
Chystají se velké opravy družiny, mateřských škol i stěhování 
základní umělecké školy

Řekněme si to upřímně. Začátek školního roku je vždycky náročný. Pro 
všechny! Žáky, studenty i učitele. „Zase do školy,“ slyšíme „nadšené“ 
huhlání našich ratolestí. Ale přece jen − někdo se určitě těší. „Už jsem 
velký, už jsem velká, protože jdu do školy,“ říkají pyšně prvňáčkové. 
Letos nikdo z prvňáčků neplakal. Chvílemi vykulení z nového, chvílemi 
nadšení a veselí. Šťastné slzičky tekly jen po tvářích maminek a babiček. 
Pochvalme paní učitelky, které byly plné elánu. Přejme jim, aby svým 
přístupem a chutí nadchly své malé svěřence. Letos jsme přijali víc prv-
ňáčků než v loni. Vždy nás v Mníšku a okolí žije rok od roku více. I dětí 
přibývá a my na ně myslíme. Jistě jste si všimli nového chráněného pře-
chodu u základní školy. Příští rok postavíme i druhý u křižovatky s ulicí 
Nádražní. Naším cílem je, aby byla bezpečnější nejen cesta do školy, ale 
také přecházení dětí ze školy do družiny.

Školní družinu bude v letošním roce využívat skoro osmdesát dětí. Druži-
na přímo sousedí se suterénem mateřské školy v Nové ul., kde vzniknou 
v příštím roce zcela nové prostory pro základní uměleckou školu. Letos se 
ještě děti budou učit hrát na flétnu, klarinet, klavír, kytaru i tancovat v kul-
turním středisku. Už v polovině příštího roku je však čeká velké stěhování 
do opravených prostor v přízemí a suterénu mateřské školy v Nové ul. 
Věřte mi, bude to stát za to. Samostatný taneční sálek se zrcadly a taneční 
podlahou, klubovna pro výtvarné a dramatické obory, samostatné učebny 
s výhledem do zahrady přes velká francouzská okna, šatna pro děti i soci-
ální zázemí. Já osobně za největší výhodu považuji blízkost družiny. Obě 
budovy jsou v jedné zahradě a není tedy problém, aby děti samy přeběhly 
z družiny do „zušky“ a obráceně. Navíc − zcela bezpečně.

Opravíme obě mateřské školy. V mateřské škole na starém sídlišti kom-
pletně vyměníme střešní krytinu s krovy a budovu zateplíme. O otevření 
nové třídy v Mateřské škole Nová se toho už napsalo a řeklo hodně. Dnes 
známe i přibližný časový harmonogram. Stavební práce v areálu školky 
začínají v říjnu, a to úpravou suterénu. Současně dojde k rekonstrukci 
střechy družiny a úpravě zahrady kolem. Vysadíme novou zeleň, upra-
víme cesty. Koncem jara začneme s hrubou stavbou nové třídy a během 
prázdnin, kdy je školka zavřena, dojde k rekonstrukci stávajících tříd. 
První žáci do nové třídy nastoupí nejpozději v druhém pololetí příštího 
školního roku. Přejme si,  ať nás provází zdar.

  Dr. Petr Digrin, starosta

Sobota a neděle 12.–13. září
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Barokní areál Skalka

So 12. 9., 15.00 koncert  KLENOTY  ČESKÉ HUDBY
So 12. 9., 16.30 vernisáž výstavy 

JIŘÍHO  ALTMANNA  a MILANA VÁCHY
Na Skalku je  pro seniory a pohybově omezené občany  

vypraven autobus s odjezdem ve 14.30 z nám. F. X. Svobody.

Státní zámek Mníšek pod Brdy
prohlídky zdarma

So 12. 9., 10.30 a 13.30 − Divadlo KAPSA 
Nešťastný šafářův dvoreček

Sobota 19. září 2009, MKS V Lipkách
BĚH NADĚJE 

humanitárně sportovní akce

sobota 7. listopadu 2009, Divadélko „K“
BRDSKÝ KOS
 – jubilejní 10. ročník

pěvecké soutěže pro děti a mládež

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ  
 VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH!

městečka pod Skalkou

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

ROČNÍK 34, ČÍSLO 201  ZÁŘÍ 2009
Město Mníšek pod Brdy ZDARMA
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Zprávy z radniceZprávy z radnice

Slovo starosty

VÁŽENÍ MNÍŠEČTÍ, RYMAŇŠTÍ 
A STŘÍBRNOLHOTŠTÍ,

čas letí rychle. Za námi jsou nejen prázdniny, 
které jste, děti, jak doufám, prožily naplno, ale 
také čas dovolených. Pokud Vás zajímá, co je 
ve městě nového, tyto řádky jsou určeny prá-
vě Vám.
V posledních týdnech se konečně začíná pro-
jevovat efekt nově otevřeného parkoviště 
u zdravotního střediska v ulici Komenského. 
Mnozí již začali využívat volných parkovacích 
míst v tomto místě − místo toho, aby zbytečně 
čekali, než se přímo před lékárnou uvolní mís-
to, případně bezohledně parkovali podél par-
kovacích míst, kde je zákaz stání a zastavení. 
Pokud zde někdo parkuje, velmi komplikuje 
výjezd ostatním a nejvíce ohrožuje především 
svůj automobil, a to zcela zbytečně, když je na 
novém parkovišti volno a k lékárně je to sko-
ro stejně daleko.  Dopravní řešení s výjezdem 
přes zrcadlo je jen dočasné řešení. V budouc-
nu by se tudy mělo pouze vjíždět. Vyjíždět se 
bude plánovanou silnicí za budovou dětské-
ho střediska a lékárnou. 
Často se ptáte na budoucnost budovy bý-
valého městského kina. V srpnu město kino 
prodalo soukromému majiteli za podmínky, 
že celou stavbu do dvou let zbourá a násled-
ně zde postaví menší bytový dům s pasáží 
v přízemí pro obchody a banku s bankoma-
tem. V suterénu by bylo i veřejné parkoviště. 
Při bourání se počítá, že dojde k přebudování 
prudké zatáčky u kina,  a to tak, aby byla pře-
hlednější a bezpečnější. 
Zajímá Vás také budoucnost poničené lávky 
nad Zámeckým rybníkem. V průběhu prázd-
nin totiž pan Blaško tuto lávku odstranil. 
Běžně ji však využívají děti ze Stříbrné Lhoty 
a z oblasti Za Rybníky při cestě do školy. Je to 
daleko bezpečnější cesta, než po hrázi rybníka. 
Původně lávku město chtělo provizorně opra-
vit a urychleně osadit ještě před zahájením 
školního roku. Je však natolik poškozená, že je 
prakticky vyloučeno její zpětné osazení. Proto 
jsme se rozhodli, že v místech původní lávky 
vybudujeme zcela novou. Dodavatel je dnes 
již vybraný a čekáme na vypouštění Zámecké-
ho rybníka, aby se dalo stavět „v suchu“. 
Děkuji za za práci v mníšecké farnosti i za spo-
lupráci s městem odcházejícímu panu faráři 
P. Robertu Cieszkowskému, kterého vystřídal 
nový pan farář P. Jan Dlouhý, jehož současně 
srdečně vítám v Mníšku. 

dr. Petr Digrin, starosta

l RM souhlasí se zněním Pravidel užívání symbolů města Mníšek pod Brdy 
a zavádí je v platnost k datu 31. 8. 2009.

l RM bere na vědomí Urbanisticko-ideové řešení−Studii využití louky při Bo-
jovském potoku východně od zámku, Mníšek pod Brdy a doporučuje její další 
rozpracování dle připomínek vznesených na jednání rady města s autorem studie dne 
8. 7. 2009.

l RM doporučuje zadat podrobné zpracování podkladů pro možné podání žádosti 
o dotaci na rekultivaci a obnovu zeleně u SFŽP.

l RM souhlasí s pokračováním rekonstrukce ul. J. Šťastného, etapa 2 s tím, že prostor 
mezi domy 584 a 588 bude upraven jako jeden jízdní pruh s parkovacími místy po 
obou stranách a ukončen opěrnou zdí směrem ke škole.

l ZM Mníšku pod Brdy přijímá dotaci z Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce a rozšíření mateřské 
školy Nová v Mníšku pod Brdy“.

l ZM schvaluje nový název ulice „Na Vyhlídce“ na pozemcích   č. parc. 996/35, 
996/1, 996/25, 996/21 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

l ZM schvaluje příspěvek ve výši 350 tis. Kč pro rok 2009 na projektovou přípravu 
pro vodovodní přivaděč Zbraslav-Baně  – Mníšek pod Brdy a bere na vědomí celkové 
náklady na tuto činnost ve výši 2,3 mil. bez DPH. Cena je určena procentuálním podí-
lem dle počtu obyvatel obce. Vodovodní  přivaděč bude sloužit pro zásobení obyvatel 
vybraných obcí oblasti Mníšecka.

Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

FINANČNÍ ODBOR

Splatnost druhé části poplatku

Finanční odbor Městského úřadu v Mníšku pod Brdy, jako správce místních poplatků, 
upozorňuje občany, kteří jsou dlužníky za komunální odpad, že jim bude v současné 
době zasílán platební výměr na dlužnou částku. Pokud si adresát poštovní zásilku nevy-
zvedne a zásilka se vrátí zpět správci poplatku (tedy městu),  bude tato zásilka považo-
vána za doručenou a poplatník bude dále postoupen exekutorskému úřadu k vymáhání 
příslušného nedoplatku. Doporučujeme zásilku  převzít a příslušný nedoplatek uhradit, 
popřípadě požádat o splátky, a tím předejít zvýšeným nákladům spojeným s exekučním 
řízením.

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

Změny v autobusové dopravě 

Vážení cestující, na základě vyhodnocení stávajícího provozu a s ohledem na potřebu 
posílení provozu dochází k úpravám linek PID v oblasti Mníšku pod Brdy. Páteřní linka 
317 je od 1. 9. vedena mimo obec Kytín a dopravu do této obce nově zajistí autobuso-
vá linka 446. Provoz linky je částečně zajištěn minibusy, zatímco na linku 317 budou 
přednostně nasazeny kloubové vozy. Nová trasa linky 317 nabídne především rychlejší 
spojení z Mníšku pod Brdy do Dobříše. Toto dopravní opatření řeší dlouhodobé přetě-
žování linek 317 a 321 mezi Prahou a Mníškem pod Brdy a to posílením těchto dvou 
linek především v mimošpičkových obdobích. Uvádíme nejdůležitější změny:

l 317: ruší se zajíždění do obce Kytín
l 320: zaveden nový spoj v odpolední špičce pracovního dne do Mníšku p.Brdy
l 321: zavedeny nové spoje v úseku Smíchovské nádraží – Mníšek p. Brdy, náměstí,   
            mimo špičku v pracovních dnech o sobotách a nedělích
l 446: nová linka v trase: Mníšek p. Brdy, náměstí – Mníšek p. Brdy, U Šibence – Kytín
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Letošní léto nezačalo pro mnohá města a obce vůbec dobře. Na 
přelomu června a července přišly přívalové deště, které způsobily 

povodně. Nejdříve na Moravě a poté i v Čechách. 

Město Mníšek pod Brdy vyhlásilo operativně humanitární sbírku na po-
moc postiženým. Bylo obdivuhodné, kolik materiálu, čisticích prostřed-
ků, potravin, oblečení či dalšího tolik potřebného materiálu se během těch 
několika málo dnů nashromáždilo. Po vyhodnocení aktuální situace, kdy 
bylo město ve spojení hned s několika krizovými štáby ve všech postiže-
ných regionech, bylo nakonec rozhodnuto o převozu a předání sbírky ve 
městě Bavorov. Předání se ujala radní Alena Štamberková, která veškerý 
náklad předala krizovému štábu v Bavorově. Z Bavorova zpět přivezla 
srdečné poděkování všem, kteří takto v nouzi přispěli a podali pomocnou 
ruku. 

Za město Mníšek pod Brdy děkuji nejen všem mníšeckým občanům, kteří 
se do sbírky zapojili, ale také Daniele Hrdinové a Ing. Vladimíru Hrdino-
vi, kteří bezúplatně zajistili odvoz veškerého materiálu až na místo určení. 
Poděkování všem, kterým není lhostejný osud druhých. 

dr. Petr Digrin, starosta

Od posledního čísla mníšeckého Zpravodaje uběhl nějaký čas 
a to posunulo i práce na investicích v našem městě. Dokončují 

se práce na vodovodu a kanalizaci v Rymani, které byly určeny pro 
letošní rok. Součastně s tím se provádí překládka na kabelu v oblasti 
Obsina. 

