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ROČNÍK 36, ČÍSLO 208  únor 2011
Město Mníšek pod Brdy ZDARMA

městečka pod Skalkou

Koncem roku 2010 získalo město Mníšek pod Brdy z Evropské 
unie prostředky na rekonstrukci náměstí F. X. Svobody. Co nás 

tedy letos bude čekat, jak moc se náměstí změní, kterých částí se 
rekonstrukce bude týkat a jak stavba ovlivní naše každodenní na-
kupování? 
Rekonstrukce náměstí má několik hlavních cílů, kterých chceme dosáh-
nout. Hlavním cílem a důvodem obnovy je, aby došlo ke zlepšení stavu 
centra města a to se stalo skutečně důstojnou vizitkou našeho města. 
Rekonstrukce zlepší stav zeleně, doplní nové osvětlení, zlepší přístup  
s nákupním vozíkem k autům a změní systém placení parkovného. 
Snahou je, aby zde vznikl prostor, kde se mohou lidé shromáždit a při-
tom není potřeba zavírat část náměstí pro automobilovou dopravu, 
upravit režim parkování tak, aby lépe vyhovoval drobným podnika-
telům na náměstí a podpořil je,  aby zde přitom  nedocházelo k neu-
stálým „sobotním“ dopravním zácpám. Rádi bychom také znemožnili 
využívat náměstí těm, kteří zde „odloží“ auto.
Základní popis řešení a jednotlivé kroky rekonstrukce
Projekt je rozdělen do několika kroků a bude řešit celou plochu sou-
časného náměstí. Prvním krokem, který by měl být zahájen v květnu 
nebo červnu, bude rekonstrukce prostoru dnešní tržnice a plochy za 
„kostelem“. Dnešní asfalt na tržnici nahradí drobná kamenná kostka 
a asfaltové cestičky za kostelem dostanou novou kamennou dlažbu. 
Cesty za kostelem však nezůstanou stejné. Ta, která dnes vede na ne-
bezpečnou křižovatku k pekárně,  se posune, aby bylo možné bezpeč-
ně přecházet k pekárně a lesní správě přes nově vzniklý přechod pro 
chodce. Celá plocha za kostelem získá nový trávník, stromy se ošetří 
a vzniknou nové květinové záhony kolem sochy F.X. Svobody. Počítá 
se i s novým, vhodnějším veřejným osvětlením a s náhradou sochy  
sv. Jana Nepomuckého za autentickou kopii.
Dalším krokem bude postupná náhrada dožitých kaštanů v aleji za 
nové. Cílem je zachovat původní dvouřadou historickou alej. Zbytek 
chodníku u trafiky dostane nový povrch z drobné kamenné kostky. 
Tato úprava by měla proběhnout až na podzim, kdy budou pro vý-
sadbu nových stromů lepší klimatické podmínky. Společně s obnovou 
aleje proběhne i úprava prostoru za autobusovou zastávkou.  Pro po-
sezení vznikne několik drobných teras zapuštěných do travnaté plo-
chy. Hlavním prvkem plochy bude vodní nádrž nebo pítko. O jeho tva-
ru a vzhledu není doposud rozhodnuto. Dalším významným prvkem 
bude nová lipová alej od autobusové zastávky podél hlavní silnice, 
která bude kopírovat alej na druhé straně. V těchto místech kdysi alej 
stála a kopírovala původní silnici do Řevnic. Jde o její obnovení.
 >> dokončení na str.3

V LETOŠNÍM A PŘÍŠTÍM ROCE  
SE NÁMĚSTÍ ZMĚNÍ BRDSKÝ KOS 2011 

V sobotu 28. května 2011 se uskuteční  
v Mníšku pod Brdy pod záštitou  

starosty města Ing. Petra Digrina, PhD. 
11. ročník pěvecké soutěže  

pro děti a mládež BRDSKÝ KOS.

Pravidla soutěže: 
●   Soutěž ve zpěvu Brdský kos se vypisuje  pro děti a mládež ve 

věku od 5 do 18 let  (ve věkových kategoriích I.-III.) a nově pro 
smíšené dvojice nebo skupiny (kategorie IV.).

●   Soutěží se ve čtyřech kategoriích, rozhodující pro zařazení do 
kategorie je skutečný věk účastníka v den konání soutěže 

●     I. kategorie, od 5 do 8 let, 
●    II. kategorie, od 9 do13 let,  
●   III. kategorie, od 14 do 18 let,
●   IV. kategorie, smíšená dvojice nebo skupina zpěváků - nejmé-

ně jeden ze soutěžících (např. dítě-rodič, sourozenci, kamarádi 
apod.) musí být mladší 18 let. V této kategorii může vystoupit  
i ten, kdo již soutěžil v některé z věkových kategorií I.-III.

Podmínkou pro účast je řádně vyplněná a v termínu odevzdaná 
přihláška – přihlášení je možné do 15. května 2011 včetně, a to 
buď písemně, nebo e-mailem na adrese brdskykos@mnisek.cz. 
Tištěný formulář přihlášky bude k dispozici v kanceláři MKS Mníšek 
pod Brdy, elektronický bude k dispozici na webových stránkách 
města Mníšek pod Brdy. 

Kontakt: Mgr. Jarmila Balková, vedoucí MKS Mníšek pod Brdy,  
V Lipkách 610,  252 10 Mníšek pod Brdy  

tel.: 318 592 280, 605 064 921, e-mail: brdskykos@mnisek.cz 

Další podrobnosti průběžně na www.mnisek.cz

Hlavní partneři soutěže:
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Slovo starosty

VÁŽENÍ MNÍŠEČTÍ, RYMAŇŠTÍ 
A STŘÍBRNOLHOTŠTÍ,

začátek letošního roku s sebou přinesl i téma,  
o kterém se dnes hodně hovoří,  a to požada-
vek Středočeského kraje na redukci v autobu-
sové dopravě.  Je zdůvodňován snahou o do-
sažení úspory alespoň 25 % a snahou o vyšší 
efektivitu. I město Mníšek jej obdrželo přibližně  
v polovině ledna s tím, že by měly být zrušeny 
některé spoje v ranních hodinách mezi šestou 
a sedmou hodinou a některé noční spoje na 
Mníšek a Stříbrnou Lhotu. Snahou Středočes-
kého kraje je i změnit trasu linky 317 směrem 
na Dobříš tak, aby opět zajížděla do Kytína. Tyto 
návrhy však potřebnou úsporu nepřinesly, pro-
to Středočeský kraj uvažoval i o dalším rušení 
spojů směrem na Prahu a Dobříš nebo o tom, že 
linky navržené ke zrušení si budou platit obce 
a města samy. Pro Mníšek a obce v okolí by na-
vrhované naprosto nesmyslné a nepromyšlené 
změny přinesly dopravní komplikace při ces-
tách do zaměstnání nebo do škol. Pro některé 
ostatní obce však požadované redukce zname-
nají likvidaci dopravy a odříznutí od okolí. Pro-
to se Mníšek rozhodl v této věci spolupracovat  
s ostatními městy a obcemi a zásadním způ-
sobem nesouhlasí se způsobem a rozsahem 
změn, které Středočeský kraj prosazuje. 

Začátkem února - po několika neúspěšných 
jednáních mezi starosty, Středočeským krajem 
a pražským koordinátorem příměstské dopra-
vy (ROPID) - se Středočeský kraj rozhodl, že na 
jeho území nebude provozována Pražská inte-
grovaná doprava (PID). Toto rozhodnutí, pokud 
lze vůbec realizovat, by však zásadním způso-
bem ovlivnilo Mníšek. 

Znamenalo by toto: z Mníšku by se přestalo 
jezdit do Prahy a na Dobříš za jednotné jízden-
ky, za jízdenky z autobusů by se nedalo po-
kračovat metrem, nebylo by možné využívat 
opencard ani přestupních kupónů, neexisto-
valy by měsíční ani jiné kupóny. Tento nesmysl 
a návrat do doby před patnácti lety dává do 
značné míry dobrý obrázek o kompetentnosti 
těch, kteří tuto „revoluci“ připravují. 

Mníšek nejenže s těmito změnami nesouhla-
sí, ale udělá všechno, aby tento nápad ne-
spatřil světlo světa,  a to minimálně v úseku 
mezi Prahou, Mníškem a Dobříší. Možná, že 
to naše město bude stát nějaké prostředky, 
ale 6. března, kdy jsou Středočeským krajem 
naplánované další redukce, budou autobu-
sy jezdit tak, jak jste zvyklí.       

