
Pomalu vplouváme do nejkrásnějšího období v roce. Paradoxně 
bychom si ho všichni rádi užili, ale většinou to dopadne tak, že se 

hrozně honíme. Nakupujeme dárky, pečeme, vaříme a uklízíme. Chci 
vás vybídnout k tomu, abychom to letos zkusili udělat trochu jinak. 
Město Mníšek pro vás zabalilo pár odpočinkových vánočních dárků. 
Pojďme si je společně užít! Co říkáte? 

V sobotu 19. prosince si vyměníme peníze v knoflíkové bance a budeme 
mít možnost nakoupit si vánoční výrobky s dílny našich dětí. Perníky, 
věnečky, adventní věnce, ozdoby i jmelí - to bude jedinečný mníšecký 
Knoflíkový trh. Nikdy mu nechyběla pravá vánoční atmosféra, o kterou 
se starají nejen děti, ale také Rorejsové se svým Živým Betlémem v kos-
telní zdi. Děti si pro vás připravily i jednu novinku - vernisáž vánočních 
stromků. Určitě bude co obdivovat. Po celý víkend 19.-20. 12. jsou při-
praveny i vánoční dětské prohlídky na zámku. Jak se dřív slavily Vánoce? 
Slavili je i na zámku? Kde se jedlo a odpočívalo? Přijďte se podívat. Vá-
noční atmosféru doplní vždy povedená vánoční výstava a koncert, které 
na zámku připravila Oáza. 

Až na Štědrý den doma rozbalíte vánoční dárky, vzpomeňte si, že na mní-
šeckém náměstí společně slavíme narození Páně s Karlštejnskými pozou-
néry a také na 1. svátek vánoční rozbalíme další vánoční dárek. V kostele 
sv. Václava  zazní slavná vánoční mše Jakuba Jana Ryby. Závěr roku pak 
již tradičně bude patřit předčasnému Silvestru s ohňostrojem. 

Co říci závěrem? Děkuji všem, kteří se na přípravě Vánoc v Mníšku podí-
lejí – panu Pitínovi, Zálesákům, Oáze, farnosti, zaměstnancům městské-
ho úřadu, školám a školkám, městské policii, Komwagu i vám ostatním, 
kteří pomáháte. Panu faráři Janu Dlouhému děkuji za adventní sváteční 
slovo, které najdete uvnitř Zpravodaje. 

Přeji vám klidné Vánoce bez karambolů a všechno dobré v příštím roce 
a to s plným vědomím toho, že mnozí jistě prožíváte těžké chvíle v životě. 
Cítím s vámi a přeji vám brzký obrat k lepšímu.

 Dr. Petr Digrin, starosta

městečka pod Skalkou

Městská policie má 24hodinovou pohotovostní službu, v případě potřeby volejte 737 274 227     

ROČNÍK 34, ČÍSLO 202  LISTOPAD 2009
Město Mníšek pod Brdy ZDARMA

BUĎ DOBRÝ ROK TEN PŘÍŠTÍ!
Sobota 19. prosince 2009, od 9.00 hod.

Vánoční KNOFLÍKOVÝ TRH
Kulturní program - MŠ, ZŠ, Rorejs, Křoví,

vernisáž vánočních stromků.
Náměstí F. X. Svobody

Sobota a neděle 19. a 20. prosince, od 10.30 hod.

Vánoční DĚTSKÉ PROHLÍDKY
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Pátek 25. prosince 2009, 16.00 hod.
Jakub Jan Ryba

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Slavná  vánoční mše v tradičním provedení se zpěváky  

a hudebníky pod vedením Michaela Pospíšila.
Kostel sv. Václava

Čtvrtek 24. prosince 2009, od 23.15 hod.
VÁNOČNÍ TROUBENÍ

Vánoční troubení koled Karlštejnských pozounérů.
Náměstí F. X. Svobody

Středa 30. prosince 2009, od 18.00 hod.
PŘEDČASNÝ SILVESTR

Slavnostní rozloučení s rokem 2009, ohňostroj.
Náměstí F. X. Svobody
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Slovo starosty

VÁŽENÍ MNÍŠEČTÍ, RYMAŇŠTÍ 
A STŘÍBRNOLHOTŠTÍ,

když řeknu: „velkolepý ohňostroj, hudba, sva-
řák, pro děti čaj, slavnostní přípitek,“ všichni 
víte, že mluvím o „předčasném Silvestru“. V le-
tošním roce se společná oslava konce starého 
a příchodu nového roku uskuteční 30. prosin-
ce od šesti hodin odpoledne na mníšeckém 
náměstí. Všechny vás srdečně zvu. Věřím, že 
se budeme společně bavit.
Letos nás, oproti minulým létům, čekají dvě 
nová překvapení. V minulosti jste mnozí na-
mítali, že čekání na ohňostroj by se dalo nějak 
zpestřit.  Myslím že dalo a proto v letošním 
roce vystoupí před vlastním ohňostrojem sku-
pina BŮHVÍ.  Co a jak budou zpívat,  je právě to 
první malé překvapení. Jenom prozradím, že 
půjde o známé a tradiční písně. Druhým pře-
kvapením bude velká soutěž o hodnotné ceny. 
Je zaměřená především na vaše děti, proto je 
určitě nezapomeňte vzít s sebou. Soutěž od-
startuje novoroční ohňostroj a bude uzavřena 
posledního ledna. Správné odpovědi pak bu-
dou slosovány a vítězové obdrží věcné ceny. 
Podmínky a pravidla se dovíte právě před no-
voročním ohňostrojem. 
Mnozí se mě ptáte, jak to bude vypadat na-
proti dnešní prodejně Penny Market a kdy už 
otevře zahradnictví. Odpověď na tuto otázku 
není úplně jednoduchá, ale pokusím se ales-
poň naznačit.
Zahradnictví naproti Penny Marketu bude 
zřejmě v omezeném provozu otevřeno už 
před vánočními svátky,  a to s nabídkou vá-
nočních stromků, vazeb a věnců. Plný provoz 
zahájí až na jaře příštího roku. Můžete se tedy 
těšit na kompletní zahradnický sortiment, sad-
bu, stromky a další zahradní potřeby. Co další-
ho se v těchto místech připravuje? Určitě zde 
v budoucnu najdete další obchody, není však 
dnes rozhodnuto,  jaké. V jednání je i možná 
prodejna řetězce Billa (s rozšířeným sortimen-
tem domácích potřeb, oblečení, obuvi), nový 
řetězec Teddy (prodejna zahradních strojů, 
sekaček, nábytku). Část volných ploch opět 
zabere rozšíření záchytného parkoviště mini-
málně o dalších šedesát míst.   
Na závěr bych ještě rád  upozornil na význam-
nou událost pro naše město. Asi mnozí víte, že 
prof. MUDr. Michaelu Aschermannovi, DrSc., 
který je mníšeckým občanem, byla preziden-
tem republiky udělena Medaile Za zásluhy  
II. stupně v oblasti lékařské vědy. Město Mní-
šek pod Brdy panu profesorovi rádo ze srdce 
blahopřeje.

dr. Petr Digrin, starosta

l RM bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Mníšek 
pod Brdy, Komenského 886 za rok 2008/2009.

l RM vzala na vědomí žádost o stanovisko k záměru umístění prodejny BIL-
LA na pozemcích města a bude dále jednat o možné realizaci širokosortimentní 
prodejny naproti Penny.

l RM souhlasí se zřízením vsypového místa na městském hřbitově a se zavede-
ním jednorázového poplatku za vsyp ostatků Kč 500,-. RM doporučuje ZM schválit 
v tomto znění vyhlášku města.

l ZM schvaluje doplnění rozpočtového opatření č. 4/2009 o položku pořízení hasič-
ského vozu pro SDH Stř. Lhota - 130 tisíc.

 Všechna usnesení RM a ZM je možné nalézt na www.mnisek.cz.

Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
TAJEMNICE
Doporučujeme občanům vyřídit jejich záležitosti na městském úřadu do 23. 12. 2009. 
V době od 28. 12. do 31. 12. bude úřad pro dovolené uzavřen. 

FINANČNÍ ODBOR
Změna úhrady místního poplatku za provoz systému komunálního odpadu. Dovo-
lujeme si upozornit občany na změnu obecně závazné vyhlášky Města Mníšek pod Brdy, 
týkající se místního poplatku za provoz systému komunálního odpadu, a to konkrétně 
splatnosti poplatku.
Poplatek je možné uhradit:
a) jednorázově v období od 15.1. do 30. 4. kalendářního roku;
b) ve dvou stejných splátkách, a to vždy od 15. 1. do 30. 4. a 30. 6. příslušného kalendář-
ního roku.

STAVEBNÍ ÚŘAD
Vydávání vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací, které jsou v majetku spo-
lečnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., je možné i po internetu. Služba je určena 
stavebníkům, investorům a dalším žadatelům a najdete ji na adrese  , která je určená ze-
jména pro elektronické podání žádosti o Vyjádření.  Vyjádření je bezplatné a je výrazně 
rychlejší.

Paní Růžena Horáková se stala, na základě 
výběrového řízení, novou pracovnicí Fi-
nančního odboru Městského úřadu Mníšek 
pod Brdy. Potkávat se s ní budou především 
ti z občanů, kteří půjdou hradit poplatky do 
pokladny města. 

Od prosince na úřad novým vchodem
Na městský úřad se od 1. prosince dostanete novým vchodem. Zpřístupněn bude také levý 
vchod do budovy úřadu, kterým se dříve vstupovalo jen do obřadní místnosti a bude určen 
zejména imobilním občanům, vozíčkářům, maminkám s kočárky, invalidům, ale i všem 
ostatním. Věříme, že tento bezbariérový vstup bude dalším krokem ke kvalitní obsluze 
občanů na městském úřadu.