Bylo dokončeno parkoviště u starého zdravotního střediska a uvedeno do 
provozu. Vjezd na parkoviště je z ulice Komenského a označen šipkou 
a písmenem „P“. 

V ulici J. Šťastného se provádí celková rekonstrukce spojená s novým 
parkovištěm. Část prací byla dokončena k začátku školního roku, zbytek 
bude dokončen v průběhu září tohoto roku. 

Další parkovací místa a parkoviště se projektují na starém sídlišti. Zde je 
třeba, aby auta parkující v ulicích nebránila průjezdu ostatních automobi-
lů, případně zásahovým vozidlům, stejně jako neméně důležitému úklidu 
komunikací. Po schválení všech podkladů a návrhů na řešení by tyto práce 
byly započaty v příštím roce. 

V minulém Zpravodaji byla popsána situace s tlakem vody Na Madlen-
kách. K dnešnímu dni je stavba dokončena, včetně celé technologie strojní 
i elektrotechnické. Stanice je připojena na stávající vodovodní řad. V sou-
časné době čeká na osazení elektroměru a následné seřízení stanice. 

V polovině srpna byla zahájena první část etapy vodovodu a kanalizace 
Mníšek − Stříbrná Lhota. Tato etapa bude dokončena do konce letošního 
roku, a to do oblasti Na Kvíkalce. V příštím roce bude pokračování dál 
na Stříbrnou Lhotu. V měsících srpen a září se provádí pokládka kabelů 
nízkého napětí (dále nn) v pravé části ve Stříbrné Lhotě včetně veřejného 
osvětlení. Tím v této části budou odstraněny betonové sloupy a postupně 
budou osazeny nové sloupy veřejného osvětlení. V oblasti kolem hasičské 
zbrojnice byly vyměněny dráty nn za kabelové vrchní vedení. 

V různých oblastech města provádí ČEZ dál drobné opravy, posílení sítě nn 
a výměny starých kabelů za nové. V letošním roce bude provedena rekon-
strukce veřejného osvětlení v některých oblastech města. 

Výše uvedené práce, jak investiční, tak neinvestiční, jsou plánovány před-
staviteli města a odbory města, energetikou ČEZ nebo firmou ELTODO 
(veřejné osvětlení). 

Jsou zde však práce, které nejsou plánovány, výrazně zatěžují rozpočet 
města a přidělávají další škody. Je to narůstající vandalismus − ničení do-
pravních značek, laviček, autobusových čekáren, omítek a další nekoneč-
ná řada škod.  Finanční prostředky, které je město nuceno takto vydat na 
tyto opravy, zbytečně zatěžují rozpočet města. Jistě by šlo nalézt mnohem 
účelnější místa, kam by bylo možné takto zbytečně vynaložené prostřed-
ky investovat. 

Jaroslav Bednář, odbor správy majetku a investic

(mina) Město Mníšek pod Brdy ukončilo investici a projekt zřízení nové-
ho zdravotnického zařízení v lokalitě starého sídliště, kde takové zařízení 
chybělo. Podařilo se nejen zřídit dvě ordinace pro MUDr. Vojáčkovou, 
praktickou lékařku a MUDr. Böhmovou, zubní lékařku, ale také Středisko 
záchranné služby Asociace samaritánů ČR. Dojezd sanity či lékaře pro 
rychlou zdravotnickou pomoc potřebným se tak výrazně snížil. 

Slavnostní otevření střediska se uskutečnilo ve středu 19. 8. 2009. Sou-
částí slavnostního aktu byly úvodní proslovy a přání, stříhání pásky a také 
prohlídka budovy. Na slavnostním otevření dostalo zdravotnické zařízení 
také své jméno – Zdravotní středisko pod Skalkou.

Slavnostního otevření se zúčastnili Vlastimil Kožíšek, místostarosta měs-
ta Mníšek pod Brdy, Bc. Marie Šretrová, členka rady města, Ing. Milan 
Majer, ředitel Záchranné služby Asociace samaritánů České republiky, 
MUDr. Věra Vojáčková, MUDr. Irena Böhmová, Jaroslav Bednář, pracov-
ník odboru majetku a investic MÚ Mníšek pod Brdy.

Všichni přítomní popřáli novému zařízení hodně spokojených pacientů 
a co možná nejmenší počet výjezdů sanitních vozů.

Knihu „Pozdrav z Mníš-
ku!“, kterou slavnostně po-
křtila skupina Čechomor 
při Skalecké pouti, můžete 
zakoupit v pokladně města, 
v knihovnách, MKS a na 
Skalce. Kniha se stala ne-
jen výborným materiálem 
pro sběratele, ale především 
skvělým a jedinečným dár-
kem nejen pro rodáky.

Povodňová sbírka 2009 Práce na investičních   
 akcích města pokračují

Slavnostní otevření Zdravotního 
 střediska pod Skalkou

Zprávy z radniceZprávy z radnice

POZDRAV Z MNÍŠKU!  
aneb Kniha  
historických  

pohlednic
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Informace pro občany, diskuseInformace pro občany, diskuse

Na základě vyhodnocení průzkumu spokojenos-
ti občanů se službami městského úřadu rozhod-
lo vedení města o spuštění zkušebního provozu 
rozšíření hodin pro veřejnost na vybraných pra-
covištích Městského úřadu Černošice.

Hodiny pro veřejnost se prodlužují v pondě-
lí do 18.00 hodin a v pátek od 7.00 hodin na 
těchto pracovištích:

• Pracoviště Černošice
podatelna, pokladna, ověřování listin a podpisů, 
přihlášení k trvalému pobytu, výdej hotových 
OP, vydávání výpisů z CZECHPOINT

• Pracoviště v Praze 2, Podskalská 19
podatelna, pokladna, přepážková pracoviště 
odboru dopravy – evidence vozidel, vydává-
ní řidičských průkazů, přepážková pracoviště 
správního odboru – vydávání cestovních do-
kladů a občanských průkazů a provádění změn 
(kompletní agendy).

Pro ostatní pracoviště úřadu zůstávají hodiny 
pro veřejnost nezměněny (viz www.mestocer-
nosice.cz), a to: 

Černošice 
pondělí a středa 8.00–11.30 a 12.30–17.00
úterý, čtvrtek a pátek 8.00–11.30 (vybraná pra-
coviště)

Praha, Podskalská 
pondělí a středa 8.00–17.00
úterý, čtvrtek a pátek 8.00–12.00 (vybraná pra-
coviště)

Po 3 měsících zkušebního provozu bude 
v prosinci 2009 vyhodnoceno využívání této 
rozšířené služby a od ledna 2010 dojde buď 
k trvalé změně, nebo bude projekt upraven 
či v případě nevyužívání i zastaven.

Připomínáme, že i v těchto rozšířených hodi-
nách pro veřejnost na pracovišti Podskalská 19, 
Praha 2, je možné si předem objednat pořa-

dové číslo na určitou hodinu prostřednictvím 
webových stránek města – www.mestocerno-
sice.cz, odkaz objednávání klientů, kde také 
najdete aktuální informace o hodinách pro ve-
řejnost jednotlivých pracovišť, případná ome-
zení činnosti a kompletní telefonní seznam. 
Je zde také možnost sledovat pořadí ve frontě 
a rychlost odbavení.

Telefony na spojovatelky jednotlivých pracovišť:

221 982 111 – spojovatelka úřadu v Podskalské 
19, Praha 2 (MPSV),

251 081 521 – spojovatelka úřadu v Černošicích 
pro pracoviště Riegrova i Karlštejnská.

Ing. Jana Ullrichová,  
vedoucí odboru kancelář starosty

 jana.ullrichova@mestocernosice.cz

Většina investičních akcí, které byly plá-
novány pro letošní rok, již byla zahájena. 
Mezi poslední, které začnou v nejbliž-
ších týdnech, patří především mateřská 
školka Nová, rekonstrukce první části 
náměstí F. X. Svobody a úprava dalších 
cest na hřbitově. 

V druhé polovině září se tedy započne 
s částečnou rekonstrukcí náměstí F. X. 
Svobody. Půjde především o obnovu 
kaštanové aleje a chodníku mezi stromy. 
Způsob obnovy jsme představili také 
na Skalecké pouti. V letošním roce se 
můžete těšit na nový dlážděný chodník 
směrem od radnice až k tržnici. Součas-
ně dojde i k ošetření všech kaštanů v ale-
ji. Přibližně pět z nich však bude třeba 
pokácet. Jejich stav je již bohužel nato-
lik špatný, že by mohlo dojít ke zřícení 
větví na chodce (také jich při bouřkách 
v létě několik spadlo) a takový stav je 
neudržitelný. Na místo pokácených kaš-
tanů obratem vysadíme nové, již vzrostlé 
stromy, aby alej zůstala zachována.

A co se připravuje na příští rok? Bude 
toho celá řada. Mezi největší akce bude 
patřit rekonstrukce MŠ Nová a pokra-
čování ve stavbě kanalizace a vodovo-
du v Mníšku. Připravuje se však i celá 
řada menších akcí, především opravy 
komunikací. Rekonstrukce ulice Jana 
Šťastného bude pokračovat až do kři-
žovatky s ulicí Nádražní. Zde vznikne 
další zvýšený přechod v místech, kde 
běžně přecházejí děti do školy. Společ-
ně s rekonstrukcí ulice dojde i k rekon-
strukci veřejného osvětlení. Podobným 
způsobem začneme příští rok i na starém 
sídlišti,  a to ulicí 9. května. Podkladem 
pro rekonstrukci bude zpracovaná studie 
parkování a dopravy, kterou si můžete 
prohlédnout na internetových stránkách 
města.

  Dr. Petr Digrin, starosta 

Na náš první článek ve Zpravodaji jsme obdrželi jednu 
připomínku, kterou bych si dovolil uvést na pravou míru. 
Tady se nám bohužel vrací, že jsme širokou veřejnost  
prostřednictvím Zpravodaje neinformovali již dříve.

Nikdo a nikdy nezpochybnil kvality a empatický přístup 
MUDr. Věříše, není pravdou, že vyšší nájem či sdílení 
společných prostor (ordinace) pro obě odbornosti bylo 
důvodem k ukončení této praxe u nás. Jednoznačně byla 
připravena varianta tří odborných ordinací, a to zubař, 
urolog, rehabilitace, se společnou čekárnou − vše v pro-
storách bývalé ředitelny, kde je pět místností.

Prostory rehabilitace a tělocvičny jsou využívány v soula-
du s jejich názvem, a to pravidelně, pro rozvojovou a ma-
nuální rehabilitaci našich klientů. Kdo jste navštívil naše 

amatérské vystoupení, máme tam i divadelní zázemí. Kdo 
chodíte k volbám, víte, že využití  ze strany veřejnosti 
je také. Sotva by se dalo říct, že  máme za sebou první 
změnu zmiňovaných prostor, blíží se další, kdy v těchto 
prostorách bude zahájena příprava na vybudování stanice 
záchranné služby. 

Pravdu ale máte, že tyto výkony dnes po různých legis-
lativních změnách může vykonávat sestra splňující pod-
mínky práce bez odborného dohledu, ale musí být něčí 
zaměstnanec, a na to v Domově bohužel finance v té době 
nebyly.

Děkujeme za příspěvek.

 Jan Daniel, ředitel

Vážení spoluobčané Mníšku pod Brdy a jeho 
okolí, dovolte mi, abych reagovala na článek 
p. Daniela (ředitele DpS) z č. 200 (roč. 34) 
červen 2009.

V oboru rehabilitace pracuji již přes 13 let s praxí am-
bulantní i nemocniční, od r. 2002 to bylo pod vedením 
MUDr. Josefa Věříše. Jeho lidský přístup, schopnost na-
slouchat a řešit zdravotní problémy pacientů, spousty ho-
din přesčasů − i se mnou strávených nad rehabilitačními 
postupy u komplikovaných terapií − snad svědčí o jeho 
loajalitě k pacientům, oboru a srdci na pravém místě. Pro-
to si nedovedu představit, že by provozování své soukro-
mé praxe, zde v Mníšku pod Brdy, z jakéhokoliv důvodu 
odmítl.

Vždy vstřícný a ochotný komunikovat, snažil se řešit 
i provozní záležitosti − tudíž i překvapivý návrh pře-
místění ordinace. Jeden z návrhů − střídat se v jedné 
ordinaci s urologií − by zcela jistě neprošel „hygienou“, 
další místnost by prostorově nevyhovovala náročnosti na 
prostor pro manipulaci s pacienty, a v neposlední řadě 

i velké finanční nároky oproti dosavadní smlouvě nemohl 
Mudr. Věříš akceptovat.   

