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ROČNÍK 35, ČÍSLO 207  prosinec 2010
Město Mníšek pod Brdy ZDARMA

ADVENTNÍ, VÁNOČNÍ  
A PŘEDSILVESTROVSKÉ AKCE

Neděle 12. prosince, 15.00 hodin
ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE

Koncert Smíšeného podblanického sboru z Kondrace
Náměstí F. X. Svobody, kostel sv. Václava

Sobota 18. prosince, od 9.00 hodin
VÁNOČNÍ KNOFLÍKOVÝ TRH

Kulturní program - MŠ, ZŠ, Rorejs, Křoví,
vernisáž vánočních stromků, 

Betlémské světlo, Zvonek přání a naděje.
Náměstí F. X. Svobody

Sobota 18. prosince, 10.00 – 16.00 hodin
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ

Výroba krabiček na vánoční dárky.
16.00 – 19.00 hodin

VÁNOČNÍ DĚTSKÉ PROHLÍDKY
S Bílou paní a dalšími živými pohádkovými bytostmi

Neděle 19. prosince, 10.15 – 15.30 hodin
VÁNOČNÍ DĚTSKÉ PROHLÍDKY
- spojeno s tradicemi a vánočními zvyky.

Státní zámek Mníšek pod Brdy

Pátek 24. prosince, od 23.15 hodin
VÁNOČNÍ TROUBENÍ

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

Sobota 25. prosince, 16.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Kostel sv. Václava
Ivana Hybešová (zpěv), Martin Moudrý (varhany), Josef Jež (trubka). 

Díla českých i světových klasiků, tradiční vánoční koledy.

Čtvrtek 30. prosince, od 17.30 hodin
PŘEDČASNÝ SILVESTR

Slavnostní rozloučení s rokem 2010, 
ohňostroj, balónky štěstí... Náměstí F. X. Svobody

Další informace na plakátech, www.mnisek.cz, www.zamek-mnisek.cz
Přijďte s námi prožít nejkrásnější svátky roku.

Přátelé, opět nastal čas adventní, který 
každoročně předznamenává Vánoce. 
Tento čas přípravy tráví mnoho rodin 
společnými večery při četbě bible. Ome-
zí sledování televize či internetu a proží-
vají krásnou atmosféru domácí pohody. 
Teplo a vzájemná blízkost všech členů 
rodiny, vůně zapálené svíčky, případně 
zpěv adventních písní mají své kouzlo, 
na které mnozí i v pokročilém věku rádi 
vzpomínají.
Zastavit na chvíli každodenní shon a dát 
příležitost projevu radosti, že jsme spolu 
a s námi dobrý Bůh. Tomu svěřme letoš-
ní advent a snažme se ho lépe poznat, 
třeba ze stránek bible. Z evangelií, která 
líčí život Ježíšův, nebo ze starozákonních 
knih, které mnohými příklady popisují, 
jak má Bůh své stvoření rád. Poopravme 
své mínění o Bohu tím, že si o něm sami 
přečteme a nebudeme jen opakovat či 
bezmyšlenkovitě přebírat názory lidí, 
kteří ho pořádně ani nepoznali, případ-
ně přijali polopravdy nebo vymyšlené 

lži. Jděme ke zdroji, kterým bible je. Ote-
vřme ji. Pokud ji nemáte v knihovničce, 
jistě ji snadno najdete na internetové 
adrese www.biblenet.cz. Doporučuji číst 
Nový zákon, např. evangelium Matou-
šovo a Skutky apoštolů. To je ten pravý 
advent. Připravit se dobře na Vánoce, na 
Ježíše, který pro nás nemá zůstat jen na-
rozeným miminkem, ale vyrůst v dospě-
lého muže - našeho Pána a vůdce.
Samozřejmě k adventu patří i očekávání. 
Jistě si můžeme dovolit připomenout 
v této souvislosti i to, že očekáváme 
rovněž jako občané od nově zvolené-
ho zastupitelstva a rady města Mníšek 
úspěšné řešení všech úkolů, které je če-
kají, moudré a uvážlivé vedení města, 
upřímnou pozornost ke všem vrstvám 
obyvatel. Ujišťuji vás, že se za to upřímně 
modlím a věřící farnosti též. Prosím naše-
ho dobrého Boha, aby vám dával zdraví, 
sílu a své požehnání. Všem bez rozdílu 
přeji klidný a radostný čas adventní. 
 P. Jan Dlouhý, farář

Chybí jen pár dnů do Vánoc a oslav pří-
chodu nového roku 2011. Stalo se tradicí, 
že vás zveme na celou řadu kulturních 
programů, které vám mají tuto nádher-
nou část roku zpříjemnit a přinést s sebou 
prožitky, na které rádi vzpomínáme. 
V neděli 12. prosince v 15.00 hodin v kos-
tele sv. Václava to bude další adventní 
koncert. Vystoupí Smíšený podblanický 
sbor z Kondrace. Sobota 18. prosince 
bude ve znamení vánočního Knoflíkové-
ho trhu. Své výrobky za knoflíky budou 
prodávat naše děti. Udělejme si na ně čas 
a kupme si jejich výrobky. Děti tak získají 
nějaké své finanční prostředky a věřme, že 
za ně nakoupí malé vánoční dárky nejen 
svým rodičům, babičkám a dědům, ale 
také svým kamarádům. Kulturní program 
připravily mateřské školy, základní škola, 
Rorejs i Křoví. Čeká nás i vernisáž vánoč-
ních stromků, které si vyzdobí mateřské 
školy, základní školy, mateřské centrum. 
Jak se jim zdobení vydařilo, si budete 
moci prohlédnout a soukromě zhodnotit 
právě v sobotu na společné akci.
Mníšek bude mít také své Betlémské 

světlo až z Izraele a vy si ho můžete ve 
svých lucerničkách odnést až do svých 
domovů. Máte-li nějaké velké přání, 
máte možnost je vyslovit na náměstí. 
V jedné z kapliček v kostelní zdi bude 
připravený Zvonek přání a naděje. Za-
stavte se na náměstí, vyslovte své přání a 
zazvoňte si na zvonek. Vaše přání poletí 
až do nebe...
Bohatý předvánoční program připravil 
zámek. V sobotu 18. prosince si při vý-
tvarném tvoření vyrobíte krabičky na 
vánoční dárky. Vánoční prohlídky jsou 
také velkým zážitkem. V nádherných 
prostorách pod vedením průvodce se 
dozvíte mnoho zajímavého o Vánocích a 
vyzkoušíte si například pouštění lodiček 
nebo házení botou.
Na Štědrý den před půlnocí zatroubí 
Karlštejnští pozounéři, poslechneme 
si vánoční koncert v kostele a pak už 
oslavíme konec roku 2010 - Předčasný 
Silvestr ve čtvrtek 30. prosince. A opět na 
Vás čeká překvapení a novinky! 

S přáním pěkných Vánoc  
Petr Digrin, starosta města

Adventní slovo 

SPOLEČNÉ OSLAVY VÁNOC A KONCE ROKU



2

Zprávy z radniceZprávy z radnice

Slovo starosty

VÁŽENÍ MNÍŠEČTÍ, RYMAŇŠTÍ 
A STŘÍBRNOLHOTŠTÍ,

s koncem roku město dokončuje některé in-
vestice. 
Patří mezi ně oprava MŠ Nová i zateplení MŠ 
9. května, kanalizace v Mníšku a v Rymaních 
na Hladovém vrchu. Tyto akce byly finančně 
velmi náročné a některé budou pokračovat i 
v příštím roce. Budou se odstraňovat všechny 
vady a chyby, opravovat nedokončené části 
ulic a poškození po výkopech vodovodů a 
kanalizací. 
V příštím roce jsou plánovány stavby kanali-
zace a vodovodu na Stříbrné Lhotě a v Ryma-
ních kolem Penzionu. Konečně otevřeme no-
vou ZUŠ v suterénu parníku MŠ Nová. Stavba 
a s tím spojené otevření se opozdily, ale dnes 
již skutečně finišujeme. Od 3. ledna začneme 
chodit do nové ZUŠ.
Skvělou zprávou je, že město získalo další do-
taci na rekonstrukci našeho náměstí a co ne-
vidět se začne pracovat.

A co nás čeká na samý konec roku?
Vzpomínáte na vánoční troubení koled v po-
dání Karlštejnských pozounérů? Čeká vás je-
jich nové vystoupení. Před půlnoční mší v pá-
tek 24. prosince ve 23.15 hodin. Díla českých 
i světových klasiků i tradiční koledy zazní na 
Vánočním koncertu duchovní hudby v sobo-
tu 25. prosince od 16.00 v kostele sv. Václava.
Slavnostní rozloučení se starým rokem s oh-
ňostrojem se chystá ve čtvrtek 30. prosince 
od 17.30. A právě tady nás čeká nový společný 
zážitek. Přijďte si vypustit balónek štěstí! Ba-
lónky si zakoupíte na vánočním Knoflíkovém 
trhu nebo přímo na místě za 30 Kč a společ-
ně pak osvítíme mníšeckou oblohu světýlky 
našich balónků. Kam asi doletí ten váš? A co 
nám přinese následující rok pro Mníšek, Ry-
mani a Lhotku? Budeme mít dobrou vůli, sílu 
a prostředky na to, abychom mohli zvelebo-
vat město? Čeká na nás v dalším roce štěstí a 
zdraví? To se uvidí!

Přeji vám vše dobré a novou naději v novém 
roce 2011.

dr. Petr Digrin, starosta

l RM bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ Komenského 886 a děkuje ředi-
telce školy a pedagogickému sboru za práci v uplynulém školním roce.

l RM schvaluje záměr pronajmout o. s. OÁZA uvolněnou místnost po ZUŠ.

l ZM schválilo OZV č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný herní hrací 
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí s účin-
ností od 24. září 2010.

l ZM schválilo názvy ulic takto: 
- komunikace č. parc. 2912 – ulice „Káji Maříka“ 
- komunikace č. parc. 1104/9 – ulice „Lážovská“ 
- komunikace č. parc. 1104/12 – ulice „Hájová“
Ulice Káji Maříka je teď prodloužena a vede až ke hrázi Zámeckého rybníka.

l ZM schválilo obsah a znění předložené smlouvy o vytvoření dobrovolného 
svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy. Dále schvaluje stanovy dobrovolného svazku 
obcí VOK Mníšek pod Brdy a přílohu č. 2 stanov o pravidlech přípravy a realizace 
projektu včetně přiložené tabulky podílů jednotlivých obcí, minimálního odebra-
ného množství vody a váhy hlasů.

l ZM schválilo znění a uzavření Smlouvy o spolupráci ve vztahu k výstavbě spor-
tovního centra a parkovacích stání a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene k užívání parkovacích stání a pozemků pod nimi včetně přílohy, kte-
rou je Smlouva o zřízení věcného břemene užívání parkovacích stání a pozemků 
pod nimi.

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

Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
TAJEMNICE
Upozorňujeme občany, že v době vánočních svátků budou jednotlivými zaměst-
nanci úřadu vybírány dovolené na zotavenou. Doporučujeme tedy vyřídit vše po-
třebné včas, případně si dohodnout s příslušným odborem jednání.

MĚSTSKÁ POLICIE MNÍŠEK POD BRDY
Personální obsazení městské policie doznalo změn. Odešel strážník Petr Vlasák a 
do služby nastoupil nový strážník Tomáš Nečesal. Všechny strážníky můžete kon-
taktovat na telefonní hot-line 737 274 227.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC
Od 1.11. 2010 byla vedoucí odboru OSMI jmenována Ing. Jana Gerstenbergerová. 
Nahradila tak předchozího vedoucího odboru, dr. Milana Brabence. 

