
Zpravodaj
městečka pod skalkou

ročník 43  |  číslo 276  |  město mníšek pod Brdy  |  září 2018  |  zdarma

Milan Herman: Baví mě podporovat 
umělecký dorost 
Rozhovor s hudebním producentem

str. 14–15

Nový školní pavilon
je nadohled
str. 4–5

Hluku z dálnice
zabrání nové valy
str. 7

Sokolky zvládly
finále sletu
str. 26



2

ZpRAVODAJ MĚSTEČKA pOD SKALKOU č. 276 (vychází 7. září 2018)
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. 277) je v pondělí 17. září 2018 v 18 hodin.

Termíny dalších uzávěrek jsou zveřejněny na webu www.mnisek.cz v sekci zpravodaj, kde je též k dispozici elektronické vydání zpravodaje. 
Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 2 200 znaků včetně mezer, které splňují Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků (k přečtení na www.mnisek.cz v sekci zpravodaj),  

a fotografie v rozlišení minimálně 300 dpi. Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané texty se nevracejí. za obsah textů odpovídají jejich autoři. Není-li uvedeno jinak, autory fotografií jsou autoři textů.
Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, úplné fakturační údaje – název a sídlo firmy, IČ, dIČ).  

Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno. 
redakční rada: michal Strnad (předseda), Ing. Jana digrinová, mgr. Lukáš Nádvorník, Filip Saiver, mgr. michaela Škultéty. redakční příprava: mgr. martina Hrdličková. Grafické zpracování: Kateřina Fekoňová.

Náklad 3 000 ks. zdarma. Tisk: Tiskárna mníšek, s. r. o., rymaňská 210, mníšek pod Brdy. Evidenční číslo periodického tisku mK E 12576.

Slovo starosty
Vážení Mníšečtí, Rymanští a Lhotečtí,
hektické období nástupu dětí do školy máme za sebou  
a já chci popřát všem prvňáčkům i ostatním žákům šťastné 
období školních let a moc hezké známky. Všem učitelkám  
a učitelům přeji, aby se jim dobře vyučovalo a všichni spo-
lečně jste prožili úspěšný školní rok bez větších problémů, 
bez zbytečných konfliktů, a aby převažovala radost z dob-
ré práce jak u dětí, tak u kantorů. Rodičům přeji hodně sil, 
protože vím, že skloubit pracovní povinnosti a starost o děti, 
není jednoduché.

Letošní prvňáčci se výjimečně budou učit v hezkých učeb-
nách v ÚVRu a já věřím, že budou spokojeni. Vím, že někteří 
z vás rodičů, jste z toho smutní, možná i nešťastní, ale věřte, 
vybrali jsme nejhezčí provizorní řešení z možných.

Příští rok už uvítáme všechny prvňáčky v novém Pavilonu, 
který se měl původně otevřít už letos. Pokud chcete ně-
komu „poděkovat“ za toto zbytečné prodloužení, které se 
enormně prodražilo, obraťte se na politické oponenty, kteří 
si berou do úst blaho lidu a ničí důležité a většinově potřeb-
né záměry. Dost dlouho jsme věřili v dohodu, a také se o ni 
snažili, a místo toho jsme řešili jen samá udání, obstrukce  
a nesmyslné požadavky.

Moc dobře vím, že někteří z vás, bydlících na novém sídlišti, 
si přejete, aby se Pavilon nestavěl a nestavělo se v této ob-
lasti vůbec nic, a věřte, že vás chápu. To ale opravdu nejde. 

Vím, že chcete klid a ticho a my na to myslíme. Také proto 
kolem Pavilonu vznikne moc hezký park se stromy, keři,  
lavičkami a odpočinkovými místy. Opravdu věříme a posta-
ráme se o to, aby se vám park líbil a cítili jste se tu dobře.

Chci vám všem popřát, aby se vám dařilo dobře, byli jste 
zdraví a měli co nejvíc důvodů k radosti. Přeji vám to s plným 
vědomím toho, že to není samozřejmost.

Obsah čísla

 Z radnice

Petr Digrin 

starosta

UZÁVĚRKA ČÍSLA 277 – pondělí 17. září 2018 v 18 hodin. 
Vyjde mimořádně v pátek 12. října 2018.

str 3–12  Z radnice/ Infomace městského úřadu 
l O čem jednali zastupitelé v létě? l Nový školní Pavilon je nadohled.  
l Do podoby radnice promluví lidé. l Hluku z dálnice budou bránit nové valy.  
l Město přispěje na školkovné. l Krátké zprávy. l Informace k volbám.  
l Anketa „jedniček“ kandidátních listin. l Přivítali jsme nové občánky.

str 13  Krátké zprávy z okolí

str 14–15 Rozhovor s Milanem Hermanem
– hudebním producentem, který žije v Mníšku.

str 18  Společnost
l Známé osobnosti se na Skalce fotily pro nemocné. l Vyměnit nebo za hubičku 
prodat? Takový bude Bleší trh.

str 19  Spolky 

l Jak jsem mluvil s kosmonauty.

str 21  Ze zámku
l Září opět nabízí bezplatný vstup do mníšeckého zámku. l Komnaty se otevřou 
dětem i v novém školním roce. 

str 22–24 Kultura v Mníšku
l Skalecká pouť zářila barvami a zvuky. l Program byl pro celou rodinu.  
l Modlitba za vodu. Symbolická tečka za létem

str 25  Mazlíčci
l Skoro není vidět, ale dokáže potrápit – Sametka podzimní.

str 33–40 Inzerce

str 28-32 předvolební prezentace politických stran  
  a hnutí

str 16–17 Školy
l Osmičkový rok je pro školu zlomový. l Obědy 
pestřejší a bez front. l Koumáci se učí prožitkem.  
l Mníšečtí tanečníci excelovali v soutěžích.  
l Léto v Neposedném tygříkovi.

str 20  Knihovna / proč se říká?
l Táborníci žili v tolkienovském světě. l Nové knihy 
pro děti i dospělé. l Odkud se vzal název zastávky 
Náměstí? 

str 26–27 Sport
l Sokolky zvládly i pražské finále všesokolského 
sletu. l Mníšecký aerobik má za sebou čtvrtou 
závodní sezónu. l Vlčákům patřila Vysočina.

Informace k participativnímu rozpočtu
12. 9.  od 18:30 v Městském kulturním středisku 

představení návrhů v rámci participace
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na www.napadpromnisek.mnisek.cz
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 Z radnice

Strategický plán, 
situace kolem 
Pavilonu a nedostatek 

míst v městských 
mateřských školách. 
zastupitelé měli v červenci 
na programu 11 bodů.

Zasedání zastupitelstva bylo svolané na  
25. července zejména kvůli tématu nedosta-
tečné kapacity základní školy a mateřských 
škol. Podle jednacího řádu měly nejdříve při-
jít na řadu body, které zastupitelé nestačili 
projednat na červnové schůzi. I kvůli dlouhé 
a vypjaté diskuzi zejména kolem strategické-
ho plánu se na klíčová školská témata dostalo 
až po čtyřech hodinách a časomíra jednacího 
maratónu se po třech odhlasovaných prodlou-
ženích nakonec zastavila zhruba o hodinu poz-
ději, krátce po 23. hodině.
Těsně předtím zastupitelé schválili návrh rad-
ních, aby město ze svého rozpočtu podpořilo 
docházku do soukromých mateřských školek 
těch dětí, které se nepodařilo umístit v mní-
šeckých městských mateřinkách (podrobněji 
v samostatném článku na str. 7). Opoziční za-
stupitelka Šárka Slavíková Klímová podala 
protinávrh, aby se tento příspěvek pojal jako 
kompenzace za nepřijetí dítěte do městské 
mateřinky a vyplácel se i rodičům, kteří si ani  
s touto podporou nemohou dovolit soukro-
mou školku. Tento protinávrh však nezískal 
hlas většiny zastupitelů.

Kapacita školy a strategický plán
Starosta Petr Digrin k tématu řešení kapacity 
Základní školy Komenského 420 zastupitele 
informoval o tom, že se nový školní Pavilon 
začne stavět v nejbližší době. Podle jeho slov 
došlo v důsledku průtahů stavebního a územ-
ního řízení ze strany některých osob a spolků  
k navýšení ceny díla o zhruba 36 miliónů korun 
a město kvůli tomu podá trestní oznámení na 
dvě osoby. Zároveň starosta uvedl, že se měs-
to snaží navýšení ceny pokrýt z dalších dotací,  
o které město požádalo. Uvedl také, že náhrad-
ní prostory pro děti, které nastoupí po prázd-

Martina Hrdličková

O čem jednali 
zastupitelé  
v létě? 

ninách do prvních tříd, jsou zajištěné proná-
jmem prostor v rekonstruované budově ÚVRu 
a dopravu žáků město ošetří pravděpodobně 
dodatkem ke stávající licenční smlouvě se spo-
lečností Martin Uher.

Zástupci BDO Advisory odprezentovali strate-
gický plán, na kterém pro město více než půl 
roku pracovali. Shrnuli, jakou metodu použili, 
výstupy, k nimž dospěli, a nabídli této i příští 
politické reprezentaci vize, k nimž by město  
v následujících deseti letech mohlo směrovat a 
jakými konkrétními kroky by je mohlo naplnit. 

Diskuze se rozhořela poté, co Lenka Jeřábková 
z publika namítla, že v hotovém dokumentu 
postrádá konkrétní finanční krytí k navrhova-
ným opatřením, a opoziční zastupitelky její 
názor podpořily. Ukázalo se, že opozice a koa-
lice mají diametrálně odlišný názor na to, jestli 
rozvojový dokument má, a jestli vůbec může, 
položky finančního krytí obsahovat.

Co s „dědictvím“ Kovohutí
Zastupitelé mimo jiné schválili návrh, který 
přednesla opoziční zastupitelka Magdalena 
Davis, aby město usilovalo o postupný výkup 
pozemků pod bývalou vlečkou do Kovohutí. 
Pověřili také radní, aby pokračovali v jednání 
s Kovohutěmi Holding o založení obchodní 
společnost s cílem likvidace staré ekologické 
zátěže.
V návaznosti na otevřený dopis Jana Vávry za-
stupitelé uložili radním, aby hledali cestu, jak 
zajistit úpravu videozáznamů ze zasedání za-
stupitelstva, aby i v souladu s GDPR mohly být 
zveřejňovány na YOUTUBE tak, jako uplynulé 
4 roky. 

1 500  korun
jako příspěvek na měsíční 

školné v soukromých 
mateřinkách



Koncem července nabylo právní moci staveb-
ní povolení k Pavilonu, začaly výrobní porady 
technického dozoru, projektového manažera, 
zástupců dodavatele i města. To podepsalo 
smlouvu se staronovým dodavatelem PKS 
stavby a.s., včetně dodatku, který řeší lhůty  
a harmonogram stavby. Oproti původním 
předpokladům se totiž začne stavět o měsíc 
později, protože stavební povolení kvůli poda-
nému odvolání nabylo právní moci až koncem 
července. 
Pavilon by měl stát za 11 měsíců od podpisu 
smlouvy, tedy v červenci příštího roku. Zpož-
dění v průběhu stavby radnice neočekává. 
„Neměla by nastat situace jako v případě tělo-
cvičny, kde prodlevu způsobily hlavně přelož-
ky sítí. Území pro Pavilon je připravené, navíc 
má město ve smlouvě silné nástroje v podobě 
finančních jistin a sankcí za nedodržení termí-
nů. Do poloviny prosince musí dodavatel na-
příklad proinvestovat skoro třetinu nákladů,“ 
vysvětluje starosta Petr Digrin.

Dojde i na odvodnění  
sousední bytovky
Dodavatel si převzal staveniště 8. srpna. „Pro-
vedl na něm přípravné práce, zemní práce, 
oplocení, umístění buněk a podobně. Cílem 
je stihnout co nejvíce prací do zimy tak, aby 

během zimních měsíců mohla pokračovat 
výstavba uvnitř bez ohledu na počasí. Průběh 
stavby kontrolujeme na pravidelných kontrol-
ních dnech každý týden, kromě toho má měs-
to na stavbě vlastní technický dozor, informuje 
projektový manažer Pavilonu Milan Oleriny.  
Na začátku školního roku se má stavba přeru-
šit na dobu, než se ustálí pohyb dětí i doprava 
u školy. Stavět se bude kromě víkendů a svátků 
každý den od 7 do 18 hodin s tím, že pohyb 
těžkých aut a techniky může začít až po 8. ho-
dině ranní kvůli bezpečnosti dětí a rodičů. Pří-
stup ke škole zůstává stejný jako doposud jen 
s tím omezením, že se chodí kolem stavebního 
oplocení. 

Dojde na odvodnění sousedního bytového 
domu, které město občanům slíbilo, aby pře-
dešlo jejich odvolání v průběhu řízení. Navýší 
to cenu díla zhruba o 1 milión a bude probíhat 
souběžně s hlavní stavbou. „Odvodnění udělá 

dodavatel Pavilonu současně se zemními pra-
cemi, bude to jednodušší koordinačně a také 
levnější. Nešlo to udělat dříve, protože staveb-
ní povolení nebylo pravomocné,“ upřesňuje 
starosta.  

pavilon se kvůli zdržení 
hodně prodraží
Druhé výběrové řízení na dodavatele Pavilonu 
ukázalo, jak se posunul stavební trh. Oproti 
ceně, kterou město vysoutěžilo před rokem  
a půl, je aktuální cena za Pavilon o 38 miliónů 
vyšší. Jednak proto, že narostly platy, minimál-
ní mzda i ceny stavebních materiálů. A také 
proto, že před dvěma roky se firmy o zakázky 
předháněly, což cenu tlačilo dolů, ale dnes je 
situace jiná. 
Město chce rozdíl v ceně pokrýt z dotace Stře-
dočeského kraje a začne jednat také o navý-
šení dotace od ministerstva financí. Zároveň 
starosta na letním jednání zastupitelstva in-
formoval, že radní podají trestní oznámení na 
osoby, které podle nich svými kroky způsobily 
výrazné zdržení stavby. 
„Podáme trestní oznámení na spolek Otevřené 
informace, zastupovaný Zbyňkem Jirovským,  
a na účastníka řízení Eduarda Navaru. Předlo-
žíme policii podle nás jasné důkazy, že úmy-
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Nový 
školní 
pavilon je 
nadohled

akce P začala srpnovým 
předáním staveniště 
po více než dvouletém 

stavebním řízení a skoro třech 
letech příprav. mezi prvními 
pracemi bude odvodnění sousední 
bytovky. Pavilon se v důsledku 
průtahů stavebního řízení prodraží  
o desítky miliónů korun. Padne 
kvůli tomu trestní oznámení.

Martina Hrdličková

Cílem je stihnout 
co nejvíc prací 

do zimy
Milan Oleriny  

projektový manažer Pavilonu

Z radnice Z radnice
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Anketa zastupitelů

slně blokovali Pavilon obstrukčními stížnostmi  
a odvoláními například na podjatost správních 
orgánů. Za město jako účastníka řízení jsme 
se dověděli, že ačkoli Kraj definitivně zamítl 
odvolání Otevřených informací ke stavební-
mu povolení, přesto nedávno požádaly mi-
nisterstvo pro místní rozvoj prostřednictvím  
mimořádného opravného prostředku o pře-
zkoumání celého stavebního řízení,“ vysvětluje 
starosta Petr Digrin. 

Zbyněk Jirovský, zastupující Otevřené infor-
mace na otázku, proč tento krok udělal, ode-
psal, že spolek využívá všechny zákonné mož-

Stavba Pavilonu začíná. 
co na to říkáte?

Hana Kotoučová 
Jako realista nepočítám s tím, 
že podobné projekty půjdou 
uskutečnit hladce, ale obstruk-
ce kolem stavby Pavilonu moje 

obavy předčily. Jsem ráda, že se konečně staví 
a budeme mít budovu školy odpovídajících 
parametrů. Nikdy jsem sice nebyla vyslove-
ně nadšená z jeho architektonického řešení, 
mnohem důležitější je ale prostor pro školáky, 
družinu, kroužky, seniory i ZUŠ a také sál najde 
své využití.

Markéta Nováková
Konečně se to podařilo a dou-
fám, že příští rok v září zased-
nou žáci naší školy do lavic  
i v novém Pavilonu.

Šárka Slavíková Klímová
Je dobře, že se konečně zača-
la stavět přístavba školy. Ráda 
bych uvěřila, že radnice říká 
pravdu a že příští rok již prvňáč-

ci nebudou v průmyslovém areálu. Mrzí mě, že 
Pavilon rozděluje lidi, že se mnozí stavby bojí, 
ale tolerují ji jen kvůli zvýšení kapacity školy. 
Vnímám to jako chybu vedení města, protože  
s lidmi o projektu dostatečně nemluvilo.  
Mohlo se tím předejít minimálně některým 
připomínkám.

