
S oteplením a nástu-
pem prvních jarních 

dnů se připravují první 
stavební akce, opravy a 
další, například kultur-
ní aktivity. Co nás letos 
bude čekat, na co se mů-
žete těšit a co nám více či 
méně bude komplikovat 
život?
V letošním roce město 
zaměří svoji pozornost na 
Staré sídliště. Připravuje 
se zde oprava a rozšíření 

městského dětského hřiště a první oprava některých komunikací. Bude se 
jednat především o část ulice 9. května a ulice K Rybníčku. Také mateřská 
školka 9. května dostane nové zateplení a novou krytinu střechy. Ty, kdo 
využívají vodu z altánu na Skaleckém náměstí, možná potěší, že do léta by 
se celý altán měl opravit. Nebude už bílý a oprýskaný, ale dostane hnědou 
palisandrovou barvu. Také vnitřek altánu dozná změn. Rádi bychom ho 
opravili tak, aby bylo možné odebírat vodu z výtoku i v zimě a altán mohl 
zůstat i v tomto období otevřený. Nejsou to ale jenom opravy. V domově 
důchodců se připravuje nová urologická ordinace a malý obchod pro op-
tika. Nebudete pak muset jezdit s opravou brýlí do Dobříše nebo až do 
Prahy. 
V poslední době vznikl na Starém sídlišti velký problém. Je jím nová „dis-
kotéka“ v domě č. p. 520. Tento provoz zde město nikdy nepovolilo a ani 
ho nebude tolerovat. Ve chvíli, kdy byl zrušen Klub 552 a pořádek na Ska-
leckém náměstí se podařilo uvést do relativně poklidného stavu, vzniká 
zde něco, co nemá obdoby a na Mníšek rozhodně nepatří. Městský úřad 
v tomto směru vyvine maximální úsilí, aby se situace vrátila k normálu a 
podobné výstřelky se v budoucnu neopakovaly. 
Práce budou probíhat i na Novém sídlišti a v přilehlých ulicích. Po-
čítá se především s dokončením rekonstrukce ulice Jana Šťastného a 
s rozšířením parkovišť. Vzniknou zde druhý chráněný přechod ke ško-
le a nová parkovací místa. V průběhu výstavby tedy očekávejte krát-
kodobé uzavírky ulice a omezování provozu. Omezení dopravy oče-
kávejte i na ulici Ke Škole. Dočasně, přibližně na jeden a půl měsíce, 
po ní bude vedeno zásobování pro novou výstavbu na Oriolu, a to  
z důvodů stavby kanalizace a vodovodu v horní části ulice Dobříšská. 

městečka pod Skalkou
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ROČNÍK 35, ČÍSLO 204  DUBEN 2010
Město Mníšek pod Brdy ZDARMA

Co se v letošním roce připravuje ve městě?
Město Mníšek pod Brdy vás zve na 
XI. Poberounský folklórní festival

STAROČESKÉ MÁJE
sobota 15. května 2010

Zámek a náměstí F. X. Svobody, Mníšek pod Brdy

  9.00  Zahájení jarmarku
10.00  Májová pobožnost u kostela sv. Václava
13.00 Třehusk, nádvoří zámku
13.30 Slavnostní májový průvod ze zámku na náměstí  
 – hraje Třehusk (spolky, děti, soubory, starosta v bryčce,  
 hasiči, historická stříkačka…)
13.50 Třehusk, Poberouní 
 + předání práva k pořádání májů
14.30  Děti MŠ 9. května, Mníšek p. Brdy
14.45 Děti MŠ nová, Mníšek p. Brdy
15.00 Děti ZŠ Komenského, Mníšek p. Brdy
15.15 Předání cen za Velkou ohňostrojovou soutěž 
15.35 Proměny, Řevnice  
16.00 Patronky, Mníšek p. Brdy, Dobříš 
16.30 Kamýček, Kamýk nad Vltavou
17.00 Kolíček, Zbraslav
17.30 Vonička, Čestlice 
18.00 Pramínek, Černošice
18.30 Notičky, Řevnice
19.00 Malý dechový orchestr učitelů a žáků ZUŠ Dobříš

Město Mníšek pod Brdy se těší na májové setkání.
dokončení na str. 4
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Slovo starosty

VÁŽENÍ MNÍŠEČTÍ, RYMAŇŠTÍ 
A STŘÍBRNOLHOTŠTÍ,

je po velikonočních svátcích a s lepším po-
časím začínáme zahajovat i první stavební 
práce ve městě. V letošním roce toho bude 
opět hodně a proto jsem tomuto tématu 
věnoval i část prostoru v úvodu našeho 
Zpravodaje.  Při těchto stavbách dojde i 
ke krátkodobým omezením dopravy na 
některých komunikacích, především v uli-
cích Lhotecká a Jana Šťastného. Prosíme 
proto o shovívavost, neboť omezení budou 
krátkodobá a výsledek jistě bude stát za to.  
O omezeních budete předem informováni 
rozhlasem a na internetových stránkách 
města. 

V letošním roce i tyto www stránky doznají 
několika změn. Půjde především o zprovoz-
nění zbrusu nové fotografické galerie měs-
ta a celé sekce „Pro turisty“ s interaktivními 
mapami cyklotras a turistických stezek. 
Fotogalerie navíc bude obsahovat i pano-
ramatické snímky náměstí, Skalky a dalších 
zajímavých míst našeho města. 

Rád bych ale připomenul důležitější věc.  
V letošním roce nás budou čekat dvoje 
volby. Ty první v květnu do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky. Možná 
po všech těch tahanicích ve sněmovně, kte-
rých jsme si za poslední měsíce zažili víc než 
dost, se situace trochu zklidní. Proto přeji 
vám všem, až budete volit, abyste vybírali 
s rozmyslem a s rozumem. Některé líbivé 
předvolební sliby, kterých je dnes všude 
skutečně hodně, nemají s realitou, ve kte-
ré dnes žijeme, pranic společného. Víme to  
z praxe. Ať už volby dopadnou jakkoli, stát-
ní kasu určitě nenaplní populismus. Bude 
se muset hlavně šetřit. Dnešní stav je však 
důsledkem toho, že v době hojnosti se utrá-
celo a žilo na dluh. A dnes, v době normální, 
najednou chybí.  Mnozí si přitom stále mys-
lí, že stát je bezedná pokladna a ti co roz-
hodují, nemají odvahu říct, že na některé 
věci prostě není.  Přeji tedy každému ještě 
jednou šťastnou ruku a dobrou volbu. 

dr. Petr Digrin, starosta

l RM bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací Městského 
úřadu Mníšek pod Brdy za rok 2009 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svo-
bodném přístupu k informacím a nařízení vlády č. 364/1999 Sb.

l RM schvaluje Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Nová na školní rok 
2010/2011.

l RM souhlasí s projektem a následnou realizací stavby PS 1250 – nové elektrické 
kabelové vedení NN na pozemku č. parc. 708/12 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

l RM souhlasí s využitím prostoru areálu na Skalce a jedné místnosti v objektu 
kláštera při příležitosti pořádání Mistrovství ČR v orientačním běhu ve dnech 17. a 
18. 4. 2010 v případě souhlasných vyjádření všech příslušných organizací a dodr-
žení zákonných povinností.

l ZM ukládá RM aktualizovat Návrh opatření k zabezpečení vodních nádrží na k.ú. 
Mníšek pod Brdy v návaznosti na Povodňový plán města a nejpozději na zářijo-
vém zasedání ZM předložit komplexní zprávu o stavu vodních nádrží s návrhem 
nápravných opatření.

l ZM schvaluje rozpočet města Mníšek pod Brdy na rok 2010 a rozpočtový výhled 
na léta 2011-2013. O rozpočtu se více informací dozvíte dále ve Zpravodaji. 

l ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků v  rámci grantového řízení GRANT 
2010.

l ZM schvaluje OZV 4/2010 o místním poplatku za zhodnocení stavebního po-
zemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

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

Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
MĚSTSKÝ ROZHLAS je nově přidaným odkazem v sekci Informační servis levého 
sloupce internetových stránek města. Budou zde pravidelně zveřejňována hlášení 
městského rozhlasu, vč. např. hlášení o odstávkách energií, informací městského 
úřadu apod.