FINANČNÍ ODBOR
Finanční odbor Městského úřadu v Mníšku pod Brdy, jako správce místních po-
platků, upozorňuje občany, že dle obecně závazné vyhlášky města bude pro rok 
2011 výše poplatku za komunální odpad ve výši 500,- Kč za fyzickou osobu s trva-
lým pobytem nebo vlastníka stavby určené k individuální rekreaci.

Poplatek bude splatný buď jednorázově od 17. ledna 2011 do 30. dubna 2011, 
nebo ve dvou splátkách, a to 1. splátka do 30. dubna a 2. splátka do 30. června 
2011. V případě, že do 30. dubna nebo v případě splátek do 30. června nebude 
poplatek uhrazen, vystavuje se poplatník navýšení poplatku až na trojnásobek  
uvedené částky. Pokud je poplatek hrazen bankovním převodem, je třeba pro 
identifikaci uvádět variabilní symbol, pod kterým je každý poplatník veden v evi-
denci správce poplatku.

Dále upozorňujeme poplatníky na ohlašovací povinnost danou zákonem, a to  
v případě změny trvalého pobytu, vzniku a zániku nároku na osvobození či změny 
vlastníka stavby určené k rekreaci. Splatnost poplatku ze psů je od 17. ledna 2011 
do 30. dubna 2011. 

Dovolte mi, abych za sebe i své kolegy podě-
koval paní Marii Moravcové za dlouholetou 
práci, kterou odvedla ve prospěch občanů 
našeho městečka. Vážíme si její práce a jejího 
přístupu k občanům. Přejeme ji pevné zdraví 
a štěstí do dalších let.   
 Petr Digrin, starosta



3

Zprávy z radniceZprávy z radnice

Z RADNICE 
Výsledky komunálních voleb 2010

Ve dnech 15.–16. října 2010 proběhly, stejně jako na celém území Čes-
ké republiky, volby do zastupitelstva města. Město má 5 volebních 
okrsků. Volilo se 15 zastupitelů.

Kandidovalo celkem 8 volebních stran se 110 kandidáty. Průměrný 
věk kandidátů byl 49,62 let. Nejmladší kandidátní listinu měly Věci ve-
řejné (38,60 let), nejstarší kandidátku pak Komunistická strana Čech 
a Moravy (65,53 let). Nejmladším kandidátem byl Filip Taller (21 let, 
VV) a nejstarším Václav Šinágl (84 let, KSČM). Na kandidátkách bylo 
zastoupeno 80 mužů a 30 žen. 

Z celkového počtu 3 621 oprávněných voličů jich přišlo volit 1 919, což 
odpovídá volební účasti celkem 53 %. Volební účast se tak pohybova-
la nad celostátním průměrem (48,5 %). 

Největšího úspěchu dosáhla volební strana Starostové a nezávislí, 
která získala celkem 7 mandátů. Z novodobé historie města je to nej-
výše dosažený počet mandátů, stejně jako výše počtu 907 hlasů pro 
stávajícího starostu města Ing. Petra Digrina, Ph.D., lídra uskupení Sta-
rostové a nezávislí. Jedinou volební stranou, která nezískala ani jeden 
mandát, se stala Česká strana sociálně demokratická.

Do zastupitelstva města Mníšek pod Brdy byli zvoleni:
Volební strana č. 1 – ODS a nezávislí kandidáti
Marie Šretrová, 54 let     1.    392 hlasů
Volební strana č. 2 - KSČM
1. Karel Vejmola 61 let     1.    255 hlasů
Volební strana č. 3 - TOP 09
1. Vladimír Petřík, 54 let  12.    217 hlasů

Volební strana č. 4 - KOALICE NEZÁVISLÝCH MĚSTEČKA POD SKALKOU
1. Milan Brabenec, 54 let    2.    426 hlasů
2. Jiří Zápal, 50 let      1.    341 hlasů

Volební strana č. 6 - Věci veřejné
1. Miroslav Vilimovský, 47 let   1.   180 hlasů

Volební strana č. 7 - „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
1. Petr Digrin, 40 let    1.    907 hlasů
2. Vlastimil Kožíšek, 57 let     2.    768 hlasů
3. Alena Štamberková, 53 let   3.    761 hlasů
4. Eva Jarolímková, 60 let    5.    745 hlasů
5. Ladislav Šimečka, 50 let    4.    622 hlasů
6. Vladimíra Pirichová, 33 let    6.    638 hlasů
7. Milan Kotouč, 43 let    7.    681 hlasů

Volební strana č. 8 - „Sdružení nestraníků“
1. Aleš Krákora, 44 let    2.    344 hlasů
2. Tomáš Pallagy, 40 let    1.    342 hlasů
 (zdroj: ČSÚ, www.volby.cz)

Zimní údržba komunikací v Mníšku pod Brdy
Místostarosta města a vedení  spo-
lečnosti Komwag upozorňují, že 
při provádění zimní údržby dochá-
zí často k situacím, kdy nedbale za-
parkovaná nebo odstavená vozidla 
brání v průjezdu uklízecí techniky. 
Za takové situace ale nemůže být 
komunikace dostatečně, včas a 
kvalitně uklizena a ošetřena. Kro-

mě špatného provádění údržby hrozí i to, že nesprávně zaparkovaná 
auta budou technikou nebo jejím vlivem poškozena. Může také dojít 
k odtažení překážejících vozidel.

Žádáme proto občany, aby před příchodem sněhové nadílky zkontro-
lovali svá vozidla a zajistili parkování tak, aby mohla probíhat řádná a 
včasná zimní údržba silnic i chodníků.
 Ing. Karel Vejmola, místostarosta

Investiční akce posledního čtvrtletí
Blíží se konec roku a je tak dobré podat informace o aktivitách OSMI, 
neboť časové limity pro dokončení některých staveb toto přímo ur-
čují. Před finálním dokončením jsou obě školky ve městě. Školka na 
starém sídlišti v ulici 9. května má novou střechu okna a zateplený 
celý plášť budovy včetně půdy. Dokončují se terénní úpravy zahrady 
a okolí budovy. Druhá školka v ulici Nová je kompletně celá v plném 
provozu, včetně přístavby nové třídy. I zde se dokončují venkovní te-
rénní úpravy, dětská pískoviště, výsadba stromků a keřů. Tyto práce 
však nebrání provozu školky. Rozšíření prostor školky o jednu třídu je 
pro město velkým přínosem.

Pokračuje další výstavba vodovodu a kanalizace v oblasti ulic Lho-
tecká, Kvíkalka a v Lipkách. Během čtrnácti dnů bude tato oblast do-
končena a připravena k předání. Byla zahájena první část vodovodu a 
kanalizace na Stříbrnou Lhotu. Předpokládá se, že práce budou pokra-
čovat i nadále v zimě a v příštím roce v bočních ulicích podle vývoje 
počasí. Práce pokračují také v oblasti Hladového vrchu a v Kamen-
ném. Oblast Hladového vrchu je před dokončením a oblast v Kamen-
ném bude pokračovat i v příštím roce.

Na Hladovém vrchu u bytového domu města je vybudovaná zastáv-
ka autobusu na znamení. Budou zde stavět všechny spoje autobusů 
(UHER-BOSÁK). Zastávky budou v plném provozu od 12. 12. 2010  
v obou směrech.

V ulici Nádražní od křižovatky s ulicí Nová byla vyměněna světla veřej-
ného osvětlení a přesunuto světlo u podchodu včetně nového osvět-
lení podchodu pod komunikací R4 směrem k STK. Osvětlení podcho-
du bylo obnoveno po zničení vandaly.

S nadcházejícím koncem roku bylo město jako předešlá léta vánoč-
ně vyzdobeno ozdobnými dekory a stromy ozdobeny žárovkami. 
Slavnostní rozsvícení proběhlo 28. 11. 2010 za velkého zájmu při-
hlížejících.

Toto je výčet větších prací pracovníků OSMI,  na něž navazuje řada 
drobných a administrativních prací, které jsou s těmito uváděnými 
úzce spojeny. Pěkné svátky vánoční a šťastný nový rok 2011 všem ob-
čanům města přejí pracovníci OSMI.

 Jaroslav Bednář, OSMI

Ustavující zasedání zastupitelstva 

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy proběhlo 
v pátek 12. listopadu 2010, od 19.00 hodin v jídelně základní školy. 
Jednání řídil Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta předchozího volebního 
období 2006 – 2010.

Do funkce starosty byl navržen jediný kandidát, Petr Digrin. Hlasovalo 
pro 14 zastupitelů, 1 zastupitel se zdržel, nikdo nebyl proti.

Dále se hlasovalo o volbě neuvolněného místostarosty. Byl schválen 
protinávrh a 8 hlasy schválena funkce uvolněného místostarosty. Do 
funkce místostarosty byl zvolen Ing. Karel Vejmola. Pro hlasovalo 8 za-
stupitelů, 7 zastupitelů se zdrželo, nikdo nebyl proti.

Poté bylo hlasováno o počtu radních a obsazení rady. Bylo odhlaso-
váno, že město bude mít 5 členů rady města. Navrženi a zvoleni byli  
Bc. Marie Šretrová, Jiří Zápal a Aleš Krákora, pro které shodně hlasova-
lo 8 zastupitelů, 7 zastupitelů se zdrželo, nikdo nebyl proti. Jiné návr-
hy nebyly přijaty.  

Vedení města v novém složení:
Starosta:   Ing. Petr Digrin, Ph.D., Starostové a nezávislí
Místostarosta: Ing. Karel Vejmola, KSČM   
radní:  Bc. Marie Šretrová, ODS
  Jiří Zápal, Koalice nezávislých … 
  Aleš Krákora, Sdružení nestraníků   
   
 (zdroj: www.mnisek.cz, zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva)
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Informace občanům, rozhovorInformace občanům, rozhovor
Pokud jste momentálně bez práce, je vám 
nad 50 let, jste evidováni na Úřadu práce ve 
Středočeském kraji a hledáte nové zaměst-
nání, rádi bychom Vám nabídli

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ ZDARMA
Poskytujeme potřebné informace přispívající 
k řešení nepříznivých sociálních situací, kte-
ré jsou primárně spojené s nezaměstnaností, 
ale týkají se i návazných problémů klientek a 
klientů (výpověď z práce, diskriminace, rozvod 
apod.) a pomáháme prosazovat Vaše práva a 
zájmy. Nabízíme též pomoc a vedení při zahá-
jení podnikatelských aktivit.

Informační a poradenské centrum - ČSŽ,  
Nekázanka 18 (16), Praha 1

Čtvrtek, každých 14 dní,  
v době od 9 do 17 hodin.

Své dotazy zasílejte na mail:  
moravcikovakaterina@csz.cz

Více informací získáte na www.inpc-praha.cz,  
tel.: +420 222 211 024, +420 773 468 982

Mimořádné ocenění z Mezinárodních 
závodů v polském Lusowu u Poznaně 

si přivezli dva šestnáctiletí juniorští střelci  
z Mníšku pod Brdy – Matěj Zábranský a Martin 
Grusz. Na závody určené pro vojáky, policisty, 
střelecké kluby a jiné ozbrojené složky odjeli 
pod patronací členů 121. pěší roty Aktivních 
záloh při Krajském vojenském velitelství v Pra-
ze, kteří se věnují jejich výcviku. Mníšečtí juni-
oři stejně jako členové ostatních soutěžních 
družstev, často z řad profesionálních střelců, 
v Polsku absolvovali povinné střelby z útočné 
pušky AK-47, samopalu Glauberyt a armádní 
pistole CZ 75 B. Navíc měli možnost se zúčast-
nit i individuálních soutěží. Z klání vyšli v silné 
konkurenci dalších třinácti českých i zahra-
ničních týmů dospělých závodníků jako osmí,  
v kategorii hostů obsadili šesté místo. Za je-
jich úspěchem podle jednoho z jejich trenérů 
rotného Milana Kotouče stojí především sna-
ha se něco naučit a disciplína.