Magdalena Davis
Jsem ráda, že se děti i učitelé 
konečně dočkají lepších pod-
mínek pro vzdělávání. Jinak 
jsem ale hluboce zklamaná 

prací současného vedení města, které si bez 
architektonické soutěže a konzultace s občany 
vynutilo budovu, jejíž cena ještě před zahá-
jením stavby narostla z 68 na 106 miliónů. Je 
mi hořkým zadostiučiněním, že již v roce 2015 
jsem vedení města před takovými náklady (ne-
úspěšně) varovala.

Daniela páterová
Jsem nadšená. Po všech těch 
peripetiích s námitkami proti 
stavebnímu povolení a odvo-
láním jsem opravdu šťastná, že 

projekt nabyde reálných rozměrů. Je to naděje 
pro všechny rodiče školáků, všechny učitele  
i samotné žáky. A věřím, že až bude Pavilon 
stát, bude to další dílek do skládačky, díky kte-
rému se Mníšek stává lepším místem k životu.

David řehoř
Jsem rád. Jsem rád kvůli 900 
dětí, kvůli více než 1000 rodi-
čům a více než 100 zaměstnan-
cům školy, kteří byli vystaveni 

brutálnímu stresu a zcela nevyhovujícím pod-
mínkám. Pavilon jasně odkryl charaktery. Uká-
zalo se, kdo rád buduje a tvoří něco dobrého,  
a kdo jen žlučovitě prudí pod rouškou ekologie. 
Vždyť kolik padlo „ekologických“ námitek proti 
stejně rozsáhlému, čistě komerčnímu projektu 
na místě bývalého kina, ve středu města? Ani 
jediná. Na Pavilon mnoho desítek stran.

nosti. A odkázal na jinou mníšeckou kauzu, ve 
které postupoval podobně a nadřízený úřad, 
v daném případě Ministerstvo zemědělství 
ČR, rozhodnutí Kraje zrušil a vrátil k novému 
projednání. A v něm spolek zaznamenal dílčí 
úspěch. Eduard Navara v reakci na otázku po 
důvodu svých předchozích kroků učiněných  
v rámci řízení redakci informoval, že se vyjad-
řovat nebude.

Krajský úřad Středočeského kraje ve svém 
rozhodnutí z letošního 20. června zamítl od-
volání spolku Otevřené informace Zbyňka 
Jirovského a potvrdil vydané stavební povo-
lení k Pavilonu. Argumentoval mimo jiné roz-
sudkem Nejvyššího soudu o tom, že účelem 
občanských spolků není blokování, zdržování 
a protahování řízení procesními obstrukcemi, 
a řadu vznesených námitek spolku označil za 
nepřípustné, mimoběžné a nedůvodné.

Kvůli průtahům řízení město muselo řešit ná-
hradní prostory pro umístění více než stov-
ky prvňáčků, které usedají do lavic Základní 
školy Komenského 420 od začátku letošního 
září. Školu navštěvuje téměř 800 dětí, její ka-
pacita nestačí, žáci se učí i v kontejnerových 
třídách mimo hlavní budovu. Pro nové prv-
ňáčky město zvolilo dočasný pronájem pro-
stor v nově zrekonstruované administrativní 
budově ÚVRu.

7 odvolání 

5 trestních oznámení 

3 stížnosti k úřadům 
3  stížnosti  

k poskytovatelům dotace 
80  námitek
padlo k Pavilonu od několika sdružení či osob

Z radnice Z radnice
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Do podoby radnice promluví lidé 
V mníšku by měl vyrůst  

i moderní městský úřad. 
Trojice návrhů se představila 

při setkání s občany v červenci. 
Lidé budou mít možnost hlasovat  
o tom, který se jim nejvíc líbí. 
Architektonické kanceláře Štúdio K.F.A., Mio 
architects a Atelier Tsunami na červencové 
veřejné prezentaci představily studii nové 
radnice, kterou přihlásily do soutěže vy-
hlášené městem v prosinci loňského roku. 
Lidem se tak ukázala trojice návrhů, které 
hodnotící komise nominovala do užšího fi-
nále soutěže. 
Během jejich veřejné prezentace zazněly  
z řad občanů, ale i zastupitelů (zúčastnili se 
všichni, kromě jedné zastupitelky, která se pře-
dem omluvila – pozn. red.) otázky zejména  
z oblasti vlivu nové stavby na životní pro-
středí. Diskutující se ptali například na 
možnost zelené střechy, nebo zda se počítá  
s tepelnými čerpadly či solárními kolektory.  
Členové hodnotící komise se zajímali o re-
alizační náklady a ptali se na dopravní ob-
služnost celé lokality. Diskuze se rozproudila  
o tom, jestli by bylo dobré umístit parkoviš-
tě na povrchu před, nebo za stavbou, anebo  
v jejím podzemí, jak počítá návrh Štúdia K. 
F.A. architektura a design, a kolik by takový 
podzemní parking stál. Probírala se i varian-
ta, že by se podzemní parkoviště zmenšilo 
například na úkor skladovacích prostor. 
Pro umístění nového úřadu město vybralo 
Oboru pod městským kulturním střediskem 
s tím, že počítá se zbouráním penzionu. Ná-
vrhy na nový městský úřad by se měly vejít 
do předpokládaných investičních nákladů 
ve výši 55 miliónů korun.

Lidé mohou hlasovat  
pro návrh,  

který preferují,  
a případně připojit  

své připomínky  
na webu města  

www.mnisek.cz,  
a to od 10. září 2018.

Tsunami, s.r.o. 

Mio architects s.r.o. 18

POHLED SEVERO VÝCHODNÍ

Mio architects s.r.o. 

Štúdio K.F.A. architektura a design spol s r.o.
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Martina Hrdličková

Hluku z dálnice budou bránit nové valy

Pouze v jenom místě, na ulici Komenského  
a v noci překročil hluk zákonné limity. Uká-
zalo to měření, které si město na základě do-
poručení středočeských hygieniků objednalo  
u certifikované laboratoře. Na hluk z dálnice 
si stěžovali obyvatelé lokality Eden, podepsali  
i petici, kterou kvalifikované měření iniciovali. 
Město chtělo v případě nadlimitního hluku 
vyjednávat s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD)  
o stavbě protihlukové stěny za peníze státu. 

„Měření proběhlo na pěti kontrolních bo-
dech, obyvatelé Edenu k tomu zpřístupnili  
i své nemovitosti a za to jim děkujeme. Všu-
de se ale naměřené hodnoty pohybovaly pár 
decibelů pod normou,“ říká k tomu Eva Mes-

měření hluku 
z dálnice na 
Strakonice 

neodhalilo překročení 
hygienických limitů.  
Tím se v současnosti 
uzavřela cesta k jednání  
o stavbě protihlukové stěny. 
Vyrostou alespoň nové valy.

teková, referentka odboru správy majetku  
a investic.

Město upravuje projekt valu
V rámci odhlučnění město v současnosti 
počítá s protihlukovými valy. V první etapě 
to znamená prodloužení stávajícího valu  
o zhruba 50-60 metrů směrem ke hřbitovu. 
To by mělo být hotové ještě do konce roku, 
sadové úpravy přijdou na řadu příští rok. „Po-
čítáme s tím, že cestička, která vede po hře-
benu valu, se protáhne i na jeho prodloužení. 
Val bude směrovat do prostoru mezi hřbi-
tovem a mateřskou školou a povede kolem 
budoucí klubovny skauta. Domníváme se, že 

toto opatření Edenu částečně pomůže, ale 
nezakryje vše,“ uvádí starosta Petr Digrin.

Podle starostových slov město pracuje i na  
2. etapě odhlučnění. Jedná se o stavbu valu, 
navazujícího na stávající protihlukovou 
stěnu, který by částečně kryl domy a školu  
v ulici Komenského. „Město upravuje projekt, 
protože nechceme val dělat tak dlouhý, aby 
znehodnotil pozemky některých vlastníků“, 
upřesňuje starosta a dodává, že druhá etapa 
by měla být hotová příští rok. „Pak bychom 
udělali další kontrolní měření a popřípadě 
bychom zkusili znova otevřít jednání s ŘSD 
o zakrytí zbývajícího prostoru protihlukovou 
stěnou.“

Strmý vzestup počtu obyvatel potvrdil i stra-
tegický plán, který si radnice objednala. Ten-
to rozvojový dokument odhaduje, že nárůst 
počtu dětí ve městě by se měl zastavit zhru-
ba za pět let.  Rada města v tomto volebním  
období zvažovala možnost rekonstrukce 
bývalého penzionu U Kožíšků na mateřskou 
školu. Tato varianta se ale ukázala, zejmé-
na s ohledem na přísné hygienické normy, 

Město přispěje na školkovné v soukromých mateřinkách
V mníšku pod Brdy hledá dobrou 
adresu pro své bydlení množství 
mladých rodin. Kapacita 
mateřských škol a základní školy 
nestačí a je pro město jedním  
z hlavních témat.

jako nereálná. Na svém červnovém jednání 
se proto radní shodli na nutnosti vytipovat 
vhodnou lokalitu a zahájit práce na projektu 
nové mateřské školy.
Do obou městských mateřských škol  
s kapacitou 228 míst se letos nepodařilo 
umístit 43 dětí, třebaže podle místostarostky 
Daniely Páterové město v posledních 2 letech 
navýšilo kapacitu o celkem 63 míst. „To město 

Letos se nepodařilo 
umístit do městských 

školek přes 40 dětí.

Stávající val se 
prodlouží směrem  

ke hřbitovu.

financovalo z vlastních zdrojů, protože nám 
nebyla přidělena žádná dotace na navýšení 
kapacit, ani jiná forma podpory. Stále nám 
ale chybí zhruba 50 míst pro děti,“ uvádí mís-
tostarostka.
V této souvislosti radní navrhli opatření, jež 
má pomoci rodinám těch dětí, které se ne-
dostaly do obecní mateřské školy. Jedná se 
o příspěvek z rozpočtu města zákonným zá-
stupcům dítěte v maximální výši 1500 korun 
měsíčně, určený na částečné pokrytí nákladů 
spojených s platbou školného v soukromých 
předškolních zařízeních. „Věřím, že tak ales-
poň částečně pomůžeme rodinám v této ne-
záviděníhodné situaci,“ dodává Páterová.
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 
25. července tento návrh radních schválilo. 
Na stránkách www.mnisek.cz v sekci Aktuali-
ty je kromě potřebných informací pro rodiče 
také  ke stažení text žádosti, která je třeba  
k odsouhlasení a přidělení příspěvku. Tu pak 
rodiče mohou podávat na podatelnu měst-
ského úřadu.

mh
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Maskot pomohl závodit 
Na přelomu července a srpna se strážníci 
Městské police Mníšek pod Brdy zúčastnili 
celorepublikového závodu. Hledali ukryté 
check pointy.

Z policejní služebny

Blahopřejeme
Nová prolézačka 

děti láká  
k vyzkoušení.

Malé i větší děti mají na hřišti novou atrakci
V červenci se na hřišti na novém síd-
lišti objevil nový herní prvek, lanová 
pyramida. Peníze na ni se poskládaly 
z toho, co vybralo pořadatelské Sdru-
žení pro školu od návštěvníků loňské-
ho Dne dětí, mníšeckých podnikatelů 
a Nadačního fondu ZDRAVÍ A PŘÍRODA 
paní Hrdinové, a z toho, co k tomu 
přidalo město.

Na loňském Dni dětí se podařilo na lanovou 
pyramidu od lidí vybrat 50 tisíc korun a tuto 
částku koncem roku pořadatelské sdružení  
a iniciátor sbírky, Sdružení pro školu, převedlo 
darem na město. To pak k tomu přidalo další 
prostředky, a tak se za necelých 74 tisíc pyra-
mida s několika rameny mohla o těchto prázd-
ninách na hřišti na novém sídlišti objevit. 
„Záměrem bylo, aby věž nebyla moc vysoká,  
a to nejen kvůli bezpečnosti, ale i pro pozděj-
ší kontroly a revize. Pro větší bezpečnost dětí 
město pořídilo dopadovou plochu z kačírku  
a hřiště má od jara i novou příjezdovou cestu,“ 
informuje Jaroslav Vyskočil z odboru správy 
majetku a investic. 
„Děkujeme všem dárcům. Myslím, že tato akce 
měla smyl, atrakce je v obležení dětí, a to mlad-
ších i těch straších,“ uvádí k tomu místostarost-
ka Daniela Páterová. Podle jejích slov radnice 

ví také o požadavku některých obyvatel, zda 
by se na místě, kde se uvažovalo o sportovním 
hřišti s basketbalovým košem, mohl objevit 
stůl na stolní tenis.  „Bohužel jiným lidem je ale 
nepříjemný zvuk, který driblování nebo ping-
-pong doprovází,“ říká k tomu místostarostka.

mh

l  Vybírá v rámci veřej-
né zakázky malého 
rozsahu „Rekonstruk-
ce požární nádrže 
Rymaně“ cenovou 
nabídku společnosti 
M BUILD, s.r.o. na rea-
lizaci akce. 

l  Souhlasí s předlo-
ženou projektovou 
dokumentací boura-
cích prací – ubytov-
na Obora, Na Oboře  

č. p. 880, Mníšek pod 
Brdy, č.parc. 13/2,  
v k. ú. Mníšek pod 
Brdy. 

l  Rozhodla o výběru 
dodavatele (ekono-
micky nejvýhodněj-
ší nabídky) veřejné 
zakázky „Výstavba 
školního Pavilonu, 
ZŠ Mníšek pod Brdy“  
a vybrala dodavatele 
PKS stavby a.s.

l  Souhlasí s přijetím 
dotace ze Středočes-
kého infrastruktur-
ního fondu v rámci 
Tematického zadání 
Podpora rozvoje a ob-
novy základních škol 
ve výši Kč 8 013 068,- 
na projekt „Město 
Mníšek pod Brdy – 
Rozšíření kapacity ZŠ 
v Mníšku pod Brdy 
Komenského 420“.

Krátce z jednání rady města
rada města č. 105 z 13. 6. 2018, 106 z 27. 6. 2018 a 107 z 18. 7. 2018

l  Souhlasí s předlože-
nou PD na akci: Cyk-
lodráha Za Rybníky 
– BMX pro mládež 
na pozemku města, 
č . parc. 2829/1 v k. ú. 
Mníšek pod Brdy. 

l  Bere na vědomí 
výsledky měření  
a byla seznámena  
s Protokolem o au-
torizovaném měření 
hluku ze silniční do-
pravy na dálnici D4 
v Mníšku pod Brdy 
– lokalita Eden

(Výběr z usnesení v plném  
znění na www.mnisek.cz)

oskar Mayer
strážník

Smyslem účasti v závodě nebylo vyhrát, 
ale především upozornit na charitativní or-
ganizaci Klubko s nití pomáhá. Její členky 
mníšeckým strážníkům uháčkovaly maskota  
– medvěda cestovatele, v modrém tričku. Ten 
nás pak na celém závodu doprovázel. Rádi 
bychom uspořádali na sociálních sítích veřej-
nou aukci, jejíž předmětem bude právě náš 
medvídek, a získané peníze bychom Klubku 
s nití věnovali.
I když náš tým v závodu nezvítězil, těší nás, že 
jsme ho zdolali a ani po stovce nachozených 
kilometrech nás optimismus a chuť pomáhat 
neopustily. Více informací o Klubku najdete 
na jeho facebookové stránce.

Bude na „staráku“ dětská věž a lanovka?
Poptávka po dětských hřištích je  
v Mníšku velká. Potvrdil to i dotazníko-
vý průzkum mezi občany v rámci stra-
tegického plánu. Po modernizaci hřiště 
na novém sídlišti se má v nejbližších 
týdnech dočkat nových herních prvků 
i staré sídliště.