FINANČNÍ ODBOR
Upozorňujeme občany, kteří mají trvalé bydliště v Mníšku pod Brdy a současně jsou 
vlastníky rekreačního objektu  v katastrálním území Mníšek pod Brdy na povinnost 
uhradit i za tuto nemovitost  místní poplatek Kč 500,- za svoz komunálního odpadu.

Pokladna městského úřadu je otevřena v pondělí a středu od 7.30 do 11.30 a od 
12.30 do 17.30 hodin a v úterý od 8.00 do 11.30 hodin.

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
Hasičský záchranný sbor musel za poslední měsíc opakovaně vyjíždět k hašení kon-
tejnerů nebo popelnic na směsný odpad. Upozorňujeme proto zejména majitele 
chat a rekreanty, aby nevhazovali do kontejnerů a popelnic horký popel, což byla 
pokaždé příčina požáru. Nejen, že dochází ke zbytečnému výjezdu záchranných 
složek, tedy hasičů, ale hrozí zejména velké nebezpečí rozšíření požáru. Původce se 
také vystavuje vysoké sankci a správnímu řízení.

MĚSTSKÁ POLICIE
Varujeme občany před falešnými kontrolory plynoměrů nebo elektroměrů. Pokud 
vás taková osoba navštíví, požadujte předložení průkazu, kde je oprávnění a jméno 
kontrolující osoby. Pokud se dotyčný neprokáže průkazem nebo bude jinak pode-
zřelý, kontaktujte policii na čísle 158. 
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Předkládaný návrh rozpočtu zajišťuje nejen běžný chod správy a 
údržby města, nejnutnější údržbu majetku, chod městského úřadu, 
příspěvkových organizací, zajištění bezpečnosti a pořádku a finanč-
ních plnění úvěrů a úroků dle splátkových kalendářů a plnění po-
vinností z dříve uzavřených smluv. Dále, i když v omezenější formě, 
finančně podporuje činnosti, které jsou nutné pro budoucí rozvoj 
města - projekční činnosti, inženýring přípravy investičních akcí a 
rekonstrukcí, územní plánování.  
Hlavní prioritou rozpočtu roku 2010 jsou dokončení odkana-
lizování Rymaně, dokončení výstavby kanalizace a vodovodu  
v Mníšku pod Brdy a na Stříbrné Lhotě, rekonstrukce mateřských 
školek, rekonstrukce ulic Nového sídliště společně s parkováním 
a zahájení rekonstrukce ulic Starého sídliště, pokračování ve vý-
stavbě zázemí pro hasiče v Rymani. Pro rekonstrukci MŠ 9. května 
je do rozpočtu zařazen podíl města na financování dotační akce. 
Podobně je to u další priority - rekonstrukce budovy MÚ, kde je 
zařazen podíl města na dotaci MMR - řešení bezbariérových bu-
dov státních správ. Zbývající prioritní akce budou do rozpočtu 
zařazeny formou rozpočtových opatření v závislosti na vývoji 
příjmové strany rozpočtu (dotace). Závazky města pro rok 2010, 
které vyplývají z realizace projektu Baně II jsou ošetřeny příjmem  
z předplaceného nájemného. Částka ve výši 70 % předplaceného 
nájemného bude opětovně zanesena do rozpočtu města na straně 
příjmů v následujících letech s ohledem na příjem investiční dotace 
SFŽP na realizaci akce Baně II. Tímto příjmem dojde k významnému 
snížení finančního závazku města. Územní plánování je pak realizo-
váno s přispěním prostředků jednotlivých podílníků na plánování 
(ČEZ, město).
V příjmové části rozpočtu tedy nejsou zapojeny příjmy, které 
mohou vzniknout z přijatých dotací. Jedná se především o dota-
ce na vybudování kanalizační a vodovodní sítě ve Stříbrné Lhotě, 

dotace Ministerstva kultury ČR z fondu regenerace MPZ, dotace  
z fondů Středočeského kraje, dotace MMR, SFŽP na zateplení  
MŠ 9. května a dotace z ROP na náměstí.
Vzhledem k negativní změně ve vývoji daňových výtěžností města 
byl tento rozpočet sestaven tak, aby zajistil provoz města a veškeré 
investiční akce, na které město obdrželo dotace.
 Olga Šibřinová, FO

Začalo jaro a je dobré si připomenout nebezpečí, kteréz hlediska 
možnosti vypuknutí požáru v této době nejčastěji hrozí. Jsou to roz-
sáhlé požáry trávy a dalších porostů. Nejčastější příčinou takových 
požárů bývá vypalování staré trávy.  
Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je za-
kázáno Zákonem o požární ochraně, Zákonem o ochraně přírody a 
krajiny a Zákonem o ochraně ovzduší. Fyzické osobě, která vypaluje 
porosty, lze uložit pokutu do výše až 25 tisíc Kč.   
Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu po-
dobnou té spalované, a to po povrchu suché vegetace, zanesením 
ohně větrem nebo i proudy horkých spalin s jiskrami a přenesením 
ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo 
na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostateč-
ně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegeta-
ce. Takový oheň může „doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a 
objevit se i po několika dnech. Bohužel může nastat i udušení lidí  
v kouři a uhoření při nezvládnutém, původně jen malém kousku 
vypalované plochy.
Pomineme-li tato nebezpečí, je třeba si uvědomit také to, jakým 
způsobem ohrožuje tento způsob jarního úklidu přírodu. Velký žár, 
který při hoření trávy vzniká (až 800 oC) může způsobit zničení vět-
šiny vývojových stádií hmyzu nebo dokonce jejich úplné vyhubení, 
kouřové zplodiny ohrožují živočichy sdružující se na stromech a ke-
řích až do výšky tří metrů. Na vypalování trávy doplácejí i chránění 
čmeláci, kteří přezimují v mělkých myších dírách. Ničivý dopad má 

Informace k rozpočtu města

Strážníci městské policie i MÚ přija-
li řadu upozornění na výskyt černé 
zvěře ve středu města v lokalitách 
Obora a Pivovárka. 
Tato situace vznikla nejen díky tuhé 
zimě, ale také proto, že divoká pra-
sata ve městě snadněji nacházela 
potravu z odpadků, které lidé čím dál 
častěji odkládají na zcela nevhodná 
místa. Např. zahrádkáři se často zba-
vují biologického odpadu zřizováním 
kompostů za ploty zahrádek, což je 
pro prasata velmi lákavé.
Úřad se snažil najít možnosti a part-
nery pro řešení situace. Problém byl 

konzultován s Městským úřadem Černošice, s mysliveckým sdru-
žením a odborníky Střední lesnické školy v Písku.
Všechny lokality ve městě jsou však nehonebními pozemky a ne-
lze tady provádět odstřel zvěře. To by bylo samozřejmě ve městě 
i velmi nebezpečné. Uvažovalo se o odchytu zvířat do odchyto-
vých zařízení, což v našem případě lze jen těžko provést, neboť se 
nejedná o uzavřené prostory, jakými jsou např. obory. Další mož-
ností byla aplikace chemické látky. 
Město se rozhodlo pro druhou možnost, a to ošetření lokalit che-
mickou látkou (kyselina máselná). Tou se označují stromy a keře  
v rozmezí asi 15 m a vytváří se tak pachový plot kolem míst, kde je 
nežádoucí vstup zvěře. Pachové stopy však působí krátkodobě a 
musí se opakovat, proto jde o finančně náročné opatření. 
Rada města projednala situaci a navrhovaná řešení a rozhodla, 
že město přispěje nákupem prostředků na zajištění pachového 
ohradníku a myslivecké sdružení by po dohodě provedlo aplikaci 
na patřičných místech
 Věra Landová, tajemnice, OVV

Co s divokými prasaty ve městě?

