kraje 

si Vás dovolují pozvat na 
 

BURZU PRÁCE 
 

Termín konání: 17. září 2015 
 

Čas: 10.00 hod. (předpokládané ukončení v 17 hodin)  

Místo konání: zasedací sál Úřadu práce v Příbrami (náměstí TGM 145, Příbram I) 
  

Cílem akce je představení nabídky pracovních příležitostí v okresech Praha-
západ, Beroun, Příbram a Benešov absolventům středních škol v regionu, 
zájemcům o práci z regionu a uchazečům o práci registrovaným na ÚP ČR.  

Práci nabídnou firmy v oborech strojírenství, gastronomie, sociální služby, 
logistika, autodoprava, administrativa a další. Součástí burzy práce bude 
poradenství od Úřadu práce České republiky, který pomůže s přípravou životopisu, 
případně Vás informuje o možnostech získání rekvalifikačního kurzu. Současně se 
na akci představí některé střední školy z regionu, které mají zájem oslovit 
potenciální uchazeče, popřípadě nabídnout vzdělávací kurzy. 
  

Doporučujeme zájemcům o práci, aby si s sebou vzali občanský průkaz  
a také životopis, případně doklady o dosaženém vzdělání či předchozí praxi. 

 

PROGRAM:  
10.00 Zahájení akce  
10.10 Představení ÚP ČR a jeho činnosti a prezentace jednotlivých firem 
10.20  Individuální konzultace s jednotlivými firmami a školami 

 

Zájemci o práci a další návštěvníci jsou srdečně vítáni! 
Další informace na tel. +420 702 020 489, e-mail: sizlingova@komora.cz 

INfORMACE  
MĚSTSKÉ POLICIE
I letos je v Mníšku během léta výraz-
ně větší množství lidí, než po zbytek 
roku. Přijíždějí za bohatým kultur-
ním programem nebo na návštěvu 
příbuzných a přátel, což je v naší 
společnosti o prázdninách tradičně 
zvykem. 

Abychom vyšli potřebám občanů a návštěvníků města vstříc, snažili jsme 
se upravit režim služeb v tomto exponovaném období tak, aby přítomnost 
strážníků v centru města byla téměř nepřetržitá. 

Běžnou činností je udržování veřejného pořádku, například jsme museli za-
sahovat u prodejny Penny, kde občan pod vlivem alkoholu napadl člena 
ochranky. Na Včelníku jsme prováděli odchyt volně pobíhajících agresivních 
psů, kteří zde napadli a potrhali srnčí zvěř (majitel psů bude muset škodu 
uhradit). Městská policie zasahovala i u případů méně obvyklých, např.  
u několika požárů v blízkosti našeho města.

Samozřejmostí byla kontrola dodržování bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích – pravidelně radarem kontrolujeme dodržo-
vání povolené rychlosti v obci. Před začátkem školního roku a nástupem 
dětí do školy budeme dodržování povolené rychlosti v obci sledovat ještě 
intenzivněji. 

Na závěr bych chtěl občany požádat, aby vzhledem k počasí a nadměrnému 
suchu pečlivě dbali na zákaz rozdělávání otevřeného ohně, obzvláště proto, 
že se má dle předpovědí už i tak špatná situace nadále zhoršovat. Současně 
musím upozornit majitele psů, že volné venčení psů v lese je rovněž pře-
stupkem (při volném pobíhání psů často dochází ke štvaní lesní zvěře). I tyto 
přestupky bude městská policie monitorovat a předávat k dořešení věcně 
příslušnému orgánu.
Hezký zbytek prázdnin a dovolené Vám přeje

Milan Kotouč, velitel Městské policie Mníšek pod Brdy
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Je tomu neuvěřitelných třicet let, co se Mníš-
kem pod Brdy prohnal jezdec na koni. V roce 
1985 to nebylo obvyklé a málokdo věděl, že 
jezdec westernového vzezření je jedním ze 
čtyřiceti, kteří svou jízdou vzdávají čest mla-
dým americkým chlapcům. Ti v letech 1860-61 
vykonávali pro svou vlast nepostradatelnou 
službu. Přes neobydlená území co nejrychleji 
dopravovali poštu z východu na západ a ob-
ráceně. Pony Express sloužil sice jen rok a čtyři 
měsíce – pak přišel ke slovu telegraf – přesto 
jeho jezdci vstoupili do dějin.

V roce 1985 uplynulo od těchto událostí  
125 let. V té době a politické náladě (do lis-
topadu 1989 chyběly čtyři roky) se skupinka 
mladých nadšenců pro historii amerického 
Západu rozhodla veřejně uctít památku jezd-
ců Pony Expressu. 13. září 1985 ve 4 hodiny 
ráno se vydal první jezdec Stanislav Vodenka 
na první úsek 400 km dlouhé trasy ze Stříbr-
né Lhoty do Suchdola nad Odrou. Tak začala 
dodnes trvající tradice srpnových vzpomínko-
vých jízd.

Dnes může Československý Pony Express nést 
hrdě jméno European Pony Express. Z původ-
ní trasy mezi Mníškem pod Brdy a Suchdolem 
nad Odrou dnes jezdci na koních jedou z Ho-
landska přes Německo a Českou republiku do 
Polska a na Slovensko, trasu delší než ta USA, 
která měřila přes 2 000 mil. 

Při výročí 30 let Československého Pony  
Expressu bych rád, jako jeden ze zakladatelů  
a organizátor prvních sedmi ročníků, po-
děkoval všem mníšeckým občanům, kteří  
v minulém politickém režimu veřejně i skrytě  
pomáhali, a to s vědomím, že se Amerika ne-
nosí a mohly by nastat problémy. 

U příležitosti průjezdu 31. jízdy Českosloven-
ského Pony Expressu Mníškem pod Brdy bude 
20. srpna ve Stříbrné Lhotě, v místě historic-
kého výjezdu 1. jezdce, odhalen starostou  
Petrem Digrinem pomník Pony Expressu. 
Akce je poděkováním kamarádům z Pony  
Expressu a těm, kteří v minulosti nezištně  
pomáhali. 

S laskavým přispěním pana Roberta Ziky za 
podpory městského úřadu, zastupitelů měs-
ta a spolků bychom chtěli v prostorách místa 
výjezdu prvního ročníku vybudovat lavičky 
pro veřejnost. I po uplynutí výročí si tak nejen 
místní, ale i návštěvníci našeho města budou 
moci připomenout dobu, kdy se Amerika  
„nenosila“, a přesto jsme si ji dokázali přiblížit. 
Patří za to dík všem, kteří tenkrát pomáhali,  
i když dnes, po 25 letech demokracie, mají  
třeba jiný názor.

Jindřich Bílek, bývalý občan Mníšku pod Brdy

O jezdcích, historii i současnosti Pony Expres-
su se dočtete na www.pony-express.cz.

barokní areál skalka
sobota 5. září
13.00   Prohlídka Barokního areálu Skalka s výkladem

 (klášter, kostelík sv. Maří Magdalény, poustevna)

14.30   Koncert „Modlitby beze slov“ – od středověku po baroko 
 (sál kláštera)
 Iva Lokajíčková (zobcová flétna),  
Michaela Ambrosi (zobcová a barokní příčná flétna)

16.00   Vernisáž výstavy obrazů  
Václava Macha-Koláčného

(sál kláštera)

Výstava quiltů  
skupiny Ten to twelve  
s názvem  
„Zašitá krása v bílém“
(chodba kláštera, bez vernisáže)

neděle 6. září
11.00 a 13.00   Prohlídka Barokního areálu Skalka s výkladem

(klášter, kostelík sv. Maří Magdalény, poustevna)

15.00   Vernisáž výstavy „Křížová cesta rukama nevidomých“ 
 (kostelík sv. Maří Magdalény)

kostel sv. václava, náměstí F. X. svobody
neděle 6. září 
17.00   Koncert Dvořákova komorního sboru

 koncert duchovní hudby 

Podrobný program Dnů evropského dědictví v Mníšku pod Brdy  
najdete na www.mnisek.cz. 

Jezdec č. 1 Stanislav Vodenka na startu  
1. úseku 400 km dlouhé trasy  

Československého Pony Expressu v roce 1985

30 let ČeskoslovenskÉHo pony eXpressU

dny evropskÉHo dědiCtví 2015, 5. - 6. září

v sobotu 5. září bude vypraven autobus s odjezdy ve 13.50 od domova  
pro seniory pod skalkou a ve 14.00 z náměstí F. X. svobody.



10

Kultura a společnost

poZvánka do HlUbin pod skalkoU
Byli jste někdy přímo v železnorudné žíle? Tu možnost máte přímo  
v Mníšku pod Brdy. Díky neziskové Montánní společnosti je přístupný 
historický Důl Skalka, do kterého se například s přáteli, spolužáky či ko-
legy můžete vypravit na exkurzi. 

Ještě před deseti lety byla podobná výprava možná jen stěží. Důl byl 
zaplněn bahnem a vodou. Těžba zde byla ukončena v roce 1966 a od té 
doby byl de facto ponechán vlastnímu osudu, až měl být definitivně za-
sypán. „Když jsme se dozvěděli, že důl má být zlikvidován, nakoplo nás to 
a rozhodli jsme se jej zachránit,“ říká Igor Gajdušek a když říká my, myslí 
přátele a kolegy z Montánní společnosti, jejímž je jednatelem. Nadšen-
ce, kteří se před deseti lety rozhodli důl Skalka zachovat. 

S Igorem Gajduškem se setkáváme u vchodu do areálu Kovohutí. 
Společně ujdeme asi 30 metrů ke vchodu do dolu, vezmeme si helmy  
a nasedáme do elektrického vláčku. Jede několik minut na 1,5 km vzdá-
lené místo v dole. Dostáváme se asi 150 m hluboko, na úroveň kostelíka  
sv. Maří Magdalény na Skalce, jen o něco blíže k Mníšku. A výlet do  
historie začíná.

Z historie dolu
„Důl od dávných dob dával obživu lidem, kteří tu bydleli a osídlili zdejší 
území. Když se podíváte, jak Mníšek vypadal například před válkou a jak 
vypadá dnes, je to jen tím, že tu byl ten důl,“ vysvětluje Igor Gajdušek. Důl 
Skalka má tisíciletou historii. Z povrchu zde rudu (takzvanou sedimen-
tární, oolitickou, s nízkým obsahem železa) kutali již Keltové. Největší 
rozvoj těžby přinesla éra Marie Terezie – vznikl důl Jejího Veličenstva 
Marie Terezie a Jáma Františka Josefa. Dalším majitelem dolu byl rod 
Coloredo-Mansfeldů. Od nich získala důl Živnobanka a ta těžařem urči-
la Pražskou železářskou společnost, jednu z nejvýznamnějších za první 
republiky. Po znárodnění přešel důl do správy státních podniků. 

Nejrozsáhlejší důlní činnost přinesla „budovatelská“ 50. léta 20. století. 
Těžba byla však velmi nákladná (a mníšecká železná ruda naopak na 
železo velmi chudá), a tak v roce 1963 ministerstvo průmyslu rozhodlo, 
že důl v Mníšku má být utlumen a k roku 1966 bylo vyhlášeno zastavení 
těžby. „Likvidace dolu je sice nejjednodušší, ale znamenala by nebezpečí: 
co by se pak v dole dělo, nad tím by nebyla žádná kontrola a případné změ-
ny by se projevily až na povrchu. Slyšel jsem názor, že by bylo lepší, kdyby 
se důl zlikvidoval, že byl zbytečný a akorát poškodil kostelík. To je ale velmi 
tendenční přístup. Poškodil to především přístup lidí. Důl není dobrý ani 
špatný, je takový, jak jej člověk využívá,“ domnívá se Igor Gajdušek. Za 
zmínku stojí, že přímo pod kostelíkem těžba neprobíhala – je zde tzv. 
ochranný pilíř.

podívat se do žíly
Od výstupu z vláčku se dostanete do středu ložiska železné rudy. Chod-
ba, ve které se nacházíte, se nazývá směrná nebo sledná, protože vede 
napříč ložiskem (sleduje jej), širokým asi 1 600 metrů. Při jejím budová-
ní horníci ověřili, kudy ložisko vede a kolik je v něm rudy, a současně 
vznikla dopravní cesta pro vytěženou rudu. 

Těžba začínala vybudováním tzv. úvodního díla. Na skaleckém dole to 
byla jak svislá jáma vedoucí podložím (vzniklá za Marie Terezie), tak dílo 
šikmé, vedoucí přímo ložiskem (za první republiky). Na tyto jámy pak 
navazují jednotlivá těžební patra. Důl Skalka jich měl celkem 36, s prů-
vodcem se během exkurze dostanete na 16. patro - 20 pater pod ním je 
zaplaveno vodou, 15 pater nad ním vytěženo a zavaleno. Kdyby zůstala 
volná, hrozil by jejich propad. 