Myslím, že služby rehabilitace mohly být přesto zacho-
vány, neboť fungování tohoto oboru NENÍ bezprostředně 
závislé na ordinaci rehabilitačního lékaře. V dnešní době 
podnikání je možné provozovat rehabilitační zařízení 
i pouhým fyzioterapeutem (samozřejmě s patřičnými 
oprávněními), stačí předpis praktického lékaře či specia-
listy (ortoped, neurolog atd.). Bohužel, s touto variantou 
zachování služeb rehabilitace, pro Vás občany a klienty 
DpS, pan ředitel nepřišel. V současné době prostory bý-
valé rehabilitace (ne ordinace rehab. lékaře) nejeví znám-
ky prospěšného využití, jak pro veřejnost, tak pro klienty 
DpS.

Vzhledem k tomu, že pan ředitel má zájem zlepšovat 
úroveň bydlení a služeb svých klientů, tak se snad brzy 
dočkáme i návrhu využití těchto prostor nejen pro klienty 
DpS, ale i pro širokou veřejnost.   

  V Mníšku pod Brdy dne 24. 7. 2009 
  Radka Bartošová

Rozšíření hodin pro veřejnost na pracovištích MÚ Černošice
(zkušební provoz září–prosinec 2009)

INVESTIČNÍ 
AKCE MĚSTA

Domov pro seniory pod Skalkou
Reakce na článek z č. 200
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DATUM KONÁNÍ VOLEB

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
se budou na území České republiky konat ve dnech 9. a 10. 
října 2009. 

Dne 9. října 2009 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a dne 10. října 2009 (sobota) se bude hlasovat od 
8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Za jakých podmínek má občan České republiky 
právo hlasovat ve volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky? 

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách za předpo-
kladu, že: 
• je státním občanem České republiky,
• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební 
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průka-
zem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České 
republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů 
a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková 
volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů doda-
tečně a umožní mu hlasování.

Voličské seznamy

Ve volbách do Poslanecké sněmovny obecní úřad vede kromě 
stálého seznamu voličů (dále jen stálý seznam) i zvláštní seznam 
voličů (dále jen zvláštní seznam).  

Zvláštní seznam nemá stálou povahu, neboť jej obecní úřad vytvá-
ří pouze pro jednotlivé konkrétní volby.

Stálý seznam  (§ 28 zákona o volbách do zastupitelstev obcí)

Vede ho obecní úřad pro voliče = občany České republiky, kteří 
jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu. Obecní úřad uzavře stálý 
seznam dva dny přede dnem voleb, tj. ve středu 7. října  2009 
v 16.00 hodin, a okrskovým volebním komisím předá výpisy ze 
seznamu, které obsahují soupis voličů oprávněných volit v jejich 
volebním okrsku (u voliče, u něhož nastala překážka ve výkonu 
volebního práva, se tato skutečnost poznamená v seznamu a ve 
výpisu ze seznamu).

Ověření záznamu ve stálém seznamu
Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ově-
řit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo 
provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vy-

hovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti 
vyhovět nelze.

Zvláštní seznam (§ 6 odst.1-3 zák. o volbách do Parl. ČR)

Vede ho obecní úřad pro voliče, kteří nejsou v územním obvodu 
obce přihlášeni k trvalému pobytu, popř. nemohou hlasovat ve vo-
lebním  okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, z důvodu:
• jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo 
v obdobném ústavu a zařízení umístěném v obci,
• jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu 
trestu odnětí svobody umístěném v obci,
• volí na voličský průkaz.

Obecní úřad, v jehož územním obvodu je umístěno zařízení uvede-
né v ad I. a II., zapíše voliče do zvláštního seznamu na základě úda-
jů správy příslušného ústavu, objektu nebo zařízení. Údaje musí 
být předány nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování, tj. v pátek 
2. října 2009 do 14.00 hodin a podle potřeby se aktualizují.

Velitel, správa příslušného ústavu, objektu nebo zařízení zašle ve 
spolupráci s obecním úřadem, který vede zvláštní seznam, obecní-
mu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, potvrzení 
o tom, že tento volič byl nahlášen k zápisu do zvláštního seznamu 
(viz § 1 vyhl.).

Zápisy o případných změnách údajů provádí obecní úřad na zá-
kladě toho, kdo dal k předchozímu zápisu podnět; vyškrtnutí ze 
zvláštního seznamu provedené na základě oznámení toho, kdo dal 
k zápisu podnět, oznámí obecní úřad v obci, kde byl volič zapsán 
do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu v obci, kde je volič za-
psán ve stálém seznamu voličů (viz vyhláška č. 233/2000 Sb.)

Voličské průkazy

Od 9. 7. 2009 si můžete písemně požádat o vydání voličského 
průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které 
se uskuteční ve dnech 9. a 10. 10. 2009. 

Žádost musí obsahovat Váš ověřený podpis − termín pro písem-
né žádosti o vydání voličského průkazu je nejpozději dne 2. 10. 
2009. Nebo můžete žádost podat osobně na odboru vnitřních věcí 
Městského úřadu v Mníšku pod Brdy. Při osobním podání žádosti 
není nutné Váš podpis ověřovat, svou totožnost prokážete osobním 
dokladem. Nejpozději však 7. 10. 2009.

Vydávání voličských průkazů

Vydávání voličských průkazů bude zahájeno dne 24. 9. 2009, 
kdy voličské průkazy budou na základě podaných žádostí zaslány 
na doručovací adresy žadatelům či budou vydávány osobně přímo 
žadatelům. 

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průka-
zem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství Čes-
ké republiky tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej 
přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

             INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU V MNÍŠKU POD BRDY  
K ORGANIZACI A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB  

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
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Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, konaných ve dnech 9. 10. 2009 a 10. 10. 2009 
jsou stanoveny tyto volební okrsky pro voliče podle mís-
ta, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

  Volební okrsek č.: 1

Volební místnost: 
MĚSTSKÝ ÚŘAD, 
Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy 

Mníšek pod Brdy
Čisovická – č.p. 20, 21, 33, 105, 106, 107, 108, 109, 10, 112, 113, 
114, 131, 132, 140, 152, 153, 184, 199, 204, 220, 228, 232
Dobříšská
Káji Maříka
Komenského – č.p. 97, 100, 101, 102, 103, 104, 156, 182, 480
Kytínská
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
Vejhrádek
Za Rybníky
Za Sokolovnou
a dále č.p. 1032, č.e. 0261

  Volební okrsek č.: 2

Volební místnost: 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 
Komenského 420, Mníšek pod Brdy 

Mníšek pod Brdy
Jana Šťastného
Ke Škole
Komenského – č.p. 272, 337, 357, 387, 427, 433, 471, 833, 851, 
881, 913
Nádražní – č.p. 420, 603, 604, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 1086
Rymaňská
Švermova

  Volební okrsek č.: 3

Volební místnost: 
DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU, 
Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy
5. května
9. května

K Remízku
K Rybníčku
Lhotecká
Na Kvíkalce
Na Oboře
Pod Lesem
Pod Skalkou
Prostřední
Rudé armády
Řevnická
Skalecká – č.p. 115, 118, 493, 498, 519, 520, 521, 576, 577, 829, 
852, 954
Skalecké náměstí
Sluneční
V Jalovčinách
V Lipkách
Ve Štítku
Zahradní
a dále č.p.1118, č.e. 0409, 03

Volební okrsek č.: 4

Volební místnost: 
PENZION U KOŽÍŠKŮ, 
Rymaně 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
Hladový vrch
Jarní
Kamenné
Letní
Lucký mlýn
Luční
Polní
Rymaně
Severní
U Nádraží
U Kolejí
U Lesa
Za Lesem
Zimní
a dále č.p. 1112, 226, 1078
č.e. 0737, 0723, 0129, 0134, 0187, 0202, 0132

Volební okrsek č.:5

Volební místnost: 
HASIČSKÁ ZBROJNICE, 
Stříbrná Lhota, Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy - Stříbrná Lhota

Další informace k voličským průkazům Vám poskytne 
Městský úřad Mníšek pod Brdy, 

odbor vnitřních věcí – paní Mirka Jeřábková,
tel. 318 541 939, e-mail: mirka.jerabkova@mnisek.cz

nebo také na www.mnisek.cz

             INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU V MNÍŠKU POD BRDY  
K ORGANIZACI A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB  

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY



Milí přátelé, čtenáři Zpra-
vodaje, využívám nabídky 

pana starosty a zastupitelů města 
pozdravit Vás touto cestou jako 
Váš nový farář, ustanovený do 
funkce 1. září 2009.

Jmenuji se Jan Dlouhý a přicházím 
z podblanického kraje, kde bylo 
mým působištěm po 6 let město Vla-
šim a okolí. Krásný kraj s hodnými 
lidmi, střežený bájnými rytíři. Byl 
jsem stále obklopen lidmi všech vě-
kových kategorií a měl příležitost in-
tenzivně realizovat kněžskou službu.

Předtím jsem 6 let sloužil ve „Vesničce střediskové“ – v Křečovicích na 
Benešovsku. Také rád a stále vzpomínám na rodinné teplo této farnosti. Byl 
to začátek mé kněžské dráhy a místní lidé mně ho velmi zpříjemnili.

Pocházím z Prahy a ještě před kněžským svěcením, když jsem byl zaměst-
nán coby projektant, navštěvoval jsem pravidelně mníšecký kraj a na mnohé 
z vás se pamatuji. Dobrým příkladem a inspirací byl pro mě tehdejší du-
chovní správce P. Josef Andrejčák, který mně umožnil nahlédnout do služby 
faráře. Také v Mníšku, kousek před kostelem, se v roce 1989 upevnilo mé 
rozhodnutí stát se knězem. A to po jednoduché úvaze: je to třeba. Je třeba se 
připravit − i když se můj věk přiblížil číslici 40. 

Dnes, jako katolický kněz a dřívější absolvent strojní fakulty ČVUT, vidím 
potřebu kněžské služby ještě zřetelněji. Jsem rád, že mohu být v tomto du-
chu užitečný a těším se na spolupráci s Vámi.

Děkuji za Vaše vřelé přijetí a prosím, aby nám všem Pán Bůh žehnal.

P. Jan Dlouhý

Je odpoledne, mnozí uléhají 
k polední zasloužené siestě, 

někteří leží stále a vstát nemohou, 
i kdyby chtěli. Jsou opotřebováni 
životem, jsou prostě již unavení 
a staří. Taková je atmosféra mní-
šeckého domova pro seniory.

Na druhé straně ale život pro něko-
ho začíná. Jsou mladí, nic je nebolí, 
ruce, nohy slouží jak mají − a stáří, 
co to je? Je to tak daleko a každý 
mladý člověk má pocit, že se ho 
stáří vůbec netýká, neboť mládí míří 
k oblakům a vše se zdá snadné, svět 
je krásný. Zdá se však, že mníšečtí 
mladí zároveň cítí beznaděj, neřeší 
co bude zítra, žijí právě teď a mají 
pocit, že my jim nemůžeme rozu-
mět. Jsme staří, podle nich zatížení 
konvencemi společnosti – práce, 
peníze, rodina. Mladí snadno kriti-
zují vše, čeho jsme dosáhli v životě, 
co jsme jim do budoucna připravili. 
Ale jediné, čeho jsou zatím sami 
schopni, je právě kritika a troufalost 
říct si, či vzít si z máminy peněžen-
ky nějaké ty drobné. Na cigára, na 
krabicové víno či snad pivo, nebo si 
jen  tak něco koupit a šlehnout  si 
dobrou náladu! No a když jsou při 

síle a v dobrém rozmaru, proč si 
nezakreslit na fasádách, nevyvrátit 
nějakou tu značku, neustlat si ko-
lem sebe nedopalky či plivanci? Co 
dělat, mníšecké slunné odpoledne 
či podvečer je pro ně nuda! Bohu-
žel, bravurně ovládají zákony, které 
mladistvé chrání!