Mějte se lépe, než naše autobusová doprava!

dr. Petr Digrin, starosta

l  ZM vzalo na vědomí rezignaci pana Ing. Karla Vejmoly na funkci mís-
tostarosty města Mníšku pod Brdy ke dni 14. 12. 2010.

l  ZM zvolilo do funkce neuvolněného místostarosty pana Vlastimila Kožíš-
ka, a to od 15. 12. 2010.

l  ZM zvolilo do funkce radního pana Milana Vyskočila, a to od 15. 12. 2010.

l  Zastupitelstvo města schválilo pro rok 2011 cenu vodného ve výši Kč 44,42/m³ 
včetně DPH a cenu stočného ve výši Kč 31,88/m³ včetně DPH.

l  Zastupitelstvo města schválilo OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálního odpadu města.

l  RM souhlasila se zajištěním bezbariérového přístupu v budově Základní školy 
Komenského 420. V souvislosti s tím souhlasila s podáním žádosti o dotaci na 
projekt „BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO ZŠ MNÍŠEK POD BRDY“ do Fondu hejtma-
na Středočeského kraje pro rok 2011. Zároveň souhlasila se závazkem spolufi-
nancování této akce.

l  RM souhlasila s podáním žádosti o dotaci na projekt „REKONSTRUKCE SPOR-
TOVNÍHO HŘIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY MNÍŠEK POD BRDY“ do Středočeského fon-
du rozvoje obcí a měst pro rok 2011, s podáním žádosti o dotaci na projekt 
„OPRAVA ZÁSAHOVÉ TECHNIKY JSDH V MNÍŠKU POD BRDY“ do Fondu podpory 
dobrovolných hasičů a složek IZS Středočeského kraje pro rok 2011, s podá-
ním žádosti o dotaci na projekt „OBNOVA SKALECKÉHO AREÁLU - HÁJENKA“ do 
Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2011 a s podáním žádosti o dotaci na 
projekt „KANALIZACE STŘÍBRNÁ LHOTA“ do Fondu životního prostředí pro rok 
2011. 

l  RM souhlasila se zřízením Komise pro školství a vzdělávání,  komise bude sed-
mičlenná a její členové budou delegováni z jednotlivých volebních stran.

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

Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

TAJEMNICE
V souladu s § 11, odst. 2 písm. c) Zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, informujeme 
občany, že v době konání sčítání lidu, domů a bytů bude možné pro on-line vyplně-
ní a odeslání dotazníků bezplatně využít internetové připojení v Knihovně Mníšek 
pod Brdy a Knihovně Stříbrná Lhota, a to v době provozních hodin knihoven.

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
Dne 1. 2. 2011 se ujal funkce referenta odboru správy majetku a investic pan Jan 
Junek. 

MĚSTSKÁ POLICIE MNÍŠEK POD BRDY
Řady městské policie posílil nový strážník Pavel Bednář. Personální obsazení měst-
ské policie doznalo změn. Všechny strážníky můžete kontaktovat na telefonní hot-
line 737 274 227.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC
Pro výsledky vyhodnocení Grantového programu prosíme sledujte internetové 
stránky města. 

FINANČNÍ ODBOR
Upozorňujeme občany, že dle Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2011 bude 
pro rok 2011 výše poplatku za komunální odpad 500,- Kč za fyzickou osobu  
s trvalým pobytem nebo vlastníka stavby určené k individuální rekreaci.
Poplatek je splatný do 30. dubna 2011 nebo ve dvou splátkách, a to 1. splátka do  
30. dubna a 2. splátka do 30. června 2011.
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 do 30. dubna 2011. 
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Z RADNICE 

CO S PŘEMNOŽENÝMI PRASATY?
Tuhá zima opět přivedla divoká prasata na zahrady a pozemky i blíže cen-
tra. Situace se pravidelně monitoruje a hledá se nejvhodnější, ale také nej-
bezpečnější řešení problému.
Město je ve spojení s mysliveckým sdružením. Jeho prostřednictvím prová-
dí aplikaci pachového ohradníku. Účinnost je ale vzhledem ke klimatickým 
podmínkám a k rozloze dotčené lokality bohužel jen krátkodobá a musí se 
aplikovat stále častěji. Prasata se také naučila ohradníky obcházet, a to pře-
devším díky tomu, že lidé ničí pěnové terče, na které se odpuzující látka 
aplikuje. Uvidíte-li tedy na stromech, ve výšce cca 50 cm pěnovou značku, 
neodlamujte ji a neničte. Pomáhali byste tak šíření prasat do města.
Město také oslovilo další nadřízené orgány, především odbor životního 
prostředí Městského úřadu  Černošice a Ministerstvo zemědělství České 
republiky. Jedná se zejména o povolení odstřelu prasat i na nehonebních 
pozemcích, tedy v blízkém okolí obytných budov. Z toho je patrné, že od-
střel tak blízko prostor, kde se pohybují lidé i domácí zvířata, znamená 
značné bezpečnostní riziko. Nikdo nechce způsobit druhému nějaké váž-
né zranění či ještě něco horšího. Odstřel mohou provádět výhradně po-
věření členové mysliveckého sdružení. Nemohou jej provádět žádné jiné 
osoby, a to ani strážníci městské policie. 
Myslivecké sdružení obdrželo výjimku ze zákona,  a to povolení lovu se 
světlem. Dále je podána žádost, aby byla udělena další zákonná výjimka – 
povolení celoročního odstřelu bachyní a kňourů, kteří jsou jinak od srpna 
do prosince chráněni. 
Znovu je také třeba připomenout, že velkým problémem je i to, že se za 
zahradami a za ploty tvoří komposty a skládky zbytků ze zahrad. To samo-
zřejmě prasata láká a přitahuje.
Z uvedeného je jasné, že neexistuje jedno jednoduché řešení, ale naopak 
soubor různých opatření, která mohou přemnožená prasata dostat dál od 
města. Všem, kteří pomáhají tuto situaci řešit, děkujeme.
 OVV, OKS

MNÍŠEK SE PŘEDVEDL  
NA REGIONTOUR A GO 2011
Pestrou přehlídku turistických možností v regionech nabídl ve dnech  
13. až 16. ledna na brněnském výstavišti mezinárodní veletrh REGIONTOUR 
a GO. Zvýrazněnými tématy letošního už 20. ročníku byly gastronomie, lido-
vá řemesla, folklór a církevní památky.
České, moravské, slezské, ale i slovenské regiony se předháněly v zajíma-
vosti svých stánků a upoutávek. Výstavním pavilonem procházely historické 
postavy, pohádkové bytosti, maskoti sportovních akcí, hrála hudba, ochut-
návaly se místní speciality. Nabídka příležitostí pro regionální cestovní ruch 
zahrnovala atraktivní přírodní oblasti a místa, cyklo a pěší turistiku, gastro-
nomické speciality regionů, golf, kulturně historické památky, lázně,muzea, 
galerie, vinařské oblasti a vinné sklepy, vodní sporty, zábavní parky a zimní 
sporty. Význam veletrhu podpořila přítomnost představitelů Ministerstva 
pro místní rozvoj, jednotlivých krajů i dalších hostů. Během veletrhu se 
konaly schůzky krajských představitelů a zasedala Rada Asociace krajů ČR. 
Veletrh navštívil i nejvyšší představitel české katolické církve Dominik Duka, 
který jednal s představiteli profesních asociací na téma církevních památek. 
Uskutečnila se vrcholná jednání o podpoře cestovního ruchu a řada tisko-
vých konferencí a přednášek.
Naše město jsme mohli prezentovat ve většině preferovaných oblastí. Pro 
laickou i odbornou veřejnost jsme představili Mníšek jako vstupní bránu 
do Brdských vrchů, základnu pro velké množství turistických tras, cyklotras  
a hypotras. Barokní areál Skalka, jako nejvýznamnější sakrální památka re-
gionu, navíc jedinečně zasazený do krajiny, byl z pohledu veřejnosti nejzají-
mavějším. Velký zájem ze strany návštěvníků byl také o Státní zámek Mníšek 
pod Brdy, který zaujal především svou zajímavou expozicí, kulturním pro-
gramem a zaměřením na dětského a mladého návštěvníka. 
Město Mníšek pod Brdy na veletrhu Regiontour a Go v Brně zastupovalo 
také celý Mikroregion Mníšecko, tedy celkem 14 obcí regionu. „Je to známka 
soudržnosti obcí a vnímání Mníšku jako přirozeného lídra obcí,“ konstatuje 
Petr Digrin, starosta města. Stánek byl zařazen do celkové expozice Stře-
dočeského kraje a byl umístěn hned u plazmové obrazovky vedle Dobříše, 
Berouna a Kutné Hory.
Ke stánku města zavítal i zpěvák Laďa Kerndl se svou chotí. Oba pak zavzpo-
mínali na některé své známé i Káju Maříka a místa, která jsou s Mníškem 
spojená.
Zástupci města i Středočeského kraje, Miloš Navrátil a Lucie Kaiserová, 
využili nabídky Českého klubu turistů a vylezli na visutou plošinu. Ta byla 
zavěšena pod konstrukcí pavilonu P, vysoko nad všemi expozicemi. Výstup 
nebyl snadný. Provazový žebřík nepatří k těm nejstabilnějším, ale za spo-
lupráce obsluhy a bezpečnostnímu jištění se podařilo vyšplhat až na plo-
šinu. Tam, na samém vrcholku a za mocného potlesku přihlížejících, byla 
rozvinuta vlajka města a šerpa Středočeského kraje. Ve fotogalerii na webu 
města si můžete prohlédnout mnoho ilustračních fotografií.
 Miloš Navrátil, OKS