Není asi příliš časté, že se záložáci aktivně 
věnují výcviku mládeže. Jak k tomu vůbec 
došlo?
Kluky jsem vlastně potkal v lese. Snažili se 
v rámci tréninku svého airsoftového klubu 
něco naučit, hledali k tomu různé vhodné 
cesty, ale dělali to bez odborného vedení, jen 
tak na koleně. Tak jsme jim prostě nabídli, že 
jim s tréninkem trochu pomůžeme a budeme 
je učit na odbornější úrovni, pokud o to bu-
dou stát.

A stáli?
Stáli a rádi. Původně jich bylo více, ale někteří 
odpadli z časových důvodů, jiní si zase neu-
vědomili, že takový vojenský výcvik je docela 
dřina. Nakonec s námi vydrželo jenom několik 

skalních, které si vychováváme a do budouc-
na s nimi samozřejmě počítáme do záloh. 

Jak moc je pro vás výcvik vašich svěřenců 
časové náročný?
Není to tak obtížné, jak by se mohlo zdát. 
Když jdeme cvičit, bereme kluky s sebou. 
Zdokonalují si tak fyzickou kondici, chodí  
s námi na pochody, osvojují si prvky sebeo-
brany a podobné dovednosti, které se jim 
mohou hodit. 

Učili jste je také střílet. Nejsou ale meziná-
rodní závody jako první soutěž pro začínají-
cí střelce, kteří cvičí jenom pár měsíců, přece 
jenom trochu moc?
Trochu jsme se obávali, jak to dopadne, ale 
chtěli jsme, aby si to kluci vyzkoušeli. Co 
všechno už sami umějí a také, aby viděli, 
jak střílejí jiní a jak to na takových závodech 
chodí. Když trénovali s airsoftovými zbraně-
mi, zase tak velký rozdíl to ve srovnání s těmi 
použitými při závodech nebyl, navíc jsme se 
jim dost věnovali a klukům střílení docela šlo. 
Stejně nás ale trochu překvapilo, že se v silné 
konkurenci umístili tak dobře. Přece jenom, 
na soutěži byli závodníci z renomovaných 
střeleckých škol a to, že kluci porazili šest 
týmů, je tedy obrovský úspěch.

Nyní se ale dá předpokládat, že se k vám po-
hrnou další mladí, kteří budou chtít, abyste 
je učili, a nebudete vědět, co dřív…
Ať se klidně hlásí, nám to určitě vadit nebude. 
Bohužel, na současné situaci je hodně patr-
ná absence Svazarmu, který dříve podobně 
zaměřené organizace sdružoval a zaštiťoval. 
Dnes je sice plno střeleckých klubů, ale ty 
jsou většinou drahé a ne každý si členství  
v nich může dovolit. My kluky cvičíme zadar-
mo a těší nás, že o to mají zájem.

Jaké tedy musí mít dorostenci předpoklady, 
aby se od vás něco naučili?
Musí si především uvědomit, že budou mu-
set na sobě začít makat, aby měli výsledky. 
A to je pokaždé nemusí bavit. Dobrá fyzic-
ká kondice a disciplína, to jsou dva aspekty, 
které takový zájemce o výcvik buď musí mít, 
anebo je výcvikem získat. Disciplínu v kaž-
dém případě.  

S Milanem Kotoučem si povídala  
Lenka Mašková

Co je to e-mail faktura ?
Společnost 1. SčV, a. s. zavedla pro své zákaz-
níky novou službu, takzvanou e-mail fakturu. 
Odběratelé nyní mohou požádat prostřednic-
tvím internetu, telefonicky nebo v zákaznic-
kém centru o zasílání faktury na úhradu vod-
ného a stočného v elektronické podobě.

Jaké jsou výhody faktury v elektro-
nické podobě?
Fakturu vám 1. SčV, a. s. pošle v formátu PDF na 
váš e-mail a vám odpadne skladování tlustých 
neforemných desek a šanonů. Když budete 
chtít překontrolovat údaje, máte fakturu vždy 
k dispozici, stačí jednoduše nalézt a otevřít 
soubor ve vašem počítači.
Kromě toho mají zákazníci již druhým rokem 
možnost zřídit si zákaznický účet. Ten vám 
umožní kdykoli a odkudkoli přímý přístup  
k vašim PDF fakturám. Nahlédnutím do zákaz-

nické databáze si můžete ověřit správnost veš-
kerých údajů, jak kontaktních, tak výši záloh, 
fakturaci či poslední uvedený stav vodoměru. 
Máte zároveň možnost napsat společnosti  
1. SčV, a. s. své připomínky nebo si stáhnout 
potřebné formuláře.

1. SčV, a.s. je provozovatelem vodovodů 
a kanalizací v majetku obcí a měst na Pří-
bramsku, Praze-západ a Praze-východ. 
Společnost zásobuje pitnou vodou téměř 
106 tisíc obyvatel a spravuje 759 kilometrů 
vodovodní sítě a 519 kilometrů kanalizač-
ních stok. K lepší a dostupnější informova-
nosti  zákazníků slouží zákaznické centrum 
v Příbrami a kontaktní místa v Říčanech, 
Sedlčanech, Mníšku pod Brdy, Českém Bro-
dě a Jesenici a bezplatná zákaznická linka  
800 454 545.

Vaše dotazy zodpoví:
Kristina Blaszczyková

tisková mluvčí 1. SčV, a.s
tel.: 318 494 203

asistentka@1scv.cz      

JUNIORŠTÍ STŘELCI Z MNÍŠKU si v Polsku vystříleli diplomy

Martin Zábranský, Martin Grusz, Milan Kotouč
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Naše škola patří mezi má-
lotřídní školy, které vzdě-
lávají žáky se zdravotním 
postižením. Ve výuce se 
snažíme využívat netra-
diční formy učení, které 
jsou spojeny s vlastním 
prožitkem. Mezi ně patří 
i návštěvy muzeí, výstav, 
kde žáci vyplňují předem 
připravené pracovní listy. 
Často se do získávání in-
formací zapojí i ostatní ná-
vštěvníci výstav a žákům 
vyhledávají odpovědi.

Mezi nejzajímavější akce, 
kterých se žáci letošní 
podzim zúčastnili, patřila 
výstava nazvaná Apote-
óza lásky, která se konala 
u příležitosti 150. výročí 
narození Alfonse Muchy  

v Obecním domě. Žáci zjistili, že práce Alfonse Muchy nejčastěji zachy-
covaly rodinu, život, krásu. Nejčastěji se žáci zastavovali u ilustrací a 
plakátů, které zachycují Muchovo ideální pojetí ženské postavy a krá-
sy. Kromě samotné výstavy si žáci prohlédli secesní budovu Obecního 
domu, na jehož výzdobě se kromě Alfonse Muchy podíleli například Mi-
koláš Aleš, Max Švabinský, Václav Myslbek a jiní významní umělci.

Další, téměř pravidelnou akcí, byla návštěva podzimní pouti spojená 
s prohlídkou Mořského světa. Na tuto akci navazoval projektový den 
Voda.

Možná ani vám neunikla zajímavá interaktivní výstava Staré pověsti 
české v centru Prahy. Tato výstava je poslední před rekonstrukcí histo-
rické budovy Národního muzea. Při vstupu na výstavu dostanete nové 
staroslovanské jméno. Na konci výstavy si najdete svou kmenovou sou-
náležitost. Na výstavě můžete mimo jiné s praotcem Čechem vystoupit 
na horu Říp, zahrát si na Bivoje s vycpaným kancem, děvčata se přemění 
ve sličnou Kazi, vyfotíte se s medvědem, prožijete Dívčí válku, pobavíte 
se spatřením ducha, skácíte pohanské modly aj. I na tuto výstavu jsme 
se připravili zejména v hodinách českého jazyka.

V listopadu jsme navštívili místní zámek. Vedení mníšeckého zámku 
nám umožnilo bezplatnou prohlídku. Připravili pro nás okruh pro děti, 
spojený s prohlídkou loutek. Žáci se dozvěděli něco málo o historii a zo-
pakovali si pověst „O čertovi a třech věžích“. Dozvěděli se, jak žila drobná 
šlechta před 100 lety. Nejvíc je zaujalo vybavení dětského pokoje, různé 
hry z té doby i maketa školy. Děkujeme pani průvodkyni za zajímavé a 
poučné vyprávění během prohlídky, za spousty zodpovězených dotazů 
našich žáků. Získané vědomosti naši žáci dál využijí v hodinách občan-
ské výchovy a českého jazyka. Těšíme se na další prohlídku zámku.

Zatím poslední akcí v měsíci listopadu byla návštěva zemědělské far-
my v Kytíně. Žáci mohli spatřit velmi odolné plemeno kanadských krav, 
které jsou za každého počasí venku a chovají se pouze na maso. Nejvíce 
se žákům   líbila jednodenní selátka a dvě koťata, která se nám neustále 
pletla pod nohy. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o chovu a péči 
o tato zvířata. Děkujeme tímto panu  Bárovi a paní Marušce za vlídné 
přijetí a poučné vyprávění.

S tématy výstav a exkurzí pracujeme po celý školní rok. Žáci budou 
vytvářet soubor výtvarných prací, ale témata pro svou práci nacházejí  
i učitelé českého jazyka, dějepisu, občanské výchovy. I v hodinách 
matematiky se pracuje s daty, které se k jednotlivým akcím vztahují.  
V češtině se zas výstavami inspirují slohové práce nebo výběr literárních 
textů. Daří se tak nejen posilovat mezipředmětové vztahy, ale přede-
vším propojovat školní látku s prožitky žáků. Učivo je pak pro všechny 
zajímavější, a tudíž je celá výuka efektivnější.

Akcí se mohou zúčastnit všichni žáci školy.Veškeré akce jsou pro naše 
žáky dobrovolné. Pro žáky, kteří se akce nechtějí zúčastnit, je zajištěna 
výuka. Pro zajímavost uvádím cenu nejdražší výše uvedené akce: 45,- Kč 
na žáka.
 Žáci a učitelé ZŠ Komenského 886 – nad zdravotním střediskem

Tak tu máme další článek 
ze života floristiky. Po 
3 letech práce s dětmi, 
které mají zájem o vazbu 
a aranžování (letos je už 
26 žáků), jsem zjistil, že 
2 skříně v dílnách školy 
nám už opravdu nestačí. 
Úspěšných akcí přibývá 
a tak nám samozřejmě 
zůstanou i některé ne-
málo pracné dekorace. 
Za 3 roky práce s dětmi 
máme světélkující para-
vány, zlaté stolky, disko 

podstavce anebo jen kytice a květinové modely. Proto mi byla nabíd-
nuta bývalá školní kovárna (místnost, která patří k dílnám a v níž bývaly 
uložené vrtačky, brusky a další stroje). Netrvalo dlouho a rozjela se akce 
s cílem kompletně vyklidit, vyčistit a vymalovat naše nové zázemí. Akce 
se zdařila a dnes máme místnost plnou nádherných pozůstatků našich 
floristických úspěchů, materiály na následující hodiny a prostor vyhra-
zený pro tvorbu dalších uměleckých akcí. Velký dík patří panu školníko-
vi, který místnost vyklidil a vymaloval. Děkujeme a těšíme se na další 
akce pořádané pro Mníšek a okolí.
 Pavel Vokurka, učitel floristiky   

Oblíbený keramický kroužek - Keramická dílna Sluníčko - ukončil školní 
rok 2009/2010 dalším úspěchem.

Děti z kroužku pravidelně bodují v mezinárodní soutěži MALUJEME PO 
SÍTI – a ani letošní rok nebyl výjimkou. 