Nebezpečí vypalování trávy
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Od posledního příspěvku  
v únorovém čísle Zpravodaje se 
řada prací s ohledem na poča-
sí dostala do tempa. Práce na 
mateřské škole Nová pokračují 
v plném nasazení a nástavba 
začíná vyrůstat nad původní 
střechou. 
Připravují se schůzky na pokra-
čování vodovodu a kanalizace 

Rymaně, Kvíkalka a V Lipkách. Termíny schůzek budou dotčeným 
občanům včas oznámeny. Dále bylo vypsáno výběrové řízení na vo-
dovod a kanalizaci Stříbrná Lhota. Práce na této akci budou započaty  
v létě. Termíny jsou též vázány na přidělení dotací. 
V současné době se mapují škody na komunikacích po zimě a již nyní 
víme, že budou značné. Největší výtluky jsou postupně opravovány a 
práce budou dál pokračovat. V nejbližších měsících se II. etapou na-
váže na rekonstrukci ulice Jana Šťastného až k ulici Nádražní. 
Nyní informace k bytové  otázce. V posledním čísle Zpravodaje jsme in-
formovali o dluzích na nájmech. Tento problém je dlouhodobého cha-
rakteru a je společně se správcovskou firmou TEAR sledován a řešen. 
Nadále jsou některé případy řešeny soudně a exekučně. Byla dokonče-
na kontrola sklepů v domě č. p. 555. V měsíci březnu se uskutečnila usta-
vující schůze společenství vlastníků bytových jednotek bývalého vo-
jenského domu  9. května (č. p. 836  a 837). Zůstává zde nadále jeden byt  
v majetku města, který bude opětovně vypsán k prodeji obálkovou me-
todou. Práce OSMI jsou nadále zaměřeny na pokračování  údržby měst-
ského bytového fondu, pronajatých nebytových prostor města a nyní  
i sauny, která si vyžaduje větších oprav. 
Závěrem je nutno zdůraznit, že zejména ve víkendových dnech do-
chází k velkému nárůstu  vandalismu, což zcela zbytečně finančně za-
těžuje pokladnu města, a to nesmyslným ničením dopravních značek 
a jiného mobiliáře ve všech částech města.
 Jaroslav Bednář, OSMI

Investice a rekonstrukce pokračují

dokončení ze str. 1

Vyhodnocení 

Velké ohňostrojové předsilvestrovské soutěže
Město Mníšek pod Brdy vyhlásilo soutěž, jež byla součástí Před-
časného Silvestra s ohňostrojem, který se již tradičně konal  
30. prosince 2009. Úkolem soutěžících bylo poznat, na jakou hudbu 
byl komponován ohňostroj. Soutěže se zúčastnilo několik desítek 
soutěžících, kteří také ve většině případů správně odpověděli (oh-
ňostroj podkreslila skladba z filmu Letopisy Narnie).

Porota vyhodnotila všechny odpovědi a nakonec bylo provede-
no losování cen. Fotoaparát KODAK vyhrál Vladimír Arnolt, MP3 
získávají Jaroslava Pokorná, Matyáš Vinický a Andrea Křížová. 
Knižní vydání filmu Letopisy Narnie obdrží Dominik Šinágl, Jana 
Kalbáčová a Petr Ill. Barbora Hodosiová, Matouš Bolek a Tereza 
Kůsová si mohou přijít pro knižního obrázkového průvodce filmu.

Ceny budou předány v rámci festivalu Staročeské Máje na 
náměstí F. X. Svobody, v sobotu 15. 5. 2010 ve cca 15.00 hod. 
Zveme všechny výherce i účastníky soutěže. Blahopřejeme!

vypalování také na plazy, z nichž převážná většina patří mezi ohro-
žené druhy. Ve stanicích pro handicapované živočichy každý rok 
končí i pár zvířat s popáleninami, často se jedná o ježky. 
Negativní dopad vypalování trav se netýká pouze živočichů, ale 
také rostlinných společenstev a půdních mikroorganizmů. Výsled-
kem bývá snížení druhové rozmanitosti společenstev rostlin, živo-
čichů a mikroorganizmů. Někteří zahrádkáři se domnívají, že popel, 
který takto vznikne,  je dobrým hnojivem   a že tím naopak obohatí 
půdu o živiny. Popel je však velmi často rozfoukán větrem nebo jej 
splaví déšť, takže se potřebné živiny do půdy stejně nedostanou. Ve 
všech ohledech je lepším způsobem ponechání staré trávy, která se 
rozloží a živiny se pozvolna uvolňují a navíc obohatí půdu o velmi 
důležitou organickou složku. Aby trávník dobře vypadal, je nejlepší 
trávu vyhrabat a zkompostovat.
Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanove-
ných jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtě-
žování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých 
hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a 
prostředků na prvotní hasební zásah.
Hořlavý biologický odpad může fyzická osoba spalovat jen za pod-
mínek, že:
1. pálení provádí na vlastním pozemku a v dostatečné bezpečné 
vzdálenosti od budov a volných skládek např. palivového dřeva 
apod.,
2. pálení provádí osoba starší 18 let - osoby mladší mohou tuto čin-
nost vykonávat jen za dozoru dospělé osoby;
3. pálení není prováděno v období dlouhotrvajícího sucha, za větr-
ného počasí apod.,
4. po ukončení pálení je ohniště bezpečně uhašeno a následně pro-
váděna kontrola po dobu nejméně 8 hodin.
Plánované pálení je třeba ohlásit Hasičskému záchrannému sboru a 
to buď telefonátem 950 870 444 anebo prostřednictvím internetu. 
Na webových stránkách HZS Středočeského kraje www.hzskladno.
cz je odkaz Evidence pálení, kde je možno vyplnit a odeslat jedno-
duchý formulář.
 Miloš Navrátil, OKS, zdroj HZS Kladno

Naše pozornost bude zaměřena i na dokončení obnovy dětského hřiště 
u paneláků. V minulém roce se podařilo vybudovat první část hřiště pro 
malé děti a letos se dokončí úprava pro ty starší. Plácek na „čutanou“ 
dostane nový umělý povrch pro fotbálek a brusle, plochu pak ohraničí 
ochranné sítě. Novinkou bude zcela atypická terénní nerezová sklu-
zavka, podobná,  jako je na fotografii. Práce na mateřské školce pak po-
kračují podle plánu a začátkem nového školního roku se otevře nová 
třída a zbrusu nová základní umělecká škola.
V Rymani se počítá s dokončením kanalizace. V průběhu měsíce 
dubna se začne s pokládkou tlakové kanalizace ve Staré Rymani a ná-
sledně práce přejdou do Kamenného a nakonec na Hladový Vrch. Práce 
ve Staré Rymani budou ukončeny v letošním roce. V Kamenném a na 
Hladovém Vrchu se nejspíš bude pracovat ještě v příštím roce. Rymaňští 
hasiči a fotbalisti také letos dostanou první část nové klubovny.
Ve Stříbrné Lhotě se začne pracovat na výstavbě kanalizace a vo-
dovodu. Termín zahájení akce by měl být koncem srpna. V předstihu 
se v minulém roce v některých ulicích Lhoty vybudovalo nové veřejné 
osvětlení a od srpna směrem od Křížku „pojede kanalizace a vodovod“.     
A co se plánuje nebo buduje v dalších částech města, které jsem do-
posud nezmínil a kde lze očekávat změny? Drobná omezení v průběhu 
dubna budou po celém městě, a to v souvislosti s opravami komunika-
cí po zimě. Tyto opravy se dotknou především ulic Komenského, Řev-
nická, Lhotecká, Dobříšská a dalších. Hlavní stavbou letošního roku v 
Mníšku bude dokončování kanalizace a vodovodu v ulicích Na Kvíkalce, 
V Lipkách, Prostřední, Pod Lesem, K Remízku, Lhotecká a v dalších. Počí-
táme i s vybudováním kanalizace v ulici Na Oboře. Tato stavba bude do-
končena v letošním roce v plném rozsahu. Další úpravy dozná hřbitov. 
Zde se počítá s vybudováním menší rozptylové loučky a pokračováním 
rekonstrukce ohradní zdi. Důležitou stavbou, o kterou město již několik 
let usiluje, je protihluková bariéra od dálnice. Její plán doznal za po-
slední rok podstatných změn, a to především v tom, že se prodloužila. 

Začne přibližně tři sta metrů za dálničním podjezdem k městu a skončí 
kousek za hřbitovem. Zde naváže na zemní protihlukový val, budovaný 
společností, která staví bytové domy u dálnice. Vlastní stavba stěny by 
se měla zahájit na podzim letošního roku.  
Na závěr tohoto článku bych rád upozornil všechny, kteří využíváte kon-
tejnery nad nádražím. V těchto místech byla instalována nová kamera 
městské policie, která sleduje prostor kontejnerů. Tato kamera je se zá-
znamem a má vysoké rozlišení, včetně nočního vidění. Byla instalována 
z toho důvodu, že v těchto místech odkládají odpad firmy, a to skuteč-
ně ve velkém. Tyto kontejnery jsou určeny pouze pro občany Mníšku a 
přilehlých chat. Objemný komunální odpad lze bez problémů uložit na 
sběrném dvoře. 
 Dr. Petr Digrin, starosta
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             INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU V MNÍŠKU POD BRDY  
K ORGANIZACI A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB  

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DATUM KONÁNÍ VOLEB
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky se budou na území České republiky konat ve dnech  
28. a 29. května 2010. 