Většina historických jam ústila na úpatí svahu pod kostelíkem na Skal-
ce. Stopy po důlní činnosti jsou zde dodnes patrné. Chodby v podlo-
ží (tedy i ty, jimiž se dnes do dolu můžete dostat) byly budovány až  
v 50. letech, kdy byla těžba rozšířena a bylo třeba důl napojit na hrud-
kovnu a na kovohutě. 

mít důl znamená mít hlavně povinnosti 
Montánní společnost požádala v roce 2004 ministerstvo životního 
prostředí o převod dolu do vlastnictví. Ministerstvo jejich projekt od-
souhlasilo a v září 2004 došlo k bezúplatnému převodu dolu Skalka na 
Montánní společnost. Jako vlastník musela splnit řadu požadavků a za-
vázat se k zodpovědnosti za důl.

Co to znamená pro občanské sdružení, tedy neziskovou organizaci? 
Věřili tomu, že díky nadšení a zápalu pro věc to dokáží, věděli, že to 
rozhodně nebude zadarmo. Jako odborníci a zruční řemeslníci mohli 
řadu rekonstrukcí provést sami. I když to ze začátku rozhodně nebylo 
snadné: „Nejhorší bylo odvézt všechno bahno a odvodnit cesty, všechny 
stružky a kanálky byly zanesené. Ze začátku jsme počítali odvezené tuny 
bahna a při 1000. tuně jsme toho nechali,“ vzpomíná Igor Gajdušek. Poté 
bylo potřeba opravit či znovu postavit výztuže. Znamenalo to nejprve 
odstranit uvolněné bloky horniny až do masivu, kde je skála zdravá. Te-
prve tam bylo možné postavit výztuž. „Zdědili jsme také staré zátěže, na-
příklad propady na ložisku. Ty, které, hrozily nebezpečím, jsme zlikvidovali. 
Postupně jsme také zabetonovali trhliny ve svahu pod kostelem. Překládali 
jsme několik 200metrových úseků kolejí, asi polovinu kolejí jsme museli 
opravit, samozřejmě vyměnit pražce, štěrkovala se podlaha (v hornickém 
slangu počva). Bylo potřeba ji vyštěrkovat, zpevnit, aby se nevyšlapávala, 
protože v dole je stále vlhko. Není to jednoduché a materiál dost stojí. Se 
zasíťováním elektřinou nám pomohli sponzoři, díky nimž jsme získali ma-
teriál, a jinak jsme si to dělali sami. Lidská práce nestojí nic,“ podotýká Igor 
Gajdušek.

Rekonstrukce dolu byla z největší části financována z rodinných roz-
počtů členů Montánní společnosti: „Všichni víme, že se nám to finančně 
nikdy nevrátí. Když díky provádění návštěvníků vyděláme na část údržby, 
tak jsme rádi. Minulý rok se nám z příspěvků za exkurze podařilo zaplatit 
elektřinu“. Tu spotřebovává především elektrický vláček pro dopravu 
návštěvníků a také osvětlení všech přístupných chodeb. Lokomotiva  
s vláčkem je stará přibližně 65 let a stále dobře slouží. Dnes je podob-
nou soupravu velmi těžké až nemožné získat. Většina důlní techniky 
byla vyrobena po válce, kdy hornictví zažívalo boom. 

Ilustrační řez dolem, zdroj: Montánní společnost

Igor Gajdušek, jednatel Montánní společnosti, 
před vstupem do dolu Skalka

Výlet do dolu je výletem do historie Mníšku
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pozvánka na kUrZ alFa
kdo nevěŘí, aŤ tam běŽí,  
kdyŽ pŘiběHne, tak UvěŘí :-)
Možná Vám tato rýmovačka připadá jako 
humorná nadsázka a opravdu, nebývá pra-
vidlem, že by většina hostů po absolvování 
kurzu Alfa odcházela s pevnou vírou, že Bůh 
opravdu existuje. Úvodní větu vymyslel ka-
marád, je jejím živoucím příkladem. Nevěřil, 
přišel a uvěřil. A není zdaleka jediný, kdo u nás 
v Mníšku na kurzu Alfa uvěřil anebo ho kurz 
nastartoval pro další studium víry. Protože 
se účastníků na konci ptáme, co jim kurz dal, 
můžeme s určitostí tvrdit, že i Vám jeho absol-
vování přinese mnoho neotřelých, zajímavých 
pohledů, poznáte nové tváře, zastavíte se  
v denním shonu a zamyslíte se nad tématy, 
která se běžně u kafe nebo u piva neprobírají. 
Investovaného času nebudete litovat.

Večery začínají večeří, pak následuje krátká 
přednáška a nakonec se živě diskutuje o vy-
slechnutém. 

Lekcí je 12. Zde je malá ochutnávka. 

kdo je to Ježíš?
Hluboko v lidském srdci existuje zvláštní hlad. 
Toho si všimli všichni přední psychologové. 
Freud řekl: „Lidé hladovějí po lásce.“ Jung řekl: 
„Lidé hladovějí po bezpečí.“ Adler řekl: „Lidé 
hladovějí po důležitosti.“ Ježíš řekl: „Já jsem 
chléb života.“ (Jan 6:35) Jinými slovy: „Chcete-li 
utišit svůj hlad, přijďte ke mně.“

proč Ježíš zemřel? 

proč a jak číst bibli?
V této kapitole se budeme věnovat tomu, jak 
Bůh skrze Bibli hovoří. Apoštol Pavel napsal  
o inspiraci Písem: „Veškeré písmo je inspirova-
né Bohem a je užitečné k učení, k napravování, 

k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk  
byl takový, jaký má být, důkladně vybavený ke 
každému dobrému skutku.“ (2. Tim. 3:16,17)

Jak odolat zlému?
Proč bychom měli v existenci ďábla věřit? Ně-
kteří lidé říkají: „Ale dneska už přece v ďábla 
věřit nemůžete“. Pro víru v jeho existenci však 
hovoří mnoho biblických důkazů. I sám Ježíš  
v existenci satana věřil a byl od něho pokou-
šen. Vymítal démony, vysvobozoval lidi od sil 
zla a hříchu působících v jejich životě. Svým 
učedníkům dal pravomoci dělat totéž.

Kurz je zdarma. Organizují Křesťanské spo-
lečenství Praha a Římskokatolická farnost  
v Mníšku.

Začínáme 1. 10. v 19 hodin v mníšeckém zámku. 

Přihlášky/dotazy posílejte na e-mail: 
kurzalfamnisek@gmail.com. 

Těšíme se na Vás!

Za organizátory zve  
Jitka Izáková

poZvánka na 15. roČník  
divadelníHo FestivalU štrůdl
Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče na 
jubilejní ročník divadelně-hudebního festivalu 
Štrůdl, který se bude konat 5. září od 10 hodin 
na farní zahradě v Mníšku pod Brdy. Letošní 

Štrůdl bude obzvláště vypečený, a tak se těšte 
na den plný divadla, hudby i tvůrčích dílen.

Z programu pro nejmenší vybíráme například 
pohádku o lakomé Barce v podání Divadla Kaká 

či hravou performanci Petrpaslíkova divadla  
o tom, jak si čerti hráli na divadlo. Dopolední 
i odpolední program zpestří všem příchozím 
tvůrčí dílny, hudební koncert i vystoupení kul-
tovního dobříšského spolku Kuklík Tyjátr, který 
do Mníšku přiveze oprášenou klasiku - Romea 
a Julii.

Aktuální program a další informace budou 
v nejbližších dnech k nalezení na stránkách 
http://rorejs.mnisek.cz. Občerstvení v podo-
bě kávy, čaje a hlavně čerstvého jablečné-
ho závinu bude zajištěno. Těšíme se na Vaši  
návštěvu a doufáme, že si na našem Štrůdlu 
pochutnáte.

Váš ROREJS

Je to bezpečné? 
Montánní společnost, respektive její pracovníci a členové, mají opráv-
nění k činnosti prováděné hornickým způsobem. To neznamená, že 
pod Skalkou mohou těžit, k tomu by bylo zapotřebí řady povolení  
a není to smysl existence sdružení. Pro to, aby mohli vůbec v dole něco 
dělat, musí mít od báňského úřadu oprávnění a splnit určité podmín-
ky. Například lidé, kteří zde pracují, jsou neustále proškolováni a sami 
si zvyšují svou odbornost. Mimochodem, i díky tomu může Montánní 
společnost získávat další finance na údržbu a opravy v dole - odbor-
né práce vykonávali například pro Památník vojna v Příbrami nebo pro 
muzeum v Jílovém. 

Železnorudná ložiska jako je toto, sedimentují velké množství kalu, a pro-
to se přibližně 5 km chodeb musí neustále udržovat. Každý měsíc se musí 
provádět povinné kontroly včetně obhlídek na povrchu. Na práce a údrž-
bu se scházejí (celkem asi 12 lidí) podle domluvy. „Nejde to dělat amatér-
sky, to by nám báňský úřad nepovolil. Máme svého závodního, tedy zodpo-
vědnou osobu, která nad námi drží dozor,“ upozorňuje Igor Gajdušek.

dole v dole
Důl je zajímavou sondou i do geologické historie Mníšecka a jako ta-
kový slouží k výzkumu různým institucím či školám. A právě nyní zde 
například probíhá unikátní experiment zkoumající možnosti získávání 
tepla z hornin, s nímž se zde také můžete seznámit. Nebo si prohléd-
nout grafický model dolu ukazující celou síť chodeb, tedy i těch, které 
nejsou veřejnosti přístupné.

Pokud máte o exkurzi zájem (a ideálně, když Vás bude větší skupina), 
stačí kontaktovat Montánní společnost. Exkurze se konají zpravidla  
o víkendu dle domluvy. Do vláčku se vejde 24 lidí (nutností je oblečení 

a obutí odpovídající vlhkému prostředí o teplotě kolem 10 stupňů Cel-
sia). Cena je 200 Kč na osobu a zahrnuje cca 2,5 hodiny trvající exkurzi 
po zhruba 2,3 km dlouhé trase (a dopravu elektrickým vláčkem 1,5 km 
hluboko do dolu (ve skutečnosti tedy pojedete mírně do kopce) a sa-
mozřejmě velmi fundovaný odborný výklad. „Nebudeme důl povyšovat 
nad nic jiného, řekneme věci, které se k tomu váží. Naše idea není udělat z 
toho „disneyland“, ale ukázat lidem důl takový, jaký je. Lidí, které zajímá 
historie a které to nadchne, není moc, ale i pro ně to stojí za to dělat,“ říká 
s nadšením Igor Gajdušek z Montánní společnosti, jemuž tímto děkuji 
za provedení dolem. Je to zážitek, který i Vám na Vaše vlastní oči přiblíží 
historii našeho města.

Zora Kasiková, redakce, OKS
Navštivte www.montannispolecnost.cz

Kultura a společnost

Důl Skalka zahrnuje několik kilometrů chodeb, 
foto: Montánní společnost
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pŘípravy na ZáŘí FinišUJí
Školní jídelna přivítá v novém školním roce více než 100 nových stráv-
níků, zejména prvňáčků. Od září budeme vařit cca 600 obědů denně. 
Nově budeme navíc vařit 30 obědů pro mateřskou školu v Klínci.

Během letních prázdnin proběhl generální úklid kuchyně, stravovacích 
prostorů a některé části byly vymalovány. V rámci investic byla pořízena 
nová nerezová elektrická pánev. Varna jídelny je vybavena třemi nere-
zovými pánvemi, které umožní personálu flexibilnější přípravu jídel.

Na jaře jsme začali dávat na vozíkách volně k dispozici zeleninové sa-
láty, ovocné saláty, moučníky, jogurty, ovocné tvarohy. Toto se setkalo 
s kladným ohlasem u žáků i učitelů. Od září bude již k dispozici nová 
chladicí vitrína, odkud si budou moci strávníci doplňky volně odebírat.

Další novinkou je předělání stravovacího systému. Od září již nebude-
me vydávat nové stravovací karty, ale čipy. Nový systém je přizpůso-
bený jak na čipy, tak na karty, takže strávníci, kteří mají dosud platnou 
stravovací kartu, ji mohou i nadále používat. Průběžně budou všechny 
karty vyměněny za čipy. Záloha na čip, která je vratná při jeho odevzdá-
ní, je 120 Kč.

Děkujeme zřizovateli za finanční příspěvek na nové vybavení, které 
bylo o prázdninách pořízeno.

Od května sestavujeme tematické jídelníčky (květen - měsíc zdravé vý-
živy, červen - měsíc mezinárodní kuchyně). Inspirováni létem budeme  
v tematických měsících pokračovat.

Stejně jako dosud budeme aktuální informace zveřejňovat na webo-
vých stránkách www.sjmnisek.cz.

Přejeme Vám hezký začátek školního roku.