Do této soutěže přišlo letos více než  3 000 prací z České republiky, Slo-
venska, Bosny a Hercegoviny, Indie, Indonésie, Dánska, Litvy, Ruska a 
Keni. Letos se soutěže za mníšecké Sluníčko zúčastnilo 66 dětí a z nich 
53 (!) postoupilo do finále. I když tentokrát nezískaly vavříny nejvyšší, je 
to úspěch, jaký si zaslouží ocenění. Paní Zuzaně Zápalové, které s tímto 
školním rokem ukončila své dlouholeté vedení keramické dílny, patří za 
její práci s dětmi velký dík a uznání.

Na letošní výstavě vítězných prací z této soutěže v pražském Musaionu, 
která měla podtitul Z DÍLNY NAŠICH PRABABIČEK, bylo možno vidět mj. 
kolekci Zapomenuté loutky, vytvořenou mníšeckými dětmi. 
V novém školním roce 2010/11 je činnost dílny přerušena z důvodu re-
konstrukce. Pokud bude tato rekonstrukce ukončena podle předpokla-
du, začnou děti znovu pracovat v dílně, již pod vedením nové lektorky 
Katky Pecové, opět od září 2011.
 JB

Co jsme viděli? Floristika si zútulnila  
bývalou kovárnu  

Keramická dílna SLUNÍČKO
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Prezentaci soutěžních prací z celostátní soutěže MLADÍ FOTOGRA-
FUJÍ PAMÁTKY bylo možno vidět ve vstupní chodbě kláštera na Skal-
ce ve dnech 11. 9.-14. 10. 2010. Expozici připravilo Městské kulturní 
středisko Mníšek pod Brdy ve spolupráci s vyhlašovatelem soutěže, 
Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.                   

Na čtyřech z osmi velkoformátových panelů byli prezentováni vítězo-
vé uplynulých čtyř ročníků, snímky z předávání ocenění vítězům na 
Staroměstské radnici v Praze a v Radě Evropy ve Strasbourgu. Čtyři 
další panely byly věnovány neoceněným fotografiím z letošního roč-
níku - představily mladé nadějné fotografy v tematicky zaměřených 
celcích.  

Expozice se setkala s příznivým ohlasem návštěvníků Skalky. Ze 
srovnání s pracemi profesionálů (na Skalce se v této době konala 
ještě výstava Jana Šilpocha Magická místa Čech a Moravy, v hlav-
ním sále kláštera a v kostelíku sv. Maří Magdalény bylo možno 
zhlédnout výstavu fotografek sdružených ve Femina klubu) nevy-
cházely práce amatérských mladých fotografů vůbec špatně. Nao-
pak, je možno říci, že svým citem pro genia loci fotografovaných 
objektů a krajin a originalitou záběrů se mnozí z nich mohou směle 
postavit vedle nich. 

Snad tato prezentace vzbudí v některých mladých lidech, kteří rádi fo-
tografují, chuť zúčastnit se příštího ročníku. Podmínky soutěže platné 
pro minulé ročníky je možno najít na webových stránkách Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska, aktuální budou vyhlášeny 
počátkem roku 2011.

JB

Kameraman Andrej Barla odpovídá na otázky diváků Koncert Gustav Mahler a česká hudba – 
Eva Děkanová, Karel Prokop a Jiří Šimáček

Jan Šilpoch při zahajovacím projevu na vernisáži 

Program letošních Dnů evropského dědictví v 
barokním areálu Skalka byl skutečně bohatý.

Začínal projekcí hudebního dokumentu o ju-
bilujícím Gustavu Mahlerovi – stojí za zmínku, 
že toto promítání bylo teprve třetím uvedením 
filmu v České republice. Ten směřoval v rámci 
„mahlerovského roku“ dále do několika vý-
znamných evropských měst. Na projekci byli 
přítomni i režisér Petr Ruttner a kameraman 
Andrej Barla – po projekci měli diváci možnost 
položit jim několik otázek.

Následoval komorní koncert s názvem Gustav 
Mahler a česká hudba v podání Viola d´amore 
dua s hostující zpěvačkou Evou Děkanovou.  
Písně a instrumentální skladby Gustava Ma-
hlera spolu s díly Bohuslava Martinů, Bedřicha 
Smetany, Františka Bendy a dalších českých 
tvůrců byly pro posluchače druhým krásným 
zážitkem.

Fotograf Jan Šilpoch pak na závěr programu 
uvedl svou výstavu Magická místa Čech a Mo-
ravy. V projevu, jímž výstavu zahájil, přiblížil 

posluchačům neopakovatelné okamžiky, za 
nichž vznikaly snímky z této kolekce – a zdů-
raznil, že nejmagičtějším místem byla pro něj 
vždy Skalka, její genius loci, který je zde mimo-
řádně silný.

Výstava Jana Šilpocha, stejně jako výběr prací 
mladých fotografů z celostátní soutěže Mladí 
fotografují památky ve vstupní chodbě klášte-
ra, naplnily motto letošních Dnů evropského 
dědictví „Duše památek“.  

JB

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ v barokním areálu Skalka

Slavnostní koncert v kostele sv. Václava uza-
vřel letošní mníšecké Dny evropského dědic-
tví o víkendu 11.-12. září, do nichž se poprvé, 
díky novému faráři p. Janu Dlouhému, zapoji-
la i mníšecká římskokatolická farnost. Po oba 
dny bylo možno si prohlédnout interiér kos-
tela a farní zahradu. 

S programem složeným převážně ze středo-
věkých svatojakubských a mariánských pout-
ních písní před publikum v nedělní podvečer 
předstoupili Hana Blochová a Richard Pach-
man. Od samého počátku, jímž byla známá 
píseň Svatý Václave, si posluchače zcela pod-

manili nádherným souzvukem hlasů a hry 
na repliky středověkých hudebních nástrojů. 
Ojedinělý soubor latinsky zpívaných písní vy-
braných ze starých kancionálů 13. a 14. století  
byl uzavřen opět písní českou - Buoh všemo-
húcí ze 14. stol.  

Na další setkání s Hanou Blochovou a Richar-
dem Pachmanem se můžeme těšit u příleži-
tosti vernisáže Pachmanových obrazů, jež se 
uskuteční v červenci 2011 v rámci tradiční 
Skalecké pouti v kostelíku sv. Maří Magdalé-
ny na Skalce.

JB

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ poprvé v kostele sv. Václava
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Stejně jako v předchozích letech, oslavili jsme 
28. září svátek sv.Václava, jemuž je zasvěcen 
náš mníšecký kostel. Dopoledne se konala 
slavnostní mše svatá a odpoledne pak pro-
gram pro děti i dospělé. 

Pro všechny byla přichystána značená stezka 
s deseti úkoly na téma „Po stopách knížete 
Václava“. Stezka začínala již tradičně na Malé 
Svaté Hoře a končila na farní zahradě. Tam byl 
připraven další program – rytíři a dvorní dámy 
předváděli své středověké kostýmy, zbraně a 
brnění, mladé slečny se mohly nechat vyfotit 
v kostýmu princezny, menší děti se věnova-
ly stavbě hradu z kostek a pro všechny bylo 
připraveno hledání „pokladu“, táborák s buřty 
a od 17 hodin hraná pohádka. Pohádka začí-
nala aktuálně – povodní, vše se ale v dobré 
obrátilo a král Bolehlav nakonec získal prin-
ceznu Jasmínu za ženu. Po pohádce proběhlo 
vyhlášení soutěže „O nejlepší posvícenský ko-
láč“, první cenu si na základě hlasování divá-
ků (a zároveň ochutnavačů) poprávu odnesla 
rodina Salcmannova z Nové Vsi pod Pleší.

Přes deštivé a chladné počasí se zúčastnilo 
přes padesát dětí, rodiče nepočítaje. Moc 
děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu akce!

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy 
ve spolupráci s Římskokatolickou farností  

      sv. Václava

Vstup do nové sezóny 2010 – 2011 se reprezentantům Klu-
bu společenského tance Mníšek pod Brdy opravdu vydařil.
Reprezentanti našeho tanečního klubu Tomáš Jelínek se 
Simonou Tejcovou vyhráli postupovou soutěž třídy „A“ ve 
standardních tancích „Cena města Týnec nad Sázavou“. Ví-
tězstvím v této soutěži se stali párem mezinárodní třídy. 
Po Martinu a Janě Pátkových, kterým se to podařilo v březnu, 
jsou Tomáš se Simonou už druhým párem našeho tanečního 
klubu, který si v letošním roce vytančil mezinárodní třídu.
Tomáš Jelínek se Simonou Tejcovou si velmi dobře vedou 
i v letošním ročníku Taneční ligy 2010. V průběžném po-
řadí jsou na pěkném 6. místě mezi nejlepšími páry České 
republiky kategorie mládež.
 KST

Mníšecký Klub důchodců se 
úctyhodně rozrůstá. Jeho členo-
vé se pravidelně setkávají ve své 
klubovně v kulturním středisku  
V Lipkách. 

Posedíme, uvaříme kafíčko, osla-
víme narozeniny – ale hlavně 
plánujeme společné akce. Bě-
hem tohoto roku jsme navštívili 
několik divadelních představení, 
plzeňskou zoologickou zahradu, 
mnoho hradů a zámků, dokonce 
jsme se byli i vykoupat v termál-
ních lázních v německém Bad 
Füssingu (viz obrázek). 

Listopadem sice končí naše ces-
tovatelská sezóna, ale příjemné 
chvíle strávené v klubu ne. Právě 
připravujeme rozloučení se se-

zónou 2010, kde nebude chybět 
ani muzika. Jsou to pro nás pro 
všechny velmi příjemná setká-
vání. Vždyť mnozí z nás se na 
některá místa v republice během 
svého ,,pracovního“ života ani 
nepodívali! A dnešní důchodce  
- to přece není babička v šátku 
koukající z okna! Jsme rádi, že si 
můžeme takto aktivně užívat.

Rádi bychom proto touto cestou 
poděkovali radě města, která kaž-
doročně vyčleňuje příspěvek na 
činnost Klubu. Spolu s vybranými 
členskými příspěvky nám příspě-
vek města umožňuje pohodlně 
cestovat i na vzdálenější místa. 
Děkujeme a už teď se těšíme na 
jaro, na naše pravidelné výlety. 

Klub důchodců

Jaké bylo letošní „SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ“ v Mníšku?

Klub společenského tance  
Mníšek pod Brdy  

začal sezónu velkým úspěchem

Klub důchodců: ,,NEPATŘÍME DO STARÉHO ŽELEZA!“

R O R E J S
si Vás dovoluje pozvat

na tradiční vánoční koncert

JAN
BURIAN

10. 12. 
v pátek

ve stacionáři
penzionu DD

Mníšek pod Brdy

t ě š í m e  s e  n a  V a š i  n á v š t ě v u

rorejs.mnisek.cz

VSTUPNÉ 100 KČ
(0 - 6 let  – zdarma, 6 -15 let  60 Kč,  rodinné 250 Kč)

Přezůvky s sebou
Zatím se naše vánoční koncerty nesly v atmosféře téměř rodinné, 

proto neváhejte a přijďte si opět odpočinout od předvánočního shonu
ve vlastních papučích. (Návleky pro zapomnětlivé budou k dispozici.)

Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji: 
ZELENÝ KRÁMEK, Pražská 24 – Mníšek p. B.

Penzion DD se nachází v Mníšku pod Brdy na Skaleckém náměstí. 

od 19.30 hodin
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Napodruhé (loni v září musely být 
plánované besedy na poslední 
chvíli ze závažných důvodů zru-
šeny) se obě mníšecká setkání  
s Petrou Procházkovou – vlastně  
s Petrou Paikarovou, jak zní její 
jméno po provdání – vydařila. 