Město chce rozšířit stávající hřiště nad Domo-
vem pro seniory, které tady vyrostlo zhruba 
před dvěma roky z iniciativy několika spolků. 
Proběhlo výběrové řízení s požadavkem, aby 
hřiště nově obsahovalo i multifunkční věž  
a taky lanovku. „Chtěli jsme, aby na hřišti bylo 
i něco jiného, než je pískoviště a prolézačky,“ 
říká k tomu místostarostka Daniela Páterová  
a dodává, že koncem července došlo k otevírá-

ní obálek a komise doporučila radním schválit 
jednu ze tří došlých nabídek.
Záměr se ale nesetkal s všeobecným přijetím. 
„Naši uživatelé a taky někteří lidé z okolních 
domů se bojí, že je hluk z hřiště, na kterém by 
se měla scházet i mládež, bude rušit,“ uvádí  
k tomu Jan Daniel, ředitel Domova pro seniory, 
který má hřiště téměř pod okny. 
„Mrzí mne tato komplikace. Nicméně udělám 
s kolegy v radě všechno proto, aby se děti ze 
starého sídliště nového hřiště co nejdříve do-
čkaly. Vytipovali jsme tři místa, kde by nové 
herní prvky mohly stát, a domluvili jsme se, 
že se co nejdříve sejdeme se zástupci Domeč-
ku i okolních bytovek, společně je projdeme  
a určíme nejvhodnější umístění,“ informuje 
místostarostka Daniela Páterová.

mh

Mnoga ljeta, paní Dlouhá!
Město se prostřednictvím starosty Petra  
Digrina a matrikářky Miluše Balíkové připo-
jilo ke gratulantům, kteří 22. srpna popřáli 
k výjimečnému životnímu jubileu paní Věře 
Dlouhé. Maminka zdejšího pana faráře totiž 
slavila neuvěřitelné, 100. narozeniny! V Do-
mově pro seniory, kde poslední roky žije, 
měla malou oslavu. 
Věra Dlouhá při tom zavzpomínala také na 
to, jak jako malá holčička pobývala u své 
babičky v Praze na Klárově. A jak tenkrát 
na vlastní oči vídala prezidenta Tomáše  
G. Masaryka. „Dívali jsme se na něj z oken 
v prvním patře. Chodil buď pěšky se svým 
pobočníkem, nebo jezdil na koni, a to byl 
teprve krásný pohled na postavu prezidenta 
na koni,“ vyprávěla narozeninovým hostům 
o momentech, které se jí vryly do paměti.  
A na rozdíl od dobových fotografií nevy-
bledly. 

mh

Petr Digrin gratuluje 
oslavenkyni. 
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Volební okrsek č. 1

Volební okrsek č. 2 Volební okrsek č. 3

Volební okrsek č. 4

Informace k volbám do zastupitelstva Mníšku pod Brdy

Volební místnost: 

MĚSTSKÝ ÚřAD, 
Dobříšská č. p. 56, Mníšek pod Brdy 
Mníšek pod Brdy 
Čisovická – č. p. 20, 21, 33, 105, 106, 107,  
108, 109, 110,111, 112, 113, 114, 131, 132,  
140, 152, 153, 184, 199, 204, 220, 228, 232,  
1152

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

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

Náměstí F.X. Svobody, Nová, Pražská,  
Skalecká – č. p. 124, Terezie Wagnerové, 
Tovární, U Lesíka, Vejhrádek, Za Rybníky,  
Za Sokolovnou a dále č. ev., 119, 181,  
356

Volební místnost: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 
Komenského č. p. 420, Mníšek pod Brdy  
Mníšek pod Brdy 
Jana Šťastného, Ke Škole, Komenského –  
č. p. 272, 337, 357, 387, 420, 427, 433, 471, 
833, 851, 881, 913, 426, 1533, 1587

Nádražní – č. p. 603, 604, 613, 614, 615, 616, 
617, 618, 1086,

Rymáňská, Švermova, V Edenu

Volební místnost: 

DOMOV pRO SENIORy, 
Skalecké náměstí č. p. 500, Mníšek pod Brdy

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

Volební místnost: 

pENZION U KOžÍŠKů, 
Rymaně č. p. 291, Mníšek pod Brdy

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

Hladový vrch, Jarní, Kamenné,  
K Luckému mlýnu, K Třešňovce, Letní, 
Lucký mlýn, Luční, Polní, Průmyslová,  
Rymaně, Severní, U Červeného Kříže,  
U Nádraží, U Kolejí, U Lesa, U Lípy,  
Včelník, Za Lesem, Zimní  
a dále č. p. 1112, 226, č. ev. 202,  
414, 743 

Volební okrsek č. 5
Volební místnost: 

HASIČSKÁ ZBROJNICE, 
č. p. 1167, Stříbrná Lhota, Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy – Stříbrná Lhota

VOLBy SE KONAJÍ
5. října 2018 (pátek)  
od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a 6. října (sobota)  
od 8.00 do 14.00 hodin. 

Aby vaše hlasy nepropadly
V rámci komunálních voleb lze volit několika způsoby. Každý volič má tolik hla-
sů, kolik se volí členů zastupitelstva (v případě Mníšku pod Brdy je to 15). Může 
uplatnit všechny, jen několik nebo žádný.

Jednou z možností je zakřížkovat jednu stranu a nic jiného. Hlas se pak započte každému 
kandidátovi strany v pořadí od prvního do 15. Jestliže ale zaškrtnete celou stranu a zároveň dáte 
hlas i jejím jednotlivým osobnostem, preferenční hlasy se v rámci strany už nepočítají. 
Nebo je možné označit jednu stranu a k tomu jednotlivé kandidáty jiných stran. Hlas se za-
počte napřed každému jednotlivě označenému kandidátovi ostatních stran a poté se dopočítají 
do 15 kandidátů podle pořadí na zaškrtnuté stranické listině. 
Anebo lze označit pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), napříč různými kandidát-
kami.  Hlas se pak započte každému označenému. Okrsková volební komise nejdříve zjišťuje 
počet hlasů pro každého kandidáta jednotlivě čárkovací metodou a až poté počty hlasů pro 
jednotlivé strany jako součet hlasů pro její kandidáty.

mj

Hlasují i cizinci
Obyvatelé Mníšku pod Brdy, kteří ne-
jsou státními občany České republiky, ale 
jsou státními občany členských zemí Evrop-
ské unie, a chtějí volit, musejí být zapsaní  
v dodatku stálého seznamu voličů. O ten-
to zápis mohou požádat na Městském úřadě 
na odboru vnitřních věcí - evidence obyvatel  
v úředních hodinách ústně nebo písemně 
nejpozději do 

3. října 2018 do 16 hodin. Pokud je zapsaný 
z minulých voleb, žádost opakovat nemusí. 

Miroslava Jeřábková,  
 OVV – evidence obyvatel

DALŠÍ INFORMACE pOSKyTNE 
městský úřad mníšek pod Brdy, 

odbor vnitřních věcí – mirka Jeřábková,
tel. 318 541 939 

e-mail: mirka.jerabkova@mnisek.cz
nebo také na www.mnisek.cz
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Volební PreZenTace Volební PreZenTace

Šárka 
Slavíková  
Klímová
TOP 09  
a Nezávislí

Magdalena 
Davis 
Společně  
pro mníšek Marie 

Šretrová 
Nezávislí  
městečka  
pod Skalkou

Lenka  
Jeřábková
mníšečtí patrioti

1)  Jmenovala bych pětičlennou komisi 
pro strategické plánování, ve které by 
zasedli zástupci veřejnosti, zastupitelů 
i zaměstnanců MěÚ a zaštítili plnění 
strategického plánu v souladu s roz-
počtem města.

2)  Problémů vidím hned několik – špatný 
až havarijní stav komunikací, chátrající 
majetek města nebo ekologickou zá-
těž za Kovohutěmi, kde uniká do půdy 
a spodní vody řada jedovatých látek. 
Tím hlavním ale podle mě zůstává 
školství. Školní Pavilon sice na nějakou 
dobu vyřeší problém s prostorem pro 
třídy a družinu ZŠ, jiné problémy ale 
zůstanou (vysoký počet žáků ve třídě) 
a další tím dokonce vzniknou (tlak na 
kapacitu jídelny a tělocvičen, neosob-
ní ráz velké instituce). Řešení vidím ve 
zřízení druhé, menší školy, kterou by  
v případě, že se v letech 2030-2050 
naplní předpověď poklesu dětí v regi-
onu, bylo možné přestavět na domov 
pro seniory, kterých bude tou dobou  
naopak přibývat.

1)  Poděkovala bych za zvolení a projev 
důvěry. Veřejnost by měla být infor-
mována o všem pravdivě a včas. A to 
nejen kvůli kontrole, ale i za účelem 
vtažení obyvatel města do rozhodova-
cích procesů ve všech oblastech života. 
Občané chtějí lidský přístup úřadu, ne 
boj s větrnými mlýny. Městečko rychle 
roste. Jeho majetek není udržován tak, 
jak by bylo třeba. Budoucí opravy bu-
dou finančně a časově náročné. Je nut-
né velice důkladně zvažovat každou 
novou investici.

2)  Město jako zaměstnavatel nedostateč-
ně zajišťuje podmínky pro profesionál-
ní práci úředníků: pracovní prostředí, 
rozdělení odpovědností (kompetence) 
a průběžné vzdělávání. To vše se odráží 
na kvalitě podkladů pro finanční řízení 
města, což je úkolem zastupitelů. Efek-
tivní a kvalitní informace jsou základní 
kameny pro strategické řízení a pro 
zodpovědné zpracovaní finančních vizí 
a rozpočtů, na kterých se mohou obča-
né jako partneři podílet.

1)  První, co bych udělala, by bylo zavede-
ní vodovodu do těch částí města, kte-
ré jsou dosud zásobovány z vlastních 
studní. Klimatické podmínky se mění, 
studny vysychají a situace je kritická  
– zvláště ve spodní části Rymaně,  
ve Stříbrné Lhotě a části Mníšku.

2)  Problémy, které zůstávají k řešení, jsou: 
dostavba Pavilonu, kapacita mateř-
ských škol i základní umělecké školy, 
nedostatek lékařů a zlepšení podmí-
nek jejich i pacientů, zlepšení podmí-
nek staroušků v DD – postupná rekon-
strukce, uzavřená oddělení, výstavba 
a restruktualizace nového MÚ, hřiště, 
míst pro setkávání a relaxaci všech vě-
kových skupin, zlepšení celkové bez-
pečnosti sociálních služeb pro všech-
ny, postupné odstranění ekologické 
zátěže Kovohutí – Bažantnice.

Anketa lídrů 
kandidátních listin

1.  co byste ve funkci 
starosty/ky udělal/a 
jako první? 

2.  Jaký největší problém 
k řešení ve městě stále 
přetrvává?

(Odpovědi jsou řazeny v pořadí,  
jak je redakce obdržela) 

1)  Otevřela bych všechny skříně, abych 
se s kostlivci seznámila co nejdříve. Ale 
teď vážně. Vzhledem k tomu, že výstav-
ba Pavilonu bude v plném proudu, tak 
bych se seznámila detailně s podkla-
dy souvisejícími se stavbou. Současně 
bych připravovala rozpočet města na 
rok 2019.

2)  Problémů ve městě přetrvává dost – 
nedokončená infrastruktura, parková-
ní, nedostatek služeb, kapacit ve škol-
ských zařízeních. Nicméně problém, 
který se týká nás všech bez ohledu 
na věk, je špatná kvalita silnic a chod-
níků. Je nutné se soustředit právě na 
ně, spolupracovat a tlačit na kraj, aby 
se staral o své komunikace, a shánět 
dotace na opravu těch, na které v roz-
počtu finance nezbydou. S tím souvisí 
řešit i parkování v Mníšku s napojením 
na PID, jednat o parkovišti P+R v Praze  
a nejlépe i o zlepšení vlakového spojení.

1)  Nejprve se podrobně seznámím s cho-
dem obce a úřadu. Určitě změním styl 
řízení úřadu a komunikaci s veřejností. 
Současně vytvořím pozitivně naladěný 
tým, který začne se skutečnou vizí roz-
voje města směrem k roku 2030 a bude 
na ní úzce spolupracovat s občany. Vol-
bami nic nekončí, volbami vše začíná. 

2)  Město budoucnosti je především  
o službách pro občany. Proto začnu  
s rozvojovými programy pro mládež, 
seniory i drobné podnikatele. Zajis-
tím interakci seniorů a mládeže. S tím 
mám skvělou zkušenost ze školy, na níž 
jsem ředitelem. S tím souvisí i fungo-
vání vedení města a úřadu. Zásadní je 
podpora aktivit občanů, včetně kultury  
a sportu. K tomu musejí být vytvořeny 
odpovídající prostory a programy. Na 
nich se musejí podílet sami občané  
a musejí dostat prostor pro svou sebe-
realizaci. 

Radko 
Sáblík
OdS
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Volební PreZenTace Volební PreZenTace

Miroslav 
Vilimovský 
Otevřená  
radnice Jitka 

Vočková 
aNO 20111)  Jednoznačnou prioritou je stabilizace 

městského úřadu, tak aby byl schopen 
kvalitně plnit úkoly. Jedná se o nároč-
nou výzvu, kdy práce s lidmi je nedo-
ceněna, ale naprosto zásadní. Součástí 
tohoto procesu by bylo zjištění skuteč-
ného stavu financí, majetku a jednot-
livých organizačních útvarů úřadu. Na 
toto musí navazovat vyhodnocení po-
třeb a možností města.

2)  Největším problémem je dlouhodobé 
a nekoncepční neřešení všech stěžej-
ních funkcí, které město zabezpečuje. 
Například školství, doprava (rozbité 
silnice, výjezd z města), kultura a spo-
lečenský život (azbestové domy), péče 
o seniory, územní plán (připravuje se 
již 8 let), revitalizace rybníků, ekologie 
(měřicí stanice, hydrologická opatření) 
a samozřejmě samotný úřad. O všech 

1)  Jsem srdcem i profesí učitelka. Pokud 
by došlo k mému zvolení do funkce 
starostky, jako první bych se musela 
důkladně seznámit s chodem úřadu  
a jeho zaměstnanci. Seznámila bych  
se se zákony a právními normami  
vztahujícími se k řízení města. 

2)  V našem městě není v důsledku ná-
růstu nové generace stále dostatek 
kapacity pro umístění všech dětí před-
školního věku do státní mateřské školy. 
Děti nemají také dostatek podnětného 
prostoru pro sportovní vyžití ve vol-
ném čase.

Anketa lídrů 
kandidátních listin

1.  co byste ve funkci 
starosty/ky udělal/a 
jako první? 

2.  Jaký největší problém 
k řešení ve městě stále 
přetrvává?

(Odpovědi jsou řazeny v pořadí,  
jak je redakce obdržela) 

Josef  
Dvořák 
Sdružení  
nestraníků

1)  Možná to bude znít příliš jednoduše, 
ale nejdříve bych se rád seznámil s cho-
dem úřadu a úředníky. Rád bych zlep-
šil komunikaci mezi občany a městem 
a zároveň vytvořil vhodné prostředí  
a podmínky pro práci všech zaměst-
nanců úřadu urychlením výstavby no-
vého městského úřadu, aby měl každý 
odbor důstojné prostředí pro svou prá-
ci. Spokojenější by byli i občané, kteří 
na plně funkční úřad přijdou, a měst-
ská policie, která by měla novou, odpo-
vídající služebnu, zajišťující její 100% 
akceschopnost.

2)  Přetrvávajících problémů je samozřej-
mě více, od otázky Pavilonu, silnic, are-
álu Kovohutí a ÚVRu, využití průmyslo-
vé zóny atd. Podle mě je ale ve městě 
největším problémem snaha někte-
rých zájmových skupin o zviditelnění 
na úkor občanů a jejich poukazování 
na to, jak to ostatní dělají špatně. „Kdo 
jest bez viny, nechť hodí kamenem“ 
nebo úplně postačí „Podle sebe sou-
dím tebe“.

Daniela 
páterová 
mníšek – město 
pro rodinu

1)  Úplně nejdříve bych vytvořila  
v rámci rady města funkční tým – roz-
dělila bych mezi její členy základní 
kompetence, aby bylo jasné, kdo za co 
zodpovídá. A hned následně bych svo-
lala mimořádný kontrolní den na stav-
bě Pavilonu – nejvýznamnější stavbě 
v našem městě. Pozvala bych na něj 
všechny nové zastupitele, aby se od 
zástupců stavební firmy, projektové-
ho manažera i technického dozoru 
dozvěděli všechny důležité informace  
o stavbě.

2)  Nejzásadnějším problémem je podle 
mne stále nedostatečná kapacita ma-
teřských škol. Výstavbu nové budovy 
mateřské školy se třemi třídami bych 
chtěla začít realizovat co nejdříve. Jen 

1)  Nejprve bych poděkoval všem, kteří 
nás podpořili. Toho si moc vážíme. Pak 
bych okamžitě začal plnit svůj první vo-
lební slib – odpady zdarma pro všech-
ny trvale hlášené občany. A následně  
i ty další, aby se toho stihlo co nejvíc. 