Dagmar Charvátová, ředitelka ŠJ
Mgr. Eduard Navara, správce webových stránek

Zš komenskÉHo 886  
– oHlÉdnUtí
Dovolte malé ohlédnutí za II. po-
loletím minulého školního roku.  
V lednu jsme ve škole zorganizo-
vali pro pedagogy seminář „Cesta 
od tradičního vyučování k mo-
dernímu učení“ pod vedením vy-
nikajícího lektora Mgr. Hanzelky. 
Semináře se zúčastnily kolegyně 
z MŠ Nová a ze ZŠ Čisovice. Pro 
všechny bylo setkání zajímavou 
výměnou zkušeností, dozvěděli 
jsme se, jakými metodami se kde 

pracuje, co se komu osvědčilo nebo kde potřebujeme nějakou radu.  
V organizování seminářů pro pedagogy budeme pokračovat.

V květnu jsme podlehli „hokejománii“ a se staršími žáky jsme vyrazili 
na utkání Kanada-Rakousko. Přestože šlo o zápas hokejového obra  
s trpaslíkem, atmosféra byla naprosto úžasná a pro všechny to byl neo-
pakovatelný, motivující zážitek. V květnu jsme také již tradičně pořádali 
okresní kolo v lehkoatletickém čtyřboji. Zúčastnily se speciální školy  
z Rudné a Hostivic. V jednotlivcích se naši chlapci umístili na úžasném 
1. a 3. místě, v družstvech na 1. místě. Naše žákyně obsadila v jednotliv-
cích krásné 3. místo. Někteří žáci si při závodech sáhli na své dno, zvláště 
při závěrečném běhu, ale vše překonali. A o tom je také život – umět 
překonávat překážky, dodržovat pravidla a jednat fér. V červnu jsme na-
vštívili ZOO Praha, kde jsme byli naprosto okouzleni hlavně novým vý-
během pro slony. Zajímavou vzdělávací akcí pro žáky byl také program 
„Vývoj hudebních nástrojů od pravěku po současnost“. Žáci si prohlédli 
různé druhy hudebních nástrojů a společně muzicírovali. Poslední akcí 
roku byla Zahradní slavnost, na niž byli pozváni i rodiče a příznivci školy. 
Počasí bylo spíše dubnové, takže slavnost nakonec proběhla ve škole, 
ale na náladě všech to neubralo. Maminky, babičky a starší žáci připra-
vili pohoštění a výzdobu. Mladší žáci nastudovali divadelní představení 
O Koblížkovi a několik písniček. Naše pohádka měla neplánovaně ne-
tradiční konec – koblížek Adam se tak vžil do své role a úžasně padal 
a kutálel se pryč od všech, kteří ho chtěli sníst, že se postupně všich-
ni diváci i herci tak smáli, že ho liška pro smích nebyla schopná pozřít  

Školy, školky
a koblížek tak utekl všem. Ale nikomu jiný závěr pohádky nevadil  
a všichni se pobavili. 

Do nového školního roku 2015/2016 přejeme všem žákům, pedago-
gům, rodičům a vychovatelům mnoho úspěchů a všechno dobré.

Mgr. Marcela Krákorová, ZŠ Komenského 886

Uplatnění našiCH Žáků
V pátek 26. června jsme školní rok slavnostně ukončili a rozloučili se  
s našimi deváťáky. Všichni se dostali na zvolené učňovské obory a přeje-
me jim, aby studium úspěšně absolvovali. V této oblasti máme celkem 
kvalitní zpětnou vazbu, protože bývalí žáci nás průběžně navštěvují  
a sdělují, jak se jim daří studia zvládnout. A jsme rádi, že velká část  
z nich obory dokončila a našli si i pracovní uplatnění. V této návaznosti 
mě zaujal rozhovor s paní Hanou Potměšilovou v prázdninovém Zpra-
vodaji, která se věnuje následné péči o osoby se zdravotním postižením 
a jejich uplatnění na trhu práce. Je to činnost velmi prospěšná a určitě 
budu o existenci Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením, jehož je ředitelkou, informovat rodiče. Ab-
solvování základní školní docházky je pro rozvoj a formování každého 
jedince věc samozřejmě nezbytná a důležitá. Je to ale jen první krok na 
cestě k samostatnosti. A všichni, kdo pracují s handicapovanými žáky, 
vědí, že cesta je to často velmi složitá, je nutné neustále hledat adekvát-
ní metody, postupy a přístupy tak, aby žáci dokázali své postižení co 
nejlépe překonat nebo kompenzovat a dokázali se tak plnohodnotně 
zapojit mezi vrstevníky a do společnosti. Např. žáci naší školy jsou vět-
šinou velmi šikovní a manuálně zruční, dokáží pracovat v mnoha oblas-
tech velmi dobře. Bylo by tedy škoda jejich potenciál nevyužít. Někdy 
je ale potřeba je trochu podpořit, a proto patří velký dík všem, kteří se 
snaží lidem se zdravotním postižením pomáhat.

Mgr. Marcela Krákorová, ZŠ Komenského 886

novinky v materiálním ZáZemí  
(Zš komenskÉHo 886)
V červenci jsme ukončili projekt v rámci Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost nazvaný „Využíváme ICT ve výuce“. 
Jeho realizací jsme získali pro pedagogy tablety pro výuku a proběhlo 
několik školení pro práci s dotykovým zařízením. V červenci jsme také 
uspěli v dalším projektu OP VK, a sice „Výzvě č. 56“ na podporu čtenář-
ské gramotnosti. Stěžejní v tomto projektu je rozvoj čtenářství žáků 
podpořený nákupem knih do školní knihovny, dalších pomůcek pro 
rozvoj čtenářské gramotnosti a také jazykový kurz anglického jazyka 
pro jednoho pedagoga. Obnovení školní knihovny jsme velmi uvítali, 
protože dosavadní nabídka byla již zastaralá a ne příliš funkční. Věříme, 
že novou, pestrou nabídkou knih a realizací čtenářských dílen v průbě-
hu roku probudíme v žácích větší zájem o četbu. 

Jsme rádi, že ve spolupráci s radnicí můžeme využívat zahradu u měst-
ské knihovny. Altán – venkovní učebnu, postavenou z revolvingového 
fondu MŽP – využíváme za vhodného počasí velmi často. Vyučovací 
hodiny a aktivity školní družiny v přírodě jsou jak pro žáky, tak pro pe-
dagogy vítaným zpestřením. Na oplátku se snažíme pozemek udržovat  
v dobrém stavu, staráme se o čistotu trávníku, hrabeme listí, natřeli 
jsme lavičku u knihovny apod. V závěru roku obnovily vychovatelky 
školní družiny s pomocí žáků a pedagogů na zahradě okrasnou skalku. 
Zkrášlily tak kus pozemku a žáci se naučili o zahradě zase něco nového. 
Všem patří poděkování.

V loňském školním roce jsme obdrželi nabídku Komise pro životní pro-
středí na umístění tzv. hmyzího hotelu, který vyrábějí žáci ZŠ Komen-
ského 420. Nabídku jsme uvítali, takže během září-října by se mělo vše 
na zahradě zrealizovat. Je dobré, že spolupráce mezi městem a oběma 
školami funguje i tímto způsobem.

Přes prázdniny jsme vymalovali některé třídy, přestěhovali jsme druži-
nu do větších prostor a vybavili ji novým nábytkem. Relaxační a hrací 
prvky budou využívat všichni žáci i o přestávkách. Protože většina žáků 
naší školy má rozšířený počet hodin pracovní výchovy, kde je velká spo-
třeba pracovního materiálu, uvítáme od občanů různé zbytky materiá-
lů, např. látky, knoflíky, vlnu, kousky lina, zbytky dřeva apod. Informovat 
se můžete na telefonním čísle 318 599 465. Děkujeme předem. 

Mgr. Marcela Krákorová, ZŠ Komenského 886
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ZáJeZd do osvětimi
V 9. ročníku jsme se v dějepise učili o 2. světové válce a o holocaus-
tu. Dvacet žáků projevilo zájem navštívit koncentrační tábor Osvětim,  
nejkrutější nacistické zařízení, které bylo v letech 1941-1945 místem 
plánovaného a systematického vyvražďování židovské rasy. 

Vyrazili jsme od školy již ve 4.50 ráno, neboť Osvětim, ležící v Polsku 
(100 km od českých hranic), je od Prahy vzdálena asi 500 km a autobus, 
který musí dodržovat povinné zastávky, ke zdolání této vzdálenosti po-
třebuje nejméně 7 hodin.

Děti (budu jim tak říkat, i když v patnácti už možná dětmi nejsou) byly 
cestou hodné, slušné, rozumně se bavily a chovaly se k sobě kamarád-
sky. Bylo vidět, že jsou dobrá a sehraná parta.

Koncentračním táborem Auschwitz I a Auschwitz II–Birkenau (Březinka) 
nás provázela milá stará paní, která mluvila česky. Děti samy si všimly, 
že ačkoli zřejmě provází těmito místy turisty skoro denně, tato práce se 
pro ni nestala rutinou. Fakta, která nám sdělovala, a příběhy jednotli-
vých vězňů ji stále dojímaly. 

Pocity, které jsme v Osvětimi prožívali, jsou nesdělitelné. Jak napsat, co 
jsme cítili na rampě, kde důstojníci SS rozhodovali o životě a smrti stati-
síců židovských mužů, žen a dětí? Lidí, po kterých zbyly jen černobílé fo-
tografie na stěnách a ve vitrínách 7 tun vlasů a vlásků, desetitisíce párů 
bot, kufrů, šatů a šatiček. Jak popsat dojmy z plynové komory? Bylo 
nám v ní úzko, přestože jsme měli právo odtud kdykoli odejít. Právo, 
které Židé neměli. Jak popsat tělíčka a oči dětí, které si doktor Mengele 
vybral ke svým zrůdným experimentům? 

Cestou zpět byli všichni trochu zamlklí. Přemýšleli o otázkách, na které 
není odpověď. Jak mohlo lidstvo tohle dopustit? Nemůže něco podob-
ného nastat znovu? Dokážeme tomu zabránit?

Domů jsme se vrátili až po půlnoci. V otázkách dětí jsem slyšela a v je-
jich očích viděla, že to, co si ze zájezdu přivezly, by jim žádná, byť sebe-
zdařilejší hodina dějepisu dát nemohla. Jsem ráda, že jsme jim tento 
zájezd umožnili.

PhDr. Lenka Krupková, učitelka ZŠ Komenského 420 Celoškolní aUtorský proJet  
„škola pŘed školoU“ oČima rodiČů
Vybrali jsme pro Vás několik názorů ze strany rodičů na projekt, který 
hravou formou připravuje děti na vstup do ZŠ:

„Škola nanečisto – ožily ve mně staré sklony k lajdáctví – času dost. Cítím, 
že mým úkolem bude přidat trpělivost, klid a pravidelnost. Začínám poma-
lu trénovat…“ (K. Peroutková)

„Domácí úkoly se nám líbily, moc nás bavily. Například jsem zjistila, že můj 
syn má potíže se sluchovým vnímáním a já zas najít ten pravý čas pro naši 
společnou práci  - budu muset být disciplinovanější.“ (M. Umlášková)

„Program prověřil celou naši rodinu. Máma se učila trpělivosti a důsled-
nosti, a když se nedařilo, nastoupil táta. Smysluplně strávený čas se synem 
ocenil.“ (J. Dobešová)

„Myslím si, že ještě není důvod děti ve školce „stresovat“ domácími úkoly.“ 
(T. Drašar)

„Škola před školou se nám moc líbila a moc si vážím toho, že jste ji zorga-
nizovaly. Vím teď mnohem líp, co jde Honzíkovi dobře a co mu dělá potíže. 
A taky si teď my i on dokážeme udělat představu o tom, jak to asi bude  
u nás příští rok probíhat (to je pro mě dost cenná zkušenost). Některé  
pracovní listy byly skvěle nápadité (např. hledání schovaných telefonů,  
sluchové pexeso,…). Negativa mě snad ani nenapadají, možná jen výběr 
některých obrázků pro děti (tavnou pistoli jsem poznala, ale asi dva ob-
rázky jsem pojmenovat nedokázala…). Když jsme si brali pracovní listy na 
hory, několik kamarádů si postesklo, jak by byli rádi, kdyby jejich MŠ také 
něco podobného dělala.“ (J. Porschová)

„Děkujeme za možnost vyzkoušet si, co se od nás od září čeká.“ (J. Dobe-
šová)

„Osobně si myslím, že daleko důležitější je přístup člověka k dané činnos-
ti, než činnost sama. Sama jsem se stala na chvíli tím dítětem a prožívala 
dceřino zvládání úkolů. Tu pozitivní energii dcera vnímala a úkoly šly plnit 
hladce a s nadšením. Děkuji za tuto možnost, i když vím, že děti nepotřebují 
přípravu na přípravu. Učí se rychle – pozorováním a vzorem.“ (V. Truneč-
ková)

Dobroslava Skřičková, třída Rybičky

Jak Je ta dnešní mládeŽ vUlgární  
a nevyCHovaná! Co s tím bUdeš dělat, školo?
Tato slova slýcháme a čteme čím dál častěji. Je pravda, že některé naše 
děti a mladí lidé takoví opravdu jsou. Ale vážně za to může škola, takže 
učitelé?