Nejprve Petra téměř tři hodiny 
besedovala s dětmi a učiteli v zá-
kladní škole. Setkání bylo zpest-
řeno i promítáním a děti se ptaly 
skutečně na všechno. Následoval 
Petřin odjezd na natáčení v Čes-
kém rozhlase – a chvíli po šesté 
už jsme společně s paní Jarmilou 
Müllerovou, druhou z představite-
lek Berkatu, chystaly sál kulturní-
ho střediska pro večerní besedu.

Mluvilo se nejen o tomto občan-
ském sdružení, které rozvíjí své ak-
tivity na pomoc obyčejným lidem 

ve válkou postižených zemích od 
dob ruské invaze v Čečensku na 
počátku 90. let. V současné době 
se soustřeďuje na pomoc Afghá-
nistánu, a to prostřednictvím dvou 
humanitárních projektů – Šťastné 
létající koberce a Adžamal. Pro ná-
vštěvníky byly připraveny ukázky 
prací afghánských vesničanek, 
jejichž prodejem vydělává Berkat 
na realizaci humanitárních pro-
jektů v této zemi. Dozvěděli jsme 
se hodně i o vztazích žen a mužů 
v zemích, kde Petra pobývala  
(z nichž klíčový byl desetiletý po-
byt v Rusku, kde pracovala jako 
zpravodajka). Dotazy z publika 
směřovaly i k dalším osudům lidí, 
které Petra popsala ve svých dvou 
knihách.  Nevyhýbala se ani detai-
lům ze svého rodinného života, 
který není vůbec jednoduchý.

Petra Procházková nám přiblížila 
život prostých lidí, jehož každo-
denní úskalí si nedokážeme před-
stavit. O svých vyznamenáních,  
k nimž patří i prestižní medaile 
prezidenta ČR Za zásluhy, ne-
mluvila. Z jejího projevu bylo cítit 
nepomíjející nadšení pro věc, ale 
také velký smysl pro humor. Mlu-
vila zkrátka od srdce k srdci – tak, 
jak to dovede i ve svých článcích.
 MKS + MK

Nejprve se nám po knihovně 
hemžila spousta veselých hou-
senek – knižních záložek vyro-
bených dětmi ze školní družiny  
v rámci výtvarného odpoledne. 
Na pátek jsme si připravili opět 
společné čtení. Dětem z první 
třídy četla paní Alexandra Merun-
ková Povídání o pejskovi a kočičce 
od Josefa Čapka. Z knížky Ljuby 
Štíplové Kočkám vstup zakázán 
těm nejmenším četli pan Miloš 
Navrátil a paní Vlaďka Pirichová, 
která dokonale uplatnila své dra-
matické nadání. 

Dále Městská knihovna ve spo-
lupráci s paní Janou Buchtovou 
uspořádala v chodbě kláštera na 
Skalce výstavu ke 150. výročí na-

rození mníšeckého rodáka, spiso-
vatele F. X. Svobody.

Koncem října proběhlo autorské 
čtení spisovatelky Jindřišky Šindle-
rové, která dětem z mateřské ško-
ly četla říkanky o zvířátkách.

Pro děti z prvního stupně základní 
školy knihovna uspořádala infor-
mační přednášky, kde se děti se-
známily s chodem knihovny. Pro 
4. ročník jsme připravily zpestře-
ní v podobě videokonference na 
Slovensko.

Dva poslední listopadové pátky 
navštívily knihovnu děti z Fabián-
ku a na začátek prosince plánuje-
me vánoční výtvarné odpoledne 
pro děti ze školní družiny.
 MK

PODZIM v mníšecké knihovně

PRO DOSPĚLÉ
MONYOVÁ, Simona
DVACET DEKA LÁSKY
Zdá se, že všichni toužíme po hoře 
lásky, ale jak čas běží, mnohdy 
zjišťujeme, že musíme vystačit  
s pouhými dvaceti deky…  

WALTARI, Mika
MĚSTO SMUTKU A RADOSTI
Sledujeme několik příběhů, zdán-
livě izolovaných, které se však 
postupně začínají proplétat a jako 
barevné nitky vytvářejí fascinující 
obraz doby, kdy o Finsko a celou 
Evropu začínají bojovat dvě zrůd-
né ideologie.

VĚTVIČKA, Václav 
NÁVRATY NA MÍSTA ČINŮ
Známý český botanik do své nové

knihy soustředil fejetony a vyprá-
vění, která si připravil pro vysílání 
Českého rozhlasu Leonardo.

HOWARD, Linda
ANI PEKLO, ANI RÁJ
Drea je oddanou milenkou krále 
podsvětí Salinase. Nechá se 
rozmazlovat a bez výčitek si užívá 
peněz, které pocházejí z obchodu 
s drogami. Konec idylky nastane 
dřív, než by čekala. 

JACKSON, Lisa
BEZ MILOSTI
Po otcově tragické smrti se život 
Julie Farentinové podobá noční 
můře. Kromě vlastních problémů 
čelí i tomu, že její mladší sest-
ra Shaylee upadá do drogové 
závislosti.

Výpůjční doba

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

Pro dospělé:  
Pondělí 800 - 1100  1200 - 1700

Středa   800 - 1100 
Čtvrtek 830 – 1100  1200 - 1800

Děti:  
Úterý   1200 - 1400

Středa 1200 - 1700 

PRO DĚTI
STOTTOVÁ, Carole
NEJVĚTŠÍ INTERGALAKTICKÝ 
PRŮVODCE VESMÍREM
Prožeňte se sluneční soustavou, 
ochutnejte život na vesmírné 
stanici a zjistěte, že skutečně jste 
hvězdný materiál!

SMITH, L. J.
UPÍŘÍ DENÍKY – NÁVRAT
Elena se vrací zpět do světa lidí. 
Za pomoci svých přátel a milo-
vaného Stefana si užívá znovu 
nabyté radosti ze života. Temné 
síly se jí však nechtějí vzdát a 
opět po ní natahují své pařáty!  

RIORDAN, Rick
PERCY JACKSON – PROKLETÍ 
TITÁNŮ
Třetí díl celosvětově úspěšné fan-
tasy série pro čtenáře od 11 let.

SKALA, Martina
STRADO A VARIUS
Přátelé, houslista Varius a 
housličky Strado, jsou pozváni 
z Paříže do Prahy na společné 
koncertování. Čeká je cesta plná 
překvapení. 

KELLERMAN, Jonathan
DŮKAZ 
Ta vila byla sice rozestavěná, ale i 
přesto se v prominentní čtvrti tyčila 
jako symbol okázalého luxusu.  
V takovém sídle je snadné vést 
sladký život – ale místo toho tam 
došlo ke dvojnásobné vraždě...

JUNEK, Václav
OSUDY ČESKÝCH ZRÁDCŮ
Kniha je zajímavá nejen faktografií 
týkající se zrádců jako takových, 
ale především jejich osudy, cestou, 
kterou procházeli a tím jak nako-
nec sami skončili.

SKÁCEL, Jan
TŘINÁCTÝ ČERNÝ KŮŇ
Krátké poetické texty, jimž autor 
říkal „skororecenze“, které vychá-
zely v brněnském časopise Host 
do domu...

MONTGOMERY, Alice
SUSAN BOYLE – KDYŽ SE PLNÍ 
SNY…
Pohádkový příběh obyčejné ang-
lické posluhovačky se stal moderní 
verzí příběhů, kdy se sny stanou 
skutečností.

S PETROU PROCHÁZKOVOU  
od srdce k srdci

Knihovna  
 Mníšek pod Brdy
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připravuje na první svátek vánoční mníšecké kulturní středisko  
ve spolupráci s Římskokatolickou farností Mníšek pod Brdy.

Písně a instrumentální skladby českých i světových klasiků  
a tradiční vánoční koledy si můžete přijít poslechnout  

v sobotu 25. prosince v 16 hodin. 
Vystoupí zpěvačka Ivana Hybešová, Martin Moudrý (varhany)  

a Josef Jež (trubka).

Příspěvek na uspořádání koncertu je jako vždy dobrovolný.

Občanské sdružení OÁZA Vás zve na další 

N E D Ě L N Í  V Ý T VA R N É  D Í L N Y 
do klubovny Mateřského centra v MKS v Lipkách. 

Začátek všech dílen je v 14.00 hod. Závazné přihlášky na tel. č. 721 021 319

12. 12. 2010 - PAPÍROVÝ PEDIG
Pletení z papírových barevných proutků - ošatka, miska či zvoneček.
S sebou: lepidlo, nůžky, kolíčky na prádlo, umělohmotnou misku s rov-
ným okrajem nebo hranatou krabičku (na zvoneček dřevěnou formu  
10 cm vysokou).  Cena 150,- Kč.

9. 1. 2011 - DR ÁTKOVÁNÍ -  OKR ASNÝ MOT ÝL
Pomocí dvou druhů drátu si vytvoříte nástěnného motýla. 
S sebou: štípací kleštičky a hlavně kulaté kleštičky.   Cena 150,- Kč

23. 1. 2011 – TK ANÁ PODLOŽK A
Z různobarevných bavlněných triček si utkáte podložku požadovaného 
tvaru a velikosti.
S sebou: špendlíky, 1x velký zavírací špendlík, nůžky a 2-3 vyřazená ba-
vlněná trika.  Cena 150,- Kč

6. 2. 2011 - DR ÁTOVÁNÍ VELKÝCH NÁDOB
Naučíte se dva způsoby, jak odrátovat nádobu. 
S sebou: 2 zavařovací sklenice - malá, velká. Pro začátečníky je vhodná 
zavařovací sklenice s otočným uzávěrem.  Cena 170,- Kč

Tradiční vánoční koncert  
duchovní hudby 

Vraťme se k občanské vy-
bavenosti Mníšku. Kromě již 
vzpomínaných obchodů byla 
ve starém Mníšku (nepočítám 
sídliště) tři řeznictví. Nad koste-
lem již zmíněná paní Vágnerová,  
v Pražské ulici paní Hamrtálová 
a v Nádražní ulici pan Knobloch. 
V Pražské byly dále lékárna (ma-
gistr Rezek), obchod s textilem 
(paní Šimečková), holičství a 
kadeřnictví (dříve pan Hábl, pak 
komunální služby). Na začátku 
Čisovické ulice sídlilo hodinář-
ství pana Hospodáře a krejčí pan 
Šoch.  V Pražské byla také truh-
lářská dílna pana Michálka, který 
měl též pohřební službu.

Obchodů bylo v Mníšku víc. 
Na náměstí u Léblů byl obchod s 
konfekcí paní Kocourkové, v Ná-
dražní prodával kamna,  sporá-
ky a železářské zboží pan Hušák 
(nyní sklenářství paní Popelové). 
Obchod potravinami byl i v Ka-
menném (paní Hanzlovská).

Podle starých letopisů bývalo 
v Mníšku 19 hospod. Já jich už 
tolik nezažil. Ze svého dětství 
mám nejvíc v paměti Sokolov-
nu, protože jsme bydleli naproti. 
Hostinským zde byl pan Praiz. 
U Sokolovny byl sál, kde kromě 
sportování byly pořádány taneč-
ní zábavy a ochotnická divadelní 
představení. Vzpomínám, že na 
den horníků zde probíhala i něja-

ká prodejní akce. Jako žáček 1. tří-
dy jsem tu vystupoval při dětské 
vánoční besídce v roli trpaslíka. 
Bylo to v den, kdy sál Sokolovny 
vyhořel. Pan učitel Broum se nás 
pokoušel bez paniky evakuovat a 
já zde zapomněl tatínkovo kladi-
vo, které jsem měl jako rekvizitu.