2)  Největší dluh máme ve stavu silnic  
a chodníků. Na to se v příštím období 
chceme zaměřit především. A nebude 
to žádné „šolichání.“ Opravíme celé 
město tak, aby vypadalo stejně hezky  
a příjemně, jako naše náměstí. Finanč-
ní prostředky bychom dále směro-
vali do oblasti volnočasových aktivit  
a sportu teenagerů a nezapomeneme 
ani na letní koupání v Mníšku, které vi-
díme jako svůj dluh a slib, jenž se nám 
zatím nepodařilo splnit. Postavíme 
nový městský úřad, aby se našim úřed-
níkům dobře pracovalo a nemuseli se 
bát, že jim budova spadne na hlavu. 
Řešit budeme i autobusy na Příbram  
a samozřejmě dopravní bezpečnost 
ve městě. Práce nás čeká dost, ale já se  
na to těším.

petr 
Digrin 
STaN

navrhnout a prodiskutovat s veřejnos-
tí vhodné místo a vytvořit zadání pro 
projekt bude časově náročné, proto 
není důvod otálet.

výše uvedených problémech se ví 
desítky let, na mnohé jsou připrave-
ny projekty, nicméně chybí realizace  
a vůle dělat věci bez postranních úmy-
slů.
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přivítali jsme nové mníšecké občánky

Alena Zdeněk

Linda Adéla 

Matěj Filip

Patrik Leontýna

Matyáš Kryštof

Tobiáš Michaela

Vojtěch Viktorie
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VíTÁní občÁnKů  KrÁTce Z oKolí

Keramické sousoší z kašny na náměstí 
17. listopadu vyobrazující dvanáct 
znamení zvěrokruhu je po rekonstrukci 
zpátky na svém místě. 

Rekonstrukce sousoší vyobrazujícího dvanáct 
znamení zvěrokruhu proběhla pod dohledem 
akademického sochaře Petra Siegla a kašna má 
mimo jiné dvanáct trysek namísto původních 
čtyř. 
Podle příbramského místostarosty Václava 
Švendy se město chystá postupně opra-
vit, případně restaurovat i další sochy  
v Příbrami. 

Restaurátorský průzkum a samotné restauro-
vání památky provedl Tomáš Otoupal, student 
6. ročníku Školy restaurování děl sochařských 
Akademie výtvarných umění v Praze pod od-
borným vedením vedoucího pedagoga Petra 
Siegla, který je rovněž autorem návrhu restau-
rátorského postupu.
Sousoší je z keramického páleného materiálu, 
tvoří ho osmatřicet dílů, které vznikaly samo-
statně a sesazeny byly poté jednotlivě. Před 
restaurováním bylo popraskané, některé frag-
menty chyběly a bylo poškozené nevhodným 
nátěrem.

mh
Zdroj a foto: Město Příbram

Kvůli novele stavebního zákona stavebníci 
potřebují k žádosti o stavební povolení 
doložit i soulad jejich záměru s územním 
plánem prostřednictvím stanoviska odboru 
územního plánování. Úřad územního 
plánování v Černošicích byl však v posledních 
měsících kvůli množství žádostí a nedostatku 
zaměstnanců paralyzovaný a kvůli tomu 
požádal o pomoc s vyřízením 110 žádostí 
Krajský úřad. Hejtmanství původně uvažovalo, 
že je předá na ostatních 26 úřadů územního 
plánování v kraji. 

„Po zvážení situace, která je při zajišťování 
výkonu státní správy v rámci regionu 
velmi vážná, bylo rozhodnuto, že městu 
vypomůžeme vyřízením všech těchto žádostí,“ 
prohlásil ředitel krajského úřadu Jiří Holub  
s tím, že další by Černošice již měly vyřídit samy, 
protože se jim podařilo získat pracovní posily. 
Před přijetím novely stavebního zákona Kraj 
navrhoval, aby soulad záměru s územním 
plánem obce posuzoval jako dosud stavební 
úřad.

mh
(zdroj: www.kr-stredocesky.cz)

Znamení zvěrokruhu je zpět 
na příbramském náměstí

Černošice nestíhají, pomůže Kraj

Občanský průkaz 
udělají i na Dobříši
Novinkou ve vydávání občanek je, že od le-
tošního července jsou vydávány pouze s kon-
taktním elektronickým čipem. Lidé se mohou 
rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu ak-
tivují (mohou to udělat i později), aktivace vy-
žaduje zadání identifikačního osobního kódu 
a deblokačního osobního kódu.
Aktivovaný čip umožní využívání občanské-
ho průkazu při vzdálené autentizaci držitele 
a k přístupu k identifikačním údajům. Dosa-
vadní občanské průkazy bez čipu zůstávají 
v platnosti, hromadná výměna dokladů se 
dělat nebude. Lhůta pro vydání občanské-
ho průkazu zůstává 30 dnů, kratší lhůta  
za správní poplatek je v pracovních dnech 
do 24 hodin (lze vyzvednout pouze na Mini-
sterstvu vnitra), nebo do 5 pracovních dnů. 
Správní poplatky za vydání občanského prů-
kazu pro občana staršího 15 let: ve lhůtě do  
5 pracovních dnů – 500 Kč, do 24 hod. v pra-
covních dnech – 1000 Kč

mh
(Zdroj: www.dobrisskoaktualne.cz)

Líšnice je na seznamu 
„suchých“ obcí
Líšničtí mohou požádat o dotaci Dešťovka, 
aniž by museli dokládat, že jejich obec spadá 
do suché oblasti. Dotace Dešťovka umožní po-
krýt až z 50 procent výdaje na pořízení systé-
mu na zachytávání srážkové vody na zalévání 
zahrady, akumulaci srážkové vody pro spla-
chování WC a zálivku a na využívání přečištěné 
odpadní vody jako vody užitkové. 
Dotaci vypsalo Ministerstvo životního pro-
středí a Státní fond životního prostředí ČR na 
podporu udržitelného hospodaření s vodou  
v domácnostech v rámci Národního programu 
Životní prostředí. 
Cílem programu je motivovat vlastníky a sta-
vebníky rodinných a bytových domů v celé 
republice k efektivnímu hospodaření s vodou 
a snížit tak množství odebírané pitné vody  
z povrchových a podzemních zdrojů.

mh
(Zdroj: www.obeclisnice.eu)

Dobřichovičtí se dočkají 
opravy dalších ulic
Díky dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj 
městečko na Berounce opraví další ulice, je-
jichž povrch ze zámkové dlažby je propadlý  
a při deštích se na něm tvoří nebezpečné, hlu-
boké kaluže. Konkrétně se jedná o části ulic 
Jugoslávská a Ruská nedaleko páteřní Pražské 
silnice. Ze stejného dotačního titulu Dobřicho-
vice nechaly v minulých letech opravit rovno-
běžné úseky dalších okolních nebo navazují-
cích ulic. Celkové investiční náklady činí přes 
1,2 miliónu korun a dotace by je měla pokrýt 
z poloviny. Oprava obou ulic proběhne ještě 
během letošního roku.

mh
(Zdroj: www.dobrichovice.cz)

Restaurování kašny provedl 
Tomáš Otoupal pod 
vedením akademického 
sochaře Petra Siegla.
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Milan Herman: I v šoubyznysu musíte 
stát nohama pevně na zemi

Martina Hrdličková
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Měl klukovský sen o tom, že se stane inžený-
rem, tak jako tatínek jeho kamaráda z dětství, 
který z cest po světě vozil desky zahraničních 
kapel. Ty totiž v Československu 70. let k mání 
nebyly. Od poslouchání desek zamířil k hraní 
na hudební nástroje v amatérských kapelách  
a pak až k práci v prestižním mezinárodním 
hudebním vydavatelství. Tam, kde by jiní  
možná viděli cíl své kariérní cesty, měl Milan 
Herman vlastně její začátek.

Kde nastal ten okamžik, kdy jste si řekl, že se 
nebudete živit ani jako inženýr, ale ani jako 
muzikant?
To je otázka životních příležitostí, toho jak se 
člověk rozhodne, když stojí na nějaké křižovat-
ce. Po roce 89 jsem využil kamarádskou nabíd-
ku odjet do Londýna. Když jsem se po dvou  

letech vrátil, zjistil jsem, že kluci z kapely po-
věsili hraní na hřebík a podnikají. Stál jsem na 
ulici s novou, v Londýně koupenou, elektric-
kou kytarou. Zjistil jsem, jak se změnil hudební 
styl a mně to nic neříká. Náhoda a štěstí stály 
za tím, že jsem se pak dostal jako moderátor 
do hudebního týdeníku Trip na OK 3, tehdej-
ším třetím kanále ČT. Na konkurz jsem šel totiž 
původně jen jako doprovod kamarádky, ale 
taky jsem to zkusil a vzali mě. Jeden z mých 
prvních rozhovorů byl se zpěvačkou Suzanne 
Vega, která tehdy do republiky přijela koncer-
tovat. Tak jsem nakoukl do hudebního zákuli-
sí. Byla to doba, kdy bylo možné se na inzerát  
v Annonci dostat do mezinárodního vydava-
telství POLYGRAM a později jsem dostal vý-
hodnější nabídku z vydavatelství BMG. Takhle 
jsem vplul do hudebního byznysu.

lidé si vás můžou pamatovat jako porotce  
1. ročníku talentové soutěže česko hledá  
SuperStar. Kam se podle vás tato soutěž za 
těch čtrnáct let posunula? 
Tu soutěž vymyslel člověk, který pro BMG 
vyhledával nové talenty, a byla celosvětová 
dohoda, že vítězové budou vždy patřit pod 
toto vydavatelství. V porotě byl automaticky  
i zástupce tohoto vydavatelství a já jsem tehdy 
byl ředitelem její pobočky pro Česko a Sloven-
sko. Dalšími porotci tehdy byli zpěvák Ondřej 
Hejma, skladatel Ondřej Soukup a textařka Gá-
bina Osvaldová. Na rozdíl od dalších porot, my 
jsme se mezi sebou hádali, měli jsme jiné ná-
zory, jiskřilo to, nebyla to žádná nuda. Záměr 
tehdy byl, že s vítězi se bude pracovat dál, a to 
se i stalo. Dnes je to jiné, ze SuperStar se stal 

Ještě než se přistěhoval 
do Mníšku, hlásil se do 
poroty Brdského kosa.

racoval jako ředitel české pobočky mezinárodního hudebního vydavatelství BmG. Byl šéfproducentem
TV Prima, připravoval pořady na Nově. možná si ho pamatujete jako porotce první řady televizní  

soutěže Česko hledá SuperStar. dnes má agenturu na pořádání koncertů a firemních akcí a věnuje  
se i objevování mladých hudebních talentů. V mníšku žije 4 roky a bydlení tady mu splnilo taky 

sen o profesionálním nahrávacím studiu.
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ryze televizní pořad, kde je důležitá bulvárně 
dryáčnická dramaturgie a silné emocionální 
příběhy.  To, že někteří účinkující hezky zpívají, 
je tak nějak vedle toho. Cynicky říkám, že te-
levize jsou stroje na vysílání a prodej reklamy  
a mezi tím jsou nějaké vycpávky v podobě po-
řadů. SuperStar je velká vycpávka na shánění 
velkých obchodních partnerů. 

Prosadí se v šoubyznysu člověk, který je au-
tentický nebo ten, který má naučené určité 
vnější grify?
Jsem přesvědčený, že je třeba oboje. I to mu-
zikantství je zčásti řemeslo a je třeba umět 
jeho základní techniky. Začínajícím zpěvákům 
říkám, že není špatné kopírovat vzory, učit se 
na jejich písničkách. I chování na koncertech 
se dá okoukat, nemyslím tím ale, že okoukáte 
gesta nebo mimiku. Pokud člověk není prázd-
ný, něco z něj vyzařuje, tak jestli k tomu použí-
vá nějaké řemeslo, gesta, světla, pyrotechniku, 
tak je to v pořádku. Na druhou stranu lidi po-
znají, když je to jen na efekt, bez obsahu.

a co ti, kteří mají talent, ale ze svého vystou-
pení při nejlepší vůli nedokáží udělat šou, už 
jen proto, že jsou introvertní? 
Setkal jsem se s řadou takových lidí. Jedním  
z nich byl například výtečný kytarista a zpěvák, 
který si navíc skládal svoje písničky, tenkrát 
jsme mu vydali i cédéčko. Měl ale ohromný 
problém při živém vystoupení, byl strašně ner-
vózní a prostě to nešlo. V takových případech 
radím, aby se stáhli do pozadí, byli autory 
nebo jen součástí kapely, kde na ně nebude 
tak vidět. Nejdříve se většinou cítí uražení, 
protože přece mají sen, že budou stát před 
vyprodanou halou, ale většinou mi nakonec 
dávají zapravdu.

co vlastně stálo za tím, že jste odešel z vel-
kých korporací, jako bylo mezinárodní hu-
dební vydavatelství nebo domácí televize? 
Pro leckoho to může být …
Divné… já vím. Koncem 90. let lidi začali vy-
palovat cédéčka a hudební trh šel dramaticky 
dolů. Pak došlo ke spojování hudebních vyda-
vatelství BMG a SONY MUSIC a na mě vyšla, jak 
se říká, ta kratší sirka, zahraniční majitelé se 
rozhodli pro zdejšího ředitele SONY. V televizi 
Nova  jsem po roce zjistil, že pracuju na něčem, 
co nikdo nechce, a na Primě jsme si, řekněme, 
lidsky nesedli.

Jak vnímáte postoj, který dal první najevo  
Tomáš Klus, když odmítá vystupovat na  
akcích sponzorovaných agrofertem? 
Beru to jako jeho osobní hrdinství, když takhle 
promluví a připraví se tím o nějaké peníze.  
U Tomáše je jeho názor dlouhodobě známý, je 
to jeden z mála lidí, který dělá věci bez očeká-
vání, že mu to přinese body. Je to prostě frajer. 
U umělců, které moje agentura zastupuje, to 
není tak jako v amerických filmech, kde ma-
nažer proti vůli svého umělce rozhodne, že 
někde bude nebo nebude vystupovat. Je to 
umělcova osobní odpovědnost, že pak bude 
spojovaný s určitou skupinou lidí a nebude to 

moct později popřít, protože to bude díky mo-
derním technologiím, jako je třeba natáčení 
videí na mobily, zdokumentované.

Kromě zastupování umělců a pořádání kon-
certů zařizujete i různé firemní akce. co vás 
na tom hlavně baví?
Obracejí se na mě s tím, abych jim vymyslel 
program. Ať vymyslím něco atraktivního jak 
pro zaměstnance, tak pro klienty nebo ob-
chodní partnery. No a vzhledem k tomu, že 
se ty firemní akce pořádají často každý rok  
a z malého česného šoubyznysového rybníčku 
se tam vystřídaly už všechny ryby, tak právě to 
vymýšlení mě baví…

Mladým talentům se věnujete i po SuperStar. 
Porotcujete i menší soutěže, stranou mediál-
ního zájmu, a produkujete cd pro jejich vítě-
ze. co vás na tom zajímá?
Když založíte agenturu, můžete pracovat se 
známými osobnostmi a kapelami, ale po dvou 
letech zjistíte, že děláte pořád dokola to samé. 
A že se to nikam nevyvinulo. Mám asi vroze-
nou radost z úspěchu neznámých umělců. 
Raduju se, když jim publikum tleská. Hledám 
talenty podobně jako dříve, jen už nemám za 
zády ohromné hudební vydavatelství, které 
by mě svazovalo tlakem na zpětné příjmy. Asi 
jsem postižený tím, že mě baví podporovat 
mládež. Ti dvanácti, třináctiletí jsou zábavní, 

nejsou omezení uvažováním o tom, co jejich 
zpívání řeknou ostatní, nebo jak u toho vypa-
dají….

Jak konkrétně vaše spolupráce s mladými ta-
lenty vypadá? 
Říkám jim věci narovinu. Někdy jednoduše 
pomůžu tím, že někoho vezmu do svého stu-
dia, zjistím, jak zpívá, jak se u toho chová, jak 
zvládá trému, udělám fotku nebo malé video. 
Někdy se ale stane, že za mnou přijde s tím, 
že chce udělat v šoubyznysu kariéru, a ptá se 
rovnou, co pro to má to udělat. Odpovídám, že 
pak musí mít peníze, hodně peněz – na stylis-
tu, fotografa, autory, které pro něj napíšou text 
a hudbu, i na muzikanty, které je třeba zaplatit. 
Dřív jsem spolupracoval s tím, kdo uměl zpí-
vat, časem jsem ale zjistil, že je to jen jedna 
část talentu, že ještě cennější je, když je někdo 
komplexní osobnost, když si písničky píše sám. 
Jedním z takových talentů, se kterým dodnes 
spolupracuji, je Michal Horák. Potkal jsem ho 
na jedné soutěži jako patnáctiletého, dnes je 
mu dvacet, skládá, hraje, točí videoklipy, doce-
la pravidelně koncertuje. Ve svém nahrávacím 
studiu ale nedělám jen profesionální hudební 
nahrávky. Natáčel jsem například pražskou 
amatérskou kapelu, která chce nahrávku věno-
vat jako svatební dar své zpěvačce. Nahrávka 
může být dárek při narození dítěte nebo u mě 
může například manžel nahrát písničku své 
ženě k výročí nebo k Vánocům.