ÚKLID PO DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH
Mizející sníh odhalil nepořádek, nedopalky a psí 
exkrementy na ulicích města, zejména na sídlištích. 
Na chodnících se po zimě objevuje spousta nedo-
palků od cigaret, psích exkrementů a další špíny.  
S tímto jevem se setkáváme rok co rok, ale každým 
rokem je to horší a horší. 
Město instalovalo odpadní koše se sáč-
ky, ale i tak je nepořádek na ulicích znač-

ný. Přitom sáčky na psí exkrementy jsou stále k dispozici a zdarma.  
V prvních jarních měsících bude počet těchto košů zdvojnásoben. I takové 
opatření ale bude marné bez spolupráce těch, kterých se to nejvíce týká 
– majitelů domácích mazlíčků. Právě majitelé psů jsou za úklid psích exkre-
mentů zodpovědní.
Z důvodů stále častějších stížností občanů na pejskaře bude ze strany měst-
ské policie zvýšen dohled nad neukázněnými majiteli psů. Majitelé, kteří 
nebudou uklízet nepořádek po svých pejscích, se tak mohou dočkat i fi-
nančního postihu.
 OKS ve spolupráci s MP

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ A KONZULTACE  
S FINANČNÍM ÚŘADEM

Finanční úřad Praha – západ opět 
nabízí službu poskytovanou daňo-
vé veřejnosti v souvislosti s podá-
váním daňového přiznání k dani  
z příjmů fyzických osob.
S ohledem na blížící se lhůtu pro 

podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010 

>> dokončení ze str. 1
Průběžně budou jednotlivé části dlažby opraveny nebo nahrazeny drob-
nou kostkou. Na výkresu si můžete všimnout, že plochy chodníků se roz-
šiřují na úkor ploch pro parkování. Není to však, oproti stávajícímu stavu, 
nijak zásadní změna. Dnes má náměstí celkem 42 parkovacích míst. Po 
úpravě jich bude 37 až 38 podle typu řešení. Současně vzniknou nové par-
kovací plochy naproti městskému úřadu a u lesní správy. Celkem v tomto 
prostoru vznikne o 15 parkovacích míst více. Neméně důležitou změnou 
bude zajištění bezbariérového přístupu, který umožní zajíždět s vozíkem 
až k automobilům.
Způsob parkování na náměstí se po rekonstrukci změní. Je několik možnos-
tí, jak regulovat dopravu a parkování v centru města. Zatím to však vypadá, 
že konečným řešením bude fyzická zábrana (závora) při vjezdu a výjezdu  
z náměstí. Setkáváte se s nimi při nákupech v obchodních domech - dnes 
je možné postavit závoru tak, aby nerušila celkový dojem. Výhody z její-
ho provozu jsou velké. Vjezd do náměstí by byl podmíněn vyzvednutím 
vjezdového kupónu u závory a poplatek by byl závislý na délce pobytu 
na náměstí. Určitá doba parkování pro nakupující by byla zdarma. Ti, kdo 
využívají náměstí jako odstavné parkoviště, budou muset zaplatit.
Doufáme, že rekonstrukce celého náměstí bude probíhat pokud možno 
co nejplynuleji, aby zásadním způsobem neomezovala nikoho z nás. Ča-
sový harmonogram je stanoven s ohledem na kulturní akce našeho měs-
ta, termíny Skaleckých poutí a dalších plánovaných akcí. Taktéž nechceme 
omezovat provoz fungujících obchodů a restaurací na náměstí. Termín 
ukončení nemůžeme posouvat a konec června 2012 je nutno dodržet. 
Proto vás žádáme při opravách náměstí o shovívavost. 

Ing. Petr Digrin, PhD., starosta města
Návrh nové podoby náměstí najdete na str. 4.

je stanoven termín čtvrtek 24. 3. 2010, od 12.00 do 18.00 hodin, kdy 
budou v prostorách městského úřadu přítomni pracovníci finančního 
úřadu a kdy můžete přijít na poradu a konzultace.
 Věra Landová, tajemnice
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Zprávy z radniceZprávy z radnice

CESTNÍ SÍŤ:
A:  CHODNÍK U JIŽNÍ FRONTY DOMŮ  

- PĚŠÍ ZÓNA
B:  KOMUNIKACE TRŽNICE NAPŘÍČ  

NÁMĚSTÍM VE SMĚRU J/S
C: CHODNÍK KAŠTANOVOU ALEJÍ

LEGENDA 
STAVEBNÍ OBJEKTY:
  1.  VODNÍ PRVEK
  2. TECHNOLOGICKÁ JÍMKA
  3. TERASA U KOSTELNÍ ZDI
  4. PLOCHA ZA AUTOBUSOVOU ZASTÁVKOU
  5. PLOCHA HLAVNÍHO NÁMĚSTÍ
  6. ZASTÁVKA, WC, TRAFIKA
  7. NIKA KOSTELNÍ ZDI
  8. INFORMAČNÍ PROSTOR MĚSTA
  9. INFORMAČNÍ PROSTOR MĚSTA U POTRAVIN
10. JEDNOTLIVÉ ZAHRÁDKY
11. STOJAN PRO MÁJKU
12. ZAMYKATELNÝ STOJAN NA KOLA
13. ZÁHON U PÍTKA
14. SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO
15. ZÁHON U SOCHY F. X. SVOBODY
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 
2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude 
půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat 
všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. 
Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na 
osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto způ-
sobu sčítání částka v Evropské unii obvyklá). 

Základní informace:
●  Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjiš-

ťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. 
●  Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na inter-

netu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek.
●  Sčítacími komisaři budou asi v  95 % případů pracovníci České pošty.
●  V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné 

telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se vše-
mi dotazy o sčítání. 

●  Každá domácnost najde ve své schránce letáček se základními infor-
macemi o sčítání lidu.

●  V každé schránce bude lísteček Informace o kontaktních osobách  
a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formu-
láře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. 
Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude mož-
né ověřit v každé obci na úřední desce.

●  Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podve-
čer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma.

●  Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26. února do  
6. března 2011.

Jak poznám sčítacího komisaře? 
●  Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním 

průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě  
v každé domácnosti společně s občanským průkazem.

●  Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domác-
nost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí.

Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami: 
●  zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane svůj 

vlastní),
●  žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden),
●  oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo správci 

domů).
●  Formuláře vám komisaři předají osobně proti podpisu. 

Jakým způsobem lze vyplněné formuláře odevzdat?
●  On-line vyplnění a odeslání na internetu,
●  osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si 

s vámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzved-
nout),

●  odeslání poštovní obálkou do P. O. Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto 
možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné 
poštovné v tomto případě domácnost neplatí).

●  Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vy-
jde vstříc a pomůže. 

Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu 
dobu doma?
●  Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí 

vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, 

kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy 
se dostaví podruhé. 

●  Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bez-
platnou linku 800 879 702 a domluvit si jiný čas návštěvy.

●  Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce 
Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů s infor-
mací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 
14. dubna. 

Rozhodný okamžik
●  Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. In-

formace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné  
v tento rozhodný okamžik. 

Příklad: 
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v roz-
hodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo 
hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba je 
do sčítání uvést.  

●  Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů. 

Sběr vyplněných formulářů
●  Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-

line, předáte je komisaři osobně a nebo zda je odešlete v obálce. Ať 
zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 
14. dubna 2011.

Vyplnění formulářů on-line
●  Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet 

- od rozhodného okamžiku na www.scitani.cz on-line.
●  Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva 

unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a pís-
mena). Těmi se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš formu-
lář a můžete začít vyplňovat.

●  V závěru kliknete na tlačítko „odeslat“. Po odeslání obdržíte automa-
tické potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům v pořádku doru-
čeny. 

Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
●  Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání 

formulářů, přijde komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To 
je také okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc 
požádáte.

●  Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete 
mít možnost být v domluvený čas doma. Pokud vás komisař neza-
stihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných 
sčítacích formulářů s návrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví 
v termínu novém. Opět bude na tomto Oznámení uvedeno číslo na 
bezplatnou linku 800 978 702, kde je možné navržený termín druhé 
návštěvy změnit podle vašich potřeb.

●  Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce 
obálku formátu A4 s předtištěnou adresou P. O. Boxu a s Oznámením  
o náhradním termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde 
bude popsáno, jak můžete formuláře odeslat v obálce.