Další významnou hospo-
dou byla Velká na náměstí. Je 
to vlastně nejstarší dochovaná 
budova v Mníšku, původně po-
stavená v renesančním slohu. 
Po dobu výstavby mníšeckého 
zámku sloužila jako dočasné 
sídlo majitele panství Serváce 
Engla z Engelsflussu. Ten nechal 
vyzdobit její štít obrazem malíře 
Harovníka. Obraz znázorňoval  
vévodu Albrechta z Valdštejna 
jako vládce moří Poseidona.  
Zbytky této nástěnné malby si 
pamatuji a byly odstraněny až 
při necitlivé rekonstrukci budo-
vy v 70. letech. Nepamatuji se, 
že bych jako dítě někdy ve Velké 
byl. V pozdějších letech se v sále 
v 1. patře promítalo kino, ne-
boť původní kino bylo v rekon-
strukci. Na křižovatce Čisovické 
a Pražské ulice byla hospoda U 
černého koně, původně zájezd-
ní hospoda Šťastných. V té jsem 
jako dítě několikrát byl, protože 
v sousedství bydleli mí prarodi-
če a dědeček Talián se zde schá-
zel se svými vrstevníky a často si 
vyprávěli své zážitky ze světové 

války, což mě jako kluka moc za-
jímalo.

Půvabná byla historická hos-
poda Na Vrškách, jinak také U 
Kalinky, kde byla hostinskou paní 
Marhoulová. Když jsme se v 60. 
letech odstěhovali do Šámalovic 
vily v Dobříšské č. p. 333, často 
jsem do této hospody chodil ta-
tínkovi se džbánkem pro pivo a 
celé rodině pro limonády. Byly s 
citrónovou nebo malinovou pří-
chutí v lahvích s porcelánovým 
uzávěrem na pérko. Vstupovalo 
se do lokálu, kde však zpravidla 
nikdo nesedal. Konávaly se zde 
různé spolkové schůze. Za loká-
lem byla kuchyně, kde vlevo od 
dveří byl stůl štamgastů. Často 
zde sedával pan Vodenka, s nímž 
můj tatínek po válce pracoval 
v lese. Jinak zde měli svá místa 
chlapi z Vršek, např. Jarda Kaplan, 
který později i sám tuto hospodu 
provozoval. Pravá polovina ku-
chyně byla královstvím paní hos-
tinské, zda kromě sporáku měla 
nábytek a postel. To, co si klohnila 
na sporáku, často nabízela i svým 
hostům. Za kuchyní byla výčepní 
stolice, jejíž zvláštností bylo, že 
pivo ze sudů nehnal motorový 
kompresor, ale vzduch se musel 
čerpat pomocí ruční pumpy. Když 
jsem přišel pro pivo, bylo mou 
povinností točit klikou a načer-
pat potřebnou zásobu vzduchu. 
Pro limonády mě paní hostinská 

posílala po strmých schodech do 
hlubokého, ve skále vylámaného 
sklepa.

Hospoda  Na Vrškách byla též 
oblíbenou zastávkou kytínských 
školáků, kteří dojížděli do mní-
šecké měšťanky na kolech ze  tři 
kilometry vzdáleného Kytína, kde 
byla jednotřídka s řídícím panem 
Haidlem. Při cestě ze školy se po-
vinně zastavovali U Kalinky na 
limonádu, aby se občerstvili po 
náročném vyučování na dlouhou 
cestu lesem za každého počasí. 
Kytínské děti byly svérázná par-
ta. Záviděl jsem jim jejich dob-
rodružnou každodenní cestu a 
často je chodil vyprovázet až ke 
Kalince.

Oblíbenou restaurací a cílem 
nedělních procházek mníšec-
kých rodin byla hospoda U kaple 
na Malé  svaté hoře. Interiérem 
to byla typická výletní restau-
race s vyhlášenou kuchyní  paní 
Tellingerové. Všichni cestující po 
strakonické silnici tuto restauraci 
znali a rádi se zde zastavovali.

Podobně navštěvovanou re-
staurací byla hospoda u nádraží 
zvaná Na Marjánce. Byly party 
trampů, které vystoupily z vlaku 
a jejich nejdelší cesta vedla na ve-
randu Marjánky. Zde strávili tram-
pové odpoledne a noc, vyspali se 
v příkopu u silnice, ráno opět za-
sedli na Marjánku, v neděli večer 
nasedli rozjaření do  vlaku na Pra-
hu a libovali si, jak dobrodružně 
strávili víkend. 

 dokončení str. 10 >>

DOKUD SI JEŠTĚ NĚCO PAMATUJU... (II.)
(pokračování z č. 205)
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 Hospody na Skalce, Trucovnu a hotel Sequens 
znám jen z vyprávění. Na sídlišti pod Skalkou 
byla též otevřena restaurace a také závodní 
klub ROH Hrudkoven. I když jsem je ve zralém 
věku několikrát navštívil, nijak mě nezaujaly. 
Chyběl jim genius loci starých hospod a jejich 
umakartový interiér mě spíš odpuzoval.

Kromě již zmíněného Černého koně bývaly 
v Pražské ulici ještě další restaurace, ale ty již 
nepamatuji v provozu. Jedna byla na místě 
pozdější lékárny a další významná restaura-
ce byla u České koruny na křižovatce Pražské 
a Čisovické ulice. U restaurace byl i gril. Já 
Korunu pamatuji jako školní družinu a byla 
zde myslím i školní jídelna. Z té doby pochází  
i useknutý roh budovy v zatáčce Pražské uli-
ce a zábradlí před vchodem, aby děti nebě-
haly do silnice.

Velký význam pro rozvoj Mníšecka měla 
výstavba Hrudkovny a sídliště pro její za-
městnance. Nebudu se zabývat ekonomic-
kým významem Hrudkovny ani jejím vlivem 
na životní prostředí. Chtěl bych ale připo-
menout, že zprůmyslnění do té doby eko-
nomicky nevýznamné oblasti, odkud větši-
na obyvatelstva v produktivním věku byla 
nucena dojíždět za prací do Prahy i jinam, 
přineslo významný pokrok. Vznikly zde pra-
covní příležitosti nejen pro místní, ale pro 
obyvatelstvo z širokého okolí. Přistěhovali 
se lidé se specializovanými obory, jako byli 
například hutníci z Ostravska. Vyrostlo sídliš-
tě s na tu dobu moderními byty. Řada rodin 
tak poprvé v životě získala byt s koupelnou, 
splachovacím WC a tekoucí vodou ve vo-
dovodu. Zlepšila se dopravní obslužnost  
z okolních obcí a Mníšek měl náhle spojení 
s celým krajem. Fabrika pracovala v nepře-
tržitém provozu a tak byly autobusové lin-
ky rozvrženy do celého dne. Byl vybudován 
silniční obchvat Mníšku (stávající rychlostní 
komunikace I/4 Strakonická), čímž byla obec 
ušetřena projíždějících aut, i když hustota 
provozu byla tehdy ve srovnání s dneškem 
snad desetiprocentní. Do fabriky byla vybu-
dována železniční vlečka, bylo vydlážděno 
náměstí, Komenského ulice a vybudovány 

komunikace spojující sídliště s historickou 
částí obce a s Hrudkovnou.

V Mníšku byla postavena nová škola, neboť 
stávající kapacitně nevyhovovala. Do nové 
školy jsem začal chodit od druhé třídy. Voně-
la novotou, vše zde bylo čisté a moderní. Už 
se netopilo v kamnech, ale bylo v ní ústřední 
topení. Byla zde školní jídelna, družina i tělo-
cvična. Pro děti z okolních obcí (Kytín, Zahořa-

ny, Rymaně, Nová Ves pod Pleší) byla zřízena 
úschovna kol. Za školní budovou proti hřbi-
tovu vzniklo školní hřiště, které se postupně 
vylepšovalo. Vznikly zde atletická běžecká 
dráha a doskočiště a jistou dobu zde bylo i 
fotbalové hřiště, neboť starý stadion Baníku 
se rekonstruoval. Postupně byly přistavěny 
školní dílny a ještě později nová školní jídel-
na, neboť stávající kapacitně nestačila.

Škola v době mé školní docházky nebyla 
tolik feminizovaná, jak je tomu dnes. V čele 
učitelského sboru stál ředitel (Mazač, Burda), 
dále zde působili učitelé Krása, Broum, Matys, 
Fučík, Rynt, Kostka, Cihelka, Šmejkal, Bartoš. 
Zažil jsem i celou plejádu kantorek, ale jen 

některé dosloužily na mníšecké škole do za-
sloužené penze. Ty mladší odcházely na ma-
teřskou dovolenou, nebo odcházely na jiné 
školy. Rád vzpomínám na mé třídní učitelky 
Tomcovou, Majerovou, Šťastnou, Vopičko-
vou, Vintrovou. Není snad žádný kantor, na 
kterého bych nevzpomínal s láskou a trochou 
nostalgie. Dneska jsem se dozvěděl, že ze-
mřel můj učitel z první třídy Broum. Dožil se 
krásného věku 95 let.

Kde všude byla místa našich dětských her? 
Jak už jsem vzpomínal, improvizovaným 
hříštěm na kopanou byl park na náměstí, ale 
fotbal se hrál na každém jen trochu rovném 
plácku. O hokejových zápasech na Zámec-
kém rybníce jsem se také už zmiňoval. Děti 
z Vršek se specializovaly na volejbal, který se 
hrával na neužívané zahradě v ulici Ke škole 
proti Víškovům, kde teď stojí dům Minaříko-
vých. Hrávali zde Jirka Krása, kluci Jirotovi, 
bratři Tauerové, Karel Víšek a někdy i já.

Oblíbeným místem byla zalesněná skála 
nad Zámeckým rybníkem. Terén skýtal příle-
žitosti pro různá dobrodružství. Hráli jsme si 
zde na indiány, piráty, vojáky. Byl to náš Ta-
juplný ostrov, zvláště když rybáři přivezli na 
rybník velkou pramici, na které jsme se často 
plavili. Ona byla tím pravým impulzem, abych 
se naučil plavat, protože mi rodiče jako ne-
plavci zakazovali na ní jezdit. Častými společ-
níky mých dobrodružství byli kamarádi Petr 
Kostka, Vašek Žežulka, Honza Krauze, Vašek 
Hušák, Karel Burian, bratři Dvořákové a někdy 
i syn lesního Luboš Stárek. Ten byl ale starší.

Velké dobrodružství jsme prožívali, když 
se v zámecké zdi objevil otvor, kterým bylo 
možno vlézt do starých, ve skále vytesaných 
sklepů. Byly to skutečné tajemné chodby a 
jeskyně, kde sídlili netopýři. Jedna z chodeb 
pokračovala k Zámeckému rybníku, byla však 
zavalená. Při návštěvách sklepení nás nesmě-
la přistihnout zámecká správcová paní Bako-
šová. Po čase nechal národní výbor z bezpeč-
nostních důvodů otvor zazdít...

Ivan Talián, Léta Páně 2010  
Pokračování příště

Budova Sokolovny – 50. léta 20. století

Náměstí F. X. Svobody – 50. léta 20. století 
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Příprava Běhu naděje nebý-
vá jednoduchá – jde o sou-

hru mnoha dobrovolníků, kteří 
v „den D“ fungují jako sehraný 
tým, schopný řešit všechny nena-
dálé situace. Od zástupců města 
Mníšek a mníšeckého Sokola, 
odpovědných za řádný průběh 
sbírky, přes ozvučení a hudební 
servis (Zálesáka letos zastupoval 
perfektní Martin Grusz), přes mo-
derátora (při této akci „nováček“, 
bezprostřední, milá a pohotová 
Vlaďka Pirichová) až po dopro-

vodný program, který formou 
kondičních testů pro celou rodinu 
připravily členky TJ Sokol Mníšek 
spolu se skautkami dívčího oddílu 
mníšeckého Junáka... Při startu i 
na trase jako vždy pomáhali čle-
nové městské policie, důležitou 
práci na vyznačení tras zastali tra-
dičně výborně Junáci a Jirka Rey-
man z KČT Mníšek. Zkrátka – opět 
je třeba vyslovit velké poděkování 
všem, kdo se nezištně podíleli na 
přípravě a průběhu letošního BN 
– kromě již uvedených ještě zdra-
votní sestře paní Liškové (měření 

tlaku na startu), službě v registrač-
ní místnosti i mnoha dalším, kteří 
přispěli byť jen drobnou pomocí.