Slovo učitel je odvozeno od slova učit. Učení by tudíž mělo být hlav-
ní náplní práce učitele. Ano, je samozřejmě i vychovatelem. Je také 
zpovědníkem, pokladníkem, tišitelem bolístek, detektivem, soudcem, 
úředníkem či počítačovým expertem. A všechny tyto profese musí 
vměstnat do pětačtyřicetiminutové vyučovací hodiny. Přitom má ve tří-
dě často i přes 30 dětí, z nichž mnohé trpí poruchami učení či chování, 
které vyžadují, aby se těmto dětem učitel alespoň část hodiny věnoval 
individuálně. Kolik minut tedy zbývá učiteli na učení? 

Pro to, aby z dětí vyrostli slušní lidé, děláme maximum. Hodně spolé-
háme na prevenci. Vedle výchovného působení v hodinách a o pře-
stávkách pořádáme pro děti výjezdové pobyty, školy v přírodě, výlety 
a preventivní programy, sportovní soutěže a školní jarmark. S dětskými 
třídními kolektivy pracuje pravidelně školní psycholožka. Víc už dělat 
nemůžeme, jinak nám nezbude čas na to hlavní: na vzdělávání. 

Pro postihování „hříšníků“ nám legislativa nedává mnoho možností. „Po 
škole“ bychom dítě nechávat neměli a jednu mu vrazit – to už vůbec 
ne. Poznámkám a napomenutím se děti a mnohdy i rodiče často smějí. 
Nad vyšším kázeňským opatřením už některé maminky smích přejde a 
jdou za své dítě orodovat do školy. Ono si to přece nezaslouží. A opět 
se hledá viník. Nepomohlo by, kdyby naše ratolest změnila školu? Nebo 
aspoň učitelku? Nepomohlo. Mohlo by pomoci, kdyby takovému „zlo-
bivci“ bylo odepřeno něco, co má moc rád. Aby si to musel svým chová-
ním zasloužit. Rodič to udělat může. Pedagog ne.   

Dítě vychovává především jeho rodina. Ale i lidé na ulici, na náměstí,  
v obchodě mohou vulgární dítě napomenout, k surové rvačce či krá-
deži přivolat policii. Telefonovat v tuto chvíli do školy se míjí účinkem. 
Učitelé nejsou všemocní. Problém slušnosti, či spíše „neslušnosti, se 
týká nás všech. 

Stejně ošklivě jako některé děti se chovají i někteří dospělí. Navrhuji 
proto uspořádat v kulturním středisku kurz slušného chování pro do-
spělé. Že by tam ti největší sprosťáci stejně nepřišli? Ledaže bychom jim 
to dali befelem. A když nepřijdou, napíšeme jim poznámku. 

PhDr. Lenka Krupková,  
učitelka a výchovná poradkyně ZŠ Komenského 420
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děti se po Celý rok vZdělávaJí  
takÉ HUdboU
Do oblasti estetického vzdělávání dětí patří literární, výtvarné, ale 
také hudební činnosti. Zaměřujeme se na setkávání s hudbou ne-
jen prostřednictvím zpěvu a poslechu hudby v MŠ, ale i návštěvou 
hudebních akcí v Praze. Ve školním roce 2014/15 jsme navštívili zná-
má kulturní místa, kde se děti aktivně podílely na programu a zís-
kaly tak znalost, ale hlavně osobní prožitek a zajímavou zkušenost. 
Byli jsme v Českém muzeu hudby a ve Smetanově muzeu v Praze, 
v Rudolfinu (na interaktivní hudební dílně „Bystrý lišák Leoš“, děti 
absolvovaly hudební představení „Housličky“ v MŠ a také hudebně-
-dramatickou dílnu „Šaman“, která za pomoci her děti učí intenzivně 
prožívat hudbu. 

Těmito aktivitami se děti seznamují nejen s kulturou, ale získávají  
i společenské a sociální návyky a dovednosti ve společnosti dalších 
lidí a jiného prostředí, než je MŠ. V tomto duchu chceme v hudeb-
ním vzdělávání pokračovat i v nadcházejícím školním roce.

Dobroslava Skřičková, třída Rybičky

těšíme se na dětský smíCH
Prázdniny utekly jako voda a my ve Sluníčku už se těšíme na 1. září, kdy 
školka opět ožije smíchem dětí. 

V novém školním roce, stejně jako v letech minulých, pro děti chystá-
me spoustu akcí a výletů. Budeme pokračovat v kroužcích - výtvarném 
kroužku a angličtině, v naučném programu „chytré hlavičky a šikovné 
ručičky“, kde se děti učí etiketě, seznamují se s přírodou, zvířaty, lidským 
tělem, ale také si vyzkoušejí role malých zahradníků, kuchařů nebo tře-
ba výpravčích naší nové mašinky na školkové zahradě. 

Nově budeme mít ve školce službu logopeda a připravený je také 
ozdravný podzimní a zimní program v podobě pravidelného saunování 
dětí. Ve školce se rozhodně nudit nebudeme a na naše malá Sluníčka už 
se móóóc těšíme :)

Iva Zemancová, Miniškolka Sluníčko
www.minislunce.cz

roZvoJ pŘedmatematiCkýCH dovedností  
– metody HeJnÉHo v matematiCe
Jsem přesvědčena, že spolupráce mateřské a základní školy a je-
jich návaznost je pro předškolní dítě velmi důležitým faktorem. 
Proto jsme velmi rádi přijali nabídku ředitelky ZŠ Mgr. Pažouto-
vé k účasti na akreditovaném semináři na téma „Metody Hejného  
v matematice“, který proběhl na jaře právě v ZŠ Komenského 420, 
která s touto metodou ve výuce pracuje.

Již od nejútlejšího věku se dítě v běžných denních situacích při-
rozeně setkává s činnostmi, které rozvíjejí jeho předmatematické 
dovednosti. Po nástupu do mateřské školy začínají být tyto čin-
nosti dítěti záměrně nabízeny formou hry nebo prostřednictvím 
didaktických pomůcek. Děti jsou od přírody hravé, zvídavé a tvo-
řivé. Je velmi důležité, aby jim tyto vlastnosti vydržely i během  
školní docházky. Jak to ale udělat? Jak zajistit, aby třeba právě  
matematika se nestala pro dítě obávaným „strašákem“? 

Asi všichni tušíme, že to záleží především na přístupu a doved-
nostech pedagogů. A právě tuto myšlenku podporuje výuková 
metoda profesora Hejného. Dovolte mi citovat samotného autora: 
„Děti podceňujeme. Neuvědomujeme si, co jsou schopny vytvořit. 
S tím úzce souvisí, že nemají v matematice intelektuální prostor. 
Učitel si myslí, že jim musí učivo vysvětlit a ony budou jen repro-
dukovat jeho slova. Ale to děti nebaví. Dítě je a priori tvořivé. Když 
se podíváte na písek, tak každé dítě chce být tvořivé. Nechce se 
jen koukat, jak si ostatní hrají.“
(zdroj: Milan Hejný: FORUM, časopis Univerzity Karlovy).

Naši pedagogové si z programu odnesli vedle vhledu do této proble-
matiky spoustu inspirace pro práci s dětmi. Tato metoda je (na rozdíl 
od memorování číslic a číselných řad) založena na úlohách bez po-
užití čísel - představy o počtu děti postupně nabývají prostřednic-
tvím zraku, sluchu, hmatu či pohybu. K počtům pak postupně samy 
dospějí. Oblíbené jsou úkoly z geometrie. Ty zapojují zejména hmat  
a další smysly a děti se při manipulaci s předměty učí změny popi-
sovat, přirozeně si osvojují základní pojmy a vytvářejí si tak funkč-
ní slovník přiměřený jejich věku.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám opět (v souvislosti s dalším 
vzděláváním pedagogů) vyšli vstříc ohledně organizace odpoled-
ního provozu školy.  Děkujeme též paní ředitelce za přizvání na 
tuto přínosnou akci.

Mgr. Petra Poučková, ředitelka

 
 UKÁZKOVÉ HODINY AJ     

   metodou Helen Doron 

   ZDARMA ! 

  

   Rezervace (počet míst omezen): 
• www.helendoron.cz – pobočka 

Mníšek pod Brdy, nebo 
• mnisekpodbrdy@helendoron.cz 

Termín Čas
Věková 

kategorie Termín Čas
Věková 

kategorie
11.9.2015 (pá) 14:00 5 - 6 let 12.9.2015 (so) 10:30 3 - 4 roky
11.9.2015 (pá) 15:30 3 - 4 roky 12.9.2015 (so) 13:00 5 - 6 let 
11.9.2015 (pá) 17:00 7 - 8 let 12.9.2015 (so) 14:30 7 - 8 let
12.9.2015 (so) 9:00 0-2 roky 12.9.2015 (so) 16:00 9 - 11 let

NUTNÁ 
REZERVACE! 

Pro více informací 
 volejte: 603 299 723  

 

• AJ i pro věk  
     11 let a výše 
• Cambridge 

zkoušky pro 
děti od 7 let 
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Ze zámku

okénko do historie zámku mníšku

poslední pánovÉ Z linCe
Karel ze Schirndingu, vášnivý krajinář a zvelebitel zámeckého parku, 
zemřel bez potomků, i když byl dvakrát ženatý. Roku 1909 dědí Mníšek 
synovec ze strany jeho první ženy Marie Dobřenské, Theodorich Kast  
z Ebelsbergu.

Rodové sídlo Kastů, hrad Ebelsberg, se nachází nedaleko našich 
jižních hranic, dnes je součástí hornorakouského hlavního města 
Lince. Hrad byl poprvé zmíněn v polovině 12. století a prvních 600 let 
sloužil jako sídlo pasovských biskupů. V roce 1809 přitáhl do Horních 
Rakous Napoleon a v bitvě u Ebelsbergu zvítězil. Hrad byl poničen 
a vypálen, zbyly z něj pouze ruiny, které byly později nabídnuty  
k prodeji. Nabídku využil Karel Theodor Kast, dědeček mníšeckého 
pána, roku 1825 hrad zakoupil a zrekonstruoval. Když byl o rok později 
povýšen do rytířského stavu, získala rodina predikát „von Ebelsberg“. 
Dlužno dodat, že u rytířského titulu nezůstal, v roce 1850 byl povýšen 
do stavu svobodných pánů a od té doby se Kastové honosili titulem 
baron.

Zajímavé jistě je, že navzdory svému titulu se pouštěli do odvážné 
sňatkové politiky. Baron Llewellyn Kast, syn pána z Lince, si za nevěstu 
vyhlédl vznešenější hraběnku Žofii Dobřenskou. Že by to snad bylo 
dědičné? Jejich potomek Theodorich, pozdější pán na Mníšku, totiž sáhl 
po nevěstě snad ještě výš. Ta pocházela z rodu, jenž obdržel dokonce 
knížecí a landkraběcí titul. Ale o tom zase až v některém z dalších 
Okének do historie našeho zámku.

Marie Charvátová, průvodkyně zámku Mníšku pod Brdy

HradoZámeCká noC na mníškU 
nabídne pohádkové prohlídky  
se strašidýlky i průvodkyni  
v roli slečny Jane marplové 
S letními prázdninami se na zámku Mníšku 
rozloučíme v sobotu 29. srpna každoroční 
Hradozámeckou nocí, ohňostrojem  
a netradičními prohlídkami, na kterých děti 
dospělí uslyší a zažijí opět něco úplně nového.

Z pohádek a večerníčků, z televize, kina  
i z knížek určitě znáte strašidla. Na Pohádkových 
prohlídkách se strašidýlky si o nich povíme něco 
více. Která potkáme u nás na zámku? Zavítáme 
do ložnic posledních majitelů, do koupelen 
i dětského pokojíčku a v každé komnatě se  
s nějakým méně i více roztomilým strašidýlkem 
seznámíme.

Pohádkové prohlídky se strašidýlky jsou určené 
pro nejmenší návštěvníky, větší děti a dospělé 
zveme na Detektivní prohlídku se slečnou 
Marplovou na motivy spisovatelky Agathy 
Christie. Dojde na zámku k hrdelnímu zločinu? 
Kdo zemře, bude to příbuzný z rodiny majitele 
nebo někdo z personálu? Během prohlídky 
prvorepublikových interiérů nás čeká hledání 
indicií a pátrání po zajímavých předmětech. 
Pomůžete slečně Jane Marplové odhalit 
pachatele?

koneC lÉta s bároU basikovoU
Sobota 12. září bude patřit koncertu zpěvačky se známými iniciálami 
BB, která přijde své starší i novější hity svým fanouškům a obdivovatelům 
zazpívat od 19 hodin. Bára Basiková a doprovodná kapela BasicBand se 
nám představí v malebném prostředí zámecké zahrady. 