Představujeme novou kolegyni, 
 paní Růženu Horákovou
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MN: Co si máme představit pod elektronizací státní správy?
VL: Elektronizace veřejné správy (projekt eGovernment – eGON) je ve své podstatě velmi 
jednoduchá. Jejím cílem je zpřístupnit informace orgánů státní správy a samosprávy obča-
nům i sobě navzájem – nejčastěji přes internet. 

MN: Média jsou plná datových schránek? Co to je?
VL: Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění 
úkonů vůči orgánům veřejné moci. Slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejím 
prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datové schrán-
ky doručují své písemnosti fyzickým nebo právnickým osobám, stejně jako komunikují 
s jinými orgány veřejné správy. Nesmíme si ji ale plést s e-mailem.

MN: Co znamenají datové schránky pro úřad a co pro firmy?
VL: Datová schránka je povinná pro právnické osoby zřízené zákonem a pro právnické 
osoby zapsané v obchodním rejstříku. Datovou schránku mohou dobrovolně také bezplatně 
získat ostatní právnické osoby, fyzické osoby či podnikající fyzické osoby, naopak zřízení je 
povinné pro orgány veřejné moci, tj. pro úřady.

MN: Musí mít každý datovou schránku?
VL: Datová schránka je zřízena pouze orgánům veřejné správy a právnické osobě zapsané 
v obchodním rejstříku. Ti, kteří nejsou v této kategorii, si mohou, ale nemusí o zřízení dato-
vé schránky požádat, záleží tedy na jejich rozhodnutí. 

MN: Mají datové schránky vůbec nějaké výhody?
VL: Mají a hned několik. Systém je rychlý (datová zpráva je doručena prakticky okamžitě), 
spolehlivý (datová zpráva se nemůže ztratit) a auditovatelný (je jednoduše dokazatelné, kdo 
datovou zprávu podal a komu byla doručena). Slibujeme si také finanční úspory. Zprávy 
odesílané orgány veřejné správy jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Zřízení i provoz je zdar-
ma, stejně jako komunikace s úřady, orgány veřejné moci. Snadný je také přístup – je možný 
odkudkoliv prostřednictvím jednoduchého webového portálu přes internet.

MN: Všichni se datových schránek báli. Co váš úřad?
VL: Schránku jsme aktivovali 26. 10. 2009. Samozřejmě, všichni se obáváme neznámého. 
Obávali jsme se, například toho, abychom nestrávili mnoho času konverzí dokumentů, koli-
ka semináři budeme muset projít, co elektronické podpisy a také, zda jsme dobře technicky 
vybaveni a mnoho dalších a dalších obav. Zatím se zdá, že zbytečně.  

MN: Umí s datovými schránkami úředníci pracovat?
VL: Ano, všechny kolegyně a všichni kolegové se bez problémů zapojili do komunikace 
přes datové schránky. Příprava se nám tak vyplatila.

MN: Jak jsou vysoké náklady na datové schránky? 
Ušetří úřad něco?
VL: Ano, ušetří. Např. doporučený dopis, do vlastních rukou s dodejkou, zaslaný poštou, 
stojí 38,- Kč. Přes datovou schránku jej zasíláme zdarma. Dále si slibujeme i úspory za papír 
a tisk. Podstatné ale je, že tyto úspory zůstávají na samotných úřadech. Každý úřad pocítí ve 
svém rozpočtu úsporu. Záleží jen na tom, jak veliká je jeho korespondence.

MN: A ušetří občané?
VL: Samozřejmě. Držitelé datové schránky si ušetří čas a datové zprávy, které pošlou vý-
hradně úřadům, nemusí platit poštovné.

MN: Co ještě můžeme od elektronizace veřejné správy očekávat?
VL: Cílem veřejné správy je  jednoduchá elektronická komunikace občany se všemi úřady 
a institucemi. Zákon o základních registrech veřejné správy, který by měl vejít v platnost  
1. 7. 2010 by měl přinést vyšší efektivitu veřejné správy a komfort pro občany, což v praxi 
znamená, že nadále by občané už nebyli obtěžováni tím, aby stále veřejné správě dodávali 
ty samé údaje o své osobě. Každý, kdo n´bude mít zájem o další informace se na nás může 
obrátit nebo přímo navštívit náš CzechPOINT.

 Za rozhovor děkuje Miloš Navrátil, odbor kanceláře starosty (OKS)

Sváteční slovo faráře P. Jana Dlouhého

Někdo řekne: zase na něco čekat! Vždyť 
pořád na něco čekáme a upřímně řečeno, 
dost neradi. Čekání ve frontě, na výplatu, 
na pozdrav, na návštěvu, v koloně aut, na 
telefon nebo SMSku. Celý život je vlastně 
jedno veliké čekání – nebo spíše očekávání.  
V koutku duše vězí napjaté očekávání něče-
ho lepšího. Třeba to ani neumíme konkrétně 
pojmenovat, ale máme naději. Bude lépe. 
Kdybychom ji neměli, pak by se žilo oprav-
du těžko. Život by mohl dokonce úplně ztra-
tit smysl. Ale život nám byl darován a je jistě 
krásný, vždyť je od samotného Boha a ten 
umí dávat jen dobré věci. 

S očekáváním je proto úzce spjata naděje. 
Ne nadarmo nám naši předkové zanechali 
úsloví: „Naděje umírá poslední“. Nenechme 
si ji vzít nikdy a nikým. Naděje může v urči-
tých životních těžkostech zeslábnout až tak 
silně, že se téměř ztratí, ale její slabý pla-
mének stále žhne a je možno ho rozfoukat 
a rozdmýchat. V tom při nás bude stát vždy 
dobrý Bůh. V jeho přízeň a pomoc vždy 
doufejme. On naše očekávání nikdy nezkla-
me. Je na nás lidech, abychom byli tak dobří 
jako on – nezklamali očekávání a naději na-
šich bližních.

Přeji vám, milí přátelé, advent plný radost-
ného čekání. A na co? No přece na Vánoce, 
které jsou vždy a především připomínkou 
toho, jak dobrý je Bůh. Splnil očekávání 
nesčetných generací lidí starozákonní doby 
a my, lidé novozákonní doby, to víme už více 
než dva tisíce let. Už splnil, co slíbil a od nás 
očekává, že budeme k sobě a k němu dobří, 
milí. A o tom jsou právě a především Váno-
ce. Období plné lásky, pokoje a míru. Kéž 
splníme očekávání jeho i našich bližních.

K tomu vám, přátelé, posílám pozdrav a po-
žehnání z mníšeckého kostela a fary. 

 P. Jan Dlouhý, farář,  
 Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy

„eGONa jsme na úřadě přivítali připraveni  
a se zvědavostí“, říká  

Věra Landová, tajemnice 
městského úřadu

Adventní očekávání 
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Městská policie v Mníšku pod Brdy 
 dostala do užívání nový služební vůz

Výstavba kanalizací a vodovodů

Silnice letos a v příštím roce

Další investiční a jiné akce

Kanalizace a vodovod  
 v dalších částech města

(koty) Automobil Fabia combi získalo město bezplatně. Na základě žádosti 
na Ministerstvo vnitra České republiky město získalo policií vyřazený vůz, 
který má veškeré vybavení potřebné pro výkon služby policie: modré majá-
ky, zařízení stop, oddělitelný zamřížovaný prostor pro odchyt nebezpečných 
zvířat a další specifické úpravy nutné pro služební účely.

Strážníci městské policie jíž nový automobil využili v několika akcích, např. 
dne 8. 11. v časných ranních hodinách při řešení přestupku rušení noční-
ho klidu ve Stříbrné Lhotě, kde přestupce vyřešili blokovou pokutou, dne 
12. 11. pří kontrolách měření rychlosti a dodržování pravidel a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích, kde bylo rovněž množství přestupců 
řešeno blokovými pokutami, 14. a 15. 11. Při kontrole zacházení s odpady 
a zakládání černých skládek, zde budou dotyční předáni ke správnímu řízení 
na věcně příslušný úřad. Nový policejní vůz  také zasahoval při požáru dne 
15. 11.

Jak z uvedeného vyplývá,  strážníci nového automobilu účelně využívají. 
Strážníkům i městu jen přejeme, aby nový automobil dobře sloužil a pomá-
hal chránit naše bezpečí.

Výstavba jednotlivých částí kanalizace a vodovodu na Kvíkalce a v Lip-
kách, která započala v srpnu letošního roku, probíhá rychleji, než se původ-
ně předpokládalo. Proto se město rozhodlo v letošním roce realizovat delší 
úsek, než se původně očekávalo. Hlavní řady na Lhotecké ulici tedy dojdou 
až k autobusové zastávce „Na Kvíkalce“, kde se stavba v letošním roce pře-
ruší. Opětovně se obnoví podle počasí na jaře příštího roku. 

V roce 2010 bude nejprve dokončena celá Lhotecká ulice. Následně se za-
počne s budováním kanalizace a vodovodu v ulici „Na Kvíkalce“ a „V Ja-
lovčinách“. Po dokončení této části se upraví a zpevní povrchy komunikací 
v těchto ulicích a provede se i odvodnění křižovatky a ulice „Na Kvíkalce“. 

Dále se bude pokračovat ulicí „ V Lipkách“, „K Remízku“, „Prostřední“ 
a „Pod Lesem“. Zvažuje se i výstavba gravitačního kanalizačního a vodo-
vodního řadu v části ulice „Na Oboře“. Celá akce, v tomto rozsahu, bude 
dokončena na podzim příštího roku.