Novinkou v místě startu byl pro-
gram Nadačního fondu Albert 
Zdravá pětka, určený dětem. Byl 
zaměřen na zdravé stravovací 
návyky a děti, které prošly jeho 
hravým testem, si odnášely domů 
ovoce, zeleninu i pracovní sešity s 
tematikou zdravé výživy. Pro děti 
účastnící se kondičních testů So-
kola věnoval Albert drobné „zdra-
vé“ mlsky. Zkrátka – kdo přišel a 
zúčastnil se těchto aktivit, určitě  
nelitoval.

Poděkování patří rovněž mníšec-
kým dárcům, kteří, kromě mníšec-
ké radnice, již tradičně podporují 
zářijové běhy finančně: Samoob-
sluze Potraviny Pod Skalkou – paní 
Svobodové za poskytnutí občer-
stvení pro účastníky běhu a pro 
pořadatelský tým i panu Karlu 
Havlíkovi za kožené památeční 
přívěsky.  

A jaký byl výsledek? 
Finanční efekt letošního mníšec-
kého BN i účast na něm byly, na-
vzdory krásnému počasí, slabší, 
než pořadatelé očekávali. (Cel-
kem se zapsalo 57 účastníků,  

z pokladničky bylo po protoko-
lárním rozpečetění vybráno a 
na celostátní konto Běhu nadě-
je 2010 zasláno 2 250 Kč, za 11 
účastníků reprezentujících mní-
šeckou prodejnu Albert bude na 
toto konto poukázán společností 
Ahold příspěvek prostřednictvím 
darovací smlouvy).

Vzhledem k několika „konkurenč-
ním“ akcím v Mníšku i v blízkém 
okolí i k tomu, že lidé zřejmě stále 
pečlivěji zvažují své výdaje, je však i 
tento výsledek třeba přivítat. Všem, 
kdo dali přednost tradiční humani-
tární akci a přišli podpořit dobrou 
věc, patří velký dík pořadatelů i 
celostátního organizátora veřejné 
sbírky, společnosti Levity a.s.

Po uzavření letošního ročníku 
Běhu naděje budou všechny vy-
brané peníze rozděleny na základě 
rozhodnutí Grantové komise Čes-
ké onkologické společnosti ČLS 
JEP na odborná pracoviště v rám-
ci ČR. S rozhodnutím týkajícím se 
letos vybraných peněz se můžete 
časem seznámit na www.behna-
deje.cz .

Za pořadatelský tým BĚHU NADĚ-
JE 2010 v Mníšku pod Brdy

 Jarmila Balková, Dana Havlíková

Ve dnech 20.-26.9. 2010 se v srb-
ském hlavním městě Bělehradu 
konalo Mistrovství světa juniorů 
a kadetů asociace WAKO v kickbo-
xu. Mezi 52 zeměmi nechyběla 
ani reprezentace České republiky, 
kde nás pod vynikajícím vedením 
Martina Zavorala reprezentoval 
Lukáš Svrček. Po těžkých vyřazo-
vacích kolech se Luky probojoval 
až do semifinále, kde po utkání 
se zápasníkem Bulharska Dimita-
rem Diakovem vypadl a tak v této 
nabité váhové kategorii obsadil 
úžasné 3. místo. Gratulujeme!

Další ohlédnutí patří páskování 
technického stupně vyspělosti, 
kde Lukáš pod vedením pana 
Briana W. Becka, držitele 7. Danu, 
složil úspěšně zkoušky na 1. Kyu  

s hnědým páskem. Veškeré tech-
niky, které během pěti hodino-
vých zkoušek mistr vyžadoval, 
jim sám předvedl. Na závěr předal 
mistr Beck certifikáty s příslušným 
technickým stupněm a pásek 
dané barvy s vyšitým jménem.  
V úplném závěru všem zúčastně-
ným poděkoval za předvedené 
výkony a krátce pohovořil o cti, se 
kterou se má pásek jako označení 
technické vyspělosti nosit.

Lukáš děkuje všem, co mu fandí a 
drží pěstičky v bojích.
Zároveň přejeme krásné prožití 
vánočních svátků v kruhu nejbliž-
ších a v novém roce hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Svrčkovi

Po krátké prázdninové pauze se 
opět rozjela pravidelná činnost.
Skautská klubovna je nám díky ob-
rovskému přílivu členů téměř malá, 
takže jsme museli u dvou oddílů 
ukončit příjem nováčků. Předškol-
ních Dráčat a Vlčat z prvního stup-
ně je kolem dvaceti, což jsou počty, 
které jsme ve skautu měli naposledy 
po revoluci. Kéž by to bylo podobné 
i s přílivem dospělých vedoucích.

Pomalu se rozjíždí přípravy letního 
tábora, místo a termín již máme 
rezervované. A i když nám město 
přispělo na nákup několika nových 
podsadových stanů, kvůli počtu lidí 
i organizaci musíme po dlouhých le-
tech uspořádat letní tábor ve dvou 
turnusech.
Po třech letech jsme s železnou pra-
videlností svolali střediskový sněm, 
kde se volí nové vedení střediska.
Přesněji řečeno, kde se volí vedení 
střediska - u nás i na další tři roky 
zůstalo vše při starém. K výročí sa-
metové revoluce jsme již tradičně 
absolvovali skautské Okresní setká-
ní na Brdech. Počasí sice nepřálo, ale 
i tak nás z Mníšku šlo téměř třicet. 
V závěru bych rád poděkoval městu 
za opravu děravé střechy naší klu-
bovny.

Roman Freisleben, vedoucí střediska

Kroužek Čejka oslavil 32. výročí své-
ho vzniku na Skalce. 
Ve středu 17. listopadu jsme tam 
připravili pro veřejnost přírodověd-
nou soutěž.

Měla tři části – přírodovědnou stezku 
s poznáváním běžnějších druhů zví-
řat a rostlin, osmisměrku s názvy ptá-
ků a pro zájemce ještě „poznávačku “ 
méně známých živočichů.
Účastníci dostali od „čejčat“ pamět-
ní list a drobnou odměnu.
Po skončení soutěže jsme se ještě 
šli podívat na Babku, zahráli si tam 
hru .

Věra Hanousková

BĚH NADĚJE zase trochu jinak

Mistrovství světa a další úspěchy  
LUKÁŠE SVRČKA

Co nového u skautů?

Kroužek ČEJKA oslavil výročí na Skalce
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Ceny energií stále stoupají. A 
tak se každá domácnost sna-
ží ušetřit, kde se dá. Nárůst 
spotřeby elektrické energie 
v České republice za období 
let 1989–2005 činil osm pro-
cent, v oblasti domácností 
však až 53 %. Málokdo si však 
uvědomí, že velkých úspor 
může dosáhnout i koupí no-
vých, energeticky úsporných 
elektrospotřebičů. 

Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elek-
trické energie a o 62 % méně vody než průměrný model roku 1985. 
Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání 
s typickým modelem roku 1990.
Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých domácností vlastní ale-
spoň jednu lednici, 50 % z nich je starší než pět let. Novou ledničku si  
55 % českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset 
let. Kvůli poruše ji přestává používat 47 % domácností, 47 % odůvod-
ňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu. U praček je vyba-
venost domácností podobná, vlastní je 96 % z nich. Starších pěti let je 
48 % praček. 

Možná by stálo za to sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnos-
ti ušetřili, kdybychom si koupili spotřebič nový, energeticky úsporný.  
I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli 
rostoucím cenám energií výrazně zrychluje. Orientaci, který spotřebič 
je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický štítek. Zá-
kladní vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od 
A pro ty nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní 
energetické třídy a přináší i další užitečné informace (spotřeba vody, 
hlučnost apod.).

Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam  
s tím starým? Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností někomu 
zdarma věnuje, 8 % prodá do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a 
stejných 8 % takový spotřebič nějakým způsobem dál používá.
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro obča-
ny síť míst, kde je možné vysloužilé elektrozařízení odložit, s průměr-
nou dostupností 3 900 obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá 
města a obce, ve kterých žije přes 92 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou 
vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců 
elektrozařízení. 

Poslední dny nás potrápila sněhová kala-
mita a nikde není napsáno, že nemůže být 
ještě hůře. Zcela na místě je proto varování 
řidičům, aby neparkovali se svými auty blíz-
ko střech, ze kterých se může utrhnout zle-
dovatělý sníh a zcela zničit auto tak, jak je 
možno vidět na fotografii. Stejné nebezpečí 
hrozí i chodcům, proto je důležitá prevence a 
včasné odstraňování sněhu a ledu ze střech a 
visutých objektů.

Město Mníšek pod Brdy děkuje všem obča-
nům, kteří v době sněhové kalamity pomáhají při úklidu sněhu z chod-
níků před svými domy. Pomáhají tím udržet chodníky schůdné a v rám-
ci možností bezpečné.

Ing. Karel Vejmola, místostarosta
Milan Kotouč, DiS, velitel MP Mníšek pod Brdy

Při letošní oslavě konce starého a 
příchodu nového roku zažijeme 
novinku. Můžeme společně do 
oblak vypustit létající balónky 
štěstí. Samozřejmě – pokud nám 
to umožní počasí. Balónky jsme 

pro vás objednali a budete si je moci zakoupit za úžasných 30 korun 
v pokladně městského úřadu, v mníšecké i lhotecké knihovně nebo 
v kulturním středisku. K zakoupení budou také na vánočním Knoflí-
kovém trhu i na náměstí v den konání Předčasného Silvestra, tedy ve 
čtvrtek 30. 12. 2010. Na balónek můžete předem napsat i nějaké přání 
či skrytou touhu a jakmile skončí ohňostroj, společně pak tato zářící 
přáníčka necháme vzlétnout. Kolik se nám jich podaří vypustit? 
Více informací na www.mnisek.cz

KAŽDÁ KORUNA DOBRÁ
inzerce

Již pátý ročník šachového turnaje 
v bleskové hře Mníšecká rošáda se  
v neděli 28. listopadu uskuteč-
nil v sále Městského kulturního 
střediska V Lipkách. Turnaj se ko-
nal pod záštitou starosty města  
Ing. Petra Digrina, PhD., cenu pro 
vítěze v kategorii dospělých věno-
valo již tradičně Město Mníšek pod 
Brdy. Soutěž podpořilo rovněž  
o. s. OÁZA a sponzor, jenž si přál 
zůstat utajen.

Účast byla tentokrát rekordní – k 
šachovnicím zasedlo 21 dospě-
lých a 8 dětí (původně přihláše-
ných bylo dokonce o tři více). K 
tradičním účastníkům turnaje - 
členům Šachového klubu Mníšek 
pod Brdy a dalším spřízněným 
hráčům z Mníšku i okolí (Zahořa-
ny, Čisovice, Malá Hraštice, Kytín, 
Jíloviště, Dobříš, Praha) přibyli le-
tos i noví, kvalitní šachisté z Mníš-
ku i z Prahy.

Loňský vítěz v mladší věkové ka-
tegorii Michal Ostrý z Prahy (11) 
letos na vlastní přání přešel ze 
své věkové skupiny do kategorie 
dospělých, kde statečně bojo-
val, ale nejvyšší vavříny nezískal. 
Díky tomu neměla Aneta Woj-
narová konkurenta a stala se tak 
potřetí vítězkou  mezi mladšími 
šachisty. 