Ale kdo jim odhalí druhou stranu 
mince, která se dá nazvat povin-
nostmi, úctou, pochopením, přátel-
stvím? Nevěřím tomu, že všichni 
ti, co se přijdou vyřvat a vyvztekat 
k našemu domovu, mají doma rodi-
če agresory, bez zájmu o ně, citově 
prázdné atd. Když se pod našimi 
okny rozpovídají, člověk pochopí, 
že snad nejsou všichni těmi, za kte-
ré se podle svého hrubého projevu 
vydávají. Snaží se pouze vyrovnat 
partě a jejich bossům. Nejhorší ústní 
projev však mají dívky. Za každou 
cenu se tváří emancipovaně. Ale 
zmalování (o líčení se nedá hovo-
řit), pearcing, kde se dá, samý černý 
háv, jako by držely smutek za celou 
Zemi, mají k emancipaci daleko. 
Když je tato parta požádána, aby se 
v rámci klidu přesunula o pár metrů 
dál od domova seniorů a nezaná-

šela nás neustálými odpadky, lítají 
– a teď s prominutím cituji: „krávy, 
p...“ atd. Vždyť je to pro ně jen sta-
rá bába, která vykoukla z okna, jo 
a vždyť ona si může to okno i za-
bednit, že jo.“ Kluci obdivují jejich 
výřečnost, ale vzít si takovou metr-
nici asi neplánují. Ani já si neumím 
představit, jaký slovník jednou zvolí 
pro svá mimina, dokáže je mateřství 
tolik změnit?

Tyto řádky teď patří vám, mladí…

Zatím používáte opravdu hrubý 
slovník směrem k těm nejslabším, 
k seniorům. Dáváte nám své ob-
hroublé rady zdarma, jste pohotoví 
s ostrými odpověďmi a vlastně ve-
selá chasa. Ale na úkor druhých, 
slabších,  někdy i bezmocných a ne-
mocných. Chápete dobře, že lavičky 
jsou tu přece pro naše klienty, když 
se procházejí ve snaze zachovat si 
hybnost. Odpočívají na nich a sbí-
rají sílu k cestě dál. Víte dobře, že 

letní vedra způsobují dušnost a sr-
deční obtíže snad polovině našich 
obyvatel. Proto je nutné zajistit jim 
čerstvý vzduch a proto ta otevřená 
okna, ale pak je bohužel vše z ven-
ku slyšet… Jenže právě v tu chvíli, 
když vy hurónsky utrácíte vlastní 
život na sekeru, někomu  jeho vlast-
ní film dohrál. Přišel konec životní 
etapy pro někoho z našich klientů, 
dohořela svíčka a poslední, co si 
onen člověk odnáší, je váš rituál! 
Rituál neohleduplnosti, sobeckosti 
a agrese. Škoda, že nemám váš sou-
hlas s natáčením, to by byl tak vese-
lý biograf! Jestlipak byste se smáli? 
Možná byste si uvědomili, že každá 
mince má rub a líc. 

Přeji vám přes všechno jen to dobré, 
abyste mi alespoň trochu porozu-
měli, vždyť i vám se budou jednou 
odpolední mníšecké siesty krátit!

Jan Daniel, ředitel Domova  
pro seniory pod Skalkou  

Prestižní titul „Mistr knihařského řemesla v oboru umělecká kniž-
ní vazba“ nedávno udělilo panu Karlu Havlíkovi Společenstvo 

českých knihařů.

Pan Karel Havlík, držitel mnoha cen a uznání ve svém oboru, oslaví 
v příštím roce významné životní jubileum – nejen k této příležitosti je pro 
sál kláštera na Skalce připravována expozice jeho vazeb, jejíž vernisáž se 
uskuteční v polovině května 2010.

JB 
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Mníšek má nového faráře

Poznáváte se  
 (nebo: rodiče, poznáváte je)?

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
 7. října

Ocenění Karla Havlíka

Dovolujeme si vás tímto pozvat  
do Domova pro seniory pod Skalkou 

na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 
pořádaný v rámci Týdne sociálních služeb ČR, 

a to dne 7. 10. 2009 od 13 do 16 hod.

Pokud k nám zavítáte, hlaste se prosím v recepci u hlavního vchodu.                                           
Těšíme se na vaši návštěvu.

Jan Daniel a zaměstnanci Domečku
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Po svém vystoupení pokřtili členové Čechomoru  
novou knihu o městě Pozdrav z Mníšku 

foto:  A. Večerková

V kostelíku sv. Maří Magdalény byla otevřena expozice soch  
Vodní zrození Radka Andrleho

foto: J. Balková

Ve spolkovém stanu byl program pro děti  
a diskuse nad novými projekty města 

foto:  R. Volfová

V klášteře zahrál hudbu barokních mistrů flétnový soubor Syrinx
foto: J. Balková

V závěru sobotního programu vystoupil Queen Revival 
foto:  J. Svitálek

Odpolední program na náměstí  
uváděla moderátorka Vlaď ka Pirichová, koordinátorka MC 

foto: J. Svitálek

Slavnostní mši svatou na Skalce celebroval v sobotu 25. července  
Mons. Karel Herbst, biskupský vikář 

foto: J. Balková

Po tři večery se v zámecké zahradě hrálo představení Postřižiny 
foto:  J. Balková



Děkujeme všem sponzorům a spolupracovníkům, kteří se výraznou měrou podíleli a přispěli na organizaci Skalecké pouti 2009. 

Obdivné díky patří také moderátorce Vlaďce 
Pirichové za celodenní pohodový a pohotový 
kontakt s diváky. Speciální poděkování patří 
Ing. Vladimíru Hrdinovi za jeho laskavou a vý-

jimečnou spolupráci. Jmenovitě pak děkujeme 
také Janu Hladkému, Janu Erbekovi a Danielu 
Lastrezimu a studentům Petrovi S., Lukášovi, 
Veronice, Petrovi M., Tomášovi a  Martinovi ze 

SŠ veřejnoprávní a VOŠ prevence kriminality 
a krizového řízení Praha za ochotnou a výtečnou 
pořadatelskou pomoc. 

Martin Uher, spol. s r o.

Děkujeme všem sponzorům, městskému úřadu a zvláště správě 
mníšeckého zámku – paní Digrinové za zapůjčení zámecké za-

hrady, kde jsme jako spolek mohli uspořádat výstavu zvířat.

Nebýt všeho, co tady jmenuji, tak by se výstava nekonala.

V pátek 24. 7. proběhlo posuzování zvířat sborem posuzovatelů a poté 
byly uděleny čestné ceny a poháry za nejlépe vyhodnocená zvířata. Po-
háry věnoval sám starosta města pan Petr Digrin a byl mnou požádán, 
aby v neděli 26. 7. při zakončení výstavy sám předal všechny čestné ceny 
i poháry.

V sobotu 25. 7. jsme měli velmi úspěšnou návštěvnost − díky propagaci 
na náměstí F. X. Svobody a také v Rádiu Blaník.

Všem chovatelům a návštěvníkům, jak domácím tak i okolním, díky za přízeň.

  Za spolek ČSCH ZO Mníšek pod Brdy, Ladislav Kapr, jednatel

V sobotu 11. července byli na otevření výstavy v sále kláštera na 
Skalce v převaze ti „dříve narození“ − a těm sotva stačily židle. 

Okolo stovky návštěvníků si během vernisáže prohlédlo prezentaci staré-
ho Mníšku na pohledech z let 1898−1970, kterou ze zvětšenin nejlepších 
kousků ze své sbírky připravil pan Milan Minařík z Mníšku pod Brdy za 
pomoci paní Jany Buchtové. 

Expozice byla doplněna třemi obrazy na mníšecké motivy od Ladisla-
va Tomiče a básněmi věnovanými Mníšku. K dobré náladě zahrálo duo  
Milan a Eva.

  JB
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Poděkování – Skalecká pouť 2009

Výstava drobného zvířectva v Mníšku pod Brdy

Výstava nejen pro pamětníky 

Slavnostní tečkou za letošní Skaleckou poutí  
bylo vystoupení Spirituál kvintetu v kostele sv. Václava 

foto:  J. Balková

V neděli 26. července zahrálo divadlo Ludvík  
dětem ve farní zahradě  Kouzla a čáry tajemné Prahy 

foto:  J. Balková
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Šetřete za elektřinu, 

vyrábějte ji sami!

Využijte střechu vašeho domu k umístění 
SOLÁRNÍCH PANELŮ a vyrábějte elektrickou 
energii. STÁT GARANTUJE JEJÍ VÝKUP 
ZA VÝHODNÉ CENY!

Klientům poskytujeme:

Rádi se s vámi osobně setkáme.

SolGen s.r.o.

www.solgen.cz

Inzerat_SolGen_105x148.indd   1 19.6.2009   10:16:05
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Uzávěrka čísla 202  
Uzávěrka č.  202 je v  pátek 6. listopadu 2009 do 10 hod. pro příspěvky  dodané do 
podatelny MÚ, v pondělí  9. listopadu do 8 h. ráno  pro příspěvky zaslané mailem.

ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU. 
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 Balková (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 Landová.
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.

KUŘÁCI – ODVYKNETE!!! tel.: 224 214 617, 604 207 771

HRA NA KLAVÍR
Výuka hry na klavír, klavírní doprovod sólistů. Uralská hudební škola 
(Rusko). Možnost dojíždění za studenty. Výuka v čestině, ruštině, an-
gličtině. Natalia Fofanova, Davle Kontakt: Mob.: +420 606 570 346; 
www.piano-lessons-prague.com 

Hledám paní na občasné hlídání svých dětí (7 a 3,5 roku). 
Kontakt: 775 299 009

VÝUKA ANGLIČTINY OD ZÁŘÍ! Lektorka angličtiny vyučuje                                                     
děti i dospělé. Mníšek a okolí. Tel.: 775 299 009. 

PANÍ DO DOMÁCNOSTI
Nabízím kompletní úklidové služby: utírání prachu, luxování, vytírání podlahy, 
mytí koupelny a WC, mytí nádobí, leštění nábytku, případně nákup potravin 
a především ŽEHLENÍ. Cena za služby: úklid 125 Kč/1 hodinu
a žehlení 135 Kč/1 hodinu. Zaručuji slušné jednání, kvalitní provedení, čistý 
trestní rejstřík a příjemnou domluvu s každým klientem. Platbu prosím po 
provedení prací. Kdykoliv do 19 hodin. Vatahová, tel.: 739 280 633. 

Podnikání: www.vydelekzdomu.cz

Hubnutí: www.zdravehubnout.cz

ZAHRADNICKÉ PRÁCE: 
sekání trávníku, tvarování dřevin a živých plotů, pletí, hrabání listí, 
výsadba rostlin a dřevin, další práce dle přání zákazníka. Tel.: 607 886 279 

Zubní ordinace, Komenského 886, Mníšek pod Brdy přijímá nové pacienty. 
Tel. 318 592 369, 721 021 319. Lékaři MUDr. J. Kubáč, MUDr. V. Barná.



Provozní doba

Po−Čt 11.00−23.00
Pá−So 11.00−23.45

Ne 11.00−21.00

Tel. 318 599 450
ukajimarika@seznam.cz

HOSTINEC U KÁJI MAŘÍKA
Nově otevřený staročeský hostinec

PŘIJME kuchaře, kuchařku  
a barmana se znalostí  

míchaných drinků.

Skončily prázdniny − pro Lukáše Svrč-
ka (rozhovor s ním jste si mohli přečíst 
v č. 199) to byly prázdniny doslova na-
bité energií, kdy pilně trénoval a naše 
městečko nadále skvěle reprezentoval.   

Velkým úspěchem bylo 3. místo v sou-
sedním Německu.

Také si zkusil Mistrovství ČR v light-
kontaktu, ve kterém bojoval poprvé 
a hned zvítězil.

Největší zápas se konal v Olomouci, 
kde na Noci bojovníků Lukáš obsadil 
1. místo, a tak se již po několikáté stal 
Mistrem ČR ve své váhové kategorii.

Také proběhlo každoroční páskování 
technického stupně vyspělosti − Lukáš 
získal 3. KYU. Je to fialový pásek, jeho 
barva znamená nebezpečí − nabádá ke 
kázni a ovládnutí nezbytných doved-
ností.

Mnoho síly, zdraví a úspěchů ve sportu 
i škole  přejí Lukášovi všichni, kdo ho 
mají rádi.

  VSA

27. června proběhl 9. ročník Setká-
ní Slávistických odboček v České 
Lípě. Hlavním bodem programu je 
vždy turnaj v malé kopané. Letos 
se jej zúčastnilo 21 odboček  včet-
ně loňského vítěze OP Slavia Mní-
šek. Mníšek zvítězil i letos − ve 
finále porazil v urputném boji tým 

Nečína. V týmu zahráli všichni na 
výbornou, mezi nejvýznačnější 
opory patří brankář Tomáš Mařík, 
který tým držel, střelecky se prosa-
dil Robert Talůžek.