Když budete potřebovat pomoc?
●  Bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011: 

800 879 702 (v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna 
2011)

●  nebo e-mail: info@scitani.cz 

●  nebo web: www.scitani.cz

Ondřej Kubala,
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011
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Školy, školkyŠkoly, školky

Dne 23. 11. 2010 žáci naší školy navštívili v Praze besedu s Jiřím 
Holečkem. Mnozí z našich rodičů si ho pamatují především jako 

výborného hokejového reprezentanta naší republiky. Byl branká-
řem, ale i útočníkem a velmi dobře hrál také fotbal. Odpovídal na 
naše otázky a zájemcům podepsal svoji fotku.
Jiří Holeček se narodil 18. března 1944 v Praze. Lední hokej začal hrát 
poprvé v sezóně 1956/1957 za Tatru Smíchov. Následující sezónu pře-
stoupil do HC Bohemians Praha, ale z obou těchto klubů byl propuštěn. 
Poté nastoupil do HC Slavia Praha, kde působil pět let. Dále přestou-
pil do Dynamo Praha a posléze do VSŽ Košice, kde zůstal až do roku 
1973. V té době o něj měla již zájem HC Sparta Praha, kam zanedlouho 
přestoupil. V dresu Sparty odehrál pět sezón. Poté následoval přestup 
do německého EHC 70 München, kde setrval dvě sezóny. Svoji kariéru 
uzavřel v klubu EHC Essen-West, kde hrál pouze jeden rok a následně 
opustil profesionální dráhu definitivně . Je vítězem ankety Zlatá hokej-
ka pro rok 1974.  
Měl zajímavou přezdívku fakír. Zúčastnil se dvou olympiád, deseti mis-
trovství světa a jednoho kanadského poháru. V roce 1988 se stal členem 
síně slávy IHF. Za svou kariéru na světových kolbištích 12 medailí (ZOH 
1972 bronz, ZOH 1976 stříbro, MS 1965 stříbro, MS 1966 stříbro, MS 
1971 stříbro, MS 1972 zlato, MS 1973 bronz, MS 1974 stříbro, MS 1975 
stříbro, MS 1976 zlato, MS 1977 zlato, MS 1978 stříbro).
V současnosti má v České republice brankářskou školu, kde vyučuje 
malé brankáře z celého světa, dokonce až z daleké Austrálie a Japonska. 

Jakub Belica, Základní škola Komenského ul.  
(nad zdravotním střediskem)

Čas nám utíká jako voda a já mám pocit, že teprve včera jsme ro-
zebírali molo po květinové přehlídce,  kterou v červnu 2010 na-

vštívily spousty mníšeckých občanů. Ale skutečnost je úplně jiná.  
Začal nám první měsíc roku 2011 a já s celou třídou pětadvaceti 
umělkyň jsem se znovu plně pustil do tvorby a velkých připrav na 
letošní druhý ročník Květinové módní přehlídky, kterou organizuje 
Základní škola Mníšek pod Brdy.  
Kromě pravidelné výroby různých dekorací, které si děti nosí domů, 
vypuklo zkoušení a šití šatů,  lepení dekorací a přidělování modelů  
k jednotlivým typům a věkovým hranicím modelek v naší třídě. Určitě 
se máte na co těšit, protože díky velkému časovému náskoku a perfekt-
ní sehranosti žákyň pomalu, ale jistě vznikají okouzlující díla, na která 
se já i dívky z kroužku už nyní těšíme - až tou pravou nohou vyjdou na 
přehlídkové molo.  V tuto chvíli nám loňskou přehlídku připomínají dva 
modely ve vestibulu školy. 
Termín a časy přehlídky budou upřesněny v dalším čísle Zpravodaje 
Těšíme se na vás!

Pavel Vokurka, učitel floristiky 

V pátek 3.12. se děti naší školy už od rána těšily na příchod Mikuláše. 
Po svačině se konečně dočkaly. Mikuláš však nebyl sám, doprovázela ho  
i skupinka čertů. Byli mezi nimi jak malí hodní čertíci, tak i velký čert na-
hánějící hrůzu. Za básničku nebo písničku pak byla sladká čokoládová 
odměna. Zatímco čerti strašili, Andělka s hvězdičkou na čele se jen usmí-
vala a rozdávala dobrou náladu. Každý si přál se s ní vyfotografovat.
Během prosince jsme vyráběli vánoční ozdoby, kterými jsme pak zdobili 
vánoční stromek na náměstí. Pochutnali jsme si na vlastnoručně upeče-
ném vánočním cukroví a zazpívali si vánoční koledy. 
Letošní Vánoce byly opravdu krásné.

Mgr. Bohumila Pallagyová                                                                                                                                       
   (ZŠ Komenského, nad zdravotním střediskem)

BESEDA s Jiřím Holečkem Prosinec ve škole

Už teď nevíme, kam dřív skočit!

Na Knoflíkovém trhu si zazpívali i ti nejmenší
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Rozhovor, kulturaRozhovor, kultura

Dominik Vrána je žákem posled-
ního ročníku mníšecké základní 
školy, do níž dojíždí z Nového 
Knína. Již čtvrtým rokem se zá-
vodně věnuje cyklistice, zejmé-
na disciplíně cyklokros. V tomto 
sportu již dosáhl významných 
úspěchů. Proto jsme ho požá-
dali, aby se představil našim 
čtenářům.

Dominiku, od kdy se věnuješ sportu?
Sportuji od mateřské školy. Začal 
jsem fotbalem.
Proč sis vybral právě závodní cyklis-
tiku, tento fyzicky i psychicky nároč-
ný sport?
Postupem času jsem si uvědomil, 
že kolektivní sporty nejsou pro 
mne. A protože rád jezdím na 
kole, zkusil jsem právě cyklistiku.
Rozhodl ses sám, nebo na něčí do-
poručení?
K cyklistice jsem se dostal náho-
dou. Na závody nás pozvala ka-
marádka mé starší sestry. Závodní 
cyklistika mne začala bavit. Ještě 
týž den jsem si na internetu vy-
hledal nejbližší cyklistický oddíl 
a kontaktoval jsem trenéra, který 
mne pozval na trénink.
Co všechno tvůj koníček obnáší? 
Tréninky, závodění po celé repub-
lice a následně i údržbu kola a 
vybavení. To obnáší spoustu času, 
který tomu musím věnovat nejen 
já, ale i moji rodiče.

Popiš, prosím, své závodění trochu 
blíže.
Závody se obvykle konají na pod-
zim a v zimě na okruzích o délce 
asi 2,5 až 3,5 kilometru. Na okruhu 
bývají úseky s různým povrchem 
- trávou, hlínou, dlažbou, překáž-
kami a strmými stoupáními, kde 
závodníci musejí seskakovat z kol 
a kola přenášet. Závody obvykle 
trvají 30 minut až hodinu, celková 
délka závisí na podmínkách a vě-
kové kategorii závodníků.
Jak moc je tvůj koníček náročný na 
vybavení? Máš nějakého sponzora?
Docela ano - nejezdím jen cyklo-

kros, ale i silniční závody a závody 
horských kol a každá tato disciplí-
na vyžaduje jiné vybavení. Spon-
zoruje mne celá rodina, na dresy 
mi částečně přispívá oddíl.
Jak často trénuješ?  
Měl bych trénovat každý den, ale 
školní povinnosti mi to někdy ne-
umožní.

Máš nějaké jiné zájmy a záliby?  Jak 
to všecko stíháš?
Mám rád převážně zimní sporty 
(běžky, sjezdové lyžování, lední 
bruslení) a také fotografování. Ně-
kdy však tyto záliby musí jít stranou.

Jak vypadá tvůj trénink – trénuješ 
sám, nebo máš trenéra?
Dvakrát týdně trénuji s oddílem, 
ve zbylých dnech trénuji sám 
podle tréninkového plánu.
Jakých úspěchů jsi už v cyklistice 
dosáhl? 
Mým nejlepším výsledkem na hor-
ských kolech bylo celkové první 
místo v Galaxy sérii. V cyklokrosu 
byl můj nejlepší výsledek sedmé 
místo v Toi Toi Cupu.
Jaký je tvůj nejvyšší cíl ve sportu?
Jednou bych se chtěl dostat do 
cyklokrosové reprezentace.
A jaké máš další plány do budouc-
nosti ?
Od nového školního roku budu 
navštěvovat sportovní gymnázi-
um a studium bych chtěl úspěšně 
zakončit maturitou. Zároveň bych 
se chtěl ve zdejším cyklistickém 
oddílu více věnovat tréninku a 
dosáhnout tak lepších sportov-
ních výsledků.
Myslíš, že v Mníšku jsou pro spor-
tovce vytvořeny dostatečně dobré 
podmínky?
Myslím, že pro některé druhy 
sportů docela ano, konkrétně pro 
cyklistiku zde však není žádné zá-
zemí.