Bára zpívá již od malička, někteří z nás si ji možná vybaví jako 
dvanáctiletou slečnu, která vystoupila v televizní soutěži Zpívá celá 
rodina. Z vítězství se sice neradovala, ale to ji nikterak neodradilo.  
V devatenácti letech začala vystupovat se skupinou Precedens, později 
se skupinou Stromboli. Roku 1991 se mohla radovat ze svého prvního 
sólového alba.

Dnes je známa jako interpretka převážně rockové hudby a od roku 1994 
také jako muzikálová zpěvačka. Tehdy ztvárnila roli Maří Magdalény  
v představení Jesus Christ Superstar a setrvala v něm čtyři roky. Mezi 
další počiny se řadí Johanka z Arku či Kleopatra.

ondŘeJ Havelka a JeHo melody makers  
zahrají v zahradě mníšeckého zámku
Protože se zámek Mníšek pyšní prvorepublikovými interiéry, konec 
léta a letních prázdnin se odehraje stylově. A to ve znamení koncertu 
oblíbené skupiny Melody Makers a zpěvu Ondřeje Havelky, jenž je 
určen milovníkům doby první republiky i všem ostatním, kteří dokáží 
ocenit kvalitní melodie. To nejznámější z repertoáru uslyšíme pod širým 
nebem v romantickém prostředí zámecké zahrady v neděli 30. srpna 
od 20 hodin.

Známý herec a zpěvák Ondřej Havelka, představitel dokonalého 
prvorepublikového gentlemana Jiřího Oulického v nezapomenutelném 
Saturninovi, nás svým přednesem vrátí do časů 30. let minulého století, 
kdy letěl jazz a swing, po světě chodili ustrojení pánové a elegantní 
dámy, žilo se pomalu a nikam se nespěchalo. 

Jednu ze svých nejznámějších postav, se kterou je většinou veřejnosti 
neomylně spojován, natočil Ondřej Havelka jako film i seriál roku 
1994. „Minulý měsíc jsem si najal sluhu,“ oznamuje věcně Jiří Oulický 
na začátku slavného humoristického románu Zdeňka Jirotky. To ještě 
netušil, jaké zapeklité situace a zvraty ho se sluhou Saturninem čekají. 
Přes všechna překvapení, jež mu soužití s ním přinášelo, ale zůstal vždy 
dokonalým gentlemanem.

Jako uhlazený elegán z románu se představí Ondřej Havelka i na zámku 
v Mníšku. Svůj swingový big-band založil v roce 1995 a v zámecké 
zahradě nám představí to nejlepší ze svého repertoiru. Orchestr tvoří 
patnáct hudebníků, při svých koncertních show navozují náladu starých 
časů nejen melodiemi, ale i kostýmy, účesy, typickými dobovými 
způsoby, nadhledem a jemným humorem.

Informace o vstupenkách obdržíte na adrese mnisek@npu.cz.
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děti na startU  
v mníškU pod brdy
Všude slýcháme, jak se děti málo 
hýbou, jak neumějí padat, jsou 
neohrabané, apod. Z tohoto dů-
vodu vznikl celorepublikový pro-
jekt Děti na Startu, který bude 
probíhat i u nás v Mníšku pod 
Brdy. Jeho patronkou je Linda 
Nechybová, která se již několik 
let věnuje cvičení s dětmi. Položila 
jsem jí proto pár otázek, aby nám 
projekt více přiblížila.

Lindo, můžete nám prosím přiblí-
žit, co znamenají Děti na Startu?
Velmi ráda, jedná se o celorepub-
likový projekt všeobecné sportov-
ní přípravy dětí, zaměřený na roz-
voj základní pohybové motoriky, 
koordinace, obratnosti, rychlosti  
a síly, který se pyšní záštitou mini-
sterstva školství, mládeže a tělo-
výchovy. Tento projekt již úspěšně 
funguje v několika českých měs-
tech a díky spolupráci Cvičení bez 
Chyby se Základní školou Mníšek 
pod Brdy a Městem Mníšek pod 
Brdy budou od září Děti na Star-
tu i v našem městě. Velice děkuji 

paní ředitelce, magistře Michaele 
Pažoutové, že nám vyšla vstříc  
a poskytla dětem potřebný pro-
stor.

Co konkrétně si pod tím máme 
představit?
Když se jdu projít ven, nikde ne-
vidím děti házet míčem, skákat 
gumu, podbíhat lano. Není to tím, 
že by se jim nechtělo nebo byly 
líné. Často je to právě proto, že 
nevědí, jak na to. Nikdo je žádnou 
zajímavou hru nenaučil, a tak je 
jednodušší zůstat doma u televi-
ze nebo tabletu. Proto učíme děti 
správně běhat, udělat kotrme-
lec, skákat, padat, nebát se míče. 
Všechno zábavnou a hravou for-
mou, aby samy nebo s kamarády 
mohly volný čas trávit aktivně.

Kdo může cvičení navštěvovat?
Těšíme se na všechny děti! Na 
děvčata i chlapce, na děti, které 
již sportují, i na úplné začáteční-
ky, na děti školkové i školou po-
vinné.

Mezi dětmi mohou být velké roz-
díly, budou všechny cvičit dohro-
mady?
Každá lekce začíná rozcvičkou, při 
které se děti přivítají a seznámí  
s novými kamarády. Do rozcvičky 
je obvykle zařazena hra, během 
níž se děti rozdělí podle věku a ak-

tuálních pohybových schopností 
a dovedností do čtyř skupin. Děti 
se ve skupině musí cítit hlavně 
dobře a pohodově.

Takže děti se poměřují již od roz-
cvičky?
Vůbec ne! Je pro nás stěžejní, aby 
nikdo děti nehodnotil, neporov-
nával, ani hry se nehrají na vypa-
dávání, ale každé dítě se vrací do 
hry, aby nedošlo ke snižování jeho 
sebevědomí a frustraci z neúspě-
chu a prohry. Naopak chceme v 
dětech vypěstovat lásku ke sportu 
a nadšení z něj.

To je moc fajn. Jak lekce probíhá 
dál?
Vytvoříme čtyři stanoviště, obvyk-
le gymnastiku, atletiku, míčové 
hry a obratnost. Každá skupina 
je na jednom stanovišti zhruba  
13 minut a pak se posune na další 
stanoviště, které se opět přizpů-
sobí věku a pohybovým schop-
nostem a dovednostem skupiny. 
Děti si tak během jedné lekce vy-
zkoušejí mnoho sportů. Na závěr 
je opět společná hra a společné 
zakončení.

Skupiny procházejí jednotlivá sta-
noviště samy?
Každou lekci vedou čtyři zkuše-
né a vyškolené trenérky, které se 
rozdělí na jednotlivá stanoviště. 

Tím se můžeme dětem věnovat 
jednotlivě i při větší skupině cvi-
čenců. Děti nečekají v dlouhých 
frontách, jsou stále aktivní a stá-
le v kontaktu s trenérem. To je 
opravdu velmi důležité.

Co děti na trénink potřebují?
Při zápisu od nás dostanou tričko 
a notýsek, které děti na trénink 
nosí. Důležitá je také sportovní 
obuv a dostatek pití. Ostatní vy-
bavení máme pro děti připraveno 
v tělocvičně. 

Od kdy bude kurz probíhat?
Od 7. září každé pondělí od 16.00 
do 17.00 v ZŠ Mníšek pod Brdy, 
Komenského 420. Kdykoliv si mů-
žete přijít lekci zdarma vyzkoušet 
a až následně dítě přihlásit.

Mohu dítě přihlásit již teď?
Ano, zápis probíhá už nyní, stačí 
vyplnit přihlášku, která je k dispo-
zici na webových stránkách
www.cvicenibezchyby.cz,  
a odeslat ji na e-mail  
cvicenibezchyby@gmail.com. 
Nábor do kurzu probíhá po celý 
rok.

Lindo, děkuji za rozhovor. Ať se Vám 
práce s dětmi i nadále daří tak, jako 
doposud.

Tereza Středová, OKS

Sport

dětskÉ CviČení v mníškU
I během prázdnin je Cvičení bez Chyby stále aktivní! V červenci jsme 
pro děti připravili sportovní příměstský tábor, který se mohl uskutečnit 
jen díky velké podpoře Města Mníšek pod Brdy a skvělým vedoucím 
Hance Burgerové a Gábině Petráňové. Holky si pro děti připravily do-
slova nabitý program. Celý týden byl ve znamení olympijských her. Děti 
si některé olympijské disciplíny sami vyzkoušely, dozvěděly se něco  
z historie a i se něco naučily. Tančily v rytmu dětské diskotéky, bavily 
se u táboráku, sportovaly a každé odpoledne nechyběl výtvarný blok, 
ve kterém si děti vytvářely výrobky, které si odnášely domů. Největší 
úspěch u malých účastníků sklidila návštěva koníka Lentilky a jeho ma-
jitelky, kteří na tábor přijeli, aby si děti vyzkoušely jízdu na koni. Tábor 
byl povedený, a proto se příští léto můžete těšit na další turnus. Ještě 
jednou velké poděkování Hance, Gábině a Městu Mníšek pod Brdy!

V srpnu vyrazila skupina padesáti 
členů Cvičení bez Chyby na let-
ní sportovní soustředění. Týden 
strávili v krásném prostředí spor-
tovního areálu Monínec, který byl 
pro nás jak stvořený. Děti čekal 
nácvik nových sestav na nad-
cházející závodní sezónu, speci-
alizovaná i všeobecná sportovní 
průprava, ale také mnoho zábavy  
a her. Navíc si užily místní atrakce, 
lanový park, junior park, lanovou 
dráhu, tenis, venkovní i krytý ba-
zén, bungee trampolíny, tubing  
a mnoho dalšího.

Stále probíhá celoroční zápis do stávajících i nově otevřených kurzů. Na 
internetových stránkách www.cvicenibezchyby.cz naleznete všechny 
potřebné informace o termínech a časech a také přihlášku, kterou stačí 
vyplnit a zaslat na e-mailovou adresu cvicenibezchyby@gmail.com. Tě-
šíme se na již známé i nové tváře! 

Za Cvičení bez Chyby Linda Nechybová

NABÍDKA KURZŮ  
¥ BATOLÁTKA OD 15 MĚSÍCŮ 
¥ RODIČE A DĚTI OD 2 LET 
¥ CVIČENÍČKO 3 - 6 LET 
¥ DĚTI NA STARTU 4 - 10 LET 
¥ ZUMBA PRO DĚTI  
¥ ZÁVODNÍ ZUMBA 
¥ ZÁVODNÍ MAMINKY 
¥ ZÁVODNÍ AEROBIK  

WWW.CVICENIBEZCHYBY.CZ  
CVICENIBEZCHYBY@GMAIL.COM  +420 732446736

              

                             ZÁPIS 2015 / 2016 
DĚTSKÉ  
CVIČENÍ 
MNÍŠEK 

ZÁPIS PROBÍHÁ  
¥ OD ČERVNA DO ŘÍJNA 2015 
¥ V MNÍŠKU POD BRDY 
¥ PRVNÍ HODINA ZDARMA 
¥ UKÁZKOVÉ LEKCE ZDARMA 
¥ PRO KLUKY I HOLKY 
¥ POD VEDENÍM ODBORNĚ 

VYŠKOLENÝCH INSTRUKTORŮ 
¥ INDIVIDUÁLNÍ A OSOBNÍ PŘÍSTUP 

¥ DĚKUJEME ZA DLOUHODOBOU PODPORU MĚSTU MNÍŠEK POD BRDY



17

Sport, společnost

sport pro děti v esmarinU
Už skoro 3 roky v Esmarinu sportují stovky dospělých i dětí a v tom-
to článku bychom rádi připomněli některé sportovní úspěchy našich 
dětí a podělili se o plány do budoucna (dospělí přijdou na řadu třeba 
příště).

Velmi úspěšní byli například v tenise naši mladší žáci, když postoupili, 
poprvé v historii TK Mníšek, do 2. třídy, i starší žáci, kterým utekl postup 
„o fous“, když skončili v soutěži na druhém místě.

Ve Street Dance pak nejstarší děti, po vítězství na mistrovství ČR,  
postoupili na mistrovství Evropy a získali tam 11. místo. Junioři se stali 
mistry ČR v kategorii hip hop formace, organizace CACH. Moc gratulu-
jeme :-).