  Za výkon hráčům děkuje  
  výbor Slavia Mníšek pod Brdy

Květnová výroční schůze mníšeckého 
Sparta clubu zvolila nový výbor, který 
si stanovil řadu cílů.

V červnu se uskutečnil první Turnaj 
starých gard – Memoriál Vráti Chadi-
my. Zúčastnili se jej kromě pořádající-
ho Sparta clubu  borci Sokola Čísovice, 
Old boys Jíloviště a místního Slavia 
clubu. 

Z vítězství v tomto prvním ročníku tur-
naje se zaslouženě radovali hráči Sparta 
clubu.

V témže měsíci uspořádal Sparta Club ve 
spolupráci s FK Mníšek pod Brdy fotba-
lový turnaj přípravek, jehož se zúčastni-
li FK Mníšek A, FK Mníšek B, Slavie 
Praha (žákyně) a Slavoj Krč.

Zvítězili mladí ze Sparty Krč bez jedi-
né porážky, druzí byli žáci  FK Mníšek 
A. Další mníšecký tým skončil jako 
poslední, ale za statečný výkon proti 
o mnoho starším soupeřům si zaslouží 
velké  uznání. Nejlepším brankářem 
byl R. Miller z Mníšku.

Pořadatelé děkují všem sponzorům 
i přítomným divákům za podporu.

V září je na programu dvoudenní zá-
jezd do obce Žihobce k sehrání přá-
telského utkání s místní starou gardou 
a Václavská zábava určená nejširší 
veřejnosti (v sobotu 26. 9. ve 20 hod. 
v Sokolovně).

  Za Sparta club Radomil Hošek 

  (redakčně kráceno)

Sport, inzerceSport, inzerce
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Mistr Noci bojovníků

Vítězství slávistů v České Lípě

Nový vítr do plachet Sparta clubu

 

PODĚKOVÁNÍ
Město Mníšek pod Brdy děkuje firmě Martin Uher, spol. s r. o., za bez-
platnou dopravu seniorů a pohybově omezených občanů na kulturní akce 
(vernisáže výstav) v barokním areálu Skalka v dubnu a červenci 2009.
 MKS 

Prosíme, pomozte nám najít fenku 
jagteriera, která se ztratila  

v sobotu 5. 9. 2009 
z Lesní správy v Mníšku pod Brdy.

Slyší na jméno Štazina.

Za zprávu děkují Landovi.
tel.: 737 150 050, 605 404 

545, 737 505 349.

HLEDÁ SE!
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l Proč cpát na louku asfalt na in-line? Když se může jezdit 
jinde (silnice kolem dopravního podniku, která není příliš 
využívána)

l Minigolf je záležitost pro pár lidí, ne pro celý Mníšek

l Souhlasím s přírodní variantou projektu – šetrnější k pří-
rodě. 1. návrh je nákladnější, jelikož by se louka musela 
dokonale odvodnit!

l Raději skromnější projekt, koupaliště je v údolí = 
zima?

l Projekt Pivovárka: místo koupacího rybníčku věnovat 
finance na vyčištění Zadního rybníka => krásné koupání 
+ louka jako zázemí

l Pivovárka: dávám přednost šetrnější, „přírodnější“ va-
riantě. Jednak je šetrnější k přírodě, druhá varianta by se 
musela nákladně odvodňovat a spotřebuje se spousta ma-
teriálu. Také bude náročná na údržbu.

l Navrhovanou rekonstrukcí (minigolf) by se přišlo o dal-
ší plochu, která při deštích vsakuje vodu – pak se nedivte, 
že je tolik záplav!

l Rozhodně šetrnější variantu! Mysleme na budoucnost. 
S. Pílchová

l Za minigolfem se může jet do jiného města, teď je do-
stupný všude. Myslím si, že lidé nemají relaxační místo, 
kde je klid a chybí velký shon lidí (text částečně upraven 
a zkrácen pro nečitelnost)

l Pivovárka – souhlasím s přirozenější variantou (pone-
chání části mokřadu) MOC se mi líbí nápad s cyklodrá-
hou.

l Na Pivovárce bychom uvítali prvky pro vyblbnutí dětí 
(prolézačky, dráhy...) i přírodního charakteru. Pro dospělé 
bychom uvítali jednoduché sportovní aktivity.

l Projekt „Pivovárka“: Vyhozené peníze nás, daňových 
poplatníků, kde je cena návrhu? Zanechat vzácná a mize-
jící mokřadní společenstva

l Pivovárka vhodná lokalita.

l Vrátit bruslení na Pivovárku.

l Pivovárka – skromnější projekt, koupání zajímavé řešení.

l Pivovárka prostor pro děti s přírodními prvky, osvětlení 
promenády (cesta okolo potoka).

l Tělocvična v přírodě.

l Pivovárka – raději jednodušší řešení, ale minigolf bych 
uvítal.

l Líbí se mi druhý projekt (studie), který více zachovává 
přirozené prostředí. Koupání by se snad dalo v jeho rámci 
také realizovat – alespoň pro děti. Přírodní tělocvičnu   po-
važuji za skvělý nápad!. Rozhodně NE příliš mnoho sta-
veb – zvláště tam, kde brání v pohledu na louku, která je 
krásným „předpolím“ města…

l Pivovárka jako sportovně-rekreační objekt, či prostor, to 
je jedna z nejlepších variant. Tato plocha v současnosti ne-
patří mezi reprezentativní a řešení – přírodní park s mož-
ností dalšího využití je nejlepší. (M.J.)

l Jednodušší projekt, zachovat mokřady, co to jde a dráhu 
pro in-liny.

Zpracovali (3. 8. 2009):  
Helena Buchtová, Pavel Jeřábek

l Projekt předzámčí: naddimenzovaná 
výstavba, ideálně spíše park

l Kongresové centrum je hmotné, velké 
– nechat velikost stodol

l Kulturní zázemí před zámkem Ano

l Rozčiluje mě výstavba před zámkem! 
Proč všude má být dlažba?!

l Projekt „Předzámčí“: Příliš zpevně-
ných ploch a kde budou poutě a kolo-
toče pro děti?

l Předzámčí: Proč zas dlažební kost-
ky a domy pro zbohatlíky? Proč kazit 
kouzlo předzámčí modernou v tak krás-
ném městě?

l Kulturní středisko u zámku ne, pře-
sunout ho do „stodol“ nebo bez štítu 
k poště a nižší, aby nezakrývalo zámek 

l Kulturní středisko – štít k poště raději 
ne.

l Předzámčí: Proč by se likvidovala ze-
leň před pekárnou?

Kulturní středisko bez štítu.

Parkoviště před zámkem nevypadá pěk-
ně.

Parkoviště před poštou znamená likvi-
daci současného „břehu“. Je to rozum-
né? Myslím, že nikoliv.

l Kulturní středisko posunout z části do 
„stodol“ – před poštou jen přízemní.

l Nechápu proč se vyhazují obecní 
peníze na studie nesmyslných mega-
lomanských projektů přeměny Mníšku 
na betonovou zastavěnou poušť velko-
městského typu. 

l K zámku neosazovat tak hmotný 
útvar, kapacita se vyřeší i subtilnějšími 
objekty. 

l Kulturní dům před zámkem bez štítu, 
zároveň stavební čára s pekárnou.

l Před zámkem zachovat volný prostor, 
parková úprava. Max. kulturní centrum 
místo zamýšleného hotelu.

l Projekt „Náměstí“: Opět beton a asfalt. 
Lze upravit citlivěji, jaksi zeleně...

l Je škoda krásného současného náměs-
tí! Všude ve světě i ve velkých městech 
budují parky a je snaha o co největší 
ozelenění, ale my si stromy a zeleň vy-
mlátíme a místo toho si dáme dlažební 
kostky.

l Golf je jen pro pár snobů – ZAJEĎTE 
SI NA LÍŠNICI! Ostatním mníšeckým to 
bude na nic!

l V Mníšku nejsou žádné prostory, které 
by na napomáhaly rozvoji zdejších dětí 

(mimo spolky) – jsou tu jen HOSPODY 
a BARY! VANDALOVÉ NIČÍ HŘIŠTĚ 
PRO DĚTI!

l Náměstí – nesouhlasím s likvidací ze-
leně v pravé části (před pekárnou) a ved-
le kostela.

l Dlažební kostky v zimě kloužou – pro-
síme o řádnou péči.

l Náměstí zmenšit vhodnou zástavbou, 
aby velikost byla úměrná velikosti Mníš-
ku. (Kasl)

Zpracovali (3. 8. 2009):  
Helena Buchtová, Pavel Jeřábek

NÁZORY  
 K PIVOVÁRCE

PROJEKT PŘEDZÁMČÍ

NÁMĚSTÍ, GOLF & DALŠÍ NÁZORY



Příroda, ekologiePříroda, ekologie

Poslední prázdninový týden jsme využi-
li pozvání oddílu Vlci z Vyššího Brodu 
a navštívili jejich srub zvaný Fortunie. 
Prožili jsme několik dní v Černém údolí 
na soutoku dvou potoků, dost daleko od 
civilizace − kolem byl jen voňavý les. 
Na potoce žije ledňáček a skorec, které 
se nám podařilo okroužkovat. Ve vodě 
plavali pstruzi a vranky. Kytiček tam 
kvetlo hodně.

Udělali jsme si výlet na Lipno, prohlédli 
si Český Krumlov a Vyšší Brod. A pro 
přírodovědce byla zajímavá výprava 
podle Vltavice na Vyklestilku a pak na Čertovu stěnu. Po návratu z výletu jsme 
se umyli v potoce a usedli k ohni. Vůbec nevadilo, že na Fortunii není ani elek-
třina ani mobilní signál.
  Věra Hanousková
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Zveme vás na  

Čejka v opravené klubovně

Čejka na konci prázdnin

Skautský tábor 2009

Organizační tým  této významné hu-
manitárně sportovní akce doufá, že 

pravidelní účastníci dřívějších běhů při-
jdou také na start dalšího ročníku BĚHU 
NADĚJE – v sobotu 19. září 2009. 

REGISTRACE (přijímání příspěvků 
a vydávání upomínkových předmětů) 
v klubovně MKS V Lipkách − již od 8.00!

Hromadný START − v 10.00 od MKS 
V Lipkách (zde rovněž CÍL).

Před startem mezi 8.30 a 10. hodinou 
sportovní a informační program pro 
děti i dospělé.

K dispozici místnost k převlečení 
a k úschově věcí.

K dobré náladě bude hrát reprodukova-
ná hudba.

Vyberte si podle své chuti a možností 
ze dvou tras (1,5 km v centru Mníšku, 
7 km přes Skalku − popis tras k dispo-
zici u startu).

Vybranou trasu není nutno běžet!

Lze jít, jet na kole nebo na jiném vlastní 
silou poháněném dopravním prostřed-
ku (event. koloběžka, kolečkové brusle 
apod. – vhodné jen pro trasu 1,5 km).

Těšíme se na setkání s vámi na startu!

Jménem organizačního týmu
Jarmila Balková, Dana Havlíková

Klubovna oddílu Čejka, ČSOP má od 
konce srpna nové osvětlení. Na stěnách 
můžete vidět nové obrázky zvířat a ptáků 
– klubovna byla o prázdninách „vlastní-
mi silami“ vymalována a také vyspra-
vena podlaha. Ve velkém akváriu máme 
krásné želvy a starat se můžete také o 
spoustu rostlin. 

Na nové zájemce o práci v oddíle se každý pátek od 16 hodin těší

  Oddíl Čejka ČSOP – vedoucí Věra Hanousková

Pivovárka, předzámčí, náměstí  
– setkání veřejnosti nad projekty města

Město Mníšek pod Brdy při Skalecké pouti (25. 7. 2009) opět svým ob-
čanům a návštěvníkům Mníšku představilo několik projektů, které jsou 
zaměřeny na úpravu veřejných prostranství. Projekty byly představeny 
tři: rekonstrukce předzámčí, obnova části kaštanové aleje na náměstí  
F. X. Svobody a louka Pivovárka. 

Projekty byly o pouti v sobotu od 9 do 18 hod. vystaveny v dolní části 
náměstí F. X. Svobody ve Spolkovém stanu se stručným písemným po-
pisem projektu. Zároveň zde bylo několik lidí, kteří lidem pomáhali se 
v projektech orientovat a následně pomáhali zapsat postřehy lidí k pro-
jektům. Během celodenního programu za lidmi přišel i starosta Mníšku,  
aby pomohl s vysvětlením projektů a zároveň od občanů sbíral jejich 
námitky, připomínky apod.  