Díky za rozhovor, Dominiku. Ať se 
ti daří!
 S Dominikem Vránou si povídala JB

Rozhovor s Dominikem VRÁNOU, úspěšným cyklistou

Populární Živý Betlém spolku Rorejs 

Knoflíkovému trhu na náměstí F. X. Svobody počasí letos přálo více než 
loni. Po ránu bylo mrazivo, ale k polednímu vysvitlo sluníčko a zahřálo 
děti i dospělé za prodejními stolky, malé i velké zpěváky, aktéry tradiční-
ho Živého Betléma i všechny ty, kdo přišli na mníšecké náměstí F. X. Svo-
body, aby si užili krásné předvánoční atmosféry. Mohli zde koupit svým 
blízkým dáreček vyrobený šikovnými dětmi, něco dobrého na zub a třeba 
i balónek štěstí, který si pak většina z nich přišla vypustit 30. prosince opět 
na náměstí F. X. Svobody v rámci akce „Předčasný Silvestr“.
Prodej balonků byl jednou z novinek letošní vydařené akce. Těmi dalšími 
byla možnost zazvonit si ve výklenku kostelní zdi na Zvon štěstí, přání  
a naděje a především Pražská zvonohra Manoušek, která byla pro ty, kdo 
na trhy chodí pravidelně, snad nejkrásnějším překvapením.

JB

Kouzelné připomenutí starých časů, nostalgie, ale také ukázky krásné ře-
meslné práce. To vše bylo možno zažít na výstavě žehliček v „minigalerii 
garáž“ v Mníšku pod Brdy. Výstava byla otevřena o prosincových víken-
dech a o vánočních svátcích.

Dana Houšková

KNOFLÍKOVÝ TRH 2010 Žehličky v garáži
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Milí spoluobčané,
dovolte, abych vám 
poděkovala jmé-
nem všech kolední-
ků Tříkrálové sbírky 
za vaše štědré dary. 
Vybralo se rekord-
ních 35 649,- Kč.  
V sobotu 8. 1. 2011 
v Mníšku chodilo 
sedm skupinek ko-

ledníků, v Kytíně dvě a v neděli 9. 1. 2011 
v Čisovicích jedna.
Tříkrálovou sbírku pořádanou Charitou ČR 
lidé už dobře znají z médií (má také 11letou 
tradici ) a je pěkné, že se vždy najdou ochotní 

dobrovolníci nejvíce z řad farníků - jak děti, 
tak dospělí – kteří jdou mezi své spoluobčany, 
zpívají, koledují a vnášejí pocit lásky do těch-
to dnů. Cílem této sbírky je finanční pomoc 
sociálním projektům v ČR i v zahraničí. Letos 
je to stavba domova pro seniory v Mukařo-
vě, azylového domu pro matky s dětmi v tísni  
v Brandýse/L. a Kralupech/Vlt. a také tech-
nické školy v Indii a podpora vzdělávání dětí  
a mládeže v Bělorusku. Mníšecká charita 
může dostat 65 % z vybrané částky na svůj 
sociální projekt. V loňském roce jsme podpo-
řili letní farní tábor a přispěli třem rodinám na 
léčbu těžce nemocného člena rodiny.

Eva Nováková, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky

Občanské sdružení OÁZA zve  
dospělé i starší děti, kteří rádi tvoří, na

V Ý T V A R N É  D Í L N Y
do Mateřského centra v MKS v Lipkách.

Začátek všech dílen je ve 14.00 hodin.

6. 3. 2011

KORÁLKY – ČTYŘPERLÁK
Práce s korálky, jehlou a vlascem - vyrobíte si 
přívěsek tvaru krychle a turbánek na šátek.

Cena včetně materiálu 180,- Kč.

19. 3. 2011

PÍSKOVÉ OBRAZY
Naučíte se, jakou techniku použít při zhotove-
ní obrazu z písku a zhotovíte si obraz velikosti 
A4 z barevných písků (můžete si přinést vlastní 
návrh).
S sebou: řezací zalamovací nůž.
Přihlášky na telefonu: 775 592 142!
 Cena včetně materiálu 120,- Kč, 

20. 3. 2011

KORÁLKOVÁNÍ
Práce s korálky, vlascem a voskovou šňůrkou  
- vyrobíte si 2 druhy náhrdelníků (kuličky  
z korálků na voskové šňůrce, korálky na vlasci 
- různých velikostí a barev).
 Cena včetně materiálu 180,- Kč.

3. 4. 2011

FIMO – VELIKONOCE
Vajíčka zdobená vypalovací hmotou fimo. 
Z hmoty si vytvoříte květ, který se v tenkých 
plátcích pokládá na vyfouklé vajíčko. Ze vzoru 
můžete vytvořit i korále či ozdobit kovovou 
sponu do vlasů.
 Cena včetně materiálu 200,- Kč.

17. 4. 2011

DRÁTOVANÁ VAJÍČKA
Drátování vyfouklých vajíček barevným mě-
děným drátem, různé vzory, zdobení korálky.
 Cena včetně materiálu 180,- Kč.

Závazné přihlášky na tel. č. 721 021 319 
(není-li uvedeno jinak).

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE  
ROKU 2011

Sobota 16. dubna 2011
Zahájení výstavní sezóny v barokním areálu 

Skalka, vernisáží expozice 
POHÁDKOVÁ ZEMĚ 

VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ
Klášter v barokním areálu Skalka, 15.00

Neděle velikonoční 24. dubna 2011
10. VELIKONOČNÍ VESELICE 

s Kuřetem
(sbírka Pomozte dětem),

s řemeslným trhem, šermem a divadlem.
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Sobota 14. května 2011
STAROČESKÉ MÁJE, 

poberounský folklórní festival 
Hudba, tanec, zpěv.

Náměstí F. X. Svobody

Sobota 28. května 2011
BRDSKÝ KOS 2011

11. ročník pěvecké soutěže pro děti a mládež
Státní zámek Mníšek pod Brdy - nádvoří

Sobota 4. – neděle 5. června 2011
DĚTSKÝ DEN NA ZÁMKU, 

kulturní program PRO DĚTI A RODINU.
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Pátek 24. – sobota 25. června 2011
NOC NA KARLŠTEJNĚ

Výpravný muzikál.
Státní zámek Mníšek pod Brdy - nádvoří

Sobota 2. – neděle 3. července 2011
ZAHRADNÍ SLAVNOST

Program pro děti v zámecké zahradě.
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Úterý 5. – středa 6. července 2011
OBLÉHÁNÍ MNÍŠECKÉHO  

ZÁMKU ŠVÉDSKÝMI VOJSKY  
ZA 30LETÉ VÁLKY

Vojenské ležení, šerm pro děti aj.
Státní zámek Mníšek pod Brdy 

Sobota 16. - neděle 17. července 2011
Tradiční SKALECKÁ POUŤ 

s bohatým kulturním programem.
Barokní areál Skalka, náměstí F. X. Svobody 

Sobota 3. září 2011
HRADOZÁMECKÁ NOC  

S OHŇOSTROJEM
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Sobota 10. - neděle 11. září 2011
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 

s kulturním programem 
Barokní areál Skalka,

Státní zámek Mníšek pod Brdy,
kostel Sv. Václava

Sobota 17. září 2011
BĚH NADĚJE, 4. ročník

humanitárně sportovní akce
Start, cíl - MKS Mníšek pod Brdy

MAŠKARNÍ  
PRŮVOD OÁZY
Již potřetí jste srdečně zváni na  

rodinný Maškarní průvod městem.
Akce je vhodná pro starší, mladší  

i nejmladší. 

Sraz: v sobotu 26. 2. 2011 v 15.00 hodin 
na Starém sídlišti u Penzionu pro seniory.
Cíl: budova Oázy na farní zahradě 
(kde se občerstvíme). 

Každý kdo rád peče, může přispět svým 
dílem. Jedinou podmínkou účasti je maska 
či převlečení. Hudební instrumenty vítány. 
Připojit i odpojit se lze kdykoliv v průběhu 
akce. (Případné další informace - viz plaká-
ty, nebo na tel. č. 737 304 326.)

MAŠKARNÍ REJ  
v kulturním středisku

Římskokatolická farnost  
v Mníšku pod Brdy, 

občanské sdružení Oáza  
a Magdaléna o.p.s.

zvou všechny děti na

MAŠKARNÍ REJ
v sobotu 5. 3. 2011 od 14.00 hodin 

v Kulturním středisku v Lipkách.

Můžete se těšit na tancování, hry a spoustu 
dalších překvapení. Konec v 16.30 hodin.

Hudbu zajišťují Zálesáci. 
Vstupné dobrovolné.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

>> dokončení na str. 9
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Sobota 16. dubna 2011, 15.00 hod. 

Zahájení výstavní sezóny 
vernisáží expozice

POHÁDKOVÁ ZEMĚ 
VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ.

Vystoupí písničkář Pavel Půta.
Potrvá do 9. května 2011.

 
Neděle 15. května 2011, 15.00 hod.