Už poněkolikáté porotcujete brdského kosa. 
Kam by se podle vás měla soutěž vyvíjet?
Odpovím příkladem. Účastním se řady po-
dobných soutěží a jednou z nich je Česko zpí-
vá. Když začínala, měla název Podkrkonošský 
čtyřlístek a během let udělala obrovský skok. 
Ti malí soutěžící mají skutečně pocit, že stojí 
na prknech, která znamenají svět. Každopád-
ně si přeju, aby se do Brdského kosa hlásilo víc 
dětí z Mníšku, vždyť je tu veliká škola se spous-
tou dětí, a kdyby každá třída vyslala jednoho 
zástupce… Nechce se mi věřit, že by zdejší klu-
ky a holky nezajímala hudba, že nesní o tom, 
že stojí na pódiu a zpívají před lidmi…
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Milan Herman,  54 let
l vystudoval VŠCHT v Praze
l je ženatý
l dceři bude v říjnu 13 let
l hraje nohejbal a jezdí na horském kole
l  oblíbený hudební styl nemá, poslouchá, na co 

má zrovna náladu
l  zajímá se o digitální technologie – tvorba webu, 

hudby, videa, fotek ap.
l  www.hudebnistudiomnisek.cz

Aneta Kalertová z Mníšku, vítězka letošního Brdského kosa v kategorii 13-15 let, při nahrávání ve 
studiu Milana Hermana.

Když je někdo 
komplexní osobnost, 
je pro mě cennější, 

než když jen  
skvěle zpívá.

Mám radost, 
když neznámým

umělcům 
publikum 

tleská.
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Osmičkový rok je pro školu zlomový

V historii republiky hrály 

některé osmičkové roky 

zásadní roli. rok 2018 

je přelomový pro základní školu 

Komenského 420. začala stavba 

dlouho očekávaného Pavilonu.

Město vzkvétá a bohatne, přibývá nových 
rodin, přibývá dětí. Škola roste spolu s měs-
tem a všichni obyvatelé vědí, že situace  
s umisťováním prvňáčků již dávno překročila 
únosnou mez.

Podstatné a zásadní pro naši školu v Mníšku 
pod Brdy proto je, že konečně vzniknou nové 
prostory a my se rozrosteme o další budovu. 
Nová stavba bude s tou stávající sice spoje-
na, ale de facto budeme mít školu ve třech 
budovách – v té stávající, v kontejnerech  
i v novém Pavilonu. Budeme držet stavitelům 
palce, aby zima nebyla tak krutá, jako bylo 
teplé léto a stavba mohla rychle růst. Byli by-
chom velice rádi, pokud bychom již další září 

mohli v Pavilonu přivítat budoucí prvňáčky  
a samozřejmě i přesunout ty stávající z dočas-
ně pronajatých prostor.

Co přinese nový školní rok? 
Škola bude mít novou podobu webových 
stránek, vznikne nová koncepce školy, která 
se rodila více než rok a spolupracovali na ní 
všichni zaměstnanci. V říjnu, kdy budou mít 
naši žáci prodloužené podzimní prázdniny, 
vyjedeme s celým týmem a blíže s ní sezná-
míme i naše nové kolegy a kolegyně. Předsta-
víme ji také veřejnosti a vyvěsíme na našich 
webových stránkách, aby se s ní mohl sezná-
mit každý, kdo uvažuje, že do naší školy chce 

přihlásit své dítě, i ten, kdo chce pro naši ško-
lu jakoukoli formou pracovat.

Nesmíme zapomenout na novinku ve školní 
jídelně, kde chceme od září 2018 vyzkoušet  
vaření bezlepkové diety. Bude to sice nároč-
né a nákladné, ale dětí s celiakií stále přibý-
vá, proto se domníváme, že je tato dieta již 
nutností.

Chtěla bych všem rodičům našich žáků na 
závěr zdůraznit, že naše škola je tu pro vás 
a vaše děti. Chceme s vámi komunikovat  
a chceme být otevřeni všem konstruktivním 
připomínkám. Oceníme, když s námi budete 
spolupracovat a když se staneme partnery, 
kteří děti vedou společně.

Michaela  
Pažoutová
ředitelka školy

Obědy pestřejší a bez front. Jídelna prošla proměnou 
Nová vzduchotechnika, elektroinstalace i dovybavení 
kuchyně. Školní jídelna je s koncem prázdnin po rekonstrukci. 
Pro strávníky jsou připravené novinky.

„Cílem bylo, aby jídelna fungovala tak, jak se od ní v 21. století očekává,“ 
uvádí Marek Inderka, pověřený jejím vedením. Upřesňuje, že se v rámci 
rekonstrukce vzduchotechniky během uplynulých týdnů dělala i revi-
ze elektroinstalací a řešily se problémy s osvětlením. Jídelna bude mít  
i nový konvektomat k přípravě a ohřevu jídla. 

Aby strávníci v obědové nabídce mohli nově najít i bezlepkové jídlo, 
vznikl oddělený prostor pro přípravu bezlepkové diety.  Podle slov Mar-
ka Inderky bude škola pokračovat v tom, aby i jídelna byla svým způ-
sobem vzdělávacím zařízením.  „Jestliže chceme, aby děti v budoucnu 
dobře a zdravě jedly, musíme je k tomu systémově vést,“ vysvětluje.

Nově by měla vzniknout stravovací komise, složená z rodičů, dětí, kan-
torů i strávníků zvenčí, kteří by se podíleli na tvorbě jídelníčků. „Chceme 
také rozšířit pracovní činnosti tak, aby si děti mohly vyzkoušet cestu 
potraviny od okamžiku, kdy ji vypěstují, až po její zpracování v kuchyni 
školní jídelny,“ říká Inderka. 

S novým školním rokem by měly zmizet i dlouhé fronty na výdej obědů, 
které se nezřídka táhly až k hlavnímu školnímu vchodu. „V souvislosti 
s novým školním rozvrhem se chystáme vyzkoušet nový systém prů-
běžné polední pauzy, kdy třídy nebudou chodit najednou,“ upřesňuje 
Inderka a dodává, že kapacita jídelny je dostačující a není proto třeba se 
bát, že děti nebudou mít kde si v klidu oběd sníst.
 mh

V upravené kuchyni se 
budou vařit  
i bezlepková jídla. 
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V době uzávěrky 
tohoto čísla bylo 

doslova pár dní po 
zahájení stavebních 

prací na novém 
školním Pavilonu.
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Léto je za námi, 
děti si ho užily
děti ze školky Neposedný tygřík měly 
nabitý, zábavný program každý den. 
Odehrával se v cestovatelském duchu 
a každý týden se vydaly do jiného 
světadílu.

Školka byla otevřena přes celé prázdniny  
a všichni si to užívali plnými doušky. Nejprve 
tygříky přivítala cesta do Ameriky, kde se ocitli 
na Brodwayi a stali se z nich herci a herečky. 
Vyzkoušeli si plno masek a zjistili, jaké je to 
hrát ve filmu. Nechyběl ani týden v námořnic-
kém duchu. Školku ozdobil společný výtvor 
dětí: moře plné ryb. 

„Nasadit čepice a vzhůru na plavbu!,“ říkaly 
paní učitelky a na konci týdne našly děti po-
mocí mapy vytoužený poklad. Jejich další 
cesta pokračovala do Afriky. Každý si mohl vy-
zkoušet, jaké to je hrát na pravé africké bubny. 
Během týdne si tygříci vyrobili i šamanský ná-
hrdelník splněných přání, či přivolávač deště. 
Podívali se také do Asie, či za klokany do Aus-
trálie.
Kdo zažil, tak už ví, že u Neposedného tygří-
ka se nikdo nenudí. Od září otevíráme své 
prostory k odpoledním kroužkům. Nabídka je 
pestrá a na své si přijdou děti všech věkových 
kategorií. Vyzkoušet si tak můžete dramatický 
kroužek, angličtinu či tancování.

ivana 
Junková
ředitelka ZUŠ

Procvičujeme jemnou motoriku. Vyrábíme kuřátka.

Na tolik aktivit je třeba se posilnit.

lucie 
ruterlová 
ředitelka školky

libuše 
beránková
Odpovědná za DS

 Na palubu, tygříci!

Koumáci se učí vlastním prožitkem
Na jaře minulého roku vznikla v areálu 
UVr mníšek pod Brdy a.s. nová dětská 
skupina Koumáci. Je otevřená i dětem, 
jejichž rodiče v UVru nepracují. 

Dětská skupina je alternativní formou péče  
o děti předškolního věku od 1 roku do 6 let. 
Vedou ji plně kvalifikované pečovatelky s pra-
xí a její program výuky je srovnatelný s běž-
nou mateřskou školou. Velký rozdíl je ovšem 
v rodinnějším přístupu a individuální péči  
o děti.  Ve skupině se o 12 dětí starají minimálně  

2 pečovatelky. Pečovatelky malé Koumáky ve-
dou v duchu kréda „Nejlépe se člověk učí tím, 
co sám prožije“ k sebepoznávání, vzájemné-
mu respektu, ochotě pomáhat, samostatnosti 
i odpovědnosti, a to i v rámci různých aktivit  
a kroužků, které jsou součástí školného.
Každodenní program zahrnuje jak prostor pro 
volnou hru, tak řízenou činnost, při které se 
děti vždy naučí něco nového. Její součástí je 
i pohybová aktivita, výtvarná nebo hudební 
činnost. Během pobytu venku pomáhají pe-
čovat o naši zahrádku. Prostřednictvím spo-
lečných zážitků, her a tvoření, podporujeme  
v dětech touhu objevovat okolní svět a poro-
zumět mu. 
Prostor dětské skupiny má rozlohu přes 100 m2, 
pracujeme s filozofií montessori a děti mají 
volný přístup ke knihám a didaktickým po-
můckám. V provozu je dětská skupina každý 
pracovní den od 7 hodin do 16,30. Více na 
www.dskoumaci.cz. 

Mníšečtí tanečníci excelovali v soutěžích
Kromě výtvarného a hudebního 
oboru, o kterém jsme psali v minulých 
číslech, má mníšecká pobočka základní 
umělecké školy řevnice i taneční obor. 

Mníšecké taneční oddělení má velmi dob-
ré jméno a za sebou řadu úspěchů. Velkou  
zásluhu na tom má paní učitelka Jarmila  
Matoušková, která taneční oddělení postavi-
la na zajímavých kreativních choreografiích, 
které žáky baví, a vše je podtrženo výbornou 
taneční úrovní. 
K výuce patří i gymnastika, tu mohli rodiče vi-
dět v závěru školního roku na velkých akcích 
školy – ZUŠ Open a Mix festivalu. V soutěži 
Taneční učitel roku (pořádá Taneční centrum 
Praha) excelovali ti mníšečtí již po několikáté. 

Součástí výhry je možnost, aby naši žáci absol-
vovali týdenní výuku spolu se žáky tanečního 
centra. 
O tom, že zuškový tanec má na Mníšku vel-
mi dobré jméno, svědčí i to, že u nás studuje 
i nemalý počet chlapců. Pokud jste viděli na 
některých představeních školy choreografii 
„Zubatá“, právě ta byla oceněna na taneční 
soutěži, nejen za práci s chlapci, určitě chápete 
jejich zájem. Studenti tance mají také velkou 
úspěšnost v talentových zkouškách na taneční 
konzervatoře, pokud se rozhodnou pro tuto 
uměleckou dráhu.
Žáci jsou ke studiu přijímání od věku 5 let. Po 
následující dva roky chodí do přípravného stu-
dia. Od sedmi let do 14 let pak stejně jako v ji-
ných oborech navštěvují 1. stupeň základního 
studia ZUŠ a poté mohou pokračovat další čty-
ři roky na 2. stupni – až do věku 18 let. V rámci 
doplňkové činnosti vedeme kroužek pro děti 
od 4 let, který se věnuje pohybovým návykům 
a trénuje děti v pohybové paměti. Pro ty děti, 
které se chtějí tanci věnovat jiným způsobem, 
otevíráme od září zase Zumbu. Od září 2019 
by se výuka tance měla v Mníšku přesunout 
do nových, větších prostor v Pavilonu. 

17
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Známé osobnosti se na Skalce fotily pro nemocné 
Fotky pro charitativní účely v létě 
vznikaly na Skalce. Známé osob-
nosti sem přijely proto, aby se ne-
chaly vyfotit do kalendáře, který si 
lidé budou moci koupit a podpořit 
tak nemocné amyotrofickou late-
rální sklerózou. 

Herci Petr Pecha, Petr Stach, Kateřina Sedlá-
ková, Táňa Medvecká a zpěvák Thom Artway  

i lékařka Markéta Blažková byli v první skupi-
ně, která se na Skalce nechala vyfotit v rámci 
koceptu Společně proti bezmoci, se kterým 
přišel spolek ALSA. Ten se na pomoc nemoc-
ným touto nevyléčitelnou chorobou dlouho-
době zaměřuje. 

V dobročinném kalendáři se postupně obje-
ví po dvojicích nebo v trojicích i další známé 
osobnosti, které by se v běžném životě nejspíš 
nepotkaly: herečka se zpěvákem, moderátoři 

zpravodajství České televize s herci: mode-
rátorka Daniela Písařovicová a herec Standa  
Majer, herečka Jana Plodková a moderátoři  
Patricie Solaříková a další.

Kalendář ALSA_2019 si budete moci nejen 
koupit od října 2018 na https://www.eshop.
zsalsa.cz/, a  přispět na pacienty s ASL, ale mů-
žete se stát také jeho součástí. Pro to je mož-
né kontaktovat přímo spolek ALSA: monika@
zsalsa.cz

Před pár lety vznikl nápad pročis-
tit naše domácnosti a uspořádat  
v Mníšku Bleší trh. Postupně se  
k Blešáku přidal i Blešáček, kde kro-
mě dospělých si vytřídí a pročistí 
pokojíky i naši nejmenší. 

Josef Porsch a Zuzana Škodová
organizační tým

Hračky, s kterými si nehrají, nabídnou děti dál. 
Učí se tím věci ohodnotit, počítat, znát hodno-
tu peněz a rozvíjí si sociální dovednosti. Všich-
ni to známe, jak si rády hrají na obchod. Přijďte 
si s nimi vyzkoušet skutečný obchod.

Letos jsme Blešák naplánovali na 15. září.  
Cílem je nabídnout nepotřebné věci ostatním 

Vyměnit nebo za hubičku prodat? Takový bude Bleší trh

Moderátorka Daniela 
Písařovicová a olympionik 
David Svoboda věnují své 

skalecké fotografie na 
charitativní kalendář.

za symbolickou cenu nebo zadarmo, nebo 
je vyměňovat mezi sebou. Věci, které nepo-
třebujete a válí se nevyužité někde na půdě, 
mohou být pokladem pro někoho jiného. Po-
kud máte doma přebytek domácích výrobků 
(zavařenin, okurek, bylinek), klidně je můžete 

nabízet na Blešáku také. Není žádný účastnický 
poplatek, není potřeba se registrovat, stačí na 
místo zajet autem a vyložit své věci na zem či 
na stoleček. 
Tento rok bychom chtěli propojit Blešák  
i s charitou. Chceme předem zjistit potřeby 
jednotlivých zařízení v okolí (domovy důchod-
ců, dětské domovy, azylové domy) a prodáva-
jící by na Blešáku dostali k dispozici seznam, 
jaké věci jednotlivá zařízení shání. Pokud ně-
které věci ze seznamu budete mít a budete je 
chtít dát na charitu, po skončení Blešáku je při-
neste k nám a my se postaráme, aby se dostaly 
na správná místa.
Tradicí Blešáku se stalo i to, že prodávající něco 
napečou nebo přinesou něco ze svých domá-
cích zásob na ochutnání ostatním. Přijďte se 
potkat, popovídat, objevit něco zajímavého  
a podpořit dobrou věc. Těšíme se na Vás.
(webi@centrum.cz)
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Jak jsem mluvil s kosmonauty
V rámci historicky první 

mezinárodní letní  
kosmické školy nazvané 

Společně do vesmíru jsme měli 
možnost navázat přímé spojení  
s mezinárodní kosmickou stanicí.