Statistiku návštěvnosti jsme letos nezajišťovali – popravdě ve třech li-
dech bychom to nezvládli – věnovat se lidem a ještě zajišťovat podpi-
sové archy.  Neodvážíme se ani odhadnou počet lidí, kteří se ve stanu 
zastavili. Ale dopoledne byla účast slabší, odpoledne chvílemi byl stan 
přeplněný. Po dobu koncertů Čechomoru apod., se lidi zastavovali, ale 
koncerty z našeho pohledu byly silně přezvučené  a prakticky se ne-
dalo o projektech podrobněji mluvit. Podobné problémy na koncertech 
jsou celkem běžné, jednou jsem v Praze naměřil 30 m od reproduktorů  
120 dB. Odhaduji, že na náměstí o pouti nebyl o moc nižší hluk, a to se 
skutečně nedá umluvit. 

Písemné postřehy veřejnosti prakticky v doslovném přepisu přikládáme. 
Ale pro představu pro ty kteří ve stanu nebyli − část svých námětů lidi 
psali sami, ale velmi často po vzájemné dohodě s občanem je zazname-
nal doprovod projektů. Vše je stručné, někdy je to napsané trochu krko-
lomně, ale to vyplývá  z atmosféry poutě, kde se někdy špatně hledají 
stručná, ale jazykově a slohově správná vyjádření.

Stručný postřeh z reakcí veřejnosti k předloženým projektům:
Obnova části jírovcové aleje na náměstí s výměnou povrchu chodníků, ob-
novou inventáře této části náměstí a ošetření zbývajících starých jírovců 
v aleji na náměstí: Výměnu jírovců veřejnost již přijímá jako nutnost, hodně 
připomínkovali vydlážděnou plochu pod kostelem. Po vysvětlení, že se jed-
ná o starý nákres, kde bylo možné ukázat řešenou část obnovy jírovců a že 
tato plocha by měla zůstat zatravněna, veřejnost informaci o rekonstrukci 
přijímala celkem pozitivně. Jedna starší paní upozornila, že dlažební kostky 
v zimě namrzají, kloužou – žádala, aby byla této otázce věnována pozornost. 
Zazněl i návrh, že na Mníšek je náměstí F. X. Svobody velké, větší část zabí-
rá parková plocha, a proto by mohlo být zmenšeno o nějakou výstavbu. 

Předzámčí: 
Největší námitky veřejnosti byly k velikosti zamýšleného kulturního domu, 
který zakrývá výhled na zámek. Občané nejvíce připomínkovali štít objektu 
směrem k poště. Ale veřejnost nezná původní velikost hospodářských sta-
vení u zámku, a proto se lidem kongresové centrum zdálo nadměrně velké. 
V diskusích padaly návrhy, aby kulturní středisko bylo místo hotelu (nad 
Zámeckým rybníkem) a zbývající část byla ponechána jako park. Hodně lidí 
zarazila zpevněná plocha parku před pekárnou okolo památníků padlých.  
Některým lidem se v tomto případě špatně vysvětlovalo, že se jedná o tis-
kovou chybu při zpracování studie a že ve skutečnosti tam zelená plocha 
zůstane.

Pivovárka:
Ve stanu byly k diskusi veřejnosti představeny dvě varianty. Projekt Hnutí 
Brontosaurus z roku 2005 (který podávalo k Nadaci Partnerství) a studie ob-
jednaná městem u ateliéru In.spira. Projekt HB byl více zaměřen na zacho-
vání louky jako cenné louky v nivě potoka s možností „lehkých“ sportovních 
a rekreačních aktivit veřejnosti, projekt ateliéru In.spiry byl víc zaměřen na 
využití louky jako rekreačního a sportovního zázemí města s respektová-
ním louky. Veřejnost se více přiklonila k jednoduššímu projektu, zejména 
s ohledem  na ekonomické náklady spojené jak s výstavbou, tak s provozem 
jednotlivých sportovně rekreačních sekcí a ponechání celistvosti louky jako 
cenné plochy při vstupu do města a předzámčí.  A v neposlední řadě také jed-
nodušší projekt minimalizuje stavební zásahy do plochy louky.  Nicméně lze 
konstatovat, že se občanům líbily četné prvky z druhého projektu, zejména 
koupací plocha, in-line dráha, promenáda okolo potoka apod. 

 Pavel Jeřábek, Helena Buchtová, Běla Sýkorová

 Anketní připomínky občanů si můžete přečíst na str. 16.

Každoročním vyvrcholením naší činnosti 
je skautský tábor. Řadu týdnů předem při-
pravujeme celotáborovou hru a zajišťujeme 
zázemí tábora. Do přípravy se také zapojují 
někteří rodiče, za což jim patří naše podě-
kování.

Letošní tábor byl v Rosovicích nedaleko 
Dobříše a zúčastnilo se ho 34 skautů. Nej-
více starostí nám dělala předpověď počasí. 
Ukázalo se, že skauti se dokážou vyrovnat 
i s velmi nepříznivým počasím. Bohužel 
dešti s kroupami nedokážeme poručit, a tak 
i přes obrovskou snahu jsme museli tábor ukončit o den dříve.

Doufáme, že i přes nečekaný závěr tábora byly děti spokojené a těší se na další rok 
ve Skautu. Čekají je  nové zážitky, dovednosti a společně doufáme i v nově příchozí 
přátele.
  Pavel Majer

Blahopřání
Minulý měsíc, 11. 8. 2009, se dožila krásných a neuvěřitelných 75 let  

paní Věra Horská z Mníšku pod Brdy. 
Srdečně blahopřejí Ladislav, Silvie a Cilka.



Jako nejpřesnější odpověď na otázku, co je na 
fotografii zveřejněné ve Zpravodaji č. 200, 

byla vyhodnocena odpověď pana Jiřího Vlčka, 
kterou přetiskujeme níže. Pan Vlček obdrží kni-
hu „Pozdrav z Mníšku!“ s podpisy autorů. 
 -red-
Dovoluji si napsat pár řádků, neboť mám k tomuto 
místu vztah – měl jsem ho už jako malý kluk, nu 
a později coby hasič.
Na snímku je zamrzlý rybníček za hospodou u „Čer-
ného koně“, křižovatka Pražská–Čisovická ul. Pří-
mo na tomto místě dnes stojí hasičská zbrojnice, 
na místě stodoly, na snímku v pozadí vlevo dnes 
bytovka 453. Rybníček sloužil zejména k ledování 
− zásobování zájezdního hostince ledem, který se 
do hospody ukládal v zimních měsících. Rybníček 
byl obehnán vysokým kamenným plotem a  zbyl 
pouze taras před hasičskou zbrojnicí. Potok, který 
napájel vodou Šťastných rybníček, vedl přes Malé 
náměstí a od hřbitova, dnes je zatrubněn a využit 
jako kanalizace pro spodní část Malého náměstí.  
Jako kluci jsme na rybníček chodili také bruslit. Ve 
stodole byla později provozovna Místního hospo-
dářství − autodílna. V době přestavby místního kina 
byl rybníček zavezen stavebním odpadem a na místě 
zřízena výrobna tvárnic ze struskové haldy. Demo-
lici chlévů a stodoly provedl Hasičský sbor Mníšek 
v roce 1972, kdy následovala nejprve výstavba byto-
vek (1974) a hasičské zbrojnice (1976). 

Jiří Vlček 

Říkáme si „Výtvarka“. Schází-
me se v kulturním středisku 

V Lipkách vždy  ve středu odpoled-
ne, kde se zapojením své fantazie, 
představivosti  a šikovnosti „vytvá-
říme“. Školné nevybíráme, pouze 
příspěvek na materiál, hotové vý-
robky si odnášíme domů. Spadáme 
do aktivit kulturního střediska.

Zveme k zápisu – během měsíce září, 
vždy ve středu od 15 do 17 hodin. 
Přijímáme děti předškolního a mlad-
šího školního věku.

Marie Sadilová, Kateřina Typlová
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Kultura, společnost a knihovnaKultura, společnost a knihovna

VYHODNOCENÍ  
 SOUTĚŽE Z Č. 200 VÝTVARKA

Knihovna Mníšek pod Brdy
www.knihovna.mnisek.cz l tel.: 318 592 552 l e-mail: knihovna@mnisek.cz

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
BOSSEROVÁ, Miroslava
MIROSLAV MORAVEC – ŽI-
VOT JE SKUTEČNĚ PARÁD-
NÍ JÍZDA
Autorka si s Miroslavem Morav-
cem povídá o jeho životě a práci.

BROWN, Sandra
RŮŽOVÝ VÍKEND
Další poutavý román z pera 
úspěšné spisovatelky.

LAHCENE, Meriem 
STÁLE NA ÚTĚKU
Kniha vypráví autorčin životní 
příběh o nezlomném odhodlání 
a touze po svobodě.

GROGAN, John
ZLOBIVÍ PSI SI UŽIJÍ VÍC 
LEGRACE
Nadčasové sloupky, psané do 
deníku Philadelphia Inquirer, 
dýchají stejnou atmosférou jako 
Groganův světový bestseller 
Marley a já.

CRISTENOVÁ, Marie
HODINA BENÁTČANA
Historický román o životních 
strastech mladé vdovy Aimée 
Andrieu, na kterou po smrti 

manžela dotírají věřitelé. Mezi 
nimi je i mladý benátský bankéř 
Domenico Contarini.

CUCUI, Jasutaka
PEKLO
Poslední, na co si sedmapade-
sátiletý Takeši pamatuje je, že 
tuhle nehodu vážně nezavinil 
on...

HODGKINSON, Tom
LÍNÝ RODIČ
S nadsázkou napsaný text 
o výchově dětí pro všechny líné 
rodiče.

LANCZOVÁ, Lenka
MANŽELKY, MILENKY, ZOU-
FALKY
V osmnácti měla Alexandra 
o svém budoucím životě jasné 
představy. Věděla co chce, stejně 
jako věděla, co nechce. Jenže...

PRATCHETT, Terry
NÁROD
V den, kdy skončil svět... byl 
Mau na cestě domů z Ostro-
va chlapců. Brzy se měl stát 
mužem. Pak přišla vlna. Vesnice 
zmizela. Celý Národ zmizel. 
Zůstal jen Mau...

BŘEZINOVÁ, Taťana
SANATORIUM RANĚNÝCH 
DUŠÍ
Hořká satira na freudovské 
téma s detektivní zápletkou. 

JOHANSENOVÁ, Iris
PANDOŘINA DCERA
Megan Blairová je lékařka. 
Dobrá doktorka, která si snad 
dělá až příliš veliké starosti se 
svými pacienty. A má ještě jeden 
dar… Je Naslouchačka. Slyší 
hlasy lidí, kterým se stala nějaká 
tragédie.

JAROŠOVÁ, Jindra
VIA LUCIS
Příběh hluchoslepé Američanky, 
která tmu a ticho proměnila 
v nesmrtelnost.

PRO DĚTI
DOLEŽALOVÁ, Martina
JITŘENKA A JEZDEC  
Z DRUHÉHO BŘEHU
Tato poetická pohádka přenese 
čtenáře do tajemného času vy-
právění o tvrdohlavém a pyšném 
králi, spanilé Jitřence, mluvícím 
koni a záhadné dámě v černém.

KAHOUN, Jiří
JAK SE MAJÍ VČELÍ MED-
VÍDCI?
Po dlouhé zimě se sluníčko 
konečně rozkoukalo a svítilo, 
jak se sluší a patří. A co dělají 
Čmelda a Brumda, jakpak se 
mají?

GROENING, Matt
SIMPSONOVI – KOMIKSOVÝ 
NÁŘEZ
A máme tu opět rodinu Simpso-
nových. V plné sestavě a plné 
síle, s novou várkou dobrodruž-
ství.

ŠINDLEROVÁ, Jindřiška
LESNÍ SCHOVÁVAČKY
Básničky a říkanky o zvířatech, 
lese a nádherné přírodě.

CLEMENTS, J.M.
VIKINGOVÉ
Mnoho překvapivých poznatků 
a nepřeberné množství  
informací vás přenese do doby, 
kdy Vikingové vládli mořím.