Jarmila Janůjová 
- OBRAZY, GRAFIKA

Potrvá do 5. června 2011.

Sobota 11. června 2011, 15.00 hod.
Jaroslav Jocov - KERAMIKA, 

Tomáš Kohout - DŘEVĚNÉ PLASTIKY, 
Zuzana Krajčovičová - TAPISERIE

Potrvá do 6. července 2011.

Sobota 9. července 2011, 15.00 hod.
Helena Cejnarová - OBRAZY, GRAFIKA

Potrvá do 31. července 2011.

 Sobota 6. srpna 2011, 15.00 hod.
Ladislav Dvořák st. - FOTOLOVY 

(fotografie z lesního světa)
Potrvá do 31. srpna 2011.

Sobota 10. září 2011 
- vernisáž v rámci  

Dnů evropského dědictví 2011
Jaroslava a Petr Mrázkovi 

- KRAJKY, GOBELÍNY
Potrvá do 2. 10. 2011.

*
MLADÍ FOTOGRAFUJÍ PAMÁTKY 

(prezentace soutěže 
- ve spolupráci se SHSČMS)

Sobota 8. října 2011, 15.00 hod.
Oldřich Bubák THU DŽE ČCHE 

(fotografie z buddhistických zemí)
Potrvá do 30. října 2011.

Sobota 7. května 2011, 15.00 hod. 
Petr Velebil – OBRAZY

Potrvá do 5. června 2011.

Pátek 10. června 2011, 17.00 hod.  
Jana Janouchová – OBRAZY
Potrvá do 10. července 2011.

Sobota 16. července 2011, 11.30 hod.
(vernisáž v rámci kulturního 

programu Skalecké pouti 2011)
Richard Pachman – OBRAZY

Potrvá do 31. srpna 2011.

Sobota 3. září 2011, 15.00 hod.
Ludmila Svozilová - KERAMICKÉ PLASTIKY

Ludmila Vaňková-Svozilová 
- OBRAZY, VITRÁŽE

Potrvá do 31. října 2011.

Dovolujeme si Vás pozvat
na vernisáž výstavy

v sobotu 16. 4. 2011 v 15.00 hodin
v sále kláštera na Skalce, Mníšek pod Brdy

Součástí vernisáže bude vystoupení písničkáře Pavla Půty.

Výstava bude přístupna 8. 5. 2011 (v sobotu, neděli a svátek 
od 10 do 17 h., v úterý až pátek na požádání u správce areálu)

Dobrovolné vstupné bude věnováno na obnovu barokního areálu Skalka.

www. mnisek.cz

ZVEME VÁS NA VERNISÁŽE VÝSTAV NA SKALCE   

POHÁDKOVÁ ZEMĚ
VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ

Dovolujeme si Vás pozvat  
na vernisáž výstavy   

POHÁDKOVÁ ZEM
VÍTZSLAVY KLIMTOVÉ 

v sobotu 16. 4. 2011 v 15.00 
v sále kláštera na  Skalce, 

Mníšek pod Brdy  

Souástí vernisáže bude  vystoupení 
písnikáe Pavla Pty. 

Výstava bude pístupna 8. 5. 2011 
 (v sobotu, nedli  a svátek od 10 do 17 h.,  

v úterý až pátek  na požádání u správce areálu) 

Dobrovolné vstupné bude vnováno 
 na obnovu barokního areálu Skalka. 

Nová cesta na Skalku (říjen 2010) 

Neděle 27. listopadu 2011
SVĚTLO ADVENTNÍ

Rozsvěcení vánočních světel - náměstí F. X. Svobody,
adventní prohlídky s překvapením 

- Státní zámek Mníšek pod Brdy,
adventní bohoslužba - kostel Sv. Václava

Sobota 17. prosince 2011
VÁNOČNÍ KNOFLÍKOVÝ TRH

Živý Betlém, koledy, zvonohra...
Náměstí F. X. Svobody

pátek 30. prosince 2011
PŘEDČASNÝ SILVESTR

Živá hudba, ohňostroj, svařené víno, balónky štěstí...
Náměstí F. X. Svobody

>> dokončení ze str. 8
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Jak už jsem se zmínil, podhůří brdských Hřebe-
nů bylo vyhledávaným cílem trampů. Dnes už 
fenomén trampingu málokoho oslovuje. Mo-
derní doba se svými vymoženostmi už neevo-
kuje romantiku pobytu v přírodě, dnešní mladí 
lidé nemají potřebu unikat o víkendech z ruchu 
velkoměst do konejšivého ticha lesů. Autentičtí 
trampové jsou už jen exotickou zvláštností. Bý-
valé trampské osady se proměnily v chatová sa-
telitní města se vším komfortem. Staří trampové 
jsou už na nocování pod širákem skutečně staří, 
dorost chybí, maximální úlitbou trampskému 
pánubohu je účast příznivců trampské muziky 
na různých country a folkových festivalech. Ale  
i obliba tohoto typu muziky se limitně blíží nule. 
Já ještě pamatuji trampské party, které přijížděly 
v sobotu odpoledne (dopoledne se ještě praco-
valo) bránickým pacifikem na mníšecké nádraží 
a odtud vyrážely do trampských kempů na Hře-
benech.  

V blízkosti Mníšku bylo několik významných 
trampských osad, které pamatovaly zlatou éru 
trampingu za 1. republiky. Byla to především 
osada Na Rovinách, kde kraloval nestor českého 
trampingu Venca Kunc. Za Zadním rybníkem to 
byla osada Red River. Mnoho „mobilních“ tram-
ských kempů bylo v lesích za Kytínem a Stříbr-
nou Lhotou. Dnes jsou staré trampské sruby Na 
rovinách ověnčeny satelitními anténami, téměř u 
každé je bazén a nikdo z osadníků už nepospíchá 
do osady z Mníšku či Kytína pěšky. Cesty v osa-
dě jsou vyasfaltované a u srubů jsou garáže se 
silnými auty. Z trampské kantýny U čunčí huby 
je konfekční restaurace. Zásady kamarádství, 
poctivosti, zamyšlení nad životem a postavením 
jedince v sociálně rozdělené společnosti boha-
tých a chudých, privilegovaných a utlačovaných 
- typické pro  zrod trampingu - už dnešní pragma-
tickou generaci neoslovují. Změnila se hierarchie 
hodnot, trampská romantika kovbojských širáků, 
šerifských hvězd a sentimentálních písní o préri-
ích, indiánech, zlatokopech a plavovlasých Maud 
už dneska nikoho nedojímá.

Teď bych chtěl vzpomenout na některé mní-
šecké stavby, jak já si je pamatuji před tím, než 
nenávratně zmizely z povrchu zemského, nebo 

výrazně změnily svůj vzhled. Kupříkladu to byl 
komplex hospodářských budov velkostatku před 
zámkem. Jak už jsem se jinde zmínil, tvořily bu-
dovy statku uzavřený dvůr, do kterého byl přístup 
mřížovými vraty mezi nynější pekárnou a dnes již 
neexistující stodolou. Stodoly z části vyhořely, 
chlévy a kůlny včetně bytů pro deputátníky byly 
postupně zbořeny, jak se zemědělské hospoda-
ření přesunulo z centra obce do prostoru v Za-
rybníkách. Otevřel se nový pohled na dominantu 
náměstí – zámek.

Vedle bývalé hospody U černého koně v Či-
sovické ulici stávala nízká roubená dřevěná cha-
loupka, kde bydleli mí prarodiče. Dnes je zde 
malé parkoviště a já se znovu divím, že se při 
návštěvách u prarodičů do chalupy a na minia-
turní dvorek se zahrádkou, králíkárnou, chlívky  
a kůlničkami vešlo devět Taliánovic dětí a hroma-
da vnoučat. Na Čisovické bývala též vilka Štětko-
vých, která musela ustoupit výstavbě Strakonické 

silnice. Mezi nenávratně zmizelé stavby patří již 
zmíněná trafika paní Klabíkové proti dnešnímu 
městskému úřadu, dřevěná roubenka krytá doš-
kovou střechou v Dobříšské ulici proti vile Šáma-
lových a na Vrškách „perníková chaloupka“ pana 
Tieleho st.

Několik stavení na náměstí naznačuje, že byla 
postavena ve stejném stylu (Hušákovic, lahůd-
ky, Benák). Výrazně se změnil nejstarší dům na 
náměstí Velká hospoda, která necitlivou rekon-
strukcí změnila svou renesanční tvář. V důsledku 
výstavby samoobsluhy zmizel Minaříkovic sta-
tek i vedlejší budova. Původní podobu náměstí  
z konce 19. století známe jen ze starých pohlednic.