Dne 28. května 2010 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a dne 29. května 2010 (sobota) se bude hlasovat 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Za jakých podmínek má občan České republiky právo hla-
sovat 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 do-
datečně 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 vy-
tváří pouze pro jednotlivé konkrétní volby.

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

Vede obecní úřad pro voliče = občany České republiky, kteří jsou  
v obci hlášeni k trvalému pobytu. Obecní úřad uzavře stálý se-
znam dva dny přede dnem voleb, tj. ve středu 26. května 2010 
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 ověřit, 
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 obecní úřad pro voliče, kteří nejsou v územním obvodu obce 
přihlášeni k trvalému pobytu, popř. nemohou hlasovat ve voleb-

ním 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 uve-
dené v ad I a II., zapíše voliče do zvláštního seznamu na základě 
údajů správy příslušného ústavu, objektu nebo zařízení. Úda-
je musí být předány nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování,  
tj. v pátek 21. května 2010 do 14.00 hodin a podle potřeby je ak-
tualizují.

Velitel, správa příslušného ústavu, objektu nebo zařízení zašle ve 
spolupráci s obecním úřadem, který vede zvláštní seznam, obec-
nímu úřadu v obci, kde je volič zapsán ve stálém seznamu, po-
tvrzení 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 za-
psán do zvláštního seznamu, obecnímu úřadu v obci, kde je volič 
zapsán ve stálém seznamu voličů (viz vyhláška č. 233/2000 Sb.)

Voličské průkazy
Od 8. 2. 2010 si můžete písemně požádat o vydání voličského 
průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny  Parlamentu ČR, které 
se uskuteční ve dnech 28. a 29. 5.2010. 

Žádost musí obsahovat váš ověřený podpis  - termín pro písem-
né žádosti o vydání voličského průkazu je nejpozději dne 25. 5. 
2010, 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 osob-
ním dokladem. Nejpozději však 26. 5. 2010 do 16.00 hodin .

Vydávání voličských průkazů

Vydávání voličských průkazů bude zahájeno dne 13. 5. 2010, kdy 
voličské průkazy budou na základě podaných žádostí zaslány na 
doručovací adresy žadatelům či budou vydávány osobně přímo 
žadatelům. Termín pro ukončení předání voličských průkazů ža-
datelům osobně je 26. 5. 2010 v 16.00 hodin.

Hlasování na voličský průkaz

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

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 je najdete na www.mnisek.cz
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             INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU V MNÍŠKU POD BRDY  
K ORGANIZACI A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB  

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky, konaných ve dnech 28.5.2010 a 29.5.2010 jsou 
stanoveny tyto volební okrsky pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

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

Mníšek pod Brdy
Čisovická – č. p. 20, 21, 33, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 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 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
Rymáňská
Švermova

Volební místnost: 
DOMOV PRO SENIORY, 
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 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
Včelník
Za Lesem
Zimní
a dále č. p. 1112, 226, 1078
č. e. 0737, 0723, 0129, 0134, 0187, 0202, 0132

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 je najdete na www.mnisek.cz
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Tomáši, máš koníčka mezi svými 
vrstevníky ne zrovna běžného. Jak 
tě napadlo se mu věnovat?
Koníček to zcela běžný není - nás 
mladých chovatelů je poměrně 
málo. Vím, že na Mníšecku jsme 
tak čtyři. K chovu králíků mne  při-
vedli můj táta a bratr. Můj děda 
také choval čistokrevné králíky, 
praděda holuby. Před lety pořá-
dali v zámecké zahradě v Mníšku 
výstavy. Sám jsem dědu ani pra-
dědu osobně nepoznal ...možná, 
že to mám po nich, asi geny. 

Představ nám trochu své svěřence. 
Kolik máš druhů a čím jsou jednotli-
vé druhy zajímavé?
Chovám jedno plemeno králíka – 
je to Oranžový rex,  ten je zajíma-
vý hebkou srstí a barvou.

Srst je jako samet. Nebylo to moje 
první plemeno, začínal jsem s 
Marburskými králíky. Ti jsou modří 
a nemají tak hebkou srst. Jinak je 
plemen králíků 67 a stále přibývají 
další. Hodně chovatelů se zabývá 
jejich šlechtěním.

Věnovat se této zálibě představuje 
zřejmě především spoustu času, 
který musíš ze svého volného času 
oddělit. Jak to zvládáš? 

Času tento koníček spotřebuje 
opravdu moc, každý večer se musí 
králíci nakrmit a zaopatřit vodou. 
Největší práci dá udržet všechny  
v čistotě a zdravé. Po výběru nej-
lepších mláďat musím vypsat při-
pouštěcí potvrzení (k tomu mám 
program v počítači).Vše odešlu 
registrátorovi, ten mi na každého 
králíka přidělí číslo. Po přiděle-
ní čísel od registrátora se musí 
králíkovi vtetovat číslo do ucha. 

Málo kdo ví, že každý čistokrevný 
králík má svůj rodokmen (jakoby 
občanku). Před každou výstavou 
se králík musí připravit – včet-
ně např. ostříhání drápů. Když je 
dobře připraven,  většinou uspě-
je. Zvládám to dobře, protože mi 
s tím hodně pomáhají můj taťka 
i mamka. Společně odchováme 
přes 100 kusů mláďat ročně.

Můžeš popsat svůj běžný den?
Ráno chodím od sedmi hodin na 
kroužky a po škole jdu domů, ven 
s kamarády chodím málo. Věnuji 
se i dalším aktivitám (motokros, 
florbal). V pět hodin chodím s tá-
tou krmit králíky.

Je tvůj koníček náročný na vybave-
ní a peníze? 
Můj koníček je náročný - ale ne tak 
na vybavení, jako na finance a čas. 
Musíme nakoupit krmení (granu-
le, vločky, slámu). Na soutěžích 
platíme klecné, pro chovné králíky 
jezdíme většinou do Německa. Je 
to nutné, protože oranžové rexy 
chovají včetně nás jenom čtyři 
chovatelé v České republice. Je 
výhoda, že jsem mladý chovatel 
- už jenom proto by mi němečtí 
chovatelé neprodali špatného 
králíka. Hodně chovatelů známe 
z německých výstav osobně. Tam 
jsou opravdu výstavy obrovské 
- 6 000 vystavovaných králíků je 
běžný počet. Za návštěvní den 
prohlédneme jen ta plemena, co 
s tátou chováme a co nás zajímají 
nejvíce. Nic ostatního se stihnout 
nedá.

Pomáhají Ti rodiče nebo sourozenci? 
Hodně mi pomáhá táta a pak i 
mamka.

Jsi členem nějaké zájmové organi-
zace, která se věnuje chovu králíků, 
nebo se svému koníčku věnuješ in-
dividuálně?

Jsem členem ZO ČSCH Rymaně 
(vznikla v letošním roce). Předtím 
jsem byl členem ZO Čisovice.

V roce 2007 jsi obdržel Cenu mi-
nistra zemědělství v kategorii 
„Nejlepší mládežník“. 

Je to tak. Stal jsem se mistrem re-
publiky na Národní výstavě mlá-
ďat králíků. Tato výstava se konala 
v Hustopečích u Brna. Obdržel 
jsem cenu Nejlepší mládežník od 
pana Mgr. Petra Gandaloviče (teh-
dejší ministr zemědělství). 

Máš ještě nějaká další ocenění?

Další cena, které  si moc vážím, je 
pohár za vítěznou kolekci na spe-
ciální výstavě rexů v Komárově a 
Týništi nad Orlicí. Tam jsem zví-
tězil v kategorii s dospělými cho-
vateli. Také jsem se stal nejlepším  
chovatelem okresu Praha-západ. 
Nechci se chlubit, ale je fajn pocit 

- porazit dospělé chovatele.

Jaké jsou Tvé další záliby, pokud na 
ně máš čas?
Další mojí zálibou je motokros. 
Jsem na začátku letošní sezóny,  
kde pojedu krajský přebor a Mis-
trovství České republiky v katego-
rii do 15 let. V loňském roce jsem 
obsadil druhé místo v seriálu zá-
vodů Motochina cup – 2009. Pro-
to chodím málo s kamarády ven. 
Mám opravdu náročné koníčky. 
Každou volnou chvilku se snažím 
trénovat. Když netrénuji na mo-
torce, tak jsme s tátou u králíků 
nebo naopak. Někdy je to honič-
ka, ve škole hraji ještě florbal.