WRÓBEL, Danuta
POHÁDKY S ANGLIČTINOU

Nabídka pro rodiče i děti
Jde o tradiční cvičení SHAOLIN KUNG-FU pro děti, rodiče s dětmi i dospělé. Přihlásit se může 
opravdu každý, kdo má chuť se zapotit, získat duševní i fyzickou rovnováhu. Naučíte se zajímavé 
a velmi účinné techniky. Cvičení zlepšuje koordinaci pohybu, soustředění, posiluje obranyschop-
nost organismu a co je hlavní, cvičíte si pro radost.

Cvičení se koná již druhým rokem v sále MKS V Lipkách, vždy v čase 17.30−19.00 hod. Kontakt 
na lektora poskytne MKS (318 592 280, mks@mnisek.cz). 
 MKS
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10. ročník pěvecké soutěže pro děti a mládež Brd-
ský kos se uskuteční v sobotu 7. listopadu.
Bude ročníkem jubilejním a organizátoři doufají, že ve 
všech věkových kategoriích se objeví nějaký výrazný 

talent – a že alespoň jeden z vítězů bude z Mníšku. 
Možná, že někteří z těch, kdo letos uvažují o účasti v soutěži, stanou někdy 
později na pódiu na mníšeckém náměstí F. X. Svobody – tak jako letos 
o Skalecké pouti Zuzana Valešová, Michaela Volfová a Adéla Mašková.
Soutěžní podmínky a přihlášku do letošní soutěže najdete na webových 
stránkách města, zájemci si  je mohou rovněž vyzvednout v kanceláři kul-
turního střediska V Lipkách. 

Uzávěrka přihlášek je v sobotu 31. října 2009.   MKS

Pondělí
9.00–12.00 volná herna

9.30–10.30 Powerjóga (cvičení pro rodiče s hlídáním dětí)

Úterý
10.00–10.45 Helen Doron Early English

15.00–17.00 volná herna

Středa
10.00–12.00 Hudební škola Yamaha 

10.00 Robátka; 11.00 Krůčky
9.00–12.00 volná herna

Čtvrtek
10.00–11.00 Miniškolička (program pro děti do 4 let)

Beseda s Václavem Větvičkou v MKS
Na Václava Větvičku, významného botanika a dendrologa, populárního 
spisovatele a oblíbeného „rozhlasáka“, čekalo ve čtvrtek 18. června v sále 
mníšeckého kulturního střediska přes padesát natěšených posluchačů. Pan 
Větvička jim pak téměř dvě hodiny nepřetržitě četl ze svých knížek, vy-
právěl o práci v rozhlasovém studiu, kde namlouval věhlasná Dobrá jitra  
i o mnoha dalších zajímavých věcech. 
Byl vtipný, neúnavný, pohotový, prostě báječný. Poté, co zavřel poslední 
knížku, nastal prostor na dotazy – a pan Větvička prohlédl a posoudil  řadu 
rostlin a rostlinek z domácích zahrádek i květináčů. Nakonec se každému, 
kdo měl zájem, podepsal do knížky i se svou typickou kresbičkou-vět-
vičkou. JB

A na co se můžeme těšit dále?
Na setkání s mníšeckými čtenáři v úterý 3. listopadu v 18 hodin se těší Jiří 
Dědeček, známý spisovatel, překladatel a písničkář, současný předseda 
Českého centra mezinárodního PEN klubu.  
Simona Monyová − oblíbená autorka vtipných knih čtených zejména že-
nami − si pro návštěvu Mníšku rezervovala úterý 26. ledna 2010. 
Na všechny besedy si samozřejmě můžete přinést knížky k podpisu.
Besedy − autorská čtení  se uskutečňují ve spolupráci kulturního střediska 
s Městskou knihovnou Mníšek pod Brdy. Těšíme se na vás!
 MKS + MK

BRDSKÝ KOS JUBILEJNÍ

PROGRAM MC OÁZA -2009/2010
MKS V Lipkách 62, Mníšek p.B.,  

tel: 776 813 773, e-mail: radka.mcoaza@seznam.cz

Kulturní a společenské akce  
v Mníšku pod Brdy

12.−13. září 2009 
EHD (Dny evropského dědictví)

Barokní areál Skalka
15.00 Koncert KLENOTY ČESKÉ HUDBY v sále kláštera na Skalce
16.30 Vernisáž výstavy JIŘÍHO ALTMANNA a MILANA VÁCHY

(grafika, sochy) v sále kláštera na Skalce

12.−13. září 2009 
EHD (Dny evropského dědictví) − Státní zámek Mníšek pod Brdy

Sobota 12. 9. 10.30 hod. a 13.30 hod. 
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Divadlo KAPSA, Nešťastný šafářův dvoreček
Po oba dny prohlídky zdarma

Sobota 19. září 2009
BĚH NADĚJE − 2. ročník humanitárně sportovní akce

Před startem mezi 8.30 a 10. hodinou 
sportovní a informační program pro děti i dospělé.

Sobota 19. září 2009
VÝTVARNÁ DÍLNA OÁZY – Drátování nádob

od 14 hod. v MKS V Lipkách

Sobota 26. září, 20.00
VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA v Sokolovně

K tanci a poslechu hraje SVT

Neděle 27. září, 13−15 hod.
POSVÍCENSKÁ CESTA

Start 13−15 hod. od kaple na Malé Svaté Hoře
Cíl – farní zahrada (občerstvení, hry, pohádka)

Sobota 3. října 2009
VÝTVARNÁ DÍLNA OÁZY − Linoryt II.

od 14 hod. v MKS V Lipkách

Sobota 10. října, 15.00
ÚTĚK NA MAURICIUS – vernisáž 

výstavy velkoformátových fotografií Petry Doležalové a Libora Špačka

Sobota 17. října 2009
VÝTVARNÁ DÍLNA OÁZY – Fimo šperky I.

od 14 hod. v MKS V Lipkách

Úterý 3. listopadu, 18.00
JIŘÍ DĚDEČEK – autorské čtení + pár písniček, MKS V Lipkách

Sobota 7. listopadu 2009, 15.00
BRDSKÝ KOS – jubilejní 10. ročník

pěvecké soutěže pro děti a mládež, Divadélko „K“

Sobota 14. listopadu 2009
VÝTVARNÁ DÍLNA OÁZY - Mozaika, od 14 hod. v MKS V Lipkách

Prosinec 2009
MNÍŠECKÁ ROŠÁDA − 4. ročník šachové soutěže 

Neděle 6. prosince 2009
VÝTVARNÁ DÍLNA OÁZY – Malované svícínky

od 14 hod. v MKS V Lipkách

Sobota 12. prosince 2009
VÁNOČNÍ TRHY – dětský KNOFLÍKOVÝ TRH

s kulturním programem

Pátek 25. prosince 2009, 16.00
Jakub Jan Ryba – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Slavná vánoční mše v tradičním provedení 

se zpěváky a hudebníky pod vedením Michaela Pospíšila, Kostel sv. Václava

Středa 30. prosince 2009, 18.00
PŘEDČASNÝ SILVESTR

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



Se začátkem nové sezóny si 
opět naše příznivce dovoluje-

me informovat o výsledcích práce 
členů Klubu společenského tance 
Mníšek pod Brdy. 

V únoru letošního roku reprezen-
tanti našeho tanečního klubu vy-
hráli dvě soutěže, Michael Nouzov-
ský s Lucií Kalmusovou zvítězili 
na soutěži „Memoriál Bohuslava 
Matiáše“ v Kolíně a Pavel Ježdík 
s Leonou Pieczkovou vyhráli sou-
těž „O táborský pecen“. Za úspěch 
lze považovat i dalších 10 finálo-
vých umístění našich párů v měsíci 
únoru.

V březnu si vytančili stříbrné 
medaile na soutěži „Jarní pohár 
města Kladna“ Michal Žaloudek 
s Kateřinou Valsovou. Ze soutě-
že v Českých Budějovicích si dvě 
čtvrtá místa, ve standardních i la-
tinsko-amerických tancích, přivezli 
Petr Tichý s Kristýnou Greplovou. 
Do finále soutěže se probojovali 
v březnu naši reprezentanti Pavel 
Ježdík s Leonou Pieczkovou i na 
soutěži ve Chvaleticích.

V průběhu měsíce dubna se naši 
reprezentanti 26x probojovali do 
finále soutěží ve sportovním spole-
čenském tanci. Bronzové medaile 
si přivezli ze soutěže v Nymburce 
Pavel Ježdík s Leonou Pieczkovou 
ve standardních tancích a Tomáš 
Jelínek se Simonou Tejcovou v la-
tinsko-amerických tancích. 

Na „Mistrovství jižních Čech“ 
v Českých Budějovicích si druhé 
místo v latinsko-amerických tan-
cích vybojovali opět Tomáš Jelínek 
se Simonou Tejcovou. Tomuto páru 
se dařilo i v pohárové soutěži tříd 
BAM a stali se vítězi „Mistrovství 
jižních Čech“ v kombinaci 10 tan-
ců pro rok 2009. To je vynikající 
úspěch našich mladých reprezen-
tantů.

Párům Klubu společenského tance 
Mníšek pod Brdy se dařilo v dub-
nu i ve sportovní hale v Kladně 
na tradiční soutěži „Vesna Cup“ 
zejména ve standardních tancích. 
Třetí místo v kategorii hobby párů 
si vytančili Michal Žaloudek s Ka-
teřinou Valsovou. Ve třídě „D“ jsme 

měli dokonce dvojnásobné zastou-
pení na stupních vítězů, když Jan 
Kunst s Marií Ondruchovou soutěž 
vyhráli a Pavel Ježdík s Leonou Pi-
eczkovou přidali ještě druhé místo. 
Třetí místo ve třídě „C“ si vytančili 
Michael Nouzovský s Lucií Kal-
musovou a za úspěch považujeme 
i čtvrté místo Tomáše Jelínka se Si-
monou Tejcovou ve třídě „B“.

Tradiční dubnovou soutěží je kaž-
doročně „Mistrovství Prahy“, na 
které se představí hodně velmi dob-
rých párů. Proto za úspěch určitě 
lze považovat 4. místo Petra Tiché-
ho s Kristýnou Greplovou i postup 
do finále dalšího našeho páru. Na 

soutěži „Jarní cena KTS Příbram“ 
si třetím místem vytančili třídu „C“ 
ve standardních tancích Pavel Jež-
dík s Leonou Pieczkovou.

V tradičním termínu 1. května se 
i letos představili naši reprezen-
tanti na soutěži „Jarní cena MČ 
Prahy 12“. V kategorii hobby párů 
ve standardních tancích jsme měli 
dokonce dvojnásobné zastoupení. 
Michal Žaloudek s Kateřinou Val-
sovou soutěž vyhráli a třetí mís-
to vytančili Lukáš Puč s Lenkou 
Zábojovou. Lukáš s Lenkou navíc 
vytančili ještě druhé místo v latin-
sko-amerických tancích. Soutěž 
třídy „D“ vyhrál náš pár Jan Kunst 
s Marií Ondruchovou, třetí místo 
ve třídě „C“ patřilo Michaelu Nou-
zovskému s Lucií Kalmusovou.

Za úspěch považujeme i čtvrté mís-
to Tomáše Jelínka se Simonou Tej-
covou na soutěžích třídy „B“ v Pra-

ze, páté místo na soutěži „Grand 
Prix Hradec Králové“ a páté místo 
na soutěži „Poděbradský pohár“. 
Na stupně vítězů se tento náš 
nadějný taneční pár probojoval 
dvakrát během dvoudenní soutě-
že „O cenu města Neratovice“, 
když vždy obsadil pěkné 3. místo.        
Vítězem letošního ročníku soutěže 
„Poděbradský pohár“ se stal náš 
pár Michael Nouzovský s Lucií 
Kalmusovou, kteří si vítězstvím 
vytančili třídu „C“ v latinsko-ame-
rických tancích.

V Týnci nad Sázavou se v květnu 
uskutečnila nejen soutěž tanečních 
párů, ale také kolektivních před-

tančení. Té se zúčastnil náš klub 
s předtančením valčíku „Que Sera“ 
a předtančením „Mix Latina“. Obě 
předtančení získala ocenění pořa-
datelů akce. V soutěži tanečních 
párů se na stupně vítězů soutěže 
„Cena Společenského centra Týnec 
nad Sázavou“ probojovaly tři naše 
páry. Michal Žaloudek s Kateřinou 
Valsovou vyhráli soutěž ve stan-
dardních tancích kategorii hobby, 
třetí místo ve standardních tancích 
„D“ vytančili v Týnci nad Sázavou 
Jan Kunst s Marií Ondruchovou 
a třetí místo v latinsko-amerických 
tancích třídy „C“ obsadili Michael 
Nouzovský s Lucií Kalmusovou.