Technické podmínky pro připojení a podmínky pro platbu zhodnocovacího 
poplatku je možné získat na internetových stránkách města v sekci „Projek-
ty města“ nebo na odboru majetku a investic městského úřadu, případně pak 
na městem pořádaných schůzkách pro koordinaci výstavby v jednotlivých 
částech města. 

A co v dalších částech města? V Rymani byla již větší část stavby kanaliza-
ce dokončena. V příštím roce zbývá dokončit kanalizaci ve staré Rymani, 
na Hladovém Vrchu a započne se s výstavbou kolem penzionu v Kamen-
ném. Plánujeme i prodloužení vodovodu směrem do staré Rymaně. Na toto 
prodloužení  město nyní nemá finanční prostředky. Doufáme však, že se je 
během jara příštího roku podaří získat. 

Výstavba kanalizace a vodovodu ve Stříbrné Lhotě by měla začít v létě 
příštího roku. Zahajovalo by se výstavbou kanalizace od „Hukalovny“ smě-
rem „Ke Křížku“. Bližší informace však budou známé až na jaře. Jakmile 
bude jasný harmonogram výstavby, město svolá na Stříbrné Lhotě veřejnou 
schůzku.

Celkem bylo letos městem postaveno přes 4 kilometry nových kanali-
začních stok a přibližně 1,5 kilometrů nových vodovodních řadů nebo 
úplných výměn. Do výstavby se letos investovalo přes dvacet milionů 
korun. 

V letošním roce bylo dokončeno parkoviště u zdravotního střediska v ulici 
Komenského a opravena první část ulice Jana Šťastného, včetně zvýšeného 
přechodu pro chodce. Docházelo i k dalším drobným opravám v ostatních 
částech města. Přístup města k obnově silnic a výstavbě nových chodníků 
je takový, že se snažíme neřešit opravy nějakým dočasným způsobem, ale 
pokud možno, řešit komunikaci jako celek - včetně oprav inženýrských sítí 
pod zemí, chodníků, veřejného osvětlení a dalších součástí. Mníšek není 
tak bohatý, aby si mohl dovolit dělat „levné“ věci. Příkladem je právě ulice 
Jana Šťastného.

Na komunikacích se pro příští rok připravují především dvě zásadní akce, 
které by se měli začít realizovat koncem jara. První je dokončení rekon-
strukce ulice Jana Šťastného, včetně ulice Nádražní až ke škole a to ve stej-
ném duchu, jako byl opravován první úsek. Vznikne zde druhý chráněný 
přechod ke škole a celá řada nových parkovacích míst. 

Druhou akcí pak bude zahájení rekonstrukce komunikací, veřejného osvět-
lení a parkování na starém sídlišti podle připravované ideové studie. Tento 
návrh dopravního řešení najdete na internetových stránkách města 
a v diskusi je možné se k němu vyjádřit. První přijde na řadu rekonstrukce 
ulice 9. května,  a to z toho důvodu, že byla vyhodnocena jako nejhorší.

Pochopitelně se počítá i s opravou některých dalších komunikací, které jsou 
ve špatném stavu. Půjde především o dlouhodobě neudržované silnice v zá-
stavbě a v místech, kde město v letošním a příštím roce buduje kanalizaci. 

Rád bych upozornil na provedenou rekonstrukci mostku přes přítok Zámec-
kého rybníka (lávka ze „Za Rybníky“). V tuto chvíli zde děti mohou opět 
bezpečně přecházet na druhou stranu. Nová lávka je postavena tak, aby sku-
tečně něco vydržela.

K dalším akcím pak určitě patří nové zastřešení družiny, zakrytí hrubé 
stavby nové hasičské zbrojnice na Rymani, dále pokračující rekonstrukce 
kláštera na Skalce, chodník a nová alej na náměstí F. X. Svobody, nově 
budované veřejné osvětlení ve Stříbrné Lhotě a další.

 Dr. Petr Digrin, starosta města
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ŠkolyŠkoly

Nestává se běžně, aby řidiče kontroloval kromě po-
licistů také jeden z nejlepších českých automobi-

lových závodníků, který má jako testovací pilot zku-
šenosti i z Formule 1, Jarek Janiš, a to v doprovodu 
dětí ze Základní školy v Mníšku pod Brdy.

Právě taková netradiční kontrola, při které Jarek Janiš 
zkoušel projíždějící řidiče z pravidel silničního provozu 

Mladí floristé z mníšecké základní školy dne 16. 10. 2009 navštívili SOŠ stavební a zahrad-
nickou v Praze 9 při příležitosti výročí 100 let od založení této školy 

Děti zajímající se o aranžování, vazbu a všeobecnou floristiku ze 4. až 8. tříd měly tu možnost 
vidět i přes velmi nepříznivé počasí školní botanickou zahradu s mnoha druhy pokojových rostlin 
a spoustou kvetoucích orchidejí, výstavu dekorací, květinovou módní přehlídku se zajímavými kvě-
tinovými doplňky, školní park, prodejnu a skleníky.
Žáci byli nadšeni a výlet za květinovým uměním se jim velmi líbil. Už teď se těší na vánoční výsta-
vu, kterou tato škola připravuje.
 Pavel Vokurka, učitel floristiky

Na mníšecké základní škole už druhým 
rokem probíhá Floristický kroužek pod 

vedením stříbrného mistra České republiky 
Pavla Vokurky v kategorii svatební dekora-
ce.

V loňském školním roce jsem se s dětmi za-
měřoval na typické dekorace a vazbu (adventní 
věnec, kulatá kytice, vypichovaná miska atd.). 
V letošním školním roce nás čeká netypická 
vazba a tvorba dekorací (adventní štola, svateb-
ní květinové šperky, retro dekorace z uhlí, kytice 
z vajec atd.). Do kroužku chodí děti od 4. do  
8. ročníku. Děti už umějí správně pracovat s tav-
nou pistolí, živým i suchým materiálem a drátky 
a pochytily i oko floristy, jak má správně deko-
race vypadat.

Letošní třída aranžérů je složena z mladších 
i starších ročníků – K. Procházková a T. Knot-
ková (4. A), D. Langová (4. B), B. Lovecká a T. 
Vyvlečková (5. A), L. Lhotská (5. B), A. Marva-
nová (6. A), S. Vokurková, J. Knotek, B. Kalen-
dová, K. Chladilová, B. Ryzcová a K. Marková 
(6. B), S. Opatrná a S. Kaukušová (8. A).

 Pavel Vokurka, učitel floristiky

Ve dnech 4. – 8. 10. uspořádalo Vzdělá-
vací zařízení Středočeského kraje ve 

spolupráci s CK Mgr. Petr Hambálek pro ře-
ditele škol ve Středočeském kraji tematický 
zájezd do evropských institucí. Využila jsem 
možnosti navštívit místa, o kterých se žáci ve 
škole učí a vyjela společně s vyučující země-
pisu Mgr. Hanou Kedajovou a dalšími čtyři-
ceti řediteli škol do Štrasburku, Lucemburku 
a Bruselu. Celý zájezd byl částečně dotován 
Evropským parlamentem. 

Společně jsme navštívili sídla evropských insti-
tucí – prohlédli si areál Evropského parlamen-
tu a Soudu pro lidská práva ve Štrasburku, na 
přednášce jsme byli seznámeni s činností Rady 
Evropy. Následující dva dny jsme strávili v Bru-
selu, kde jsme navštívili Evropský hospodářský 
a sociální výbor, Evropskou komisi a Radu EU. 
Vyvrcholením celého tematického zájezdu byla 
návštěva Evropského parlamentu, beseda s paní 
Radkou Ciscatovou, která pracuje na odděle-
ní návštěv a seminářů EP a s europoslancem 
Ing. Jaromírem Kohlíčkem, CSc. V samém zá-
věru jsme z galerky sledovali jednání zasedání 
europoslanců. 

Na všech místech, která jsme navštívili, jsme 
měli připravené přednášky a besedy se zaměst-
nanci evropských institucí. Všichni byli velmi 
vstřícní a ochotně s námi diskutovali. 

Celý tematický zájezd byl perfektně připraven, 
získali jsme množství informací a materiálů, 
které můžeme použít při výuce a žáky seznamo-
vat s postavením naší republiky v EU. 

 Mgr. Alice Vejmolová, ředitelka ZŠ Komenského 420

a děti je odměňovaly obrázky autíček 
(usměvavými nebo zamračenými), se 
letos poprvé ve Středočeském kraji 
uskutečnila v pondělí 21. září v 9:00 
hodin na silnici II. třídy č.116 u stani-
ce STK.

Preventivní a dopravně výchovný pro-
jekt Policie ČR a České pojišťovny Jez-
díme s úsměvem letos odstartoval svůj 
čtvrtý ročník ve Středočeském kraji 
právě v Mníšku pod Brdy.

Citujeme z ohlasů zúčastněných dětí:
„A nakonec to vyšlo – budeme v novi-
nách !!!Jsme rádi, že jsme tam byli. Po-
licisté byli velmi příjemní. Viděli jsme, 
jak trestají řidiče za přestupky – třeba 
za rychlou jízdu nebo za jízdu bez řidič-
ského průkazu. My jsme řidičům rozdá-
vali obrázky aut – buď zamračené, nebo 
rozesmáté. Líbilo se nám to.“
 ZŠ

Mníšecké děti kontrolovaly řidiče

Floristická podívaná

Floristika s novou  
 náplní práce 

Evropská unie  
 a my 
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Dva výtvarníci, jež spojuje 
láska ke dřevu – grafik, ilu-

strátor a řezbář Jiří Altmann a  
sochař Milan Vácha – se sešli ve 
společné expozici v sále kláštera 
v barokním areálu Skalka. 