Úspěchem je ale i to, kolik našich dětí tráví svůj volný čas sportem.  
V tenisové akademii jich trénuje kolem stovky, přes 100 dětí se učí  
plavat, Street dance se věnuje přes 50 dětí, další trénují karate nebo  
hrají badminton a chodí na různá cvičení. Florbal hraje přes 60 dětí  
v několika kategoriích a pro ně nyní plánujeme zapojení do oficiálních 
soutěží, aby měli možnost využít, co se v tréninku naučili. Zde moc  
prosíme o podporu rodičů, bez které se ježdění na soutěžní turnaje určitě  
neobejde.

další novinky, které plánujeme s příchodem nového školního 
roku, jsou například: 
l  Závodní aerobik pro děti s dvojnásobným mistrem světa ve spor-

tovním aerobiku Robertem Černým a cvičitelkou aerobiku Magdou 
Boudníkovou, poprvé s registrací všech dětí v organizaci FISAF a tím 
možností účasti v oficiálních závodech I., II. a III. výkonnostní třídy. 

l  Kurzy všeobecné pohybové přípravy dětí od 4 do 9 let „Děti na 
startu“ (součást iniciativy „Česko se hýbe“), kde se děti formou hry  
naučí ovládat své tělo, správně běhat, skákat, padat, udělat kotrme-
lec i hvězdu, chytat a házet míč a další dovednosti, včetně sportov-
ních základů na všech sportovištích Esmarinu (tělocvična, hala, tenis,  
volejbal, badminton, beach, nohejbal apod.)

l  Badmintonové kurzy pro děti pod vedením licencované trenérky 
Kačky Hončové.

l  Pro velký zájem maminek pokračuje od září i cvičení našich batolátek.

Všechny informace najdete na www.esmarin.cz nebo se můžete přijít  
s dětmi nezávazně podívat. Těšíme se na další rok plný sportu a zábavy.

Za tým Esmarinu manželé Šulcovi

KNihOVNa Mníšek pod Brdy
Výpůjční doba

l  www.knihovna.mnisek.cz  l  tel.: 318 592 552  l  e-mail: knihovna@mnisek.cz

Pro dospělé:  
Pondělí   800 – 1100   1200 – 1700

Středa     800 – 1100

Čtvrtek   830 – 1100   1200 – 1800

Pro děti:  
Úterý     1200 – 1400 

Středa    1200 – 1700

pro dospělÉ
FOJTOVÁ, Věra
BABA JEDOVÁ
Detektivní román ze současnosti, 
ve kterém policie vyšetřuje vraždu 
fotografa aktů.

BACKMAN, Fredrik
BABIČKA POZDRAVUJE A OMLOUVÁ SE
Román o sedmileté dívce, její velmi 
svérázné babičce a obyvatelích 
jednoho domu.

WOOD, Barbara
BÍLÁ ŽENA
Romantický příběh, odehrávající 
se v kouzelném prostředí Havaje, je 
zároveň obrazem souboje katolické 
víry s domorodými božstvy.

ROBB, J. D. 
OČISTÍM TĚ OD HŘÍCHU
Další ze série detektivních příběhů  
z budoucnosti s vyšetřovatelkou Evou 
Dallasovou.

PEKÁRKOVÁ, Iva
POSTŘEHY Z LONDONISTÁNU
Z blogu nominovaného na cenu 
Magnesia Litera autorka vybrala 
skoro padesát článků, většinu z nich 
o muslimech, a doplnila je velmi 
osobním textem o svém vztahu  
k islámu. 

RUSHDIE, Salman
SATANSKÉ VERŠE
Alegorický román britského autora 
indického původu je vysoce abstraktní 

mnohovrstevnou literární fikcí  
o životě a době islámského proroka 
Muhammada.

KEPLER, Lars
STALKER
Pátá kniha detektivní série s hlavním 
vyšetřovatelem Joonou Linnou.

pro děti
PEROUTKOVÁ, Ivana
ANIČKA A DIVADLO
Osmý příběh ze série oblíbených knížek 
o osmileté Aničce, tentokrát o jejím 
vlastním divadle a síle tajemství. 

BLACK, Holly
ŽELEZNÁ ZKOUŠKA
Callum Hunt ví už odmalička, že 
pokud by se někdy zapletl s magií, 
znamenalo by to pro něj jediné - smrt. 
Přesto se dostane do čarodějnické 
školy jménem Magistérium.

ARNESEN, Laura Kristine
PLETEME COPY A COPÁNKY
Kniha obsahuje pět základních postupů 
s odkazy na videonávody, deset 
zapletených účesů a pět zapletených 
účesů pro slavnostní příležitost.

LAMKOVÁ, Hana
4 STRAŠIDELNÉ PŘÍBĚHY 
ČTYŘLÍSTKU
Kniha dalších čtyř komiksových 
příběhů s Fifinkou, Bobíkem, 
Myšpulínem a Pinďou, tentokrát  
z čertovského, ba přímo pekelného 
prostředí.

mníšeCký pantHeon
1. září * kilián ignác dientzenhofer (1689-1751)
Český architekt německého původu, pátý syn Kryštofa 
Dientzenhofera, je pravděpodobným autorem stavby kostela 
sv. Václava v Mníšku pod Brdy. Jeho dílo zahrnuje desítky 
církevních staveb, např. zásadní dostavbu kostela sv. Mikuláše 
na pražské Malé Straně nebo klášter voršilek v Kutné Hoře. 
Jeho nejrozsáhlejší stavbou světskou je areál Invalidovny  
v pražském Karlíně.

3. září * Josef bastl (1868-1932)
Učitel hudby a hry na housle, pocházející z hudební rodiny 
Bastlů (o níž jsou v Mníšku zmínky již ze začátku 18. století), 
působil jako koncertní mistr v orchestru Národního divadla. 
Rodině patřil tzv. Bastlův grunt č. p. 36 (na dnešním náměstí  
F. X. Svobody).

5. září * ignác raab (1715-1787)
Český jezuita a malíř, jemuž je připisováno autorství obrazu 
„Ježíšek se zjevuje svatému Antonínovi“, který je v kostele sv. 
Václava. Svá díla většinou nepodepisoval, a to prý proto, že za 
jejich skutečného tvůrce považoval Boha jako původce svého 
nadání. 

17. září * václav prachner (1784-1832)
Klasicistní sochař, řezbář a formíř železné litiny je autorem 
náhrobku Josefa Unwerta v kostele sv. Václava. Sousoší  
z pískovce znázorňuje Josefa Unwerta, jehož (spolu s jeho 
manželkou a bratrem) vítají rodiče - Václav Ignác Unwert  
s chotí.

29. září * František raus (1874-1933)
Farář a kaplan, který v Mníšku sloužil po 34 let a zasloužil se  
o mj. opravu kostela. Zaměstnával na faře jako hospodyni Marii 
Wagnerovou, podporoval ji v psaní a nejspíš měl zásadní podíl 
na vydání jejích knih o Kájovi Maříkovi. 
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Spolky

bUdky
Na jaře jste si mohli ve Zpravodaji přečíst  
o budkách, které vyrobili a vyvěsili žáci ZŠ.  
Na vyvěšování se trochu podílela i Čejka. Teď 
přinášíme první výsledky.

Budek pro dutinové ptáky bylo 23, z nichž 
dokončené hnízdění jsme zjistili v 7 budkách. 
Tato bilance se v následujících letech zcela 

jistě ještě zlepší, nové budky ptáci většinou  
přijmou až v dalších letech, až si na ně lépe 
zvyknou - to už máme ověřené. Ale už v tom-
to prvním roce jsme s výsledkem spokojeni.  
Zahnízdily zde 2 druhy a vyvedeno bylo 
celkem 50 mláďat. 6x zde zahnízdily sýko-
ry koňadry a vyvedly 46 mláďat (5-9 mláďat  
ve hnízdě) a 1x zahnízdili brhlíci lesní se  
4 mláďaty.

Můžeme to porovnat s hnízděním v budkách, 
které vyvěsil kroužek Čejka již dříve: v 17 z nich 
zahnízdilo 5 druhů a vyvedeno bylo celkem 
116 mláďat: 10x sýkory koňadry (74 mláďat), 
2x sýkory modřinky (16 mláďat), 2x brhlíci  
lesní (13 mláďat), 1x rehci zahradní (5 mláďat) 
a 2x špačci obecní (8 mláďat).

Věra Hanousková

ekoyard a mladý vědeC
Určitě všichni znáte  z televize soutěž Pevnost 
Boyard. My jsme se se zástupci klubu Mladý 
vědec účastnili akce Pevnost Ekoyard, kterou 
pořádali naši debrujárští kamarádi ze Základní 
“Ekoškoly“ ve Zbirohu.

Měli jsme za úkol plnit různé úkoly zaměře-
né na ekologii. Na různých stanovištích jsme 
si zábavnou formou ověřili vše, co o ekologii  
a třídění odpadu víme. Důraz byl kladen na 
minimalizaci a předcházení vzniku odpadu. 
Hledali jsme indicie například mezi červy nebo  
u pakobylek v insektáriu. Rozeznávali jsme 
podle hmatu různé materiály. Mohli jsme si 
vyzkoušet, jaké je to chodit bosky po kamín-
cích nebo šiškách. Seznámili jsme se i s „miláč-
ky“ z terárií - agamami, gekony, s baziliškem  
a želvami. Porovnávali jsme srst zvířat, určovali 
ekoznačky. Naučili jsme se na hřbitově odpadu 
dobu rozkladu různých materiálů, luštili jsme 
hlavolamy atd. No prostě prima akce, prima 
den!

Za mníšecké debrujáry
Anička Čišková

poHádková Cesta poosmnáCtÉ
Letošní Pohádková cesta odstartovala s heslem „Putování do 
historie, staňte se osadníky Mníšku“. Pro děti nadšení strávit 
společně čas a vyzkoušet si stará řemesla, pro dospělé zamyš-
lení nad starými časy a touha pokořit to šlitrovské „hrát si jako 
malí, to bohužel nesvedem“.

Téma osidlování Mníšku, které bylo aktuální před více než  
350 lety za Serváce Engela z Engelsflussu, je opět „in“. Řekne 
někdo za tři sta padesát let, že to v Mníšku tenkrát žilo, kolik se toho vybudovalo, a že to byl „zlatý 
věk“? Bude někomu stát za to sepisovat a číst události dnešních dnů? 

Kouzlo starých časů spočívalo v tom, že všechno potřebuje svůj čas a velikou trpělivost. Děti si 
mohly vyzkoušet řemesla, která už znají většinou jen z pohádek, a stát se na chvíli architekty, so-
chaři, kováři, včelaři, porybnými, koželuhy, ovčáky, rolníky, staviteli vodovodu, zlatokopy, dřevo-
rubci, hajnými a kostelníky. A my můžeme jen žasnout, kolik práce asi muselo dát ručně vyrobit 
boty z kůže nebo třeba vymlátit obilí. Zajímavý závěr průzkumu – na nejvyšším žebříčku popu-
larity se umístilo nehynoucí povolání zlatokop. Tak patrně naše doba není ani horší ani lepší :-).

Za trpělivost a drahocenný čas vložený do této akce děkuje OÁZA členům těchto spolupracují-
cích organizací: Magdaléna, o. p. s., Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy, Junák, Rorejs, zá-
mek Mníšek pod Brdy i dalším bezejmenným hrdinům. Děkujeme také městu Mníšek pod Brdy, 
městské policii, manželům Benákovým za sponzorský příspěvek a samozřejmě všem dětem za 
hojnou účast.

Pavla Pšeničková, o. s. OÁZA Mníšek pod Brdy

Snůška vajec sýkory koňadry Malí brhlíci lesní Mláďata sýkory koňadry
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Spolky

Jírovcové aleje více než sto let tvoří zelenou dominantu náměstí F. X. 
Svobody. Pamětníci potvrdí, že jírovce (kaštany koňské) doprovázely 
průjezdnou komunikaci náměstím, cesty k zámku a chodníky kolem 
kostela.

Okolo komunikace v dolní části náměstí se jírovce již nevrátí – nahradily 
je lípy. Ale měly by doprovázet chodník od „Velké“ k městskému úřadu. 
Stromy oddělí obchodní část náměstí od klidové, poskytnou tolik po-
třebný stín v horkých dnech a celkově se náměstí stane příjemnějším 
místem. 

Nicméně i laik snadno pozná, že v nedávno provedených výsadbách 
byly použity minimálně dva kultivary jírovců (mají různý tvar koruny). 
Odborník kultivarů nalezne více. Část stromů má navíc poškozené 
kmínky od sekaček, další část nemá správně zapěstované koruny. Tyto 
faktory mají vliv do budoucna, celkově je ovlivněn zdravotní a estetický 
stav stromu a pozdější nápravy jsou nákladné, složité a strom se se zá-
sahem hůře vyrovnává, někdy i uhyne. O lípách u autobusové zastávky 
raději nemluvím.

V rámci řešení projektu hodnocení zeleně v městských památkových 
zónách (VÚKOZ Průhonice) byla zeleň na náměstí vyhodnocena jako 
nesjednocující, roztříštěná, neplnící poslání aleje jako takové.

Aby se naše několikaleté dohady s částí radnice okolo kvality a smy-
sluplnosti výsadeb na náměstí konečně vyřešily, podařilo se Hnutí 
Brontosaurus získat finance na zpracování soudního znaleckého po-
sudku na výsadby dřevin na náměstí, včetně posouzení terénních 
úprav náměstí.