Jsi žákem 6. třídy základní školy. 
Máš už představu, čeho bys chtěl  
v dalším životě dosáhnout?
Určitě bych chtěl dosáhnout zlep-
šení a získat ještě více úspěchů.

Budeme ti držet palce! Díky za 
rozhovor.

S Tomášem Troníčkem si povídala JB

ROZHOVORY S MNÍŠECKÝMI TALENTY

Tomáš Troníček – úspěšný chovatel králíků a jezdec motrokrosu

7. večer pro Tibet v Mníšku pod Brdy
Letošní Večer pro Tibet, již sedmý 
v pořadí, měl příjemnou, intim-
ní atmosféru – ve zšeřelém sálku 
Divadélka „K“ provoněném tyčin-
kami a při tradičním jasmínovém 
čaji se o své zážitky z cesty do 
království Lo Mustang 9. břez-
na podělil Oldřich (Olan) Bubák. 
Původní profesí strojní inženýr 
vystřídal řadu profesí, v současné 
době je tlumočníkem, překlada-
telem, fotografem, vydavatelem 
několik knih a v neposlední řadě a 
profesionálním horským průvod-
cem, členem Královské himálajské 
trekkingové společnosti.

Toho, že vážil cestu z Pardubic pro 
hrstku posluchačů, nelitoval – a 

při projekci nádherných fotografií 
vyprávěl a odpovídal na dotazy 
více než dvě hodiny (ani se ne-
chtělo věřit, jak utekly). Spokojeni 
byli nejen mníšečtí návštěvníci 
besedy, ale i ti, kdo přijeli např.   
z Dobříše nebo z Prahy.
Oldřich Bubák je opravdovou 
osobností – zaujme nejen tím, co 
zažil a ztvárnil ve svých knihách, 
ale také svými životními  názo-
ry – a současně velmi skromným 
vystupováním a smyslem pro hu-
mor. Věřme, že se s ním v Mníšku 
nevidíme naposledy.
Dobrovolné vstupné vybrané na 
této akci bylo zasláno na konto 
Veřejné sbírky Tibet, na projekt 

Kniha pro Ladak. Dík patří panu 
Antonínu Nechybovi, který pro 

tuto akci zdarma poskytl divadel-
ní sál i technické zázemí. JB 

7
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Dětský karneval

Dětským maškarním rejem za-
končila OÁZA období masopus-
tu. Konal se již tradičně v sále 
Městského kulturního střediska 
v Lipkách za spolupráce Zále-
sáků, kteří se starali o hudbu, a 
klientů Magdalény, o. p. s., kteří 
vyrobili kulisy ke hrám dětí.

Ve velice vkusně vyzdobeném 
sále se sešly děti v přestrojení za 
různé pohádkové bytosti a užily 
si moc hezké odpoledne, kterým 
je provázela Sněhová královna 
Daniela a hodný trpaslík Lucka. 
Děti od nich dostávaly úkoly, při 

kterých se bavili i přihlížející rodi-
če. Přestávku v tanečním křepče-
ní vyplnila maňásková pohádka  
o Karkulce, zahraná Maruškou a 
Jiřkou, následovalo malé pohoš-
tění lineckým koláčkem.

Spokojeni byli všichni - bavící se  
i ti, kteří se o zábavu starali. Pou-
ze jedna z Karkulek uronila pár 
slziček, když s ní do sálu nebyl 
vpuštěn její vlk, pejsek v klo-
bouku. Snad kdyby měl košík...
Těšíme se nashledanou opět za 
rok.
 Marie Sadilová

Lážov Káji Maříka poosmé
O. s. LÁŽOV pořádá osmý ročník tradičního festivalu pohádek pro 
děti Lážov Káji Maříka.
Festival začíná 24. 5. 2010 a končí 28. 5. 2010. Začátek je každý den  
od 9. 30. Jak bývá zvykem, během týdne zahrají klasické pohádky 
naše přední česká divadélka.V amfiteátru budou připraveny sou-
těže pro děti a možnost občerstvení. Festivalová představení jsou 
vždy navštěvována převážně školami a školkami, ale mohou přijít i 
ostatní děti s rodiči.

       Výstavy na Skalce  
 v květnu, červnu a červenci
V kostelíku sv. Maří Magdalény představí od 8. května do 13. června 
výběr ze svých obrazů OLGA MUSILOVÁ-ZEMÁNKOVÁ, která oslaví  
v příštím roce významné životní jubileum. Na vernisáži 8. 5. v 15 hod. 
zahraje Jan Hromas ze  skupiny Kučerovci.

V klášteře bude v neděli 16. května v 15 hod. zahájena výstava obrazů 
grafiky ADÉLY ZBÍRAL a uměleckých knižních vazeb KARLA HAVLÍKA, 
nositele prestižních knihařských ocenění.                          
Výstava potrvá do 6. června 2010.

Kolekce velkoformátových fotografií Michaela Míčka ŠUMNÁ A BEZ-
BRANNÁ  bude vystavena v sále kláštera od 12. června do 6. července 
2010. Vernisáže v sobotu 12. června v 15 hod., v jejímž rámci se usku-
teční koncert Českého saxofonového kvarteta, se zúčastní i David Vávra 
a Radovan Lipus, autoři oblíbeného televizního seriálu Šumná města 
(na nějž tato putovní expozice volně navazuje).  

V kostelíku sv. Maří Magdalény bude od 19. června do 11. července vy-
stavovat své krajiny a květinová zátiší VĚRA MAČKOVÁ. Na zahájení vý-
stavy v sobotu 19. června v 15 hod. zahraje na louce před kostelíkem 
hudební skupina Staré sedlo.

V sobotu 10. července v 15 hod. bude zahájena výstava obrazů LADI-
SLAVA TOMIČE, jenž představí především motivy ze svých milovaných 
Jizerských hor. Výstava potrvá do 1. srpna 2010.

V rámci Skalecké pouti v sobotu 17. července se po skončení mše  
sv. uskuteční v kostelíku sv. Maří Magdalény vernisáž výstavy obrazů 
VLADIMÍRA BALCARA. Expozici bude možno navštívit do 31. srpna 
2010.

Výstavy bude možno navštívit o víkendech a svátcích od 10 do 17 hod., 
v úterý až pátek odpoledne na požádání u správce areálu Skalka
Dobrovolné vstupné bude věnováno na obnovu areálu Skalka.
Blíže o vystavujících se dozvíte na www.mnisek.cz v sekci Kulturní ka-
lendář.

Na všechny vernisáže uvedených výstav bude pro seniory a po-
hybově handicapované občany zajištěn autobus s odjezdem  
z nám. F. X. Svobody vždy ve 14.30 hod. z náměstí F. X. Svobody 
(kromě dne 17. 7., kdy bude odjezd na mši sv. již v 9 hod.) a se zpět-
ným odjezdem do Mníšku v 16.30 hod.
Děkujeme firmě UHER, spol. s r. o., za vstřícnou spolupráci.

Pozvání na koncerty
Tóny ode dna o. s., Hudební škola hl. města Prahy a hudební 
třídy Gymnázia Jana Nerudy ve spolupráci s Římskokatolic-
kou farností Mníšek pod Brdy a Městem Mníšek pod Brdy 

zvou na koncerty klasické hudby  
v rámci hudebního festivalu TÓNY ODE DNA.

Koncert v kostele sv. Václava 
se uskuteční v neděli 25. dubna 2010 v 17 hodin. Vystou-
pí Dívčí pěvecký sbor Buburezy se sbormistryní Miloslavou 
Fouskovou, mluveným slovem doprovodí Petr Ryjáček.

Koncert v barokním areálu Skalka 
se uskuteční v neděli 9. května v 15 hodin. Vystoupí Sym-
fonický orchestr studentů Gymnázia Jana Nerudy s diri-
gentem Ladislavem Cíglerem. Pro seniory a pohybově 
omezené občany bude do areálu vypraven autobus  
s odjezdem ve 14.30 hodin z nám. F. X. Svobody. 

OSLAVTE S NÁMI 
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ!