 

Měl jsem štěstí, že jsem se spolu s 12 dalšími 
dětmi z České republiky a 27 z Ruska, Irska  
a Spojených Arabských Emirátů mohl zúčast-
nit premiérového ročníku Mezinárodní letní 

kosmické školy, která se v červenci konala na 
Technické Univerzitě v Liberci na počest výro-
čí 40 let od společného letu Vladimíra Remka  
a Alexeje Gubareva do vesmíru. 
Čekal na nás opravdu zajímavý program: napří-
klad workshop satelitního snímkování Země  
a analýzy snímků, workshop navigačního sys-
tému GLONASS, laboratoř stavby raket, kte-
rou lektoroval trojnásobný světový šampion 
v modelování raket, Vladimír Menšikov, nebo 
workshopy o pilotovaných letech do vesmíru 
pod vedením kosmonauta Sergeje Avdějeva. 
Ten nám při besedě vyprávěl hodně zajímavé-
ho o tom, jak se stal kosmonautem. Ve vesmí-
ru byl několikrát a do roku 2005 držel světový  
rekord v délce pobytu ve vesmíru.

živé spojení s vesmírnou stanicí
Den D pro nás nastal 20. července, přesně na 
49. výročí přistání prvního člověka na Měsíci. 
Tehdy jsme se totiž v živém přenosu spojili  

s Mezinárodní vesmírnou stanicí ISS a mohli 
jsme se kosmonautů Olega Artěmjeva a Serge-
je Prokopjeva zeptat na to, co nás zajímalo,  
a položit jim i otázky, které jsme si předem 
připravili. Pan Artěmjev nás překvapil, když při 
přenosu vytáhl postavičku Krtečka a pustil ji 
do beztížného prostoru. 

Byl to právě ten český krteček, kterého v roce 
2011 vynesl na své druhé misi do vesmíru An-
drew Feustel a letos v březnu s ním letěl krte-
ček do vesmíru zase. O tom, jak se postavička 
krtečka objevila poprvé ve vesmíru, nám už 
dříve vyprávěl pan Halousek z České kosmické 
kanceláře při svých návštěvách v Mníšku pod 
Brdy, jednak v klubovně Mladého vědce Spol-
ku Brdský Šikula, a také na naší základní škole.  
Vede totiž Space Academy a spolu s dalšími 
dvěma kluky, kteří ji navštěvují, jsme se moh-
li Mezinárodní letní kosmické školy zúčastnit. 
Panu Halouskovi děkuji za to, jak velkou inspi-
raci nám dává.

Spojili jsme se živě 
s Mezinárodní 

vesmírnou stanicí.

robert a.  
čiško
Spolek Brdský šikula
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  proč se říká stanice Náměstí?

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
mníšek pod Brdy

KNIHy pRO DOSpĚLÉ
eVanGeliUM PeKla 
Jean-luc bizien
Americký redaktor 
Seth Ballaham se 
vydává zachránit 
svého kolegu 
vězněného  
v Severní Koreji, 
shodou okolností 
se ale připlete 
do vyšetřování 
brutálních vražd. 
důM na JeZeŘe 
ella carey
 Anna se vydává 
do Německa a při 
hledání odpovědí ze 
své minulesti se setká 
s Wilem, mužem, který 
jí pomáhá vyřešit 
dávnou záhadu  
a který ji neodolatelně 
přitahuje.
nenecH To bÝT 
Harlan coben
Detektiv Napoleon 
Nap Dumas se už 
patnáct let snaží 
nalézt odpověď na 
dvě otázky – kdo zabil 
jeho bratra-dvojče 
Lea a jeho přítelkyni 
Dianu a kam a proč 
zmizela jeho láska 
Maura. Teď se zdá, že 
natrefil na ty správné 
stopy.
PacHaTelÉ dobra 
Věra Fojtová
Po vydatném nočním 
dešti najde lesník 
Hryc mezi stromy 
mrtvé tělo, částečně 
zasypané hlínou. 
Přivolaní kriminalisté 
dívčino tělo odkryjí  
a zjistí, že je pod 
hlínou úplně nahá. 
Nikdo ji nezná a 
jakákoli identifikace je 
téměř nemožná.
TaTÉr Z oSVĚTiMi 
Heather Morrisová
Tetování vězňů 
v Osvětimi se 
stala symbolem 
holocaustu. Jedním 
z těch, kdo čísla na 
předloktí tetovali, byl 
slovenský Žid Lale 
Sokolov, rodným 
jménem Ludwig 
Eisenberg. Jeho 
příběh připomíná 
děsivé události  
v dějinách lidstva.
VelKÁ lÁSKY 
MalÝcH roZMĚrů 
colin Falconer
Diego Vasquez byl 
obdařen úžasným 

talentem a jeho 
obrazy zdobí sevillské 
kostely, do vínku však 
dostal také groteskně 
malé tělo, které 
mu přináší mnoho 
trápení a posměchu

KNIHy pRO DĚTI
Gerda, PŘíbĚH 
VelrYbY 
adrián Macho
Malá velryba Gerda 
si užívá spokojené 
dětství. Jednou se 
však přihodí něco 
nečekaného a Gerda 
zůstane sama, 
bez rodiny. A tak 
osamocená a smutná 
bloudí oceánem, až 
nakonec potká nové 
přátele

doMečeK V ŠÁlKU 
Hayley Scott
Kniha o obyčejné 
holčičce. Ale  
i taková obyčejná 
holčička může zažít 
neobyčejný den, 
kdy ve vzduchu voní 
kouzla a hračky 
ožívají.

SVĚTlUŠKa Glorie 
Sussane Weberová
Ahoj, já jsem 
Světluška Glorie. Přes 
den spím a večer, když 
se setmí, vstávám. 
Moc ráda se v noci 
vydávám na cesty po 
našem lese Vesmíru. 
Je tak napínavé, co 
všechno se tam dá 
prožít…

ValenTÝnKa  
a naroZeninY 
ivana Peroutková
První díl série  
o svérázné holčičce 
Valentýnce, která má 
úžasné nápady  
a se svými kamarády 
Jonášem, Péťou  
a Zuzkou je neváhá 
uskutečnit.

TiMeleSS – 
ZacHrÁnci 
noVÉHo čaSU
armand baltazar
Třináctiletý chlapec 
Diego Rivera 
musí najít svého 
uneseného otce, 
který má výjimečné 
technické schopnosti, 
aby zastavil 
nájezdníky z Aeterna, 
kteří chtějí ovládnout 
svět.

Zhruba v místech, kde dnes staví autobusy, 
měli dříve zastávku formani, koňské dostav-
níky nebo poštovní spřežení. I na samotném 
náměstí zůstalo leccos beze změny. Cesta, 
která jím prochází, zachovává původní trasu 
se zatáčkou u Velké hospody a nad koste-
lem. Náměstí má zhruba čtvercový půdorys, 
je svažité, výškový rozdíl mezi jeho nejnižším  
a nejvyšším místem je 18 metrů. V jeho středu 
stojí kostel Sv. Václava se zaniklým hřbitovem, 
obklopený bývalými měšťanskými domy. Ně-
které mají krásné barokní štíty: například re-
staurace U Benáků nebo lahůdkářství. Velká 
hospoda ve spodní části náměstí je nejstarším 
stavením v Mníšku. Bývala zájezdní hospo-

Historické prameny dokládají, že přibližně 
v místě dnešních autobusových zastávek 
v blízkosti Velké hospody byly zastávky 
vždy. Dnes nesou označení Mníšek pod 
Brdy – náměstí.

Věra Havlišová 
kronikářka města

dou pro kupecké karavany na Zlaté stezce. Za  
30leté války byla zničena a poté obnovena 
tehdejším majitelem mníšeckého panství  
Engelem z Engelsflussu. 
Náměstí nese název nejznámějšího rodáka, 
básníka, novelisty, romanopisce a dramatika 
Františka Xavera Svobody, který bývá označo-
ván jako básník brdských lesů, či brdský slavík. 
Narodil se 25. 10. 1860 v Mníšku v domě č. 23. 
a je čestným občanem Mníšku. Svobodova so-
cha od Marie Zlatníkové byla původně v horní 
části náměstí, proti faře. V 50. letech byla od-
sud odstraněna a po mnoha letech se na ná-
městí vrátila, ale na nové místo pod kostelem, 
do tzv. Svobodova parčíku.

Táborníci žili v tolkienovském světě

nikola bláhová
knihovnice  
a vedoucí tábora

Už potřetí naše knihovna pořádala 
příměstský tábor pro děti. Letos začal  
20. srpna a celý týden nás provázela  
celotáborová etapová hra. Vydali jsme 
se do tolkienovské Středozemě. 

Na cestu do Středozemě jsme se s dětmi dů-
kladně připravili. Vyzkoušeli jsme si luštění run 
a také jsme si sestavili mapu, podle které jsme 
pak šli za drakem Šmakem. V úterý jsme jeli na 
výlet do Zeměráje, kde nám tamější obyvatelé 
ukázali a vysvětlili, jak melou mouku a k čemu 
sloužily amulety, a zašli jsme si i na archeolo-
gické naleziště vykopat pár koster. 
Prošli jsme si stezku bosých nohou, kde jsme 
na vlastní nohy vyzkoušeli, jaké je to jít po šiš-
kách, kamínkách, písku a větvičkách. Středu 
jsme trávili barvením vlastních triček a hrami v 
lese, kde jsme bojovali se zákeřnými pavouky. 

Odpoledne jsme pak hledali prsteny, abychom 
mohli mizet jako Bilbo Pytlík. Ve čtvrtek se děti 
dostaly k Meddědovi, kde se měnily na zvířát-
ka, odpoledne jsme navštívili temné strážce, 
kteří nám řekli, jak se dostat ke Šmakovi a hlav-
ně jak ho uspat. 
Ve čtvrtek jsme spali v knihovně na zahradě 
ve stanech, v podvečer jsme si vyráběli vlastní 
erby, kroužkové pláty brnění a gelové svíčky 
na večerní hru. Ta se odehrávala ve sklepení 
knihovny, kde na děti čekal drak. V pátek jsme 
posbírali zlato draka Šmaka, oslavovali zdárné 
zakončení naší cesty a rozdávali si ceny za spl-
nění celotáborová etapové hry, což byla kniha 
Tolkienův svět.
Myslím si, že byl tábor prima, moc jsme si ho 
užili. Těšíme se na další rok. Závěrem bych 
chtěla poděkovat Městu Mníšek pod Brdy,  
RC Fabiánku za zapůjčení vestiček, restauraci 
Sokolovna za dobré a chutné obědy, Zeměráji 
za krásné místo na výlet. 
Jmenovitě děkuji Gitě Otavové, Anně Harván-
kové, Janu Bartuškovi, Tereze Bauerové, Tomá-
ši Otavovi, panu Pšenicovi a Pytlíkovi za půj-
čení autobusu a odvoz na výlet a samozřejmě 
všem rodičům.

Děti hledaly 
kouzelné prsteny, 

měnily se na 
zvířátka  

a posbíraly i zlato 
draka Šmaka.
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Jak to bylo na plovárnách
Léto a plavecká sezóna sice už končí, ale  
i tak bychom se mohli podívat, jaká je histo-
rie plavkové módy. Kuriózní je, že dvojdílné 
plavky a odhalená dámská kůže způsobily 
v minulém století pomalu revoluci, a při-
tom se vlastně vyskytovaly už v době hlu-
boko před naším letopočtem.

V 19. století našeho letopočtu ovšem dámy 
vstupovaly do vody zahalené téměř od hlavy 
až k patě. Z počátku dokonce vjížděly v dře-
věných vozíčcích až přímo do moře, odkud 
ve svých koupacích županech sestoupily po 
schůdkách rovnou do vody a pak hned zase 
zpátky. Součástí úborů bývaly dokonce boty  
a punčochy. 
Dámský koupací oblek čili po našem plavky se 
tehdy skládal z řasených nohavic, které dosa-
hovaly až ke kotníkům a byly překryté jakýmisi 
šaty či tunikou přepásanou stuhou v pase. Ty 
byly tak dlouhé, aby sukně zakrývala boky. Sa-
mozřejmostí byla schovaná ramena, paže i krk. 
Hlavu pokrýval čepec baretového střihu. Jen 
velmi pomalu se kalhoty zkracovaly, ubývaly 
rukávy a dámy začaly odhalovat kůži sluneč-
ním paprskům. Naše panenka představuje pla-
vecký úbor z roku 1880. Design je proužkatý, 
jak to odpovídá námořnické módě.

mch

I v letošním roce se mníšecký zámek  
připojí ke Dnům evropského dědictví.  
Ty mají své kořeny ve Francii v první  
polovině osmdesátých let minulého sto-
letí. Postupně se akce stala mezinárod-
ní, dnes se k ní hlásí k padesátce zemí  
a Česká republika od roku 1991.

Koncert Hradišťanu  
v zámecké zahradě
V sobotu 15. září se můžeme těšit na koncert 
folklórního souboru Hradišťan & Jiří Pavlica 
pořádaný Městem Mníšek pod Brdy jako zá-
věrečný koncert Mníšeckého kulturního léta. 
Soubor se tak po několika letech vrátí do ro-
mantického prostředí našeho zámeckého par-
ku. Hradišťan vznikl v Uherském Hradišti už  
v polovině minulého století. Od roku 1978 sto-
jí v jeho čele houslista a skladatel Jiří Pavlica.  
Kromě houslí si ovšem poslechneme i cimbál, 
klarinet, flétny nebo kontrabas. Přijďte si za-
notovat známou Modlitbu za vodu, Studánku 
nebo Ej, lásko, lásko.

Móda napříč stoletímiZáří opět nabízí bezplatný vstup 
do mníšeckého zámku

Zámek během akce nabídne návštěvníkům 
ve vybraných dnech prohlídky svých prvo-
republikově zařízených interiérů zdarma.  

28. 9. – 30. 9. PrOČ má zámEK TřI VěžE? Prohlídky pro děti i dospělé

13. 10. – 14. 10. CíSařOVy NOVé ŠaTy Prohlídky pro milovníky módy

27.10. – 30. 10. O zámECKýCH POVěSTECH Prohlídky na podzimní prázdniny

17. 11. – 18. 11. VyNáLEzy PrVNí rEPUBLIKy zábavné prohlídky pro každého

Marie charvátová
koordinační pracovník 
SZ Mníšek pod Brdy

  Kalendář podzimních akcí

Prvorepublikový  
styl dýchne na  

návštěvníky zámku.

V sobotu a v neděli 8. a 9. září a od úterý 
do pátku 11. – 14. září to bude I. okruh s re-
prezentačními prostory, v sobotu a neděli 
15. a 16. září II. okruh se soukromými pokoji. 
Do prvního okruhu se řadí například barok-
ní kaple s cenným oltářním obrazem, rohový 
společenský sál, knihovna s klenutým stro-
pem nebo slavnostní jídelna s portréty maji-
telů v životní velikosti. Do druhého pak lož-
nice pána a paní zámku, obývací koupelny, 
dětský pokojík plný hraček či hostinský pokoj 
s kolébkou a kojeneckou výbavičkou a nako-
nec prosklená arkádová chodba s loveckými 
trofejemi.
Vstupné zdarma se nevztahuje na organizo-
vané skupiny a zájezdy, místa se nerezervují, 
kapacita prohlídek je omezena. Ke vstupu 
opravňuje platná vstupenka vyzvednutá na 
pokladně zámku.