Na vernisáž v rámci Dnů evropské-
ho dědictví 12. září přišlo tolik lidí, 
že sochy, rozestavěné v prostor-
ném sále v souladném seskupení, 
nebylo téměř vidět. Altmannovy 
grafické listy – malé, větší i velmi 
rozměrné dřevořezy – obklopily ze 
všech stran kompozici Váchových 
soch, jíž vévodila rozměrná Česká 
krajina na východní straně sálu. Té 
západní zase dominoval obrovský 
dřevěný stůl z rukou Jiřího Altman-
na, který byl o vernisáži stolem 
hojnosti, aby pak po jejím skončení 
zůstal ojedinělým uměleckým dí-

lem a byl využit i k několika sva-
tebním obřadům. 

Herečka Jana Altmannová přednes-
la dva úryvky z díla Pavla Eisnera, 
souzvukem křišťálově čistých hlasů 
dojalo posluchače kvarteto dívek 
z DAMU. Kromě pravidelných ná-
vštěvníků vernisáží, kteří jsou do-
movem v Mníšku a blízkém okolí, 
bylo v sále vidět i známé osobnosti 
z uměleckého světa – za všechny 
jmenujme alespoň Václava Vydru 
s Janou Bouškovou. Poslední hosté, 
kteří si chtěli výstavu „vychutnat“ 
bez lidí, odcházeli až se setměním.

Dvě z dřevěných soch Milana Vá-
chy můžete v kostelíku sv. Maří 
Magdalény vidět až do konce letoš-
ního roku.
 JB

Kultura a společnostKultura a společnost

Flétnistka Žofie Vokálková, zpěvačka Daniela Demuthová a harfe-
nistka Zbyňka Šolcová – trio MUSICA DOLCE VITA – předsta-

vily na koncertu v sále kláštera v barokním areálu Skalka, konaném 
v rámci Dnů evropského dědictví 2009, posluchačům hudbu českých 
autorů v kompozici s názvem Klenoty české hudby. 

Od Myslivečka po Janáčka – každá skladba byla skutečně zážitkem, ať už 
šlo o barokní árii Myslivečkovu, Trnečkovu adaptaci Smetanovy Vltavy 
pro sólovou harfu, Vendulčiny ukolébavky ze Smetanovy Hubičky nebo 
jímavou Janáčkovu skladbu – modlitbu Zdrávas Maria, která byla přídav-
kem po dlouhotrvajícím potlesku.
Vystoupení se konalo v expozici soch Milana Váchy a grafiky Jiřího Alt-
manna, jejíž slavnostní vernisáž následovala bezprostředně po koncertě. 
 JB

Výstava velkoformátových fotografií Petry Doležalové a Libora 
Špačka ÚTĚK NA MAURICIUS v sále kláštera uzavřela další 

výstavní sezónu na Skalce. Na její vernisáži 10. října měl „mníšeckou 
premiéru“ stejnojmenný filmový dokument, čerstvě ověnčený oce-
něním z prestižního festivalu Tourfilm v Karlových Varech (stříbrná 
příčka v kategorii za televizní dokumentární a publicistický doku-
ment do 60 minut mezi 614 snímky z celého světa). Dokument bylo 
možno vidět po celou dobu trvání výstavy.

Projekt Escape to Nature, jehož součástí jsou tato expozice a film, bude  
pokračovat objevováním dalších přírodních rájů naší planety. Doufejme,  
že se s oběma autory a výsledky jejich práce opět na Skalce setkáme.
 JB

V sobotu 12. prosince 2009 srdečně zveme na Podvečerní 
prohlídky s Bílou paní, Sněhurkou, Andělem i čarodějnicí. 

Začínáme v 16.00. Vhodné pro děti od 3 let.
V sobotu a neděli 19. a 20. prosince 2009 se budou na zámku 

konat Vánoční prohlídky pro děti.  
Od 10.30 začínají prohlídky pro vaše nejmenší. 

Bude vás to bavit! Rezervujte na tel: 318 590 261

Dny evropského  
 dědictví 2009 na Skalce

Sezónu na Skalce uzavřel 
 ÚTĚK NA MAURICIUS

Vánoční dětské prohlídky na zámkuJiří Altmann a Milan Vácha na Skalce 

Jana Altmannová čte z knihy Pavla Eisnera, v pozadí vpravo Jiří Altmann a Milan Vácha

Simona Monyová,  
oblíbená především u čtenářek,  

přijede do Mníšku pod Brdy  
poslední lednové úterý – 26. 1. 2010.

Autorka bude číst ze svých knížek a je připravena odpovídat na vaše zví-
davé dotazy.

Na shledanou v úterý 26. ledna v 18 hodin v sále Městského kulturního 
střediska V Lipkách! 

 srdečne zvou MK a MKS

Autorské čtení 
 Simony Monyové 
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Pohodová atmosféra, typická pro soutěž Brdský 
kos, vládla i při „rozlučkovém“ odpoledni v sobo-

tu 7. listopadu, kdy jsme se naposledy sešli v mníšec-
kém Divadélku „K“.

Proč rozloučení?
Letošní ročník pěvecké soutěže pro děti a mládež BRD-
SKÝ KOS byl ročníkem jubilejním – desátým. Bohužel 

V úterý 3. listopadu se v sále 
mníšeckého kulturního 

střediska sešli ti, jimž nevadil 
sychravý večer a dali před te-
levizními bačkorami přednost 
setkání se známým literátem, 
překladatelem a písničkářem 
Jiřím Dědečkem. A nelitovali! 

Dvě hodiny utekly jako voda. 
Jiří Dědeček zpíval své nezamě-
nitelné písničky i své verze písní 
Jacquese Brela, přečetl dva úryv-
ky z románu Snídaně se psem 
a pár dokonalých básní ze sbírky 
Rispetti e dispetti (Poklony a po-
šklebky), která nedávna rozvířila 

hladinu české literární kritiky. Posluchači se mezitím osmělili a ptali se – na 
spolupráci s Janem Burianem, na Dědečkův vztah k francouzštině a Fran-
cii, na současnou písničkářskou tvorbu... Brilantní podání Brelovy písně 
Měšťáci bylo tečkou za vydařeným večerem, v němž padla hranice mezi 
interpretem a posluchači.

Díky autorovi i všem, kdo přišli.
 JB

Začátkem října proběhl již třinác-
tý ročník akce Týden knihoven. 
Letošní motto – KNIHOVNA 
MÉHO SRDCE korespondovalo 
s celostátní anketou Kniha mého 
srdce, která vyvrcholila 17. října 
v přímém přenosu České televi-
ze. Nejoblíbenější knihou čes-
kých čtenářů se stal SATURNIN 
od Zdeňka Jirotky. Do hlasování 
se prostřednictvím naší knihovny 
zapojili i občané našeho města. 

V rámci týdne knihoven proběhla 
již tradiční akce Velké říjnové spo-

lečné čtení pro žáky mníšec-
ké základní školy, zaměřená 
tentokráte na knihy z TOP12 
ankety KMS. Číst přišla 
např. i bývalá starostka paní 
Alexandra Merunková, nebo 
současný starosta Ing. Petr 
Digrin, PhD. Týden knihoven 
završilo autorské čtení spiso-
vatelky Jindřišky Šindlerové, 
píšící poezii pro děti i dospě-
lé. Dopoledne autorka předčí-
tala svá říkadla předškolním 
dětem a poté strávila příjem-
né odpoledne se členy Klubu 
důchodců. 

Knihovna vyhlásila výtvarnou 
soutěž pro žáky základní ško-
ly, v níž měli ztvárnit knihu 
svého srdce. Obrázků se sešlo 
kolem stovky, jeden krásněj-
ší než druhý. Děkujeme tímto 
všem, kteří četli i těm, kteří 
přišli naslouchat.

 MK

však došlo k tomu, že se nakonec přihlásilo 
pouze pět soutěžících (v minulých ročnících 
jich bývalo okolo 15, některé roky i více). 
Z plánované soutěže se stalo odpoledne na 
rozloučenou, kde si kromě těch, kdo toužili 
po vavřínech, zazpívalo dalších pět  zpěváků. 

Organizátoři děkují firmě Keramika Zuzana 
Zápalová za poskytnutí upomínkových před-
mětů pro mladé zpěváky a Ceny diváka. Děku-
jeme rovněž panu Antonínu Nechybovi, který 
zdarma poskytl prostory Divadélka „K“.

Cenu diváků letos získala rozdílem jednoho 
hlasu Simona Vosátková. Kdyby se soutěžilo 
jako obvykle, v nejstarší věkové kategorii by 
porotu zaujala nejen ona, ale i Jirka Mašek, 
který letos svým krásným hlasem doslova 
zářil, i Eliška Buociková z Broumova, pro 
niž to byla první soutěž a v hodnocení divá-
ků byla druhá. Další dvě dívky, které byly 
přihlášeny do soutěže – Veronika Mašková 
z Líšnice a Adéla Ptáčková z Čisovic – byly 
zástupkyněmi nejmladší a prostřední věkové 
kategorie.

Proč tak malý zájem? Můžeme jen hádat 
a těžko říci, co je skutečnou příčinou.

Soutěže pro mladé zpěváky, jako je Brdský 

kos, zde byly mnohem dříve, než medializo-
vaná Superstar, X-Factor a další. Ta mníšecká 
byla skromná – vítězové dostali krásnou ke-
ramickou sošku, pamětní plaketu a drobnos-
ti od místních sponzorů, prohlédli si zámek, 
jejich jména se ocitla v článku ve Zpravodaji,  
videoreportáž z posledního ročníku  dokonce 
na internetu na webu regionální televize. 