DĚTSKÝ DEN V MNÍŠKU
Neděle 30. 5. od 13 hodin

areál městského cvičiště  
(ul.Řevnická, vedle garáží firmy M.Uher)

• zábavné soutěže
• živá hudba

• divadlo
• výtvarná dílna

• vystoupení městských 
policistů a hasičů
• posezení u ohně

Pořádají Oáza & Fabiánek & Rorejs

OÁZA chystá na jaro:
1. 5. - „ČARODĚJNICE“  

- posezení na farní zahradě  
s ohněm a pohádkou

29. 5. - 6. 6. - Výstava  
SKALECKÉ KAPLIČKY

30. 5. – DĚTSKÝ DEN  
Mateřského centra 

12. 6. – POHÁDKOVÝ LES  
(pozor, změna termínu!)
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Petra Hůlová, jedna z nejpopu-
lárnějších současných beletristek, 
držitelka ceny Magnesia Litera 
– Objev roku (2003) přijede do 
Mníšku v úterý 20. dubna, začá-
tek setkání se čtenáři v sále MKS  
V Lipkách bude  v 19 hodin.

Další podrobnosti k jednotlivým akcím budou včas oznámeny  
na webu města a na plakátech.  
 MKS + MK

Ivan Kraus – herec, loutkoherec, 
a spisovatel, autor oblíbených 
převážně humorných knížek a 
divadelních her (dvě jeho hry má 
v repertoáru také líšnické Křoví) 
– zavítá do Mníšku spolu s man-
želkou Naděždou Munzarovou  
v úterý 11. května, začátek bese-
dy je také v 19 hodin.

ČÍM PŘEKVAPÍ ZÁMEK MNÍŠEK POD BRDY  
V LETOŠNÍ SEZÓNĚ?
Zámek Mníšek pod Brdy chce být opět místem zážitků pro všechny. 
Připraveny jsou dvě horké novinky. Od 22. 5. otevíráme III. prohlídko-
vý okruh LOUTEK v severním křídle zámku. Představíme Tajemný svět 
podle Dagmar Renertové. Nechte se uchvátit tajemnem. Svět víl, vod-
níků, hejkalů, čarodějnic, čertů v podobě loutek v životní velikosti vám 
představíme i s jejich životními příběhy. 
Pokud máte rádi bitvy, nenechte si ujít 3. 7. OBLÉHÁNÍ MNÍŠECKÉHO 
ZÁMKU. Uvidíte vojenské ležení a zjistíte, jak to tenkrát v polovině  
17. století bylo doopravdy, když švédská vojska vyplenila mníšecké 
panství. 
Vždy první a třetí víkend v měsíci jsou připraveny PROHLÍDKY PRO 
DĚTI. Jde o dva druhy prohlídek. Prohlídky během dne vždy třetí ví-
kend a podvečerní prohlídky s pohádkovými bytostmi vždy první ví-
kend v měsíci.
V zámecké galerii od začátku dubna zhlédnete VÝSTAVU PANENEK od 
Jarmily Kupkové.
Další vybrané akce v roce 2010:
15. května – STAROČESKÉ MÁJE
5. června – DĚTSKÝ DEN, večer na nádvoří zámku PLES – Jak to bylo za 
první republiky? (pořádá Rorejs)
25.- 27. června – Muzikál NOC NA KARLŠTEJNĚ – výpravné představení 
s profesionálními herci + prohlídka zámecké zahrady s průvodcem – jak 
jsme rekonstruovali zámecký park.
3. července – OBLÉHÁNÍ MNÍŠECKÉHO ZÁMKU švédskými vojsky za 
30leté války
4. - 6. července – DĚTSKÉ HRÁTKY – rodinný život mníšeckých pánů, jak 
vařili, stolovali, hračky, atd.  Akce v zámecké zahradě – cesta zámeckou 
zahradou za poznáním minulosti.
31. července – 6. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FLAMENCO
14. srpna - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO CELOU RODINU
 Ing. Jana Digrinová

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

Knihovna  
 Mníšek pod Brdy

Pro děti:   
ÚT   12.00–14.00     
ST    12.00–17.00

PRO DOSPĚLÉ
BAUER, Jan
POSLEDNÍ SLOVO MÁ ĎÁBEL
Závěrečný díl historické trilogie z 
období vlády Rudolfa II. se odehrá-
vá na pozadí pátrání po receptu na 
Kámen mudrců.

COLE, Martina
BYZNYS
Imelda Dooleyová ještě nikdy 
neměla takový strach. Dlouho si 
užívala život plnými doušky, ale teď 
je všechno jinak...

CHRISTIE, Agatha
TEMNÝ CYPŘIŠ
Další z řady detektivních případů, 
které řeší slavný Hercule Poirot

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel 
NA PAMĚŤ MÝM SMUTNÝM  
COURÁM
Vypravěčem novely je starý 
mládenec, který celý život pěstoval 
účelové erotické vztahy. Ke svým 
devadesátinám se rozhodne dát si 
zvláštní dárek.

CLARK-HIGGINS, Mary
ZRYCHLENÝ TEP
Detektivní příběh, v němž je 

asistentka státního žalobce Emily 
Wallaceová pověřena vyšetřová-
ním vraždy slavné herečky Natalie.

OBERMEIER, Siegried.
MŮJ CÍSAŘ, MŮJ PÁN 
Historický román o osobnosti a 
době Karla I. Velikého.

PRO DĚTI
SIMON, Francesca
DAREBÁK DAVID ČARUJE
Šesté pokračování veselých pří-
běhů nenapravitelného darebáka 
Davida.

DAHL, Roald
DANNY, MISTR SVĚTA
Příběh malého chlapce a jeho 
otce, kteří dokázali nepříjemnému 
majiteli panství překazit velký lov 
na bažanty.

WILSONOVÁ, Jacqueline
MŮJ TAJNÝ DENÍK
Poutavě napsaná biografie  
pro teenagery.

PETRŽELA, Zdeněk
VESELÉ PÍSNIČKY
Hry s písničkami pro děti  
od 5 do 9 let. 

Autorská čtení v dubnu a v květnu
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V letošním roce je to již 100 let od založení sokolské organizace  
v Mníšku pod Brdy. V současné době probíhají intenzívní pří-

pravy na oslavu tohoto výročí, která by se měla uskutečnit počát-
kem června. Na této akci bychom chtěli předvést ukázky našich 
sportů, zorganizovat různé soutěže pro děti i dospělé a v nepo-
slední řadě odměnit zasloužilé členy naší organizace.

Něco o historii
Dne 29. 6. 1910 byla na ustavující valné hromadě založena sokol-
ská organizace v Mníšku pod Brdy a jako první starosta byl zvo-
len br. Antonín Humhal. Po několika letech získala TJ od pivova-
ru současnou budovu sokolovny, ke které byl dále přistavěn sál  

s jevištěm. Nejprve členové Sokola prováděli jen všestranná cviče-
ní, ale postupem času se přidávaly další sporty, fotbal, lední hokej 
atd. a v neposlední řadě byl součástí TJ i divadelní soubor, který byl 
velice aktivní. Po okupaci v roce 1939 byla činnost české obce sokol-
ské ukončena a byla obnovena až po válce, v roce 1945. V roce 1948 
byla naše činnost v rámci sjednocení československé tělovýchovy 
opět ukončena. A konečně až po revoluci, v roce 1993 byla činnost TJ  
v Mníšku opět obnovena. V roce 2006 opustily naši TJ oddíly fotbalu a 
tenisu a založily si vlastní sportovní organizace. Takže v současné době 
má naše TJ 199 členů a šest oddílů: všestrannost, stolní tenis, lední ho-
kej, volejbal, nohejbal a turistiku. 
 Zdeněk Freisleben

100 LET OD ZALOŽENÍ TJ SOKOL V MNÍŠKU POD BRDY

Průvod Malých cvičenců vstupuje na náměstí z Pražské ulice. Dům na snímku již neexistuje  
(v jeho místě je dnes vietnamský obchod). 

 Na ceduli na domě je nápis: Čekárna autobusové trati Praha – Mníšek – Dobříš“.