Z náměstí zmizely nevábné veřejné záchodky 
(v současné době nahrazené moderními), stojany 
benzínových čerpadel a statek Froňkových pod 
dnešní úřadovnou policie. Je škoda, že vzniklý 
prostor nebyl majitelem využit racionálněji. Pů-
vodní provizorní stavba obchodu se zeleninou, 
nyní vietnamský krámek, při vjezdu na náměstí 
příliš elegantně nevypadá.

Zcela se změnilo podzámčí u bývalého pivo-
varu. Zmizela hospoda Trucovna, zmizela stodola  
a sušárna, zmizela kamenná brána do zázemí 
pivovaru, která úpravou strmé komunikace k síd-

lišti ztratila svůj význam a ocitla se hluboko pod 
úrovní nové komunikace. Stavení bývalé ledárny 
při potoce se zcela rozpadlo, z Obory zmizela dal-
ší stodola.

Rád vzpomínám na bohatou spolkovou čin-
nost v Mníšku. Mnoho místních občanů bylo 
zapojeno do sportovní činnosti - a to nejen ak-
tivně, ale i jako fanoušci a činovníci. Tradičně nej-
rozšířenější odvětví sportu byla kopaná, která se  
v Mníšku pěstovala už za 1. republiky. Já pamatuji 
klub Baník, později Kovohutě, který v dobách své 
největší slávy hrával i krajský přebor. Hřiště bylo 
tenkrát škvárové, v místech dnešního stadionu. 
V zimě se zřizovalo kluziště s přírodním ledem  
a na něm se hrávala hokejová utkání. Později byly 
vybudovány i tenisové kurty.

Velmi agilní byl v obci Sbor dobrovolných hasi-
čů, který měl tradici už z dob Rakouska-Uherska. 
Téměř všichni mníšečtí muži (ale též hodně žen) 
byli členy, ne-li aktivními, tedy alespoň přispívají-
cími. Moje slabost pro uniformy mě záhy přived-
la do řad mladých požárníků. Jezdili jsme cvičit 
a zúčastňovali se požárnických soutěží. Našimi 
vedoucími a vzory byli František Munia, František 
Králík, Fanda Král, Jarda a Vašek Čermákové, Fran-
ta Filípek, Olda Jirotka, Kája Matys. Scházeli jsme 
se ve staré hasičské zbrojnici v Dobříšské ulici, 
učili se zacházet s hasičským náčiním, provádět 
požární útok a jiné dovednosti. Svátek pro nás 
byl, když Karel Matys nastartoval hasičské auto 
„erenu“ a jeli jsme cvičit na starou, v té době ne-
používanou, silnici k Řitce do Štítku. V létě jsme 
o prázdninách drželi požární hlídky u trati do 
Mokrého. Tehdy jezdily ještě parní lokomotivy 
a vypadlé uhlíky a jiskry často zapálily suchou 
trávu u trati a bylo riziko, že dojde k požáru lesa 
nebo obilí na poli. Požárnické řemeslo jsem si tak 
zamiloval, že se později na čas stalo i mým povo-
láním.

Zájmová činnost v Mníšku byla i jinak docela 
pestrá. Neexistoval sice Rorejs ani Oáza, ale obča-
né se sdružovali ve společenských organizacích 
jako byli zahrádkáři, myslivci, Svaz žen, Svazarm 
(ten měl malorážkovou střelnici pod hrází Zad-
ního rybníka). Hrálo se zde ochotnické divadlo, 
při škole byla celá plejáda zájmových kroužků, 
fungovala lidová škola umění, aktivní byla měst-
ská organizace Svazu mládeže. Celou zimu byla 
plesová sezona, taneční zábavy se konaly i v prů-
běhu celého roku.  Tancovalo se v sále Sokolov-
ny vždy za hojné účasti tance a zábavy chtivých 
obyvatel Mníšku a okolí. Byly zde dvě dechové 
kapely (pan Zahrádka a při závodním klubu ROH 
Hrudkoven pan Berka) a v šedesátých letech  
i bigbeatová kapela (Zahrádka ml., Karel Sýkora, 
Vlastík Marhoul a asi i další). 3x v týdnu hrálo kino 
(od 60. let širokoúhlé), hojně navštěvovány byly 
knihovny (místní a závodní).

V průběhu roku bylo několik tradičních udá-
lostí, na které jsme se my děti těšily (a nejen my).  
6. ledna byl svátek Tří králů. Za mého dětství se 
už na koledu nechodilo, ale rodiče a starší lidé na 
ni vzpomínali. V rodinách věřících se psalo křídou 
na zárubně K+M+B. Vlastně to s Kašparem, Me-
licharem a Baltazarem nemělo nic společného, 
spíš s církevním svátkem Zjevení Páně.

To o velikonočním pondělí děti na koledu cho-
dily. Tenkrát ještě většina mníšeckých rodin drže-
la slepice a tak vajíčka byla hlavním kolednickým 
artiklem. Koledníci se však obdarovávali i kousky 
beránka, mazance, někdy i drobnými mincemi. 
Většinou se chodilo na koledu recipročně k pří-
buzným a známým, byly ale skupiny koledníků, 
které prošly celou obec. Pro některé rodiny to byl 
vítaný zdroj přilepšení. Takoví koledníci se vyzna-

DOKUD SI JEŠTĚ NĚCO PAMATUJU... (III.)
(pokračování z č. 207)

Prvomájový průvod prochází náměstím F. X. Svobody (1957)
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čovali obzvlášť velkými košíky. Bylo by ostudou 
kupovat pomlázku, ty se pletly doma. Extra zdob-
né kraslice se koledníkům nedávaly, ty sloužily 
k dekoraci doma, ale vajíčka se barvila v každé 
domácnosti. Kromě kupovaných potravinářských 
barev se barvilo třeba odvarem z cibule nebo 
kávou. Čokoládová vajíčka, zajíčky a slepičky si 
nepamatuji. Zato v r. 1961 jsem si vykoledoval  
30 kovových, tehdy nových „socialistických“ ko-
run, za které mi pak pan Víšek koupil mé první 
akvárko – skleněnou elementku.

Už od zimy jsme se těšili na 30. duben, kdy se 
pálily čarodějnice. Bylo několik tradičních míst.  
U Zadního rybníka stavěli vatru hasiči, obyvate-
lé Vršek měli své místo Na Madlenkách. Mládež 
ze starého Mníšku pálila čarodějnice v Dolíkách  
a obyvatelé sídliště měli své místo u rybníčka 
pod Skalkou. Bohužel málokdy bylo slušné poča-
sí. Všechny ohně objížděla hlídka hasičů, aby ne-
došlo k požáru. Pálilo se všechno možné, včetně 
ojetých pneumatik.

Následující den byl 1. máj. Za mého dětství byly 
na náměstí pořádány prvomájové manifestace za 
účasti okolních obcí. Na náměstí přicházelo ně-
kolik průvodů, včetně zaměstnanců Hrudkoven, 
alegorické vozy, hasiči a milice v uniformách. Již 
od časného rána vyhrávala na různých místech 
v Mníšku dechovka budíček. Spolky, školáci  
a občané se scházeli na shromaždištích, odkud 
pak průvody pokračovaly na náměstí. Ač je to 
dnes k nevíře, vládla slavnostní atmosféra, lidé 
byli svátečně oblečeni. Po skončení manifesta-
ce vyhrávala na náměstí promenádní hudba, 
odpoledne byly různé sportovní akce a večer 
májová zábava.

Další májovou tradici bylo stavění máje na 
náměstí. To bylo vždy doménou hasičů, kteří 
také májku celou noc hlídali, aby ji mládež ze 
sousedních obcí neporazila. V tom vynikali ze-
jména Kytínští. Na 9. května se pořádal průvod 
na místní hřbitov, kde se kladly věnce na hrob 
rudoarmějců, kteří v květnu 1945 v Mníšku za-
hynuli. Někdy večer býval i ohňostroj, ovšem ne 
tak bohatý jako dnes, kdy je k dostání různá zá-
bavná pyrotechnika.

Děti se těšily na 1. června – Den dětí. Probíhala 
řada akcí v režii školy a pionýrské organizace. Na 
hřišti u školy byly různé sportovní hry a soutěže, 
pravidelně se jezdil na kolech etapový Závod 
míru pionýrů. Dnes je neuvěřitelné, že odměnou 
vzorným žákům a vítězům soutěží byla možnost 
svézt se v podnikové šestsettrojce z Hrudkoven. 

Soukromých automobilů bylo v 50. letech 
v Mníšku minimálně. Také televize byla přepy-
chem. Na přenosy z I. celostátní spartakiády se 
lidé scházeli u televize v závodním klubu ROH 
Hrudkoven. Běžné bylo, že majitelé televizorů 
umožňovali sousedům, aby sledovali třeba ho-
kejové zápasy nebo krasobruslení. Televize byly 
černobílé s malou obrazovkou, před ni se ale dal 
umístit pestrobarevný filtr, který vyvolával jakou-
si iluzi barevné obrazovky.