Dva naše páry se zúčastnily jubilej-
ního 10. ročníku tradiční dvouden-
ní soutěže „Tábor OPEN“ a velmi 
úspěšně náš taneční klub reprezen-
tovaly. Do finále soutěže ve stan-
dardních i latinsko-amerických ve 

třídě „C“ se probojovali Michael 
Nouzovský s Lucií Kalmusovou 
a obsadili velmi pěkné čtvrté mís-
to. Ještě výraznějšího úspěchu 
dosáhli Tomáš Jelínek se Simo-
nou Tejcovou, kteří se do finále 
soutěže třídy „B“ ve standardních  
i latinsko-amerických tancích pro-
bojovali jak v sobotu, tak i v neděli. 

Za úspěch považujeme i dvě me-
dailová umístění v mezinárodní 
soutěži „Pohár Euroregionu Kruš-
nohoří – Ergebürge“ v Ostrově 
u Karlových Varů. Ve standardních 
i latinsko-amerických tancích ob-
sadili Michael Nouzovský s Lucií 
Kalmusovou třetí místo.  

V červnu se uskutečnil v Praze 
první ročník soutěže „Cool Dance 
2009“ − druhé místo si zde ve třídě 
„C“ vytančili Michael Nouzovský 
s Lucií Kalmusovou a soutěž třídy 
„B“ vyhráli naši reprezentanti To-
máš Jelínek se Simonou Tejcovou. 
Tomáš se Simonou vyhráli v červ-
nu i soutěž „Letní pohár města 
Kladna“, čímž udělali další krok 
k zisku třídy „A“.

Michal Žaloudek s Kateřinou Val-
sovou vyhráli v průběhu června 
tři soutěže hobby párů, a to „Letní 
pohár města Kladna“, „Spektrum 
festival Praha 2009“ a „Cenu TSK 
Salta Benešov“.

Věříme, že i nová, právě začínající 
sezóna 2009−2010 bude pro páry 
Klubu společenského tance Mníšek 
pod Brdy stejně úspěšná.

  Ing. Pavel Kojetín, učitel tance
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Ing. Pavel Kojetín,  Simona Tejcová a  Tomáš Jelínek 

Klub společenského tance Mníšek pod Brdy
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Studentský swingový orchestr Harmcore pod vedením Václava Harmáčka 
přijel ve čtvrtek 18. června do Mníšku, aby v tradičním termínu na počátku 
kalendářního léta (kdy slaví Evropa svůj Svátek hudby) zahrál mníšeckým 
posluchačům. 

V horký letní podvečer se na terase Domova pro seniory pod Skalkou shro-
máždili jeho obyvatelé, pod terasou byly připraveny další židle pro zájemce 
z řad veřejnosti, koncert sledovali i obyvatelé přilehlých domů z oken a bal-
konů. Všichni si s potěšením vyslechli „věčně zelené“ písně autorů 30.−50. 
let minulého století. 

  JB

Studenti z Prahy zahráli  
 v Mníšku seniorům

Občanské sdružení Oáza  
opět srdečně zve na výtvarné dílny:

Sobota 19. 9. od 14 hodin
Drátování malých a velkých nádob

Naučíte se dva druhy techniky drátování − 
vhodné jsou sklenice na zavařování  s otočným uzávěrem 

(můžete si přinést nádobu, kterou chcete odrátovat).
Cena včetně materiálu 160 Kč,
přihlášky na tel. č. 721 021 319.

Sobota 3. 10. od 14 hodin
Vytvořte si vlastní linoryt II.

Teorie i praxe linorytu včetně tisku, můžete si přinést 
i vlastní návrh velikosti pohlednice.

Cena včetně materiálu 150 Kč,
přihlášky na tel. č. 775 592 142.

Sobota 17. 10. od 14 hodin
Fimo šperky I.

z vypalovací hmoty fimo si vyrobíte korále, náhrdelník, 
náramek a náušnice, modelovací technika – vzor květu.

Cena včetně materiálu 200 Kč,
přihlášky na tel. č. 775 592 142.

Sobota 14. 11. od 14 hodin
Mozaika

Na květináči si vyzkoušíte celý postup zhotovení mozaiky 
(lepení, spárování), včetně dekorace ozdobných kamenů

(máte-li zbytky dlaždiček, můžete si přinést, také kladivo).
Cena včetně materiálu 150 Kč,
přihlášky na tel. č. 775 592 142.

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 klubovně mateřského centra 
v kulturním středisku V Lipkách v 1. patře, 

s sebou vezměte přezůvky a chuť tvořit!

www.oaza.mnisek.cz

Zpravodaj městečka pod Skalkou  
 vyhlašuje fotografickou soutěž

Máte z letošní Skalecké pouti nějaký pěkný zážitek, který se 
vám podařilo zvěčnit na fotografii? Podařilo se vám zachytit 

něco zajímavého nebo neobvyklého? Co se vám nejvíc líbilo? 

Zašlete nám na adresu zpravodaj@mnisek.cz, nebo doručte do podatelny 
úřadu do 11. října 2009 snímky pořízené při oslavách Skalecké poutě. 

Vybereme 10 nejlepších fotografií do užšího výběru, poté je vystavíme 
na www města a zahájíme veřejné elektronické hlasování. 

Autorku či autora vítězného snímku odměníme zajímavou cenou. 

Na zahájení společné výstavy Jany Krausové a Františka Švancara se 
sešlo dobrých sto padesát návštěvníků. Herec Pavel Nový uvedl oba vysta-

vující, dobrou náladu v sále ještě umocnil David Koller s kytarou. 

Výstava na Skalce

je název výstavy velko-
formátových fotografií 
Petry Doležalové a Li-
bora Špačka, pořízených  
na zemi, v hlubinách 
oceánu i z nebe.

Její vernisáž se uskuteč-
ní v sobotu 10. října 2009 
v 15 hodin v sále kláštera 
na Skalce.

V rámci vernisáže bude promítán stejnojmenný dokument obou autorů, jenž byl vy-
tvořen ve spolupráci s renomovaným současným skladatelem Michalem Pavlíčkem.

MKS

ÚTĚK NA MAURICIUS  
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Lence Bradáčové, člence Klu-
bu společenského tance Mní-

šek pod Brdy, je teprve 22 let, ale 
už se stala vicemistryní České re-
publiky v kategorii standardních 
formací a byla i účastnicí Mis-
trovství světa v této disciplíně.

Lenko, v kolika letech ses začala 
věnovat tanci?
Tancovat jsem začala zhruba v šesti 
letech − začínala jsem v Klubu spo-
lečenského tance Mníšek pod Brdy 
pod vedením Ing. Pavla Kojetína 
a tady působím dodnes.

Jak ses k závodnímu tanci vůbec 
dostala – bylo to Tvoje rozhodnutí, 
nebo Tě k tomuto koníčku nasmě-
roval někdo jiný? 
Když jsem byla malá, tak pro mě 
rodiče hledali nějakou zájmovou 
činnost, která by mě zaujala.  Zví-
tězilo tancování. Potom to už bylo 
jen a jen moje rozhodnutí a jsem 
velice ráda, že jsem u společenské-
ho tance zůstala.

Na začátku to asi byl jen koníček, 
který se později změnil ve výkon-
nostní sport. 
Ano − zpočátku to byla pro mě 
hlavně pohybová aktivita, později 
jsem tanci začala věnovat veškerý 
svůj volný čas a víkend bez soutě-
že pro mě neexistoval. Chtěla bych 
ale také říci, že tanec není jen hez-
kou podívanou, ale jsou to hodiny 
a hodiny dřiny, pády i vzestupy. 
Důležitá je pro mne spoluúčast ro-
diny a mé sestry Lucie, kterým moc 
děkuji, protože bez jejich podpory 
a zájmu bych se tomuto koníčku 
nemohla věnovat. 

Nebudu se ptát, kolik bot jsi pro-
tančila, to se asi spočítat nedá. Jak 
je to s šitím tanečních kostýmů? 
To asi také není levná záležitost?
Společenský tanec je náročný jak 
časově, tak i finančně. Oblečení 
jak pro tanečníky, tak i tanečnice 
rozhodně není levnou záležitostí 
a náklady na jeho pořízení rostou 
s vytančenou výkonnostní třídou. 
Cena za oblečení např. ve třídě „A“ 
se pohybuje v řádu desítek tisíc.

Kolik tanečníků jsi ve své taneční 
kariéře vystřídala? 
Na společenský tanec jsou třeba 
dva, to je na tanci to krásné, ale 

současně i těžké. Protože ti dva si 
musí rozumět, jeden druhého tole-
rovat a mít společný zájem. Já jsem 
tančila celkem se třemi partnery.

Dokážeš vůbec spočítat, kolika 
soutěží jsi se zúčastnila?
Bylo jich hodně po celé České re-
publice, ale spočítat je opravdu ne-
dokážu.

Splnila se Tvoje očekávání? Ja-
kých výsledků jsi  v soutěžním tan-
ci dosáhla a co bylo Tvým největ-
ším zážitkem?
Jistěže ano, jinak bych při mé po-
vaze u tohoto sportu nevydržela 
tak dlouho. Výsledkem je dosažení 
třídy „A“ ve standardních tancích 
a třídy „B“ v tancích latinsko-a-
merických. Kromě soutěží ve spo-
lečenském sportovním tanci jsem 

měla možnost věnovat se také 
disciplíně tanečních formací, kde 
mým největším úspěchem bylo 
získání 2. místa na Mistrovství čes-
ké republiky. Jako vícemistři ČR 
jsme si vybojovali právo účasti na 
Mistrovství světa. Mezi mé největ-
ší a nejsilnější zážitky patří určitě 
start na Mistrovství světa formací 
v Německu, kde jsem měla mož-

nost reprezentovat Českou republi-
ku ve sportovní hale před několika-
tisícovým publikem.

Jaký je podle Tvého  názoru všeo-
becný zájem o tanec?
Vzhledem k tomu, že pomáhám 
Ing. Kojetínovi při výuce v taneč-
ních kurzech, mohu konstatovat, že 
zájem o společenský tanec je mezi 
mladou i starší generací čím dál 

tím větší. K popularizaci tance ur-
čitě přispěla i televize soutěží Star-
dance, která příjemným způsobem 
propagovala tento obor. Ne každý 
se musí věnovat tanci jako výkon-
nostnímu sportu, vždyť příjemné 
určitě je jít si se svým partnerem 
zatančit „jen tak“ na ples či jinou 
společenskou akci.

Myslíš si, že v Mníšku pod Brdy 
mají mladí tanečníci vhodné pod-
mínky?
K tomu, aby člověk mohl dosáh-
nout nějakého úspěchu a mohl 
rozvíjet svůj zájem o tanec, jsou 
v podstatě třeba dvě podmínky. 
Mít kde trénovat a mít člověka, 
který se tanečním párům bude ma-
ximálně věnovat. Našim štěstím je, 
že tanečníci z Mníšku měli a mají 
už 32 let obojí.

Město i MKS Mníšek pod Brdy 
vytváří pro mladé lidi podmínky 
k této činnosti a podporuje činnost 
tanečního klubu. 

To, jakým způsobem se vedoucí 
tanečního klubu Ing. Pavel Koje-
tín věnuje dětským a mládežnic-
kým tanečníkům, dokáží ocenit asi 
právě jen tanečníci. Vždyť Klub 
společenského tance Mníšek pod 
Brdy pod jeho vedením existuje 
v Mníšku pod Brdy už 32 let. Za 
tuto dobu se reprezentanti taneč-
ního klubu zúčastnili již více než 
1 950 akcí na veřejnosti. V našem 
relativně malém sále kulturní-
ho střediska V Lipkách vychoval 
Ing. Pavel Kojetín opravdu úcty-
hodný počet tanečních párů, kte-
ré si vytančily ty nejvyšší třídy 
a měly tím možnost startu např. 
na Mistrovství ČR nebo i na sou-
těžích v zahraničí. V současné 
době už působí v našem klubu děti 
bývalých členů tanečního klubu, 
které navazují v mnoha případech 
na práci svých rodičů, bývalých 
reprezentantů KST Mníšek.

Určitě se všechny páry snaží co 
nejlépe náš klub i město Mníšek 
pod Brdy reprezentovat na veřej-
nosti a tím i poděkovat za vytvoře-
né podmínky.

S Lenkou Bradáčovou  
si povídala JB

ROZHOVORY S MNÍŠECKÝMI TALENTY

Lenka Bradáčová  
 – úspěšná reprezentantka v tanci
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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!