Předání praporů TJ Sokol Mníšek 1935 na schodech sokolovny

Sokolové A. Czizenski a Dr. Cebe

Cvičení žactva TJ Sokol Mníšek pod Brdy
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V průběhu prvního čtvrtletí letošního roku do-
sáhli reprezentanti Klubu společenského tance 
Mníšek pod Brdy řady velmi dobrých výsledků, o 
kterých chceme naše příznivce alespoň stručně 
informovat.
Na jubilejním 30. ročníku soutěže „Nezbedný 
bakalář“ se v lednu v Rakovníku našim reprezen-
tantům dařilo jak ve třídě „D“, tak ve třídě „C“. Do 
finále se probojovali ve standardních i latinskoa-
merických tancích třídy „D“ Michal Žaloudek s Ka-
teřinou Valsovou a jen těsně stanuli na své první 
postupové soutěži pod stupni vítězů. Ve třídě „C“ 
si vytančili Zdeněk Lukáš s Tatianou Fedosenko 
stříbrné medaile ve standardních tancích a při-
dali ještě bronzové medaile v tancích latinskoa-
merických.
Zdeněk Lukáš s Tatianou Fedosenko si velmi dob-
ře vedli i na dalších soutěžích v měsíci únoru - vý-

sledkem bylo 4. místo na soutěži v Kolíně a stej-
ného umístění dosáhli na velmi dobře obsazené 
soutěži „Mistrovství Prahy“. Tím si vytančili třídu 
„B“ v latinskoamerických tancích.

Díky výborným výsledkům v roce 2009 si Tomáš 
Jelínek se Simonou Tejcovou vybojovali právo 
účasti na Mistrovství České republiky v letoš-
ním roce hned ve všech třech disciplínách, a to 
ve standardních tancích, v latinskoamerických 
tancích i v kombinaci 10 tanců. Svého prvního 
Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích se 
zúčastnili v lednu v Ostravě a celkově 27. místo 
považujeme za velmi dobré umístění.

Mistrovství ČR ve standardních tancích se usku-
tečnilo v únoru v Praze a Mistrovství v kombina-
ci 10 tanců v březnu v Roudnici nad Labem. Na 
obou těchto statutárních soutěžích Tomáš se Si-
monou vybojovali velmi pěkná 17. místa v kate-

gorii mládež - to je velký úspěch našich mladých 
tanečníků.

Tomáš Jelínek se Simonou Tejcovou si velmi dob-
ře vedou i v letošním ročníku Taneční ligy a v sou-
časné době jsou v průběžném pořadí na krásném 
4. místě ve standardních tancích a v latinskoame-
rických tancích na 11. místě mezi nejlepšími mlá-
dežnickými páry ČR.
V březnu se uskutečnil již 31. ročník tradiční 
soutěže třídy „A“ – „Benátecký pohár“. Soutěže 
se zúčastnilo ve standardních tancích 45 párů z 
celé ČR, Polska a Slovenska a tato soutěž skončila 
velkým úspěchem párů našeho klubu. Do finále 
soutěže se mezi 6 nejlepších probojovaly i oba 
naše páry. Martin Pátek s Janou Horskou si 6. mís-
tem vytančili mezinárodní třídu, což je obrovský 
úspěch a patří jim naše blahopřání. Tomáš Jelínek 
se Simonou Tejcovou se na letošním ročníku „Be-
náteckého poháru“ dokázali probojovat na stup-
ně vítězů, když vytančili pěkné 3. místo. Navíc se 
probojovali i do semifinále soutěže třídy „A“ v la-
tinskoamerických tancích, což je při účasti téměř 
50 soutěžících párů také velký úspěch.
V časovém sledu poslední soutěží měsíce března 
byl „Jarní pohár města Kladna“, ve kterém Michal 
Žaloudek s Kateřinou Valsovou obsadili pěkné 2. 
místo ve standardních tancích a udělali další krok 
k zisku vyšší třídy.
Kromě soutěží se páry našeho klubu zúčastnily 
řady vystoupení na plesech. Jmenovat můžeme 
např. vystoupení plese sportovců v Praze-Modřa-
nech, na hasičském bále v Nové Vsi, na maturit-
ním plese ve velkém sále pražské Lucerny atd.
Tolik jen ve stručnosti z výsledků práce členů 
Klubu společenského tance Mníšek pod Brdy v 
prvním čtvrtletí letošního roku. I v nejbližší době 
nás čeká řada významných soutěží a dalších akcí 
a věříme, že se našim reprezentantům bude dařit 
stejně dobře. 
 Ing. Pavel Kojetín, učitel tance

Klub společenského tance Mníšek pod Brdy

Kdo je na této fotografii, nevime... …nevíme, kdy a kde byla pořízena  
tato fotografie

Milí čtenáři,
ke 100. výročí ustavení Sokola v Mníšku pod Brdy přinášíme výběr dokumentárních fotografií z his-
torie této organizace. Omluvte laskavě zhoršenou kvalitu některých z nich.
Zároveň vás prosíme, abyste nám pomohli identifikací fotografií, k nimž se bohužel nepodařilo do-
hledat datum ani jména osob na nich zobrazených.
Předem vám za tuto pomoc děkujeme. 
 - red -

Oprava sochy  
 ve Stříbrné Lhotě
Výtvarnice Jana Janouchová  
z Kytína restaurovala počátkem 
roku 2010 sošku Panny Marie  
v kapličce ve Stříbrné Lhotě. 
Jak se oprava povedla, posuďte 
sami.
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KOVOBRASIV Mníšek, spol. s r.o.
francouzská společnost zabývající se výrobou  

ocelových tryskacích materiálů

přijme pracovníka na pozici:
OBCHODNÍ ASISTENTKA

pro ČR a perspektivně pro střední Evropu

POŽADUJEME:     
•SŠ vzdělání technického nebo obchodního směru 
•aktivní znalost anglického jazyka  
  (znalost RJ nebo NJ výhodou)           
•dobrá znalost práce na PC  
  (tabulkové a textové soubory)
•znalost operačního systému AS 400 výhodou
•praxe v obchodě/obchodní administrativě/logistice 
  (orientační znalost účetnictví vítána)
•řidičský průkaz skupiny B 

NABÍZÍME:
•perspektivní zaměstnání u renomované společnosti
•smluvní plat
•prodloužený výměr dovolené o jeden týden  
                                                

Nabídky se strukturovaným životopisem 
zašlete písemně na adresu:

KOVOBRASIV Mníšek, spol. s r.o.                          
pí Pokorová – personální oddělení

Pražská 905, 252 10 Mníšek pod Brdy
případně faxem: 318 533 035 

Babiččiny špekové knedle  
z Penzionu Selský mlýn

Včerejší housky krájíme na drobné kostičky, které po 
nakrájení krátce opražíme na sucho v troubě. Do takto 
opražených housek vmícháme na jemno nakrájený uze-
ný bůček, přidáme dvě vejce, polotučné vlažné mléko a 
hrubou mouku. Poté osolíme, opepříme a přidáme špet-
ku muškátového květu se směsí bylinek nejlépe z vlastní 
zahrádky. Hněteme a poté tvoříme kulaté knedle, které 
vaříme ve vroucí a osolené vodě, do které jsme přida-
li špetku sádla, cca 20 minut. Hotové knedle poznáme 
podle toho, že vyplavou na hladinu. Po vyjmutí je po ba-
bičkovsku mírně promastíme sádlem. Knedle se nám hodí 
skvěle k masům, ale i jako samotný pokrm např. s kedlub-
novým zelím a opraženou šalotkou. 

A nyní recept:
Ingredience na 4 řádné porce: 200 g uzeného bůčku 
(ne moc prorostlého), 400 g housek, 150 g hrubé mouky, 
2 vejce, 3 dl polotučného mléka, sůl, pepř, muškátový 
květ a směs bylinek ze zahrádky, sádlo na promaštění

Tento recept Vám doporučuje specialista 
na staročeskou kuchyni, firemní akce, svatby a pohodu

Lesní penzion Selský mlýn, Líšnice, Praha-západ 
www.selsky-mlyn.cz, info@selsky-mlyn.cz, tel.773 207 766

V dalším čísle – Pravá jihočeská cmunda

V rámci Mistrovství ČR v orientačním běhu na dlouhé trati.
V rámci závodu Mistrovství ČR v OB na dlouhé trati  

proběhnou veřejné závody pro neregistrované závodníky a 
rodiče s dětmi ve dnech 17. - 18. 4. 2010.

Centrum závodu:  
Mníšek pod Brdy, areál Skalka 
Délka tréninkových tratí:  
7 km / 4 km / 2 km (po oba dny) 
Prezentace:  
9.30 hodin do 10.30 hodin po oba dny 
Přihlášky:  
v den závodu na místě nebo předem na emailovou adresu 
hora@fsv.cvut.cz 

Více informací najdete na www.uskob.cz/dt 
Přijďte si vyzkoušet orientační běh, sport v přírodě pro 

všechny věkové kategorie!