Dnešní děti a mládež mají zřejmě zcela jiné 
zájmy, nebo je nikdo z okolí či rodiny dosta-
tečně nepovzbudí a nedodá jim odvahu, či se 
jim zdá odměna za vítězství nedostatečná... 
Rovněž zájem diváků, kteří by přišli povzbu-
dit soutěžící a poslechnout si výkony, z nichž 
většina by směle mohla konkurovat těm, kdo 
se hlásí do jmenovaných televizních soutěží,  
býval v poslední době stále menší a menší.

Nebuďme však smutní. Nic se nemá takříka-
jíc lámat přes koleno. Za těch deset let před 
porotu a diváky předstoupila pěkná řádka 
dívek a chlapců – a spousta z nich skutečně 
zazářila. Někteří z nich se nyní zpěvu věnují 
naplno a zdokonalují se v něm. Všichni však 
určitě dále zpívají a hrají rádi, s chutí. A to 
nás může těšit.

Jarmila Balková, Jaroslava Křížová

Kultura a společnostKultura a společnost

Rozloučení s Brdským kosem 

Čtení, povídání a pár písniček  
 JIŘÍHO DĚDEČKA

Z knihovny

Desetiletí Brdského kosa uzavřelo deset účinkujících: zleva Jiří Mašek, 
Jakub Kos, Michaela Volfová, Sabina Rošková a Eliška Buociková,  

v přední řadě Zuzanka Valešová, Veronika Mašková,  
Adéla Ptáčková a Simona Vosátková, zcela vpředu Anička d´Almeida. 

Vážení občané, 
obracíme se na vás opět s prosbou. Rádi bychom 
stále pokračovali v tradici předvánočních výstav 
pořádaných Klubem žen. Ta letošní by proběhla 
v termínu 12. 12. – 20. 12. 2009 na mníšeckém 
zámku a vás bychom chtěli poprosit, zda byste 
nám mohli zapůjčit nějaké vaše výrobky s ad-
ventní  a vánoční tematikou. Aby bylo možné 

výstavu připravit, potřebovali bychom je v pátek  
11. 12. mezi 9.–11. hodinou dopravit na zámek, 
k vyzvednutí by byly v neděli 20. 12. odpoledne 
(nebo po dohodě jindy). 
Letošní adventní výstavu bychom stejně jako 
v loňském roce chtěli obohatit o výstavu betlé-
mů. Proto si Vás dovolujeme poprosit o zapůjčení 
jakéhokoliv neobyčejného i obyčejného betlému. 

Kdo byste nám mohl takto pomoci, ozvěte se 
prosíme už nyní J. Ptáčkové (tel. č. 728 01 06 82, 
j.ptackova@volny.cz nebo v mníšecké lékárně) 
nebo Marii Sadilové (tel. č. 721 453 214) – stačí 
SMS.

Předem moc děkujeme a těšíme se na spolupráci.

 Občanské sdružení Oáza 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
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Kultura a společnostKultura a společnost

Občanské sdružení Oáza  
srdečně zve na výtvarné dílny:

Neděle 6. 12. od 14 hodin
MALOVANÉ SVÍCÍNKY
Pomocí vitrážových barev 

a kontur si zhotovíte dva skleněné 
svícínky. S sebou vezměte fén.
Cena včetně materiálu 160 Kč,
přihlášky na tel. č. 775 592 142.

Sobota 16. 1. 2010 od 14 hodin
FIMO ŠPERKY II.

Výroba korálků pro zhotovení 
šperků, vzor růže.

Cena včetně materiálu 200 Kč,
přihlášky na tel. č. 721 021 319.

Všechny kurzy probíhají v Mníšku v klu-
bovně mateřského centra v 1. patře 

kulturního střediska v Lipkách.  
S sebou si vezměte přezůvky a chuť tvořit!

šachový turnaj v bleskové hře 
pro všechny věkové  

i výkonnostní kategorie

Městské kulturní  
středisko V Lipkách

Neděle 6. 12. 2009  
od 10.00 hod.

Startovné: dospělí 60 Kč,  
děti 30 Kč

Přihlášky na e-mail:  
novak.vladimir@volny.cz  

nebo SMS na telefonní číslo: 
602 246 928.

Do přihlášky uveďte jméno, pří-
jmení, věk a telefon nebo e-mail.

Uzávěrka přihlášek:  
30. 11. 2009, v případě volné 
kapacity možnost přihlášení  

i v den konání turnaje  
od 8.00 h do 9.00 h na místě.

Sv. Mikuláš a jeho družina
zvou všechny děti na pohádku  

do kostela sv. Václava 
v sobotu 5. 12. 2009 v 17 hodin.

Pořádá Římskokatolická farnost  
sv. Václava 

a občanské sdružení Oáza

Římskokatolická farnost  
sv.Václava, 

občanské sdružení Oáza   
a Státní zámek Mníšek pod Brdy

vás zvou k návštěvě tradiční
ADVENTNÍ VÝSTAVY
tentokrát pojaté i jako  

výstava betlémů.

Výstava bude otevřena v galerii 
mníšeckého zámku

ve dnech 12. 12.–13. 12.  
a 19. 12.–20. 12.  

od 10 do 12 a od 14 do 17 hod. 
(s ukázkou výroby drátkovaných 

vánočních ozdob).

Slavnostní vernisáž 
v sobotu 12. 12. ve 13 hod.

ADVENTNÍ VÝSTAVA 
na zámku

4. MNÍŠECKÁ  
ROŠÁDA

Lékárna U Matky Boží
v Mníšku pod Brdy

opět děkuje všem, kteří přispěli
Klokánkovi do kapsičky

pro opuštěné a týrané děti.

Na účet FOD bylo z kasičky  
v mníšecké lékárně  

v říjnu odesláno 13 000 Kč.

Děkuji všem dárcům  
za jejich přízeň a věřím, 
že budete sbírku i nadále  

podporovat.

 PhMr. Hana Kormoutová

Římskokatolická farnost  
sv. Václava  

a občanské sdružení Oáza 
si vás dovolují pozvat na

ADVENTNÍ KONCERTY  
DUCHOVNÍ HUDBY:

 
Neděle 29. 11. v 17.00 hodin 

(kostel sv. Václava)

Neděle 7. 12. v 17.00 hodin 
(kostel sv. Václava)

Sobota 19. 12. v 17.00 hodin 
(mníšecký zámek)

Pondělí 21. 12. v 10.00 hodin 
(stacionář DD)

Výpůjční doba:
Pro dospělé:  PO   8.00–11.00; 12.00–17.00      ST    8.00–11.00  
  ČT   8.30–11.00, 12.00–18.00
Pro děti:   ÚT                  12.00–14.00     ST  12.00–17.00

PRO DOSPĚLÉ
MEYER, Stephenie
HOSTITEL
Román od autorky světových bestsel-
lerů Stmívání, Nový měsíc, Zatmění 
a Rozbřesk. Ve svém Hostiteli nám 
předkládá strhující a nezapomenutel-
né dílo o vytrvalosti lásky a o samot-
né podstatě toho, co člověka dělá 
člověkem.

BROWN, Sandra
MILENEC ZE SNŮ
Elizabeth, atraktivní mladá vdova, má 
svůj obchůdek s netradičními dárky 
a také dvě malé děti, proto se celé dny 
nezastaví. Je zajímavá a energická, 
ale už dva roky žije sama...

McCULLOUGHOVÁ, Colleen
BEZ DŮKAZŮ
Komisař Carmine Delmonico se 
ujímá vyšetřování, poté co v lednici 
výzkumného ústavu nalezli tělo mladé 
dívky. Zanedlouho je na zahradě 
jednoho z tamních věhlasných vědců 
objevena další mrtvá a vraždy pokra-
čují...

KINKOROVÁ. Lucie
V RYTMU AFRIKY
Příhody a zážitky autorů z více než 
půlročního putování po Africe při-
bližují každodenní život obyčejných 
Afričanů 

WALTARI, Mika
OMYL KOMISAŘE PALMUA
Autor rozsáhlých historických fresek 
Egypťan Sinuhet nebo Tajemný 
Etrusk napsal i několik románů s kri-
minální zápletkou, ve kterých přivedl 
na svět svou verzi „Velkého detektiva“

MURAKAMI, Haruki
SPUTNIK, MÁ LÁSKA
O románu se dá hovořit jako o kro-
nice neopětované touhy stejně jako 
o melancholické love story.

BERRY, Steve
BENÁTSKÁ ZRADA
Thriller, ve kterém sledujeme pátrání 
po dávno ztracené hrobce Alexandra 
Velikého.

JANOUCHOVÁ, Kateřina
DCERA NA PŘÁNÍ
Román o matkách a dcerách, ale také 
o otcích a o lásce, která se rozhodně 
neobejde bez komplikací

SCHÖBER, Ulrike
HRADY A ZÁMKY – INSPIRACE 
NA VÝLETY
Více než 250 fotografií zachycuje přes 
70 evropských hradů a zámeckých 
areálů.

ŠABACH, Petr
ŠKODA LÁSKY
Povídkový soubor, ve kterém nás 
autor zavádí do rodných Dejvic, na 
Hanspaulku, ale i na Smetanovu 
Litomyšl nebo do zapadlé vísky na 
hranicích.

LASKIN, Avner 
OŘECHY
Sladké a slané recepty z ořechů.

PRO DĚTI
BAISCHOVÁ, Milena
DRAČÍ POHÁDKY
Vyprávění o veselých a drzých dráč-

cích, kteří přilétají do našeho světa 
a zažívají v něm kouzelná dobrodruž-
ství se skřítky, princeznami, rytíři 
a elfy.