Komnaty se otevřou dětem i v novém školním roce
Během víkendů a svátků se i v novém školním 
roce mohou rodiny s dětmi těšit na zábavné 
prohlídky s princeznou nebo zámeckou paní 
hraběnkou. Při nich se podívají do komnat, 
kde pily dámy kávu nebo kde páni kouři-
li dýmky, kde se konaly hostiny, kde psali  

úředníci důležité listiny, hrály si děti s hrač-
kami, kde se spalo nebo kde se četly knížky.  
Pak je čeká ještě pohádkový svět v Kouzel-
ném sklepení a tam zjistí, kdo nám sebral věž, 
kdo bydlí vedle v rybníku a proč hlídá zámek 
anděl.
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Skalecká pouť zářila barvami a zvuky 

Hlavní program pouti probíhal o víkendu  
21. a 22. července na náměstí F. X. Svobody, 
ve farní zahradě, na Skalce i na Zadním ryb-
níku. Kulturní referentka Jana Dušková ho pro 
Město postavila tak, aby pobavil celou rodinu, 
od prarodičů až po nejmenší děti. Doprovod-
ný program skládaly akce na zámku, výstava 
drobného zvířectva u penzionu Obora a Den 
otevřených dveří mníšeckých dobrovolných 
hasičů.
„Přijela jsem od Kladna, je to už moje třetí 
Skalecká pouť a moc se mi tady líbí, nejvíc asi 

koncert Ewičky Farne,“ nešetřila na náměstí 
chválou návštěvnice Michala. Na pouti byla po 
několikáté taky Aneta, která jezdí na chatu do 
Nového Knína. „Když to srovnám, přijde mi ta 
letošní pouť větší a taky ve stáncích je bohatší 
sortiment,“ řekla k letošnímu ročníku.
Lukáš z Mníšku v sobotu odpoledne ocenil 
pestrou nabídku pro děti. „Je toho tady pro ně 
spoustu. Líbí se mi taky, že se mění interpreti, 
že není pokaždé na programu pouti to samé,“ 
kvitoval. „Líbila se mi Farná i Yo Yo band, paní 
Simonová je i přes svůj věk stále dobrá. Trochu 
mi vadily ty agregáty kvůli elektřině pro stán-
ky, protože dělají hluk a smrdí,“ zhodnotila to 
Dáša z Mníšku (umístění stánků přímo na ná-
městí si vyžádala neplánovaná oprava mostku 
a s tím související uzavření Řevnické silnice, 
stánky tak nemohly vyrůst jako v minulých 
ročnících na Pražské ulici-pozn.red.)
Naopak poprvé byla na Skalecké pouti napří-
klad Jana z Průhonic. „Více než dvě hodiny mi 
trvalo jenom to, než jsem prošla všechny stán-
ky, a musím říct, že jsem spokojená. Oproti 
srovnatelným městečkům máte pouť opravdu 
ve velkém stylu. Zajímavý byl i doprovodný 
program,“ ocenila Jana.

Skalecká pouť, která už 
tradičně svým významem 
překračuje hranice města,  

i letos nabídla řadu atrakcí  
a lákavý kulturní a doprovodný 
program. Nenechaly si ji ujít tisíce 
lidí z mníšku a širokého okolí.

Pouťové atrakce  
byly v obležení dětí.

Jana dušková
kulturní referentka

poděkování

Děkuji: strážníkům Městské policie Mníšek 
pod Brdy, dobrovolníkům centra vzdělávání 
TRIVIS s.r.o., Sboru dobrovolných hasičů Mní-
šek pod Brdy, Sboru dobrovolných hasičů 
Stříbrná Lhota, Policii ČR – obvodní oddělení 
Mníšek pod Brdy, členům Základní organiza-
ce Českého svazu chovatelů Mníšek pod Brdy, 
Mateřskému centru OÁZA, klientům Magdalé-
na o.p.s, farní kapele FAMILION, kolektivu za-
městnanců Státního zámku Mníšek pod Brdy, 
P. Janu Dlouhému, Arciopatu Prokopu Siostr-
zonkovi, Daniele Páterové, Daniele Preissové, 
Jiřině Ptáčkové, Petru Kuntovi, Petru Kotalo-
vi, Petru Migotovi, Jiřímu Strejcovi, Jaroslavu 
Bednářovi, Věře Landové, Jaroslavě Svitálkové, 
Martině Hrdličkové, Haně Kotoučové, Barboře 
Digrinové, Jiřímu Hladovcovi, Matouši Hladov-
covi, Jaroslavu Sojkovi, Pavlu Vostárkovi, Davi-
du Červenému, Pavlu Jeřábkovi, děvčatům 
ze spolků BiosFit a Brdský šikula, Olze Grušo-
vé, manželům Pilařovým, všem sponzorům  
a účinkujícím. 
A hlavně děkuji Vám všem, kteří jste na pouť 
dorazili. Bez Vás by to totiž nebylo ono!
Už nyní se těším na společné setkání při Ska-
lecké pouti 2019.

Skalecká pouť 2018 je již minulostí. Jako or-
ganizátorce této akce mi dovolte poděkovat 
všem, kteří se na jejím bezvadném průběhu 
podíleli. Bylo mi potěšením s Vámi všemi spo-
lupracovat!
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Skalecká pouť začala v soboru 21. července ráno poutním procesím od 
kostela sv. Václava na Skalku. Poutníkům na cestu hrála kapela Ritornello.

Richard Tesařík, Jiří Šíma a Mirek Linhart tvořící kapelu Yo Yo Band se těšili, 
jak to v Mníšku rozbalí, a tak se i stalo. Samozřejmě k tomu přispěly hity 
jako Karviná, Jedem do Afriky nebo Kladno…

Program prvního dne zakončil koncert moravské kapely Marian&333.  
V zákulisí zmínili, že v Čechách hrají rádi, protože tu mívají skvělé publi-
kum. A to mníšecké, které jim pak vytvořilo pod pódiem pořádný kotel,  
jejich slova bezezbytku potvrdilo.

K nedělnímu dopoledni patří pohádka pro děti a na Skalecké pouti to  
22. července díky Divadlu Za2 nebylo jinak. Na farní zahradě zahrálo po-
hádku O statečném kováři Mikešovi, kde příběh o tom, jak od čerta získal 
kouzelný pergamen a zachránil ztracené princezny, zpestřila řada skvělých 
písniček.

Skvělou tečkou za letošní Skaleckou poutí byl Slavnostní koncert bary-
tonisty Martina Strouhala, kterého na klavinovu doprovodil klavírista, 
skladatel a dlouholetý člen České filharmonie Jaroslav Šaroun. V kostele 
sv. Václava zazněly skladby Bacha, Händla, Vivaldiho, Schuberta i Čajkov-
ského. Za interpretaci árie z opery Giuseppe Verdiho, kterou Martin zpíval 
v italštině zpaměti a taky z hloubi svého srdce, ho v závěru koncertu publi-
kum odměnilo potleskem ve stoje.

Mníšecká pouťová Neckyáda, která začala v neděli ve 14 hodin, byla už 
devátá v pořadí. Doprovodilo ji hudební vystoupení třeboňské hudební 
skupiny Třehusk, která kromě staropražských písniček stylově zařadila  
i písničky „vodovodní“. Na start se pak postavila čtyři originální plavidla  
a trasu kolem bójky z balónků nakonec nejrychleji, a také v nejsušším  
stavu, což jak se následně ukázalo, spolu úzce souviselo, absolvoval  
dámský tým Tužme se v parném létě.

Dopolední bohoslužbu před kostelíkem Sv. Maří Magdalény na Skalce  
odcelebroval představený břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek.
(foto: Karel Karafiát)

Jaký je recept na Pohodový koncert k letnímu odpoledni? Špetka lidovek, 
hrstka hitů Suchého a Šlitra, Věry Špinarové, Leonarda Cohena, ABBY  
i muzikálových evergreenů – přesně tak namíchali posluchačům hudební 
koktejl na Skalce mezzosopranistka Dana Krausová a klavírista Ladislav 
Vrchota. 

Odpoledne se ve farní zahradě na hodinu doslova zastavil čas, a to díky 
vystoupení zpěvačky Yvetty Simonové, žijící legendy československé po-
pulární písně. Přestože ji nechybí moc do devadesátin, vystoupení ustála 
s naprostou grácií a jistotou. Písničky prokládala historkami ze zákulisí své 
kariéry a hity, mezi kterými nechyběly Whisky, to je moje gusto, Děti z Pirea, 
nebo Plují lodi do Triany, s ní zpívalo i zaplněné hlediště.

Ve 14 hodin vystoupila ze svého černého mikrobusu na pódium zpěvačka 
Ewa Farna s kapelou, a to za huronského nadšení diváků, kteří pak koncer-
tu vytvořili kulisu rozpálenou úplně stejně, jako bylo náměstí rozžhavené 
poledním sluncem.

program byl pro celou rodinu, od vnoučat po prarodiče
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sobota 8. 9. 2018 od 14:00 v předzámčí 
      14:00 zahájení, seznámení s průběhem společného odpoledne 
      14:30 kouzelnické vystoupení Martina Kellmana 
      15:00 divadelní představení nejen pro děti 
             Divadelní studio D3 Karlovy Vary „Čučudejské pohádky“ 
      16:00 vystoupení dětí z BIOS FIT 
      16:10 vystoupení bublináře, bublinování s dětmi 
      16:30 kouzelnické vystoupení Martina Kellmana 
      17:00 rozdávání dárečků dětem 
      17:15 koncert tramp-folkové skupiny Pražec 
      Během programu vodění na koních a program zábavního centra TEPfactor 

Prodej občerstvení zajištěn 

Moderuje kouzelník Martin Kellman 
Srdečně zve Město Mníšek pod Brdy     

Akci podpořili: KOMWAG, Přívoz Kazín, Park Mirakulum, Lanový park Slapy, EuroOil Mníšek pod Brdy 

 
 

Modlitba za vodu.  
Symbolická tečka za létem

O pomyslnou tečku za mníšeckým kulturním létem 
2018 se postarají Hradišťan & Jiří Pavlica.  
dojde k tomu v sobotu 15. 9. od 15,30  

v zahradě Státního zámku Mníšek pod Brdy.
Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební seskupení s vysokou 
uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým 
záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním 
zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence  lidová tradice. 

Od roku 1978 je uměleckým vedoucím Hradišťanu tvůrčí osob-
nost - houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica, pod jehož ve-
dením se dramaturgie začala postupně transformovat do širších 
souvislostí historických, geografických, ale i společenských. 
Vzrůstaly také interpretační nároky na členy souboru. Postupně 
se začala významně prosazovat autorská tvorba Jiřího Pavlici, 
která zcela převládá v posledních projektech.

Dnes je Hradišťan (v širší podobě i s tanečním souborem) pro-
fesionálním tělesem, které programově pracuje zejména s od-
kazem lidové tradice a jejím filozofickým přesahem. Překračuje 
hranice hudebních žánrů a spolupracuje s osobnostmi různých 
kultur celého světa. Je častým hostem, domácích i zahraničních 
festivalů tradiční, alternativní, ale i vážné hudby. Hradišťan spo-
lupracuje s rozhlasem, televizí a filmem, koncertoval na 4 kon-
tinentech, natočil více než 30 stěžejních zvukových nosičů a na 
mnoha dalších spolupracoval. Mezi kmenové sólisty patří Alice 
Holubová, Jiří Pavlica a David Burda. Způsob práce, dramaturgie 
a umělecká úroveň řadí Hradišťan k originálním a nezaměnitel-
ným tělesům české i mezinárodní hudební scény.

jd
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S koncem léta psy a kočky netrápí 
tolik klíšťata a bodavý hmyz, 
objevuje se ale jiný záškodník: 

Sametka podzimní, nesprávně 
označována jako sviluška. 

Sametka patří mezi roztoče. Parazitují její lar-
vy, které zejména během září napadají nejen 
psy a kočky, ale i člověka, a způsobují svědivou 
vyrážku. Jejím rozdrápáním pak je jen kousek 
k rozšíření nepříjemné infekce. Larvy sametky 
jsou typicky oranžové až červené a dosahují 
velikosti do půl milimetru. Vyskytují se v trávě, 
ale i ve spadaném listí. Na těle hostitele vy-
hledávají místa s tenkou kůží: meziprstí, okolí 
očí, pysků, nosu, ale i okolí pohlavních orgánů  
a řitního otvoru. U koček se navíc vyskytují čas-
to kolem uší  a na špičce ocasu.

Larvy naruší povrch kůže a poškozenou tkání 
se živí. Proto v místě přisátí dochází k zarud-

lému a svědivému podráždění. Zvíře si posti-
žené místo často olizuje nebo drbe. Tím může 

dojít k zanesení infekce a vzniku hnisavých 
puchýřků. Při velmi masivním napadení se 
může objevit i porucha motoriky. Na rozdíl od 
příbuzných klíšťat sametky nepřenášejí žádné 
nemoci.

Pokud na zvířeti larvy objevíte, doporučuje-
me jejich mechanické odstranění kartáčkem, 
případně vystříhání chlupů a ošetření místa 
desinfekcí. Při masivnějším postižení je třeba 
napadenou kůži ošetřit desinfekčním šampo-
nem a zvířeti aplikovat antiparazitární příprav-
ky. Počínající infekce už se nemusí obejít bez 
podání antibiotik.

 inZerce

irena luxová
veterinářka

Skoro není vidět, 
ale dokáže potrápit

Vyrážka způsobená sametkami často vyžaduje odborné ošetření.

Trombunkula autumnalis- Sametka podzimní.
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Markéta Myšáková  
a rodiče cvičenek
TJ Sokol Mníšek p. Brdy

Skladba V peřině byla určená cvičenkám od  
7 do 10 let. Jednalo se o dvojskladbu, kde část 
mladších žákyň cvičila s nízkými molitano-
vými kladinkami a část se stuhami. Náš oddíl 
všestrannosti nacvičoval část s kladinkami.  

Pro některá děvčata mohla být těžká kroková 
variace, pro jiné manipulace s nářadím, nechy-
běly ani hvězdy a stojky. Přesto se za sedm mě-
síců nácviku podařilo všem skladbu zvládnout.

Eliška, martička a Sára, Lucka a markétka, Barča, danielka, Fanynka a Kačka pod vedením  
Kláry Kuběnové nacvičovaly od loňského listopadu na všesokolský slet skladbu V peřině.  

zacvičily ji i při červencovém finále ve vršovické Eden aréně.
Poslední květnový víkend se děvčata vydala  
s Klárou, náčelníci oddílu všestrannosti Danou 
a rodiči děvčat na oblastní slet do Brandýsa 
nad Labem “změřit své síly” s ostatními celky, 
prvně se secvičit a získat tak trochu předsta-
vu, jak skladba ve větším celku v Praze bude 
probíhat.

První červencový den odstartoval XVI. vše-
sokolský slet průvodem Sokolů historickým 
centrem Prahy, jehož se naše jednota také zú-
častnila. V průvodu jsme se setkali s cvičenci 
Sokola z celého světa. Celý týden byl nabitý 
nejen doprovodnými akcemi, ale hlavně kaž-

dodenními nácviky v Eden Aréně v pražských 
Vršovicích. 

Nadšení a energie byly strhující
Cvičenky dopilovávaly jednotlivé části sklad-
by, nástup na plochu i odchod. Ve středu večer 
je pak čekala ještě generálka I. programu hro-
madných skladeb. Domu se vracela děvčata až 
před půlnocí. Ve čtvrtek večer přišlo velké finá-
le. 710 mladších žákyň z celé České republiky 
předvedlo hravou skladbu na hudbu z muzi-
kálu V peřině. 

Ač to byl pro všechny náročný týden, tak pře-
vládla euforie, strhující nadšení a energie. Sle-
tové dění celého týdne bylo možné sledovat 
v České televizi. I nyní ze záznamu ČT si mů-
žete připomenout nezapomenutelné zážitky 
ze XVI. Všesokolského sletu 2018, který se stal 
součástí oslav stoletého výročí vzniku Česko-
slovenska.

Závěrem bych ráda poděkovala Kláře za ná-
cvik skladby „V peřině“ a perfektní organizaci, 
Daně za podporu a dozor během celého sleto-
vého týdne. Za tento krásný zážitek děkujeme!

po 7 měsících nácviku  
přišlo velké  

červencové finále

Sokolky zvládly i pražské finále 
všesokolského sletu 

Momentka  
ze sokolského 

průvodu 
zleva: Soňa, 
dana, Klára  

a děvčata.

Zdroj: ČT
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linda Sevaldová
spolek BIOS fit
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Mníšecký aerobik má za sebou 
čtvrtou závodní sezónu

Skoro sto závodníků  
z našeho města objíždělo 
celý rok Českou republiku. 

získali nejen krásná umístění, 
ale také cenné zkušenosti a nové 
zážitky. 