KČT TJ SOKOL Mníšek pod Brdy a SOKOL Voznice
Vás co nejsrdečněji zvou na

43. ročník dálkového pochodu  
BRDSKÁ STEZKA

(Memoriál Honzy Zajíčka)
v sobotu 17. dubna 2010

Bližší informace na www.mnisek.cz

Děkujeme majitelům a zaměstnancům firmy Pekařství a cukrářství Jaro-
límek za jejich ochotu a vstřícnost, se kterou  nám 17. února představili 
své povolání. Za velmi názorné a zajímavé provedení celou výrobnou i 
vynikající svačinku děkují děti i zaměstnanci Mateřské školy v Klínci.

Pozvánka pro veřejnost Poděkování 

HYGIENA PRODEJE?
Fandím všem podnikatelům a obchodníkům, kteří, ačkoliv nemají se 
svou živností lehký život, přesto dbají na kvalitu svého zboží a na dobré 
služby pro své zákazníky.

Lituji proto jedné své špatné zkušenosti z nedávné doby. Při nákupu 
v lahůdkářství na náměstí Mníšku pod Brdy jsem si povšimla, že pro-
davačka se dotýká potravin a přijímaných a vracených peněz stejnou 
rukou. Užasla jsem nad tím hygienickým přestupkem, když vím, že  
i v supermarketech, kde je mnohem větší provoz, užívají prodavačky k 
manipulaci s nebalenými potravinami rukavice nebo v nejlepším přípa-
dě potravinářské kleštičky. Hlavou mi bleskla informace, že i na umy-
tých rukou zůstává nejméně 250 různých bakterií; co jich je tedy asi na 
mincích a bankovkách!

Velice zdvořile jsem prodavačku poprosila o šunku, ale že bych byla 
ráda, kdyby mi ji nenandávala stejnou rukou, jakou bere peníze. Vyštěk-
la na mě: „Jak to mám asi jinak dělat?“ Snažila jsem jí to vysvětlit, ale 
stejně jako paní vedoucí druhý den, mi řekla, že to tak dělají dvacet let a 
abych si tedy uzeniny chodila kupovat jinam, když se mi to nelíbí! Paní 
vedoucí mi ještě sdělila, že nedávná hygienická kontrola u nich žádné 
nedostatky nezjistila. Pravděpodobně nikdo z kontrolorů nestál před 
pultem a nenakupoval si krájené uzeniny či sýry. 

Po tomto incidentu jsem několikrát z konce fronty sledovala, zda došlo 
ke změně a zjistila jsem, že vše probíhá stále stejným způsobem. Že by 
to opravdu nikomu jinému nevadilo?
 Eva Horálková
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Uzávěrka č. 205 
je v pátek 19. června 2010 do 10 hodin

pro příspěvky dodané do podatelny MÚ,
v pondělí 21. června do 8 hodin ráno 

pro příspěvky zaslané mailem.

Vydává Město Mníšek pod Brdy se sídlem Městský úřad Mníšek pod Brdy, 
Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 00242748, 
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 (tech-
nická příprava a koordinace vydání), Ing. Jana Digrinová, 
Růžena Langerová, Miloš Navrátil, Mgr. Alice Vejmolová, Jaroslava Svitálková. 
Jazyková korektura: 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 



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

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

Hledám chůvu na občasné hlídání detí ve věku 4,5 r a 2,5 r od 
dubna 2010. Od září 2010 na vyzvedávání ze školky a hlídání na 
1-2h denně. Mníšek pod Brdy - staré sídliště. Tel: 606 685 947, 
mail: odri@seznam.cz

Abasto s. r. o. 
 - velkoobchod ovoce-zelenina 

PŘIJME ZAMĚSTNANCE 
pro nově otevřený sklad v Řitce 

u Mníšku pod Brdy 

na pozice: 
SKLADNÍK 

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE

Kontaktujte nás: 
korbelikova@abasto.cz, tel.775 855 820

Nabízíme
• zázemí silné dynamicky se rozvíjející firmy

• odpovídající finanční ohodnocení
• možnost profesního růstu, odborného školení

• příjemné moderní pracovní prostředí 
(od května 2010 v novém skladu na Řitce, nyní ve  

stávajících prostorách v Letech u Dobřichovic)

AUTOŠKOLA
Změna adresy učebny:

V Lipkách 610,  Mníšek  pod Brdy

- skupina B  - osobní automobil
- skupina A  - motocykl od 18 let
- skupina A bez omezení  - motocykl od 21 let
- skupina AM  - motocykl od 15 let
- skupina A1  - motocykl od 16 let       
- skupina C  - nákl. automobil
- skupina C+E  - nákl.aut. + vlek

mobil 723 001 687
Po dohodě lze zahájit individuelní kurz okamžitě  

po odevzdání přihlášky.

Jízdy v Praze , učebnice, počítače, video atd.

Přihlášky a dotazy na telefonech
 723 001 687 a 606 610 056

Úřední hodiny  
úterý a čtvrtek 16.00 – 18.00 hodin

www.autoskolabrdska.cz
fechtnerovam@seznam.cz

Rozlučková prodejní párty  
ve Včeličce!

V sobotu 29. 5. od 9.00 hodin 
vás zveme na velký výprodej oděvů, 
doplňků, keramiky, čajů i květin. 
Dobrou náladu při nakupování vám za-
jistí skvělé ceny, malé občerstvení, kolo 
štěstí a živá hudba z divadla Křoví.
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- 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

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

po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12
ne 14-17 (duben-srpen)

jízdní kola
� příslušenství � náhradní díly

� platební karty
� splátkový prodej bez navýšení

K O L A
� horská
� trekingová
� silniční
� dětská

Kola 
Štorek
Řevnice
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VYMĚŇTE STARÉ 
BYDLENÍ ZA NOVÉ!

Byt – OV, 2+1/B, 55m2

Cena: 1.750.000,-Kč
Obec: Mníšek pod Brdy, ID: 3446

Parcela – 1014m2, klidné místo
Cena: 1.895.000,-Kč 
Obec: Malá Hraštice, ID: 3837

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
NEMOVITOSTÍ:

Parcela – 1079m2, komplet IS
Cena: 2.800.000,-Kč
Obec: Mníšek pod Brdy, ID: 848

HLEDÁME:
Byty, Domy, Pozemky 
(samostatné stavební i 
nestavební), Chaty, Chalupy, 
Rozestavěné budovy 
po i před kolaudací a další

NABÍZÍME:
 zdarma stanovení kupní ceny
  právní i finanční pomoc při 

exekucích
  poskytnutí finanční zálohy při 

prodeji nemovitosti
 databázi kupujících
  právní poradenství advokátem 

společnosti
  vypracování kupních smluv, 

úschov aj.
 výkup nemovitostí
 znalecké odhady nemovitostí
 daňové poradenství

GARANTUJEME:
 rychlý a spolehlivý prodej
 nejvyšší cenu
 profesionální přístup

NA DUBEN A KVĚTEN:
 znalecký posudek ZDARMA
 právní servis ZDARMA
 daňové přiznání ZDARMA

Dnes už víte, na koho se při prodeji 
nemovitosti ve vašem kraji obrátit.
Jsme vám blízko!

PRODÁVÁTE 
NEMOVITOST?

Nabízíme možnost koupě 
bytu v novém projektu 
Mníšecký Eden za nadstan-
dardních podmínek

VÝHODNĚ:
  stačí jen 15% kupní ceny nového 
bytu

  ve starém bytě můžete bydlet až 
do kolaudace nového

 zajistíme kupujícího na starý byt
  zdarma vyřídíme hypotéku v 
případě doplatku 

  garantujeme hladký průběh 
financování

Více informací v prodejní kanceláři, 
nebo na níže uvedených kontak-
tech.

GENERAL REALITY – REALITNÍ KANCELÁŘ VE VAŠEM KRAJI
Nám. FX Svobody 30, Mníšek pod Brdy
Tel.: 233 344 810, Bezplatná linka: 800 800 145 
www.mniseckyeden.cz nebo www.general-reality.cz

Peníze za nemovitost 
ještě dnes?

Zavolejte nám!

Sníte o novém 
bydlení?

Využijte možnosti koupě 
bytu za zaváděcí cenu!