ZINNEROVÁ, Markéta
HÁDANKY A BÁSNIČKY PRO 
KLUKY A HOLČIČKY
Půvabná knížka říkadel a hádanek 
pro nejmenší je zaměřena na témata 
z dětského světa.

PROVAZNÍKOVÁ, Věra
LADA, Josef
V PEŘINĚ MYŠ
Celý rok od jara do zimy nabízí nová 
knížka Věry Provazníkové, od nevšed-
ního velikonočního rozpočítadla až 
po novodobou vánoční koledu.

STEKLAČ, Vojtěch
DVOJČATA V AKCI – ZAPEKLITÉ 
DOMÁCÍ NÁSILÍ
Andrea s Martinem se vydávají po 
stopách dalšího zločinu. 

SHAN, Darren
SYNOVÉ OSUDU
Kdo ze synů osudu se stane vítězem 
a kdo poraženým? Steve, anebo 
Darren, jež od dětství pojilo zprvu 
přátelství, a posléze nenávist? A ja-
kým asi bude svět – nezůstane bez 
lidí? Odpověď hledejte v závěrečném 
příběhu této napínavé dvanáctidílné 
ságy!

PRITCHARDOVÁ, Louise
JAK MLUVIT KOŇSKOU ŘEČÍ
Chcete vědět víc o koních a ponících? 
Kniha Jak mluvit koňskou řečí vám 
v tom pomůže.

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

Knihovna Mníšek pod Brdy
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RozhovorRozhovor

Doslechli jsme se, že RO-
REJS oslavil letos deseti-

leté výročí. Zašli jsme tedy za 
současným hejtmanem spolku, 
panem Jiřím Hladovcem, aby-
chom ho vyzpovídali.

Tak jak se cítíte jako hejtman 
spolku, který přežil deset let?
Na úvod bych chtěl říci, že jsem 
hejtmanem v podstatě chvilku. Do 
této funkce jsem povýšil z funkce 
nástěnkáře, abych vystřídal našeho 
dlouholetého představitele Honzu 
Krásného, který se odstěhoval do 
Dobříše. Dobříš je sice pouhých 
dvanáct kilometrů vzdálená, ale 
pro řízení organizace to není nej-
vhodnější.

Co se týká té otázky, tak mám ra-
dost, že náš spolek stále existuje 
a daří se nám pořádat pravidelné 
akce a sem tam nějakou výjimeč-
nost. Není to sice taková „jízda“ 
a takový počet akcí jako před lety, 
ale to jsme neměli děti, starosti 
o domy a byli jsme mladší…

Cítíte se starý? Vždyť je vám 
kousek přes třicet.
Tak jsem to nemyslel. Jde o to, 
že počáteční nadšení je trochu 
tlumené tím, že na našich akcích 
vidíme stále stejné tváře, že stále 
opravujeme naučnou stezku a že 
se ze spousty věcí stala po deseti 
letech rutina – tak už to ale bývá. 
Člověk víc zvažuje – jestli věno-
vat čas našemu sdružení, rodině, 
nebo dalším aktivitám. Není tolik 
času. To jsem myslel tím „byli 
jsme mladší“, tehdy člověk čas 
tak moc neřešil.

Stále opravujete stezku? Zdá 
se mi v pořádku.
Právě proto, že ji průběžně opra-
vujeme. Nevím přesně, ale za 
dobu její existence jsme vyměnili 
cca 15 cedulí, 5 stojanů a průběž-
ně čistíme plochy od tagů a nápisů 
sprejem. Pokoušíme se tu situaci 

řešit s humorem. Na nejčastě-
ji „zasažený“ panel u kulturního 
střediska jsme zezadu dali ceduli 
pro sprejery, ale oni pokreslili opět 
tu zepředu. Pokud dokážou „wri-
teři“ číst, pak tohle nenaštve jen 
radikálního optimistu.

A co vás nabíjí, že pokračujete 
v činnosti?
Ta pozitiva stále převažují. Lidé 
nás občas zastaví a děkují a chválí 
přednášky, knihu pohlednic, vánoč-
ní betlém. Mimochodem současnou 
podobu malovaným figurám bet-
lémského vystoupení nově vytvořil 
mníšecký rodák, akademický malíř 
Vladimír Větrovský. Tak doufáme, 
že jich ještě pár sehrajeme i jako 
poděkování za jeho práci.

Daří se nám také spolupracovat 
s ostatními aktivními spolky. Na 
pouti jste nás mohli vidět spolu 
s hasiči. Oáza pomáhá se Štrůdlem 
a dětskými aktivitami. DS Křoví pod 
naším protektorátem odehrálo něko-
lik představení a podílí se hudebně 
i na některých našich vystoupeních. 
S Junáky jsme několikrát uklízeli 
na Den Země. O tohle sousedské 
spojení, respektování, vycházení si 
vstříc nám od začátku šlo.

Těší nás také, že většina našich 
projektů pokračuje či je úspěšně 
zakončena. Zmiňoval jsem diva-
delní festival Štrůdl, který je, mys-
lím,  stále zaručenou kvalitou. Dále 
mohu jmenovat vánoční koncerty 
a živý betlém, reprezentační plesy, 
jež stále navštěvuje dost tanečníků 
a tanečnic, naučnou stezku, knihu 
o mníšeckých spolcích (je již tři 
roky rozebrána). A taky nás drží 
jeden závazek. Totiž, když se podí-
váme za sebe, tak vidíme tu nece-
lou stovku divadelních představení, 
desítky přednášek a jiných akcí.

Kolik je členů spolku, jak se 
daří tolik akcí realizovat?
Oficiálně je členů spolku 6, ale 
máme nějaké sympatizanty,  kteří, 

když je potřeba, vždy pomůžou. 
Rozhodně neodmítneme zájemce, 
kteří by nám s některými akcemi 
chtěli pomoci. Realizace je složitá, 
jak jsem již řekl, máme toho dnes 
víc na starost. Daří se nám díky 
obětavosti členů, ale i díky dob-
ré spolupráci s městem. Kdykoliv 
jsme požádali o pomoc s projek-
tem, který přesahoval naše finanční 
možnosti, vyšla nám radnice vstříc. 
Tak mohly být vydány obě zmiňo-
vané knihy, tak vznikla v roce 2002 
i naučná stezka. Také dostáváme od 
města roční dotaci a s takovou pod-
porou už se dá něco podnikat.

Chtěl byste něco říci na závěr?
Chtěl bych poděkovat všem, kteří 
nám fandí a chodí na naše akce. 
Také kamarádům, kteří přiložili 
ruku k dílu. Chtěl bych pozvat ty, 
kteří k nám ještě cestu nenašli, aby 
zkusili aspoň jednu akci, třeba pro-
sincový vánoční koncert je na se-
známení s námi ideální. Chtěl bych 
nám všem popřát hodně kultury ne-
jen od ROREJSů. Spolku bych rád 
popřál dlouhou dobu trvání a taky 
to abychom se dovedli sami naší 
činností stále bavit.

 

 -bída-

R O R E J S                                     si Vás dovoluje pozvat

na svůj tradiční 

VÁNOČNÍ KONCERT
v neděli 20. prosince od 18 hodin
v „Divadélku K” v Mníšku pod Brdy

Tentokrát to bude!

MNÍŠECKÁ PREMIÉRA FILMU

ŽÍLA
od zakládajícího člena ROREJSu Vladimíra Větrovského!

Po projekci (45 minut) bude hrát k poslechu či tanci skupina

BYL PES
Cenu a info o předprodeji najdete včas na plakátech

Těšíme se na Vás!

www.ROREJS.mnisek.cz

V dopoledních hodinách  v sobotu 19. 12. bychom Vás také rádi opět pozvali na ROREJSÍ 
ŽIVÝ BETLÉM  (s � gurami od MgA V. Větrovského) – součást vánočního Kno� íkového trhu.

Výročí spolku Rorejs

Zleva – starý a nový hejtman spolku ROREJSRorejsí betlém na námšstí - prosinec 2008
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V příštím roce dovrší TJ Sokol 
Mníšek 100 let od svého za-

ložení. V současné době má šest 
odborů, z nichž nejpočetnější je 
odbor všestrannosti. Dobrovolná 
činnost již není atraktivní, proto 
se tento odbor  stále potýká s ne-
dostatkem kvalifikovaných cviči-
telek. I přes tento nedostatek pra-
cuje odbor všestrannosti s dětmi 
a zúčastňuje se mnoha akcí.