NÁBOR
nových členů

SPORT PRO DĚTI V MNÍŠKU

ZÁVODNÍ AEROBIK

KROUŽKY PRO HOLKY I KLUKY

BATOLATA

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ

WWW.BIOSFIT.CZ
732 446 736                  INFO@BIOSFIT.CZ

Pro tuto závodní sezónu se nám podařilo  
v Mníšku postavit čtyři závodní týmy SHOW 
ve věkových kategoriích od 4 do16 let. Dále 
pak jeden Fitness tým, a závodnice v katego-
rii sportovní aerobik jednotlivkyně, dvojice  
a mini týmy. Celkem jsme se účastnili šesta-
dvaceti klání a získali 15 zlatých, 19 stříbrných 
a 19 bronzových medailí.
Díky dlouhodobé podpoře Města Mníšek pod 
Brdy jsme měli možnost pořádat vlastní aero-
bikovou soutěž, určenou začínajícím závod-
níkům. Překvapilo nás, že již prvního ročníku 
se účastnily nejen týmy z Čech, ale i z Mora-
vy. Závodníky přišla podpořit i místostarostka 
Daniela Páterová. Vydařený závod plánujeme 
zopakovat i v následující sezóně.
Náš oddíl také pořadatelsky zajistil jedno z po-
stupových kol soutěže Mistry s Mistry, která je 
II. výkonostní třídou gymnastického aerobiku. 
Soutěže se účastnilo okolo 1300 závodníků  
a ti mníšečtí získali zajímavá umístění. Pro příští 
rok plánujeme spolupracovat na pořadatelství 
Mistrovství České republiky, tedy finále soutěže.

Vlčákům patřila Vysočina
Koncem července se mníšeckému 
klubu SK Vlčáci zadařilo. V seriálu 
Běhej lesy – Vysočina si jeho mladší 
žákyně doběhly pro medaile, včet-
ně té zlaté. Bodoval i biker klubu  
v závodě na Karlštejnsku.

Jiří Vlček startoval v závodě Kolo pro život 
Praha-Karlštejn Tour až z 380 místa, protože 
šlo o jeho vůbec první závod a neměl tedy 
vyježděné žádné body, které by ho na startu 
posunuly do předních řad. Přesto nakonec 
dojel na krásném 16. místě. „Věděl jsem, že Jir-
ka neprodá svou kůži lacino, všichni jsme byli 
zvědaví kolikátý dojede a opravdu nezklamal. 
V příštím závodě už může bojovat o bednu,“ 
chválí ho oddílový trenér Petr Vlček.

V horku tropického poledního slunce starto-
valy na Vysočině v rámci běžeckého seriálu 
Běhej lesy Natálka Pixová a Natálka Vlčková, 
obě patří do kategorie mladších žákyň. Podle 
trenéra je úspěch jejich bikerského kolegy 
namotivoval. Jako první se na trať dlouhou 
500 metrů vydala Natálie Pixová, která toho 
dne měla 8. narozeniny. Doběhla si pro stříb-
ro. Pak se do trati dlouhé celý kilometr obula 
Natálka Vlčková a doběhla si pro zlato. 

„Měl jsem obavu, že to děvčatům v tropickém 
počasí nepoběží, ale opak byl pravdou. Jako 
trenéra mě potěšily nejen jejich cenné medai-
le, ale i to že se o našem klubu mluvilo i mezi 
ostatními závodníky,“ říká Petr Vlček.

mh

Natálka Vlčková (vlevo uprostřed) si na Vysočině  
doběhla pro zlato, Natálka Pixová (na obr. vedle) pro 
stříbrnou medaili.

Jednotlivcům  
i týmům se  

opravdu dařilo.

Jirka Vlček jr. byl v závodě Kolo pro život na Karlštejnsku 16.

Všem dětem děkuji za vzornou přípravu a při-
kladnou reprezentaci našeho oddílu a krás-
ného města. Děkuji trenérům a trenérkám 
za vytrvalou práci a nadšení. Děkuji všem ro-
dičům, přátelům našeho spolku, partnerům  
a sponzorům za obětavou práci, nesmírnou 
pomoc, finanční, i jinou podporu. Děkuji Měs-
tu Mníšek pod Brdy a ZŠ Mníšek pod Brdy za 
dlouhodobou spolupráci a podporu. Velmi si 
toho vážím.
Závěrem bych chtěla pozvat všechny sportu 
chtivé dívky a chlapce nejen do oddílu závod-
ního aerobiku, ale i do ostatních sportovních 
kroužků, které pro ně v Mníšku otevíráme. Více 
na www.biosfit.cz. Těšíme se na nové tváře!
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MNÍŠEK pod brdy 
MĚSTO 
PRO 
RODINU

www.mnisekmestoprorodinu.cz

Kdo si hraje, nezlobí
●	Dokončení	Pavilonu 
	 včetně	navazujícího	parku 
	 s	aktivitami	pro	děti
●	Nové	hřiště	pro	starší	děti 
	 s	prvky	parkouru,	inline	stezka
●	Kompletní	rekonstrukce 
	 skateparku,	rozšíření	hřiště 
	 na	Pivovárce
●	Nová	moderní	knihovna, 
	 nízkoprahové	centrum
●	Další	nová	hřiště	pro	Eden, 
	 Rymaně	a	Stříbrnou	Lhotu

inzerát_188x128_mnisek-final.indd   1 17.08.2018   9:27:51



Sdužení nestraníků
Mníšek pod Brdy

Uhasíme, co vás pálí.

NAŠE PRIORITY:
 
1. Schválit nový územní plán
2.  Školství a péče o mládež 

(dostavba pavilonu pro ZŠ, 
podpora spolků a zájmové činnosti)

3. Rekonstrukce budovy sokolovny
4. Úprava pivovárky
5. Nový městský úřad
6. Nové prostory pro městskou policii
7. Oprava silnic a nové chodníky
8.  Dostupnější lékařská péče 

(pediatr a další oboroví lékaři)
9.  Péče o seniory 
   (sociální služby, domov pro seniory)

Josef 
Dvořák

Hana
Kotoučová

Aleš
Krákorawww.nestranicimnisek.cz

sdruzeni_fi_A5.indd   1 14.08.18   12:12
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 Rádi bychom s respektem a úctou zachovali charakter Městečka pod Skalkou,  
aby budoucnost vycházela z jeho kulturní historie 

 Občané jsou hybnou součástí života města – nabízíme partnerství a empatii,  
naším vkladem jsou znalosti, píle a investice do reálných projektů

 Preferujeme:
• pravidelnou komunikaci s občany při rozhodování o prioritách města 

• vstřícnou a informačně transparentní radnici (občan a úředník jsou partnery) 

• zvyšování kvalifikace úředníků a zastupitelů; pro občany nabídka vzdělávání 
ve finanční, občanské a sociální oblasti

• rozšíření služeb a zázemí pro občany (senioři, matky; přínosný dialog s podnikateli)

• podporu nezávislého „Zpravodaje“ (názory občanů či opozičních zastupitelů)

• drobné projekty občanů, které zvýší příjemné žití v Mníšku pod Brdy  
(altán, komunitní zahrady, sportoviště, čajovna atd.)

Lenka Jeřábková

Eduard Navara

Naše motto: „Třikrát a dost! Pojďme společně vrátit město občanům!“

Více informací a kontakt: www.mnisectipatrioti.cz • facebook.com/mnisecti.patrioti

JUDr. Miroslav Vilimovský
lídr kandidátky

Ing. Pavel Grygar

transparentní hospodaření      dostatek míst ve školkách      životní prostředí jako priorita

Váš klíč k  odpovědné správě města.
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Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: PRODUCTION TEAM, s. r. o.

ZABEZPEČÍM DOSTATEK MÍST 
PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

www.chcemelepsicesko.cz | www.anobudelip.cz |  anobudelip

JITKA VOČKOVÁ

Narodila jsem se v Příbrami a jsem mníšeckou rodačkou. 
Mám vysokoškolské vzdělání a profesí jsem učitelka. Pár 
let jsem působila na střední škole v Praze a poslední 
tři roky učím na Základní škole v Mníšku pod Brdy. 
Vystudovala jsem Univezitu Jana Ámose Komenského 
a Univerzitu Karlovu v Praze. 

Jsem vdaná a mám tři syny ve věku 10, 13 a 22 let. 
Nestarší syn studuje ČZU v Praze.

Mezi mé záliby patří především rodina a společné 
cestování. Rádi jezdíme na kole, plaveme a v zimě 
lyžujeme. Také ráda poslouchám hudbu a sebevzdělávám 
se. Ve své profesi hodně času věnuji akcím s dětmi.

ANO_Inzerat_Mnisek_pod_Brdy_A5s.indd   1 27.08.18   13:50
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Naše město má velký potenciál, tak ho pojďme využít. Povedeme
město s výhledem do boudoucna, s respektem k demografickému vý-
voji a zaměříme se na služby pro rodiny s dětmi a pro seniory. 
Budeme myslet na variabilitu veřejných budov, aby se např. nová školka
využila v budoucnu pro seniory. Dostatek míst v mateřských školách,
základní škole, podpora kvality a variability ve vzdělání jsou prioritou.
Podporujeme vznik volnočasových aktivit pro všechny, zaměříme se
i na aktivity pro starší děti. 
Chceme i nadále spolupracovat a podporovat spolky, zapojovat veřej-

nost do rozhodování. 
Zaměříme se na služby pro seniory, zavedeme senior taxi, aby měli snazší cestu k léka-
řům, více laviček, nabídneme více služeb pro ulehčení života. Rádi bychom propojovali
aktivní seniory a rodiny. Opravené silnice, chodníky, napojení na kanalizaci a vodovod
jsou pro nás standardem města 21. století.

Šárka Slavíková Klímová
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POSTAVÍME SE ZA VÁS
Více na http://top09.cz/mnisekpodbrdy

TOP 09 A NEZÁVISLÍ

Mnisek 184x128mm_Sestava 1  12. 8. 2018  19:04  Stránka 1

POJĎME SPOLU VYTVOŘIT

MĚSTO 

BUDOUCNOSTI

Otevřená komunikace základem
Ing. Radko Sáblík
kandidát na starostu Mníšku pod Brdy,

ředitel SSPŠ

email: radko@sablik.eu
telefon: 602 290 726

facebook: @ODSmníšekpodbrdy
www.odsmnisekpodbrdy.cz

Úřad je tu pro lidi, ne naopak 
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SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY
Nabízí tyto služby:
l  objednávky kontejneru v celém  

mikroregionu Mníšecko

l  sběr různých druhů odpadů

l  odvoz odpadu po úpravách zeleně

l  vyštěpkování větví a jejich svoz

l  k vyzvednutí černé pytle na uložení  
komunálního odpadu

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

pONDĚLÍ
ÚTERÝ
STřEDA
ČTVRTEK
pÁTEK
SOBOTA

ZAVřENO
8.00 – 12.00    a    14.00 – 17.00
8.00 – 12.00    a    14.00 – 17.00
8.00 – 12.00    a    14.00 – 17.00
8.00 – 12.00    a    14.00 – 17.00
8.00 – 12.00

CELOROČNÍ pROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
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1. Určete si, jak chcete pracovat
(HPP / ZKRÁCENÝ ÚVAZEK / BRIGÁDA)

2. Plánujte si směny podle potřeby.
3. Pracujte s lidmi, se kterými si rozumíte.
4. Chcete se rozvíjet v kariéře? Můžete.
5. Mějte šéfa, co Vás podpoří a ocení.
volné pozice:
SKLADNÍK
VEDOUCÍ úseku ovoce a zelenina
Informujte se přímo na PRODEJNĚ 
nebo u 
Josefa Kliera na 
Tel: 606 670 653
Mail: j.klier@billa.cz

NOVÁ PRÁCE
NOVÉ ZAČÁTKY..

ABY ZMĚNA BILLA K LEPŠÍMU
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NOVĚ OTEVŘENO

Výživové poradenství

Změňte svůj životní styl pomocí komplexního 
programu Cambridge Weight Plan.

Naučíme vás dosáhnout optimální váhy  
a udržet si ji.

Objednávejte se na telefonu:

Poradenské centrum Cambridge Weight Plan
Malé náměstí 136, Mníšek pod Brdy

Při předložení tohoto inzerátu získáte úvodní konzultaci  
ZDARMA

+420 721 767 398

CWP-2018028-Charvatova-inzerce.indd   1 14.05.18   13:50
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INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN

Mníšek pod Brdy   Pražská 16
mobil.: 732 825 975, 731 253 750

Provozní doba: PO – PÁ   7.30 – 12.00
                                                      13.00 – 17.00  
                                    SO              8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

Přijměte pozvání   
do KAVÁRNY A CUKRÁRNY CAFÉ S GRÁCIÍ, 
kde Vám nabízíme denně čerstvé

l  ŠIROKÝ VÝBĚR CHLEBÍČKŮ
l  KOLÁČE A ZÁVINY
l  FRESH SALÁTY
l  TORTILY
l  BAGETY
l  MLÉČNÉ KOKTEJLY
l  DOMÁCÍ OVOCNÉ LIMONÁDY
l  OVOCNÉ A ZELENINOVÉ SMOOTHIE
l  KOPEČKOVÁ ZMRZLINA, ZMRZLINOVÉ POHÁRY
l  DORTOVÉ ZÁKUSKY (přijímáme objednávky celých dortů)

  a spoustu dalších dobrot 

Na své si také přijdou milovníci dobré kávy.
Vše Vám rádi připravíme s sebou.
                                                                                  Těšíme se na Vaši návštěvu.

Adresa: Náměstí F. X. Svobody 6, Mníšek pod Brdy (pěší zóna)
Telefon:  777 925 887 l  Email: cafesgracii@gmail.com l  www.cafesgracii.cz

Z malé rodinné firmy jsme se rozrostli 
ve společnost s 36 zaměstnanci.  
Naše stroje pomáhají chránit životní  
prostředí i lidské zdraví.

Nabízíme: 
• HPP na dobu neurčitou
• jednosměnný provoz
• 25 dní dovolené
• pracovní oděv a obuv
• po zkušební době stravenky
• příjemný kolektiv

Máte cit pro materiál, jste přesní,  
umíte se soustředit a máte zkušenosti 
s kovoobráběním?

Pište na j.gaskova@wamag.cz 
www.wamag.cz

Hledáme soustružníka / 
soustružnici
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Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

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

Zahoďte své starosti, nabízím:
� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
� Zajištění účinné inzerce na největších 

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

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

CHCETE pODNIKAT A JEŠTĚ NEVÍTE V ČEM? 
Uvítali byste v Mníšku prodejnu biopotravin?

Nabízíme možnost podnikat pod naši  
značkou Bioplus.  

Pomůžeme Vám s vybavením obchodu, reklamou 
na našem webu, propůjčíme náš e-shop a mnoho 

dalšího. Nebudete na podnikání sami.

V případě zájmu volejte 737112013  
nebo pište obchod@bioplus.cz

Hopptiservis

Autoservis pro Váš vůz
Diagnostika, Mechanické práce 

Pneuservis, Příprava na STK 
Důkladná kontrola před delší cestou

KDE? 
Pražská 98, Mníšek pod Brdy (u Penny marketu) 

Pondělí – Pátek 8.00 – 17.00
František Hoppej tel.: 606 260 280 
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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!

KOUPím STaré PIVNí LaHVE. SBěraTEL.TEL.732170454
Osvald Liebisch, K. H. máchy 617,Hradec Králové, 50002,  

nar. 27. 10. 1974, příp. ičo 2194368
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28

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

Koupím byt v mníšku pod Brdy, cca 50 m 2

rychlé jednání. Tel., SmS: 774922134

Hledám k pronájmu byt 50-60 m2 v mníšku pod Brdy, dlouhodobě.  
děkuji za nabídky. Nejsem rK. tel.770 131330 

PřEdSEda SVJ řešení na míru pro Vaše společenství včetně účetnictví  
727 866 605 | petrmenzel@menzel.io | www.svj.menzel.io

Kompletní finanční poradenství zdarma
Tomanová zdena    tel. 774055992

tomanovadena@seznam.cz

KadEřNICE zuzana Bartáková, Nová 824  Tel.: 739 733 104 KadEřNICE

l  Zastupování u soudů, 
úřadů

l  Vymáhání pohledávek
l  Smlouvy
l  Rozvody

l  Ověřování podpisů
l  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

l  Realitní služby

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

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

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

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33
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Kvalitní servis
perfektní
předprodejní
příprava kol

po-pá 8-18
čt 8-20 
so 8-12

www.kola-sport.cz

ČTVRTKY

do 20:00

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

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

SLEVY KOL



E: info@bikepuzzle.cz 
T: +420 776 176 173 

www.facebook.com/bikepuzzle.cz  

MNÍŠEK POD BRDY • Pražská 1594 • nový komerční objekt u Benziny
PARKOVÁNÍ PŘÍMO U OBJEKTUPo, Út, St, Pá 10:00–18:30, Čt 10:00–19:30 a So 9:00–13:00

CYKLO OBLEČENÍ 
A DOPLŇKY

DĚTSKÁ  
CYKLISTIKA

SERVIS

JÍZDNÍ KOLA 
ELEKTROKOLA 

„CYKLISTŮM PRO RADOST ...“

POSEZÓNNÍ SLEVY 
KOLA * OBLEČENÍ 

CYKLISTICKÁ OBUV