Mezi dospělými vybojoval prven-
ství nováček turnaje David Sviták  
z Prahy, druhý byl František Ko-
pecký, třetí Miloslav Hašpl z Prahy.

Výborný „šachový“ dort z Pekař-
ství a cukrárny Jarolímek chutnal 
všem.

Každého, kdo si chce zahrát, zve 
Šachový klub na své schůzky, kte-
ré se konají každý čtvrtek od 19 
hod. v budově mníšecké základní 
školy. 

JB

Zleva Miloslav Volf z Šachového klubu Mníšek (4.) František Kopecký (2.),  
Miloslav  Hašpl (3.) a vítěz turnaje David Sviták z Prahy.

Zleva  Martin Farda, vítězka Aneta Wojnarová, Michal Jirota, Dominik Vašek,  
Jiří Kůrka (2.), Filip Lastres (3.), Cyril Chudáček (4.), Michal Ostrý  

(čestné uznání za účast ve vyšší věkové kategorii dospělých).

Mníšecká rošáda popáté

KALAMITNÍ sněhová nadílka

LÉTAJÍCÍ BALÓNKY ŠTĚSTÍ pro Předčasný Silvestr
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DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE
PRO 

TLAKOVÉ KANALIZACE

WWW.BVSNET.CZ
• nabízíme výrobu a montáž domovních 
čerpacích stanic do tlakových kanalizací
• poradenství při výběru vhodného typu

• výběr z různých typů čerpadel
• poskytujeme servis čerpacích stanic, 

včetně poruchového dispečinku
• výjezdy do 24 hodin 
od nahlášení poruchy

• kvalitní provedení a jedinečné ovládá-
ní s maximální ochranou čerpadla

BVS aqua s.r.o., Čs. armády 547, 
Jílové u Prahy

Email: info@bvsnet.cz
Tel.: 241 950 177, 602 821 214

     

- Tepelná čerpadla  -      Solární panely 
- Elektrické vytápění -      Klimatizace 
- Rekuperace   -      Elektroinstalace 

ODBORNÝ DODAVATEL V PROGRAMU  
ZELENÁ ÚSPORÁM 

Tel.: 604 595 708 
www.grandzap.cz    email: vagner@grandzap.cz 

Za Sokolovnou 175, Mníšek pod  Brdy  

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, angličtině. Natalia Fofanova, Davle. 
Kontakt: Mobil: +420 606 570 346; www.piano-lessons-prague.com

Hledáme bankovního a finančního poradce pro nové poraden-
ské místo Modré pyramidy, stavební spořitelny, a.s., v Mníšku 
pod Brdy. Váš strukturovaný životopis zasílejte:  
martina.pejlova@mpss.cz.

Vydává Město Mníšek pod Brdy se sídlem Městský úřad Mníšek pod Brdy, 
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 00242748, 
telefon: 318 541 911, e-mail: mesto@mnisek.cz, jako nepolitický občasník. 
Příspěvky a inzerce jsou přijímány průběžně na adrese 
zpravodaj@mnisek.cz a inzerce@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. 
Jazyková korektura a technická příprava tiskového podkladu: Mgr. Jarmila 
Balková. 
Grafické zpracování: Kateřina Fekoňová.
Tisk: Tiskárna Mníšek, Rymáňská 210, 252 10 Mníšek pod Brdy, 
telefon: 318 592 238. 
Evidenční číslo periodického tisku MK E 12576. Náklad 2 300 ks. Zdarma.

ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

Od října 2010 je v Mníšku nově otevřena urologická am-
bulance, a to v přízemí Domova pro seniory Pod Skalkou. 
Ordinujícím specialistou je zde MUDr. Karel Franěk, zá-
stupce primáře Oblastní nemocnice Příbram. Ordinace je 
moderně vybavena ultrazvukovým přístrojem, moderním 
flexibilním endoskopem a urodynamickým přístrojem. 
Umožňuje tak poskytovat urologickou péči na vysoké od-
borné úrovni.

Pro všechny pacienty z Mníšku a okolí je to jistě dobrá zpráva, že ne-
musí jezdit za kvalitní urologickou péčí do Prahy či Příbrami a že se po-
dařilo tuto odbornou ambulanci v našem městě otevřít. V ambulanci 
je možné provádět komplexní vyšetření všech pacientů s hyperplasií 
prostaty a též preventivní vyšetření, které by po 50. roce věku měl 
absolvovat každý muž, který dbá o své zdraví. Příznaky urologických 
onemocnění zprvu často jen mírně obtěžují, ale následky neléčených 
a zanedbaných onemocnění mohou být značně nepříjemné.

Smlouvy s pojišťovnami jsou zatím uzavřeny se Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnou a Pojišťovnou ministerstva vnitra, s ostatními po-
jišťovnami jednání probíhají. Ordinační doba je vždy ve středu  
od 13.00 a je možné se objednat na tel. 605 789 134. 

UROLOGICKÁ AMBULANCE  
OPĚT V MNÍŠKU
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InzerceInzerce

PF 2011
Já jsem malý kominiček, 

čistý komín Vám zajistí můj tatíček. 
Od sazí ho vyčistí, 
vložkování zajistí. 

Kotel Vám i dopojí
revizní a technickou zprávu vyrobí.

Přeji štěstí, zdraví
a Váš komín bez sazí.

Revizní technik komínů 
kominický mistr

Karel Staněk
tel.: 604 720 623
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SALSA PRO ŽENY V DOBŘÍŠI
Máte ráda tanec, ale nikdy jste neměla  

odvahu si přijít zatancovat?
Chcete si zlepšit držení těla, vytvarovat  

si postavu a zvýšit si sebevědomí?
Chtěla byste tančit, ale chybí vám  

taneční partner?
Myslíte si, že tanec je jen pro -náctileté  

a vy už jste svoji šanci propásla?
Chcete svůj volný čas strávit efektivně  

a s pohybem?
Chcete udělat něco pro své zdraví a zároveň  

se při tom dobře pobavit?

Nové kurzy salsy od 18. 1. 2011 
Informace a přihlášky: 
Tel. +420 604 893 717  

e-mail: salsainfo@seznam.cz, www.petradance.cz
  nebo  Slender you, Mírové náměstí 190, Dobříš      

tel.:+420 723 612 245 

Trápí Vás představa, jak se po náročném dnu  
vracíte do domácnosti, kterou v každodenním  

shonu nestihnete uklidit? 

Již několik dní nemáte čas vyžehlit prádlo?

Tyto starosti nechte na nás. 

Sdělte nám Vaše představy a přání a my  
Vám je splníme.

 

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle  
nebo e-mailu a my Vám zodpovíme nebo zašleme 
podrobnější informace.

Telefon: 777 063 485
E-mail: uklid-domacnosti@seznam.cz
www.uklizeni-domu.eu
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Uzávěrka č. 208 
Uzávěrka č. 208 je v pátek 28. ledna 2011  

do 10 hod. pro příspěvky dodané do podatelny 
MÚ, v pondělí 31. ledna  2011 do 8 hod. ráno  

pro příspěvky zaslané mailem.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:
- velkoobchod potraviny, drogerie  

ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

PRACOVNÍK MASO-UZENINA:
•praxe v oboru maso-uzenina, samostatnost  

a organizační schopnosti, 

•stálá pracovní doba, jednosměnný provoz,  
práce v chlazeném prostoru.

POKLADNÍ:
•jednosměnný provoz pondělí-pátek, sobota 1x za 3 týdny.

PRACOVNÍK DROGERIE:
•manipulace se zbožím, objednávání.

Tel. 777 661 111, 608 777 977 po 14. hodině.
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LÉČIVÉ MASÁŽE
indické masáže hlavy
klasické
baňkové
medové
energetické
Breussovy
lávovými kameny

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

PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKÁZEK!

- výměny rozvodových řemenů
 - diagnostika, elektrikářské práce

 - servis klimatizací, geometrie
 - náhradní vozidlo 297,-Kč/den s DPH 

Příbramská 854, www.auto-pecka.cz
tel.: +420 318 522 557, +420 603 263 857

Auto Pecka Dobříš
servis vozů Renault

UVAŽUJETE O PRODEJI ČI PRONÁJMU VAŠÍ NEMOVITOSTI?
NABÍDNĚTE JI PŘÍMO NAŠIM KUPUJÍCÍM.

 Solidní pár s malým dítětem koupí malý RD, 
i před rekonstrukcí, cena do 1.800.000 Kč.
 
Starší žena koupí menší byt v Mníšku pod 
Brdy, cena do 1.200.000 Kč.

 Podnikatel koupí stavební pozemek v Mníš-
ku pod Brdy, ideálně oblast Za Rybníky, Kví-
kalka, Stříbrná Lhota, Skalka apod., platba 
hotově.
 
 Mladý pár koupí rekreační chatu na vlastním 
pozemku, cena do 2 mil. Kč.
 
 Zajištění manželé koupí RD v Mníšku pod 
Brdy či Stříbrné Lhotě s větší zahradou, cena 
do 7.000.000 Kč, spěchá.

 Majitel cykloservisu koupí nemovitost vhod-
nou k bydlení a podnikání – větší rekon-
strukce není překážkou.

 Významný zahraniční klient poptává RD 
nebo pozemek, podmínkou pěkné místo. 
 
Zajištěná rodina koupí rodinný dům ve star-
ší zástavbě, i před rekonstrukcí.
 
 Lékařka shání stavební parcelu v Mníšku 
pod Brdy, podmínkou je pěší dostupnost 
do centra.
 
Chovatel koní shání větší pozemek s výmě-
rou 1–4 ha.

 Mladá rodina hledá pronájem bytu 2+1 až 
3+1, cena do 10.000 Kč včetně poplatků.

 Rodina se dvěma psy hledá pronájem RD 
se zahradou, cena do 13.000 Kč včetně 
poplatků. 

 Důchodkyně shání garsonku či byt 1+1 
k dlouhodobému pronájmu.

Výběr z poptávky 
našich klientů 

Ke koupi: K pronájmu:

Zdeňka Benešová 

realitní makléřka pro Mníšek pod Brdy a okolí

tel.: 728 961 519 

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

klientský den: 

každé pondělí 8–16 hod, 

po dohodě schůzka možná kdykoliv
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OVĚŘTE SI 
ZDARMA 
SPRÁVNOU 
CENU!

PRODÁVÁTE? PRONAJÍMÁTE?

  otevřeli jsme pro vás klinentské 
centrum v Mníšku pod Brdy na 
náměstí – jsme Vám blízko!

   v databázi evidujeme klientelu 
poptávající tuto lokalitu – platba 
v hotovosti!

   jsme exklusivními partnery projektu 
MNÍŠECKÝ EDEN – NOVÉ BYTY 
OD 970.000,- KČ vč. DPH!

Uvažujete o prodeji Vaší nemovitosti 
a chtěli byste zajistit rychlý a profe-
sionální prodej za nejvyšší cenu?

Využijte možnosti přímo kontaktovat 
naše specialisty pro tuto lokalitu:

Jiří Dostál - tel. 608 321 545 
Zdeňka Benešová - tel. 728 961 519

nebo přijďte osobně do naší kanceláře 
v Mníšku pod Brdy.

GENERAL REALITY – REALITNÍ KANCELÁŘ VE VAŠEM KRAJI
kontaktní adresa: nám. F. X. Svobody 30, Mníšek pod Brdy 
tel.: 233 344 810, bezplatná linka: 800 800 145 
www.mniseckyeden.cz nebo www.general-reality.cz

  MŮŽEME VYKOUPIT I VAŠI 

NEMOVITOST – PENÍZE IHNED!
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