Odbor se skládá z oddílů „Rodiče 
a děti“, předškolní děti, mladší žáci 
a žákyně a starší žákyně. V letoš-
ním roce se zástupci odboru v lednu 
úspěšně zúčastnili župního přeboru 
v plavání v Příbrami, kde se nejlépe 
umístila L. Tallerová (získala v ka-
tegorii starších žákyň 3. místo – a to 
nemáme v Mníšku příležitost k pla-
vání!). V únoru se 15 dětí zúčast-
nilo zimního přechodu Brd. Dále 

byl za účasti 52 dětí uspořádán 
karneval oddílu, při němž proběh-
ly různé soutěže – např. o nejlep-
ší masky. V březnu byl v Tyršově 
domě v Praze seminář věnovaný 
metodice atletiky, jehož se kromě 
cvičitelek zúčastnilo i 10 dětí. Du-
ben byl vyhrazen župnímu přeboru 
v aerobiku – proběhl v Komáro-
vě u Hořovic pod názvem „Miss 
princeznička aerobiku“ a repre-
zentovalo nás 6 děvčat ze tří věko-
vých kategorií. Nejlépe se umístila  
A. Garnolová z oddílu mladší žáky-
ně II., a to jako desátá. V témž mě-
síci prošlo 15 dětí tradiční Brdskou 
stezku, pořádanou turisty Sokola 
Mníšek. 25. dubna proběhl župní 
přebor v Lesním závodě, kterého 
se zúčastnilo 11 dětí. Zde mladší 
žactvo ve složení P. Kalbáčová, 
L. Zemanová a J. Dvořák získalo  
1. místo, předškoláci skončili na 
7., starší žákyně na 4. a 10. místě. 
27. dubna bylo uspořádáno „Čaro-
dějnické lítání“ na louce u Zadního 
rybníka – 49 dětí se dobře bavilo 
při různých sportovních soutěžích 
a opékání buřtů. 16. května nás 
v Příbrami na župním přeboru v at-
letice reprezentovalo 9 dětí, z nichž 
se nejlépe umístily L. Tallerová 
na 6. místě ve starších žákyních  
a A. Garnolová na 9. místě v mlad-
ších žákyních II. 6. června soutěžili 
v Černošicích na župním přeboru  
předškoláci v atletice a míčovém 
trojboji, z Mníšku se účastnilo  
7 dětí. Ve svých ročnících získa-
li v atletice: 1. místo J. Pšenička,  
O. Čurda 2. místo L. Pavlis a 3. 
místo D. Freisleben; v míčovém 

trojboji se umístili na 1. místě  
A. Plíhalová, L. Pavlis a na 2. místě 
J. Pšenička. 12. června se 7 našich 
dětí zúčastnilo v Tyršově domě 
plavání a kursu záchrany. Konečně  
22. června - na závěr cvičebního 
roku - jsme uspořádaly pro cvičen-
ce závody na kolech, pro menší pak 
na koloběžkách a odstrkovadlech, 
zúčastnilo se jich 45 dětí.

7. září začal nový cvičební rok 
– v pondělí cvičí oddíly „Rodiče 
a děti“ a předškolní se cvičitelkami 
Z. Schmarczovou a Ž. Rubešovou, 
ve čtvrtek pak oddíly žactva s cvi-
čitelkami M. Benešovou, K. Val-
trovou a náčelnicí D. Havlíkovou. 
Od září tohoto roku se opět pod-
statně zvýšily počty cvičenců ve 
všech oddílech. 19. září jsme spolu 
s městem pořádali Běh naděje, je-
hož součástí před startem je Soko-
lení, při němž si děti vždy procvičí 
sportovní dovednosti. 10. října se 
žactvo zúčastnilo Drakiády v Dob-
říši a 12. října jsme pořádaly Dra-
kiádu pro oddíly „Rodiče a děti“ 
a předškolní děti přímo v Mníšku. 
Do konce roku ještě připravujeme 
Mikulášské cvičení s nadílkou pro 
všechny oddíly.

Je zřejmé, že dobrovolná práce za-
bere cvičitelkám hodně osobního 
volna a patří jim za ni velký dík. 
Kromě vlastní práce s dětmi se ce-
loročně zúčastňují seminářů a do-
školování, které vedou ke získání 
nových poznatků a moderních způ-
sobů vedení cvičebních hodin. 

Tak jako vloni navazujeme na tra-
dici a vyzýváme všechny zdat-
né a nadšené kuchařky, aby 
přinesly svoje koláče, buchty, 
sladké i slané pečivo v pátek  
4. 12. odpoledne a v sobotu  
5. 12. od 8 hod do 12 hod. do 
Modrého domečku na náměs-
tí. Krále Jiřího z Poděbrad 3. O.s. 
Náruč bude Vaše příspěvky prodá-
vat na vánočních trzích v Řevni-
cích a veškerý výtěžek z prodeje 
půjde na podporu klientů naše-
ho sdružení. Kromě občerstvení 
budeme nabízet adventní věnce 
a vánoční přání vyrobené s dětmi 
ve stacionáři i ručně vyráběné re-
laxační polštářky.

 Modrý domeček Řevnice,  
 www.os-naruc.czZdena Říhová              

Sokol žije PODPOŘTE 
občanské sdružení  

NÁRUČ

WWW.SEDESATKA.CZ  
– INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY Základní škola ve Všenorech

srdečně zve děti a jejich rodiče na

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY
22. LEDNA 2010 OD 14 DO 18 hodin

V BUDOVĚ 1. STUPNĚ

     Těšíme se na vás !

S sebou nezapomeňte rodné číslo dítěte a dobrou náladu.
Informace na tel. číslech  

257 711 241, 257 710 130 a na www.skolavsenory.cz. 

O prázdninách zahájil provoz vý-
znamný neziskový internetový pro-
jekt pro seniory v České republice. 
Na adrese www.sedesatka.cz je 
umístěn informačně-zábavní sys-
tém s desítkami stránek, vnitřně 
členěný na čtrnáct krajů a sedmde-
sát šest okresů. Internetový projekt 
Šedesátka.cz umožňuje seniorům 
zapojit se při tvorbě jeho obsahu, 
každý návštěvník může nejen číst, 
ale také přispívat, přímo psát své 
články nebo posílat redakci to, co 
jej zaujalo.

Internetový projekt www.sedesatka.cz 
přizpůsobil seniorům jednoduché 

grafické i technické řešení webu. 
Hned v prvních dnech provozu se na 
webu vytvořila aktivní seniorská ko-
munita, která živě diskutuje a buduje 
společenské vztahy.

Města a obce mohou bezplatně zve-
řejňovat zajímavosti ze své historie 
i současnosti, mohou zvát k návště-
vě. Jejich obyvatelé zase najdou 
na jednom místě nejrůznější infor-
mace, zpravodajství, rozhovory, 
zajímavosti, křížovky, recepty, tipy 
a rady. 
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Letošnímu mníšeckému Bě-
hu naděje přálo v sobotu  

19. září počasí, a tak jsme doufa-
li, že počet účastníků i finančních 
prostředků, vybraných od dár-
ců na výzkum rakoviny, převýší 
výsledky loňského prvního roč-
níku. Této významné dobrovol-
né humanitárně sportovní akce 
se letos zúčastňuje celkem 104 
pořadatelských míst (pokud by-
chom vzali v úvahu předchozích 

„mníšeckých“ 8 ročníků Běhu 
Terryho Foxe, byl by náš letošní 
start startem jubilejním). 

Letošní příprava nebyla jednodu-
chá – na mnoha místech stanuli na 
poslední chvíli  náhradníci, protože 
nemoci a nenadálé události zkosily 
v posledním týdnu před akcí vý-
znamnou část organizačního týmu. 
Přesto nakonec bylo snad všecko, 
jak má být – od jako vždy perfekt-
ního ozvučení a hudebního servisu 

členů Brdského zálesáka přes do-
provodný program, který formou 
kondičních testů pro celou rodinu 
připravili členové a členky TJ So-
kol Mníšek spolu se skautkami 
dívčího oddílu mníšeckého Junáka. 
Ti se podíleli i na vyznačení obou 
tras – zde je nutno podotknout, že 
ta delší přes Skalku byla jako téměř 
vždy vyznačována opakovaně, pro-
tože neznámí vtipálci část značek 
a šipek stačili snad ještě během 
pátečního večera zlikvidovat. Není 
to zkrátka snadné, a tak je třeba vy-
slovit velké poděkování všem, kdo 
se svou nezištnou prací podíleli na 
přípravě letošního BN – kromě již 
uvedených ještě zdravotní sestře 
Michaele Tallerové (měření tlaku)  
i mnoha dalším, kteří přispěli byť 
jen drobnou pomocí.

Poděkování patří rovněž mníšec-
kým dárcům, kteří již tradičně pod-
porují zářijové běhy finančně. Za 
poskytnutí občerstvení pro účast-
níky běhu Samoobsluze Potraviny 
Pod Skalkou – paní Svobodové, za 
upomínkové předměty pro účastní-
ky běhu (krásné kožené přívěsky ) 
panu Karlu Havlíkovi a Obchodu 

Werwa – paní Valtrové za drob-
né upomínkové předměty pro děti 
účastnící se doprovodného progra-
mu i pomůcky potřebné k vyzna-
čení tras. Město Mníšek pod Brdy 
hradilo náklady na oficiální upo-
mínkové předměty s logem BN pro 
přispívající účastníky BN.

A jaký tedy byl výsledek? 

Druhého ročníku BĚHU NADĚJE 
se zúčastnilo 51 přispívajících.

Na konto BĚHU NADĚJE bylo 
odesláno 3 271 Kč.  

Po uzavření letošního ročníku Běhu 
naděje budou všechny vybrané 
peníze rozděleny na základě roz-
hodnutí Grantové komise  České 
onkologické společnosti ČLS JEP 
na odborná pracoviště v rámci ČR. 
S rozhodnutím týkajícím se letos 
vybraných peněz se můžete časem 
seznámit na www.behnadeje.cz

Za organizační tým BĚHU NADĚ-
JE 2009 v Mníšku pod Brdy

 Jarmila Balková

Koncem září se Lukáš Svrček zúčastnil 
v chorvatském městě gladiátorů Pule 

ME WAKO kadetů a juniorů 2009.  V těž-
ké konkurenci byl nakonec vyřazen Maďa-
rem Danielem Homolou. Zápas byl velmi 
vyrovnaný a Lukáš prohrál pouze o dva 
body, ale i tak odvedl dobrý výkon a získal 
mnoho zkušeností. Mistrovství se zúčastnilo 
celkem 1 124 sportovců ze 30 států starého 
kontinentu.

Dalším turnajem byl 10. 10. 2009  Kosa Cup 
pořádaný v městě Radotín – konal se pod zá-
štitou Mirka Sobotky, průkopníka českého 
kickboxu. Kategorie semi-kontakt začala až 
v odpoledních hodinách, ale i tak Lukáš ukázal 
svou sílu a vyhrál ve své i ve vyšší kategorii, 
což mu zajistilo dvě první místa v soutěži.