Uvidíme, jak se na stávající výsadby dívá odborník s dlouholetou praxí 
a jaké řešení navrhne. Posudek se tak může stát jedním z podkladů pro 
sjednocení a úpravu zeleně na náměstí, aby se stalo opravdu příjem-
ným místem pro obyvatele i návštěvníky města.

Výsadby na náměstí se možná zdají být laikovi v pořádku. Ale zkuše-
nější vidí závažné problémy v budoucnu. Navíc jsem neoficiálně slyšel 
výhled, jak by měla být centrální jírovcová alej později upravena - pro-
kácena. Obávám se, že pamětníci se budou s touto vizí velice těžko smi-
řovat.

Pavel Jeřábek, HBZČ Kandík

Projekt podpořila Nadace VIA z programu „Rychlé granty“.

„eXpediCe“ rakoUsko a itálie  
aneb Jak ČlenovÉ brdskÉHo 
Zálesáka CestUJí…
Letošní desetidenní jízda po středním  
Rakousku a severní Itálii byla velmi namáha-
vá a člověk by si řekl, že i časově náročná, 
nicméně čas utekl jako voda a nestačili jsme 
vstřebat ani všechny zážitky a už jsme byli 
doma. 

Naše letošní „expedice“ začala prozkoumá-
váním nových typů via ferrata, chcete-li kle-
ttersteig, kolem rakouského jezera Mondsee. 

Dříve jsme vždy zdolávali tyto trasy směrem 
nahoru, letos jsme vyzkoušeli i cesty verti-
kální. Startovní metou byl kopec, který je  
obestřen tajemstvími a krásným výhledem  
z lanového mostu a visuté lavičky. Z počátku 
oboje nahání strach, ale jakmile zdoláte silný 
foukající vítr na mostě a pohodlně se usadíte 
na lavičku, je to odměna k nezaplacení. Dal-
ším zářezem byl klettersteig Postalmklam, 
jednalo se právě o vertikální lezení spojené 
s mosty a přeskoky, to vše navíc v soutěsce, 
která byla mokrá od padajících vodopádů. 
Ve chvíli, kdy jsme si mysleli, že jsme na kon-
ci, objevila se před námi vysoká skála, která 
ukrývala těžkou lezeckou část :-). Další kle-
ttersteig, taktéž v soutěsce u městečka Taxen-
bach. 

Velmi zajímavé je, že soutěska je přístupná ši-
roké veřejnosti po vyšlapání 415 schodů nebo 
právě lezením na klettersteigu. Obdiv turistů 
byl neskutečný, nejen, že stále fotili upoce-
né lezce, ale dokonce skládali komplimenty. 
Čtvrtý den jsme si chtěli odpočinout od lezení  
a vydali jsme se na výšlap na ledovec Kitztern-
horn, šlapali jsme od dolní stanice lanovky ve 
výšce 970 m. n. m. až po mezistanici ve výš-
ce 1973 m. n. m., kde jsme zjistili, že nám síly  
a hlavně zbývající čas do setmění pro další str-
mé stoupání nestačí a zvolili jsme raději zpá-
teční cestu lanovkou dolů. Překvapení obslu-
hy lanovky, jak jsme se nahoře ocitli, nás velmi 
pobavilo, dolů jsme tedy jeli skoro zadarmo 
:-). Abychom nevypadali jako supermani, při-
znám, že další den jsme relaxovali v lázních  
v Kaprunu, celý den v saunách a bazénech.

Právě relaxem jsme zakončili svoje putová-
ní po rakouských krásách a o Itálii v příštím  
vydání… 

Chceš-li, přidej se k nám, rádi své řady rozší-
říme :-) Více informací o všech našich akcích  
a aktivitách najdeš na www.brdskyzalesak.cz 
a Facebooku brdskyzalesak 

Malina (Kristýna Skalská)

ZnaleCkÉ posUdky na náměstí F. X. svobody
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Diskuse

dům U slUneČniCe
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám takto poděkovat, a jsem mile překvapen, za opravdový 
zájem a četnost dotazů, které jsem zaznamenal za poslední období opětovně započatých prací, 
při dostavbě domu U Slunečnice.

Není ničím výjimečným, když se cestou okolo zdejší pošty zastaví několik diskutujících, držících 
v rukou zabalené dortíky z místní skvělé cukrárny, a počnou probírati přestavbu domu U Sluneč-
nice. Chceme dosáhnout a doufám, že se nám i ji podařilo i pojetím přestavby navodit, přirozené 
pokračování linie domů na náměstí F. X. Svobody, propojením minula, přítomna i časů dalších.                                                             

Mnoho dotazů směřuje k otázkám, jak vypadá vnitřní uspořádání, kdo zde bude žít, případně 
co bude na místě budovaných obchodních prostor. V nově obnoveném domu U Slunečnice je 
celkem sedm bytových jednotek a jeden nebytový prostor se vstupem z náměstí F. X. Svobody. 
Každá bytová jednotka má v zadní části svou vlastní malou zahrádku, parkovací místo ve dvo-
ře, aby automobily nenarušovaly vzhled náměstí. Budoucí obyvatelé domu U Slunečnice jsou  
v převážné míře již občany zdejšího města, jeho okolí nebo svým vztahem k Mníšku jinak patří. 
Každý byt má vlastní elektrický otopný systém, který takto navržen nezatíží svěží vzduch z okol-
ních lesů, zplodinami z vytápění. V ostatních prostorách připravujeme nabídku služeb, se který-
mi se budete moci seznámit při dnu otevřených dveří, po dokončení domu U Slunečnice, které 
předpokládáme v říjnu tohoto roku. Děkuji Vám, vážení spoluobčané, za trpělivost při výstavbě, 
hluku a omezení z tohoto vyplývající, jakož i orgánům státní správy, sousedům a všem ostatním 
za vstřícný postoj, pomoc a zájem.

Bořek Štěpař, jednatel společnosti Financial Portal s.r.o

Co s poUtí
V uplynulých dnech se toho hodně napovídalo 
na téma, jaká že byla ta letošní mníšecká pouť. 
Názorů zaznělo spousta, hodně jich bylo kri-
tických. Panuje však většinová shoda, že by se 
„něco“ mělo změnit.

Za sebe vidím největší rezervu v dění na náměs-
tí, kam rok od roku chodí stále méně lidí. Dosa-
vadní podoba přestává fungovat a bude nutné 
najít novou. Nabídka stánků s problematickou 
kvalitou zboží evidentně pro stále více mníšec-
kých občanů přestává být zajímavá a není pro 
ně důvodem návštěvy. Situaci nezachránil ani 
kulturní program, který oproti minulosti nebyl 
tak atraktivní a navíc byl načasován na dobu, 
kdy na náměstí bylo největší vedro. 

Zkusme už pro příští rok najít novou podobu 
mníšecké pouti na náměstí, která by přilákala 
co největší počet především zdejších občanů  
a jejich příbuzných a známých. 

Zkusme popřemýšlet, zda neinvestovat více 
úsilí a nepřilákat na pouť kvalitní řemeslníky, 
výrobce, prodejce, farmáře nabízející opravdu 
kvalitní a originální zboží. 

Zkusme se zamyslet, zda by součástí dění na 
náměstí nemohl být například festival jídla, kde 
by své pochoutky nabízely nejen vyhlášené re-
staurace a kavárny z okolí, ale i místní občané, 
kteří by uvařili a napekli. 

Zkusme si představit, že hlavní kulturní pro-
gram nezačne po poledni, kdy je zde k padnutí, 
ale koncerty začnou až navečer, kdy se náměstí 
zchladí, a budou probíhat do pozdního večera. 
A lidé se budou společně bavit, jíst a pít... 

A zkusme promyslet, kdo by měl na náměstí vy-
stupovat. Zda to musí být hvězda první velikos-
ti, na kterou padne částka, za kterou by se dala 
pořídit například část dětského hřiště. Nebo 
zda to má být někdo, kdo vytvoří pro sousedské 
posezení tu správnou atmosféru.

Budeme rádi, když své náměty na inovovanou 
podobu poutě na náměstí napíšete na e-mail 
info@mnisekprorodinu.cz.

Lukáš Nádvorník

roZHledna na skalCe? ano!
S myšlenkou rozhledny si hrajeme již mnoho let a jeden z prvních předsedů obnoveného Okraš-
lovacího spolku Milan Minařík ji vyhlásil jako další prioritu. Není to lehké úsilí, v cestě je příliš 
mnoho překážek a je potřeba vyřešit takřka nekonečné množství úkolů. O to smutnější je, když 
se pak dozvíme o odporu, kteří kladou někteří lidé a hrdě se k tomu hlásí. Pro čtenáře, naše 
sousedy a spoluobčany přinášíme vysvětlení, jak se to zcela aktuálně s rozhlednou v Mníšku 
vlastně má.

Na stanovisko KUSK se reagovalo v dohadovacím řízení, které již proběhlo. Zástupci města se 
na jednání s památkáři krajského úřadu dohodli o tom, že rozhledna nebude navrhována v blíz-
kosti barokního areálu Skalka. Bylo dohodnuto, že pro umístění rozhledny nebude stanoveno 
jedno místo, ale že bude navrženo širší území v hřebenové poloze lesa, které bude pro umístění 
této stavby akceptovatelné. Územní plán současně navrhne maximální plošné a výškové para-
metry stavby. Tento návrh bude zapracován do úprav návrhu územního plánu pro nadcházející 
fázi veřejného projednání. Zde bude znovu podroben posouzení dotčenými orgány z hlediska 
památkové péče, ochrany krajiny a lesa.

Tolik k nutné části jedné legislativy. Jenže před námi stojí celý brdský kopec problémů, ale i ty lze 
překonat. Chtěli bychom se tímto obrátit na lidi v našem milém městě, kteří smýšlejí pozitivně 
a konstruktivně a jsou ochotni pomoci, aby se k nám připojili, pokud je tato myšlenka oslovila.            

Za Okrašlovací spolek Mgr. Jana Landerová
rozhlednamnisek@seznam.cz

aUtoservis pod HráZí
Nechci dělat reklamu, ale jistě si již četní obča-
né v Mníšku pod Brdy všimli autoservisu pod 
hrází Zámeckého rybníka. V příjemné zeleni se 
zde opravují vesměs vraky dodávkových au-
tomobilů, je zde umístěna i montážní rampa. 
Provozní kapaliny Vám zde vymění na počkání 
i vůz v lovišti pod hrází umyjí. Co na tom, že se 
vše děje na břehu Bojovského potoka a přímo 
pod Zámkem. Vodní živočichové si alespoň 
promastí bříška a turista ze zámku uvidí, že 
jsme na Mníšku opravdu světoví 

v oblasti služeb. Kromě opravy vozu zde může-
te pořídit i levné stavební materiály jako jsou 
okna, střešní tašky a prkna podobně. 

Řešíme výšku pařezů na Pivovárce, truhlíky  
v předzámčí, koupání na Zadním rybníce,  
a co reálná hrozba ekologické havárie přímo 
pod zámeckými okny?

Jaroslav Kulík
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Diskuse, společnost

váŽení rodáCi, spolUobČanÉ,  
pŘíZnivCi káJi maŘíka,
jistě jste si přečetli ve Zpravodaji č. 238 odpověď na můj článek z před-
chozího čísla. Rád bych se ještě jednou naposledy vyjádřil k celé kauze. 
Nejsem si vědom, že by mne zámek několikrát požádal o spolupráci. 
Od roku 2010, kdy jsem ho oslovil, došlo ke kontaktu až loni, kdy jsem 
protestoval kvůli některým výrokům o historii města otištěných v týde-
nících, které zámek musel schválit.

Obě dámy jistě vědí, že na „pracovní“ schůzce měl být přítomen p. sta-
rosta a p. Navrátil. Ač nebyl úřední den, nikdo nepřišel. Stejně tak obě 
jistě vědí, že má spolupráce byla podmíněna výsledky voleb. Z mého 
vyjádření jste jistě pochopili, že není možná spolupráce s městem, ze-
jména s p. starostou, ohledně jeho předchozích vyjádření.

Souhlasím, že o tom, zda tady bude muzeum, nerozhoduje jeden  
člověk. Od chvíle, kdy byl tento záměr prezentován, uplynulo téměř 
dvanáct let. Kladu tedy otázku, co pro to udělal zámek a město pod  
devítiletým vedením starosty, aby tento projekt nebo něco jiného 
vzniklo.

V roce 2010 jsem se vrátil do rodného města a chtěl jsem tyto cíle usku-
tečnit. Potřeboval jsem umístit historické knihy do jedné místnosti  
a dále pokračovat v dlouholeté práci, získávat artefakty Káji Maříka  
a F. X. Svobody. Je smutné, že mi vyšly vstříc knihovny, domovy důchod-
ců nebo Státní knihovna, kam se podařilo umístit některé památky. 
Zbytek jsem byl nucen díky nezájmu města zlikvidovat.

Pan starosta mě dodnes osočuje z praní soukromých záležitostí a stále 
čekám na jeho omluvu nebo vyjádření. Za čtyři roky nedošlo k jediné-
mu kontaktu, takže jsem urážen za něco, o čem nic neví. Budiž ke cti 
vedení zámku, že se alespoň omluvilo, ale to na situaci nic nemění.

Děkuji všem, kteří mi vyjádřili podporu. V případě zájmu jsem ochoten 
příznivcům předložit podklady a vyjádření starosty v této kauze.

Jiří Krása

malý peJsek
Kdykoliv jdu okolo, vždycky jsem plná hněvu, ale i soucitu. V novém 
domku u hřbitova je již několik let uvázaný u boudy malý pejsek, na 
nezastíněné zahradě a za jakéhokoliv počasí. Majitele jsem již na to  
nejen já, ale i další milovníci zvířat, upozorňovali. Bohužel jsme se se 
zlou potázali.

Téměř denně jsme svědky, jak lidé neváhají zachránit trpící zvíře. Copak 
majitelé tohoto pejska nemají v sobě trochu citu a lásky?

Rodiče mě od dětství učili, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi.

Vladimíra Málková

reakce na článek J. krásy
Vážený pane Kráso, vážení občané, prošel jsem si starou korespondenci 
a domnívám se, že jsem Vám odpověděl na všechny e-mailové zprávy  
z roku 2012 a pozdější. Dřívější již nemám. Našel jsem jich 11.

Město Mníšek dlouhodobě plánuje a má zájem o vznik Muzea Káji  
Maříka. Důstojným prostorem pro muzeum by byla určitě Skalka  
a o konstruktivní spolupráci s Vámi stojím.

Zdraví Petr Digrin

reakce na článek J. krásy
Vážení přátelé a příznivci Káji Maříka,

ráda bych Vás pozvala na zámek. Přijďte se podívat na výstavu o Kájo-
vi Maříkovi a jeho autorce. Výstavu pro Vás připravila paní průvodkyně 
Anna Čelouchová alias zámecká princezna Anička ve spolupráci s paní 
Buchtovou, paní Taliánovou, paní Královou, paní Jitkou Radkovičovou a 
s panem farářem Janem Dlouhým.

Moc všem děkuji, vážím si Vaší práce a je mi moc líto, že se do spolu-
práce nezapojil pan Krása. O vzniku muzea Káji Maříka se na Mníšku 
mluví řadu let. Pokud jde o vznik muzea na zámku, před několika lety 
jsem se o to snažila. Neuspěla jsem. V současné chvíli bohužel nemáme 
na zámku vhodné volné prostory, protože místnosti, o kterých se dříve 
uvažovalo, již nelze využít. Přeji výstavě o Kájovi a jeho autorce i Vám 
hodně pěkných dnů. 

Jana Digrinová, kastelánka

vzpomínka 
Dne 8. 8. 2015 je tomu rok,  

kdy nás navždy opustila  
naše milá kamarádka a kolegyně  

Maruška Petříková.  
Stále jsi v našich srdcích  

a nikdy na Tebe nezapomeneme. 

Kolektiv č. s. Koloc Líšnice

 

MĚS TO  MN Í Š EK  POD  B R D Y  

V á s  z v e  n a  z á vV á s  z v e  n a  z á vV á s  z v e  n a  z á vV á s  z v e  n a  z á v ěěěě r er er er e čččč n ý  k o n c e r t  M n í š e c k é h o  k u l t u r n í h o  l é t a  2 0 1 5n ý  k o n c e r t  M n í š e c k é h o  k u l t u r n í h o  l é t a  2 0 1 5n ý  k o n c e r t  M n í š e c k é h o  k u l t u r n í h o  l é t a  2 0 1 5n ý  k o n c e r t  M n í š e c k é h o  k u l t u r n í h o  l é t a  2 0 1 5     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

    
    

Kdy: Kdy: Kdy: Kdy: 1 2 .  z á1 2 .  z á1 2 .  z á1 2 .  z á řřřř í  2 0 1 5 ví  2 0 1 5 ví  2 0 1 5 ví  2 0 1 5 v     19 : 0 019 : 0 019 : 0 019 : 0 0     
Kde: Kde: Kde: Kde: zámecká zahrada Státního zámku Mníšek pod Brdyzámecká zahrada Státního zámku Mníšek pod Brdyzámecká zahrada Státního zámku Mníšek pod Brdyzámecká zahrada Státního zámku Mníšek pod Brdy     

V s t u p e n k y  m ů ž e t e  z a k o u p i t  v  p ř e d p r o d e j i  u  n a š i c h  p a r t n e r ů  v  k a v á r n á c h  M a l ý  m n i c h  a  P a t i n a  H o u s e ,  
v  p o k l a d n ě  z á m k u  n e b o  v  p o k l a d n ě  n a  m ě s t s k é m  ú ř a d ě .   

R e z e r v a c e  j e  m o ž n á  n a  e - m a i l u :  m k s @ m n i s e k . c z  n e b o  n a  t e l e f o n u  3 1 8  5 9 2  2 8 0 .   
C e n a  v s t u p e n k y  v  p ř e d p r o d e j i  j e  2 0 0  K č  a  n a  m í s t ě  v  d e n  k o n á n í  k o n c e r t u  b u d e  z a  2 5 0  K č .  

mnisek.cz           mks@mnisek.cz 
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Oznámení a inzerce

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

oZnámení k inZerCi 
Objednávky plošné a řádkové inzerce přijímáme na 
adrese inzerce@mnisek.cz. Aktuální ceník inzerce 
najdete na www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj, rádi 
Vám jej též na požádání zašleme. Při opakované  
inzerci poskytujeme slevy.  Těšíme se na spolupráci!

kUŘáCi – odvyknete!!!   tel.: 224 214 617, 604 207 771

 

Nemocnice Na Pleši s.r.o., Nová Ves pod Pleší  

přijme do pracovního poměru: 
 

 

KUCHAŘE/KUCHAŘKU  
A SERVÍRKU 
do stravovacího provozu 
nemocnice 

 

 

Požadujeme: 

• vzdělání a praxi v oboru (pro pozici 
kuchař/ka) 

Nabízíme: 

• možnost ubytování v areálu nemocnice 
 

ZAMĚSTNANCE DO ÚDRŽBY 

 

Požadujeme: 

• řidičský průkaz (skupina B); 

• svářečský průkaz CO, acetylen; 

• znalost elektro; 

• fyzickou zdatnost. 

 
 

Kontakt: vedoucí provozu Tomáš Jirotka  
tel.: 318 541 510, 603 268 130 
e-mail: jirotka@naplesi.cz 

VŠEOBECNÉ SESTRY DO NEPŘETRŽITÉHO PROVOZU 
 

Požadujeme: 

• ukončené VŠ vzdělání;  

• zájem o vzdělávání v oboru;  

• uživatelskou znalost práce na PC; 

• odbornou a zdravotní způsobilost a trestní 
bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 Sb.; 

• kreativitu, komunikační schopnosti, 
vstřícnost a samostatnost; 
 

 

Výhodou je osvědčení k výkonu povolání  
bez odborného dohledu. 
 

Nabízíme: 

• nadstandardní platové podmínky; 

• zajímavou práci v mladém kolektivu;   

• možnost kontinuálního vzdělávání; 

• možnost ubytování v areálu nemocnice; 

• možnost náborového příspěvku. 
 
 

Kontakt:  
hlavní sestra Mgr. Monika Říhová 
tel.: 318 541 400, 603 515 104 
e-mail: rihovam@naplesi.cz                                                

Písemné nabídky s CV zasílejte na e-mail personalni@naplesi.cz.  
(M. Daňhová, tel. 318 541 513). 

 

 
 

PRODEJ SLEPIČEK 
Drůbež Červený Hrádek, s. r. o. opět prodává slepičky   

snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.  
Stáří 14-19 týdnů. Cena 149-180 Kč/ks. 

Prodej se uskuteční: 

16. září a 20. října 2015 

Mníšek pod Brdy – aut. garáže u firmy M. Uher – 10.00 hod. 

23. září a 9. listopadu 2015 

Mníšek pod Brdy – aut. garáže u firmy M. Uher – 16.20 hod. 

Při prodeji slepiček výkup králičích kožek - cena dle poptávky. 

Informace:  
Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840. 

slavnosti piva

 

a další...

Těšíme se na Vás.

A2_kaja_pivo.indd   1 6.9.2012   13:52:40

slavnosti piva

 

a další...

Těšíme se na Vás.

A2_kaja_pivo.indd   1 6.9.2012   13:52:40

4.

sobota 26. září 2015 od 11h.
v prostoru předzámčí Zámku v Mníšku pod Brdy

moderuje Zbyněk Merunka

přehlídka malých pivovarů
koncert skupiny NA POHODU 

host – kapela BetaBend
soutěže pro dospělé i děti
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Showroom > PRAHA / BRNO

VZNÁŠEJTE SE 
NA VLNÁCH SNĚNÍ

Ručně vyráběné kontinentální
postele a přírodní matrace

01-JM-ZPRAVODAJ-MESTECKA-POD-SKALOU-2015-01.indd   1 3.8.2015   10:55:47

Oznámení a inzerce



24

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

Oznámení a inzerce
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energon-reality_inzerce_mnisek-08-15_210x148.indd   1 3/8/2015   10:12:03

 

 
 

oděvy, obuv, kabelky 

NOVĚ OTEVŘENÝ SECONDHAND PRVOTŘÍDNÍ KVALITY 
mnoho zcela nových kousků  

s originálními visačkami 

 

oblékáme: 
kojence, děti, ženy, muže, baculky 

Ke Škole 1388, Mníšek pod Brdy 
(novostavba Mníšecký Eden) 

 

Po-Pá 9.30–17.00 
So 9.00-12.00 

 
S tímto inzerátem získáte slevu ve výši 15 %  

na nákup v našem obchodě. Těšíme se na Vás! 

Oznámení a inzerce
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PROdáVáTe nebo PROnaJímáTe?
nabízím férové a profesionální jednání
nabídnětemi svou nemovitost

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř
Tato lokalita je i mým domovem.

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

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

Oznámení a inzerce
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Oznámení a inzerce

PC Akademie pořádá v Mníšku pod Brdy:

Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé
dopolední, večerní, nebo víkendové.  

Kurzy jsou vhodné i pro seniory.

Základy ovládání PC
Jak na Internet

Správa fotek a obrázků
Kurzy MS Office – Word, Excel,  

PowerPoint

Informace a přihlášky na tel. 602 395 228  
a na www.pcakademie.cz.

POTŘEBUJETE RYCHLOU
POMOC?

‐ někdo vám poslal zavirovaný e‐mail?

‐ vylili jste si kávu do klávesnice?

‐ přestala �sknout �skárna?

‐ dě� vám šláply na mobil?

‐ nefunguje vám internet? 

‐ máte poškozený pevný disk

  či paměťovou kartu 

  a bojíte se o ty nádherné fotky z dovolené?
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Kola
Štorek
ř e v n i c e
Komenského 92, Řevnice, tel.: 257 721 313
e-mail: info@kola-sport.cz
www.kola-sport.cz

po – pá 8 – 18
čt 8 – 20
so 8 – 12
ne 14 – 17 

(duben–srpen)

� platební karty
� splátkový prodej bez navýšení

jízdní kola
� příslušenství � náhradní díly

KOLA
� horská � trekingová
� silniční � dětská

SERVIS
� perfektní předprodejní 

příprava kol

SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!

inz_storek_188x128_01:Sestava 1  29.4.2011  10:06  Stránka 1

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?

OD SRPNA OTEVÍRÁME NOVOU KONTAKTNÍ KANCELÁŘ I NA DOBŘÍŠI
Pobočka: Pražská 13, 252 10, Mníšek pod Brdy,
tel.: 313 034 113
www.general-reality.cz

Aktuálně hledáme:
 Zahradu, ovocný sad či jiný pozemek v okolí Mníšku.
  RD nebo chalupu vhodnou po úpravách 
k trvalému bydlení.

  Pro majitele fi rmy hledáme rodinný dům – pouze 
novostavbu či po rekonstrukci, lokality: centrum Mníšku, 
Pod Skalkou, Za rybníky, Na Kvíkalce, Stříbrná Lhota. 
Cena 6 – 8 mil. Kč.

  Stavební pozemek (i se starší chatou) shání rodina z Prahy. 
  Mladí manželé koupí byt v osobním vlastnictví zde na Mníšku.
  Dům „s duší“ na pěkném místě v Mníšku a okolí, i před rekonstrukcí.
  Malý byt s pěší dostupností na autobus. 
Platba hotově, velmi spěchá.

Volejte 
728 961 519

Zdeňka Benešová
e-mail: zdenka.benesova@general-reality.cz

Oznámení a inzerce