Očekávanou letní atrakcí byla Skalecká pouť 
na svátek sv. Maří Magdalény. Já si ještě mlhavě 
pamatuji poslední opravdovou pouť na Skalce. 
Později byly pouťové atrakce na různých místech 
– na hřišti, na náměstí a nakonec před zámkem. 
Jako kluci jsme se těšili na střelnici, cirkusové 
představení a jiné atrakce. Řetízkový kolotoč 
jsem ale nesnášel. Oblíbená byla též představení 

provazochodců, kteří ostatně navštěvovali Mní-
šek i mimo termín pouti. Pokud navštívili artisté 
Mníšek během školního roku, chodily jejich děti, 
též většinou artisté, s námi do školy. Vynikaly ze-
jména v tělocviku. Oblíbenou atrakcí v malých 
potulných cirkusech byl zápas dobrovolníka z řad 
diváků s medvědem. Ten měl náhubek a chrániče 
na tlapách, aby soupeře nezranil drápy a zuby. 
Nepamatuji se, že by nad medvědem někdo zví-
tězil, ale možná byl výsledek předem domluven.

Významným svátkem, který se za mého dět-
ství v Mníšku slavil, byl Den horníků, hutníků a 
energetiků. V té době (konec 50. let) velká část 
mníšeckých mužů buď fárala na šachtě, nebo 
pracovala na Hrudkovnách. Tenkrát bylo hornic-
ké povolání preferováno a mníšečtí havíři fárali 
nejen v místních železorudných dolech, ale dojíž-
děli i do uranových dolů na Příbram. Je zajímavé, 
že z mých vrstevníků, pokud se dobře pamatuji, 
se už žádný nevyučil horníkem.

Na Den horníků se konal v Sokolovně velký trh, 
kde se dalo nakoupit spotřební zboží, které v běž-
né obchodní síti chybělo.

7. listopadu se slavilo výročí Velké říjnové soci-
alistické revoluce. Večer byl lampionový průvod, 
kterého se zúčastnily snad všechny děti z Mníšku. 
Papírové lampiony šly v papírnictví u Krupičků 
na dračku. Svítilo se v nich vánočními svíčkami, 
což byla docela riskantní záležitost, neboť hodně 
lampionů vzalo za své. Někteří tatínkové-kutilové 
vybavovali lampiony svých ratolestí žárovičkou  
a plochou baterií. Inu - pokrok...

 Ivan Talián, Léta Páně 2010 
 (dokončení příště)

PRO DOSPĚLÉ
PATTERSON, James
ČERNÝ TYGR
Nový detektivní příběh z pera 
oblíbeného spisovatele  tentokrát 
čtenáře zavede do Nigérie.

DEAVER, Jeffery
HOŘÍCÍ DRÁT
Je to zbraň neviditelná a současně 
všudypřítomná, bez níž by moderní 
společnost nemohla existovat: 
elektrická rozvodná síť.

IRVING, John 
POSLEDNÍ NOC  
NA KLIKATÉ ŘECE
Román se začíná odvíjet v polovi-
ně 50. let ve vývařovně dřevo-
rubecké osady v severním New 

Hampshiru, kde si úzkostný dva-
náctiletý chlapec splete přítelkyni 
místního konstábla s medvědem.

SHAMSIE, Kamila
VYPÁLENÉ STÍNY
9. srpen 1945, Nagasaki. Hiroko 
Tanaka stojí na terase svého 
domu. Má na sobě kimono  
s černými jeřáby a přemýšlí  
o nadcházející svatbě s Konradem 
Weissem. Pak, zničehonic,  
se jí svět rozplyne před očima.

SANCHÉZ, Julián
STAROŽITNÍK
Stavba barcelonské katedrály, 
chladná a vypočítavá vražda, 
kabalistická tradice, stopy magie  
a tajemství přísně střežená  
v barcelonské židovské čtvrti  

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
MORKES, Petr
KOMISAŘ VRŤAPKA  
A PROKLETÍ  
ZUBU MOUDROSTI
V napínavém detektivním příběhu 
Komisař Vrťapka rozplétá nitky 
zločinu v samém srdci zoologické 
zahrady. 

PARKER, Steve
MOZEK – POZNEJTE  
JEHO TAJEMSTVÍ
V knize Mozek – Poznejte jeho 
tajemství se podíváte dovnitř 
lidského těla prostřednictvím jeho 
kontrolního orgánu, mozku.

ALMOND, David
HRA NA SMRT
Příběh pro dospívající o přátelství, 
které nezná předsudky.

JOHNS, Susie
VYRÁBÍME S DĚTMI
Sbírka více než 40 skvělých 
nápadů je určená dětem a jejich 
rodičům pro společné tvoření  
z papíru, barev, látek a nejrůzněj-
ších recyklovaných předmětů.  

– to jsou jen některé z přísad 
tohoto podmanivého příběhu.

MAYLE, Peter
PODFUK JAKO VÍNO
Překvapivé rozuzlení důmyslného 
zločinu je okořeněno Mayleovým 
báječným popisem lahodných jídel, 
jemných vín, nádherných scenérií 
a hravými, jiskřivými dialogy.

IVANOV, Miroslav
DŮVĚRNÁ ZPRÁVA O KARLU 
HYNKU MÁCHOVI
Třináct objevných kapitol 
o posledních dnech Máchova 
života, které autor sestavil na 
základě zjištěných faktů 
i vlastního bádání.

HEWSON, David
ZLATÝ ŘEZ
Je před Vánoci. Řím zasáhla 
sněhová bouře a v Panteonu je 
nalezeno tělo mrtvé ženy...

SMITH, Rick
SKOK K VÝŠINÁM
Kniha je výsledkem pěti let 
intenzivní práce, kdy autor 
zpovídal úspěšné lidi, kteří mu byli 
ochotní vyprávět své příběhy.

Knihovna  
 Mníšek pod Brdy
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Na konci listopadu 2010 uspořádalo Centrum 
ekologické výchovy Zvoneček v Městském 
kulturním středisku v Mníšku pod Brdy semi-
nář OCHRANA PŘÍRODY V OBCÍCH, kterého se 
zúčastnilo 28 zástupců obcí, projekčních ateli-
érů, nevládních neziskových organizací i široké 
veřejnosti. Všichni účastníci obdrželi publikaci 
„Ochrana dřevin rostoucích mimo les I.“ Semi-
nář proběhl v rámci projektu Středočeské sítě 
ekoporaden. Tento projekt byl vytvořen za fi-
nanční podpory SFŽP a MŽP. 

Přednesené příspěvky byly zaměřeny na 
právní normy v ochraně přírody, povinnosti 

obcí, novelu zákona 114/1992 Sb. (Karel Ke-
rouš – Česká inspekce životního prostředí), 
biodiverzitu v obcích, péči o stromy a zeleň  
(Ing. Michal Kubelík, CEV Zvoneček) a systém 
zeleně sídla (Ing. Lucie Tomcová, CEV Zvo-
neček). Velký zájem vyvolala novela zákona  
o ochraně přírody a krajiny, která se v praktic-
kém životě dotýká mnoha účastníků semináře. 
Velmi proto ocenili možnost konzultovat své 
konkrétní problémy v oblasti ochrany přírody 
s panem Keroušem. 

Ze závěrů diskuze vyplynuly následující body  
k řešení v budoucnosti:
*  možnost konzultace konkrétních problémů  
v oblasti ochrany přírody a krajiny s odborníky

*  terénní exkurze zaměřené na zakládání  
a údržbu zeleně v obcích prezentované  
na konkrétních případech

*  semináře zvyšující povědomí široké  
veřejnosti o problematice ochrany přírody  
v obcích.

Věříme, že se nám tyto body podaří v brzké 
době naplnit.
 Lucie Tomcová

V sobotu 11. prosince se v Praze 
konal tradiční celostátní závěreč-
ný pracovní seminář pořadatelů 
celostátní humanitárně sportovní 
akce Běh naděje, jenž je význam-
nou součástí projektu Skutky 
naděje. Z našeho města se jej zú-
častnily Jarmila Balková (za Město 
Mníšek pod Brdy) a Dana Havlíko-
vá (za TJ Sokol Mníšek pod Brdy).

Představitelka České onkologické 
společnosti, Prof. MUDr. Jitka Ab-
rahámová, DrSc., promluvila ke 
zúčastněným o významu preven-
ce onkologických onemocnění 
a o úloze, kterou v informování 
veřejnosti o preventivních a scre-
eningových programech mají 
právě pořadatelé Běhu naděje.  
V současné době jsou v ČR v běhu 
tři projekty, určené široké veřej-
nosti, které může každý občan  
v příslušném věku využít zcela 
zdarma (jsou to programy určené 
k vyhledávání raných stádií rako-
viny prsu, rakoviny děložního číp-
ku a rakoviny tlustého střeva). Ne 
každý však o těchto možnostech ví 
a pokud ano, ne každý jich skuteč-
ně