30. 10. 2009 byl Lukáš na závodech Italia 
Open v Bergamu, kde boxoval velmi útočně.

Byly to tvrdé zápasy, kde borci naznačili, že to 
bude bitva až do samého konce. I přes nelehké 
zápasy zde zabodoval nejmladší z týmu naplno 
a vítězství bylo oprávněné. Odměnou byl nád-
herný pohár a vítězství tzv. kanára ( rozdíl dese-
ti bodů před koncem časového limitu).

Za takovéto úspěchy Lukáš nejvíce vděčí své-
mu trenérovi Martinu Zavoralovi z Fighters 
Teamu. 

  J.Š.

Všem čtenářům Zpravodaje bychom chtěli po-
děkovat za podporu Lukyho a popřát KRÁSNÉ 
PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, NAPLNĚNÉ 
POHODOU, LÁSKOU A SPOKOJENOSTÍ. 
DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍČKA 
A ŠTĚSTÍČKA.  

 Věra a Petr Svrčkovi

Škola Taekwon-do ITF GBHS již 
několik let učí taekwon-do ITF 
v Mníšku pod Brdy. Taekwon-do 
si dává za cíl harmonický rozvoj 
cvičenců po fyzické, psychické 
a morální stránce. Hlavní zásady 
každého taekwondisty formuloval 
jeho zakladatel takto: Zdvořilost, 
Čestnost, Vytrvalost, Sebeovlá-
dání a Nezkrotný duch. K těmto 
principům jsou vedeni cvičenci již 

od útlého věku. V České republice 
se taekwon-do cvičí od roku 1987 
a je organizováno Českým sva-
zem taekwon-do ITFF, jehož jsme 
členy. Jako technický dohled zde 
působí korejský mistr HWANG 
HO-YONG, VIII. dan. Během 
posledních let si české sportovní 
taekwon-do ITF vybojovalo mnoho 
cenných umístění. Větší důraz než 
na sportovní stránku je však kladen 
na výuku tradičního bojového umě-
ní sebeobrany. 

Naše činnost je zaměřena přede-
vším na mládež školního věku, 
ale máme také členy předškolní-

ho věku i ty již dávno plnoleté. 
Pravidelně pořádáme zkoušky na 
technické stupně, výukové semi-
náře, soustředění, závody a také 
nabízíme individuální výuku. Tré-
ninky vedou kvalifikovaní trenéři, 
nositelé černých pásů. Standardem 
naší školy je vysoká kvalita, velké 
množství tréninků a bezkonkurenč-
ní cena.

Tréninky pravidelně každý 
týden v pátek 16.00 – 18.30,  
tělocvična ZŠ.

Informace na www.tkd.cz nebo na 
tel. 603 302 739 – Martin Zámeč-
ník, hl. trenér

Letošní BĚH NADĚJE překonal výsledky loňského roku

Lukáš Svrček 
 opět bodoval

Škola TAEKWON-DO ITF GBHS 
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Uzávěrka čísla 203  
Uzávěrka č. 203 je v pátek 29. ledna 2010 do 10 hod. pro příspěvky dodané  

do podatelny MÚ, v pondělí 1. února do 8 hod. ráno pro příspěvky zaslané mailem.

Vydává Město Mníšek pod Brdy se sídlem Městský úřad Mníšek 
pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 00242748,  
tel. 318 541 911, e-mail: mesto@mnisek.cz, jako nepolitický občasník. 
Příspěvky a inzerce jsou přijímány průběžně na adrese zpravodaj@
mnisek.cz, poštou nebo osobně na výše uvedené adrese MÚ Mníšek.  
Termín uzávěrky nového čísla je zveřejňován na úřední desce MÚ 
Mníšek pod Brdy a v sekci Aktuality na www.mnisek.cz.
Příspěvky nejsou honorovány, nevyžádané se nevracejí, za obsah 
odpovídají autoři.
Redakční rada: Ing. Petr Digrin, PhD. (předseda), Mgr. Jarmila Bal-
ková (technická příprava a koordinace vydání), Ing. Jana Digrinová, 
Růžena Langerová, Miloš Navrátil, Mgr. Alice Vejmolová, Jaroslava 
Svitálková. 
Příspěvky nejsou redakčně upravovány. Jazyková korektura: Mgr. 
Jana Hladovcová. 
Grafické zpracování: Kateřina Fekoňová.
Tisk: Tiskárna Mníšek, Rymáňská 210, 252 10 Mníšek pod Brdy,  
tel. 318 592 238. 
Evidenční číslo periodického tisku MK E 12576. Náklad 2 100 ks. 
Zdarma.

ZPRAVODAJ	MĚSTEČKA	POD	SKALKOU	(ceny včetně DPH 19 %)

Řádková	inzerce
1 řádek (60 znaků vč. mezer) 24 Kč

Plošná	inzerce
osmina tiskové strany na šířku 714 Kč
čtvrtina tiskové strany na výšku 1 369 Kč
polovina tiskové strany na šířku 2 678 Kč
celá tisková strana A4 5 355 Kč

Slevy: 
při 2 otištěních sleva 10 %, při 3–4 otištěních sleva 
15 %, při 5 a více otištěních sleva 20 % (každé páté 
otištění zdarma)

Aktuální	ceník	inzerce		
	 ve	Zpravodaji

Přijďte se svými dětmi strávit předvánoční čas do mateřského centra: Ve čtvrtek 12. listopadu přijala pozvání do mateřského centra Oáza dětská 
lékařka z Mníšku pod Brdy MUDr. Markéta Nováková. Tématem besedy 
byla první pomoc u dětí a paní doktorka se v diskuzi s posluchači do-
tkla celé řady zdravotních témat trápících rodiče malých dětí. Hojná účast 
a nespočet dotazů jen potvrdily velký zájem o tuto problematiku. 
 MC

ADVENT V MATEŘSKÉM CENTRU OÁZA BESEDA S DĚTSKOU LÉKAŘKOU V MC OÁZA

11. 12. 10.00 hod.  
Vánoční výtvarné tvoření  

pro maminky s dětmi

MC Oáza děkuje za finanční podporu  
v roce 2009 městu Mníšek p. Brdy,  

Středočeskému kraji a za sponzorské dary  
firmě Komandor, paní Vlaďce Pirichové  

a panu Janu Žákovi.

Všem svým příznivcům přejeme  
krásné Vánoce a šťastný nový rok.

10. 12. 10.00 hod.  
Výroba vánočních dobrot pro malé mlsaly

3. 12. 10.00 hod.  
Návštěva Mikuláše, Anděla a Čerta v MC
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KUŘÁCI – ODVYKNETE!!! tel.: 224 214 617, 604 207 771

HRA NA KLAVÍR
Výuka hry na klavír, klavírní doprovod sólistů. Uralská hudeb-
ní škola (Rusko). Možnost dojíždění za studenty. Výuka v čes-
tině, ruštině, angličtině. Natalia Fofanova, Davle. 
Kontakt: Mobil: +420 606 570 346; www.piano-lessons-prague.com 

Hubnutí: www.zdravehubnout.cz

LÉČIVÉ MASÁŽE
klasické
baňkové
medové
energetické

Lenka Straková
Telefon 608 862 745
Na Šibenci 242, Mníšek pod Brdy
lenka@svetelnymost.cz, www.svetelnymost.cz

P J KA BEZ POPLATK TE

Šet it není špatné,...

ale užít si TE
je lepší ! 

800 366 000
www.pujckated.cz

volejte ZDARMA

Hledáme nové spolupracovníky.

inzerce_92x128_auto.indd   1 16.10.2009   13:44:11

KLEMPÍŘSKÉ		
	 A	POKRÝVAČSKÉ	PRÁCE

Provádíme: 
opravy starých i nových střech,okapů,

komínů,čištění okapů, kompletní stavební klempíř-
ství, nátěry šikmých i plochých střech, montáže 

veškerých střešních krytin.

Telefon: +420 607 510 586
Email:martingruszklempirstvi@seznam.cz
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Nyní Vám nabízíme možnost koupě nového bytu do osobního vlastnictví již 
od 970.000,- Kč včetně DPH (garsoniéra, 25m2, výhled, sklep). I za tuto cenu 
můžete mít vlastní bydlení v moderním zpracování a v kvalitním zařízení z 
přírodních materiálů, jako dekorovaný dub, buk nebo třešeň. Ničím nerušený 
výhled z bytu Vám dodá pocit exkluzivity a bezpečí. Atraktivní financování 
vám umožní splnit si sen o bydlení ještě dnes.

Telefon: 233 344 810
Bezplatná linka: 800 800 145
www.mniseckyeden.cz

HYPOTÉKA OD NÁS VÁM 
UMOŽNÍ FINANCOVAT 

VÝSTAVBU DOMU I KOUPI 
BYTU NEBO ATELIÉRU, 

VČETNĚ GARÁŽOVÉHO STÁNÍ 
AŽ DO VÝŠE 95% CENY!

BYDLENÍ V MNÍŠECKÉM EDENU:

 Moderní bydlení za rozumnou cenu
 Prostorné byty s terasami na jih
 Vysoká kvalita zařízení v ceně
 Nová mateřská školka v rámci projektu
 20 minut dostupnost Prahy MHD
 Bydlení v přírodě s veškerým zázemím
 Investiční jistota pro Vaše peníze

NOVÉ BYTY OD 970.000,-KČ 
VČETNĚ DPH S MOŽNOSTÍ 
AŽ 95% FINANCOVÁNÍ CENY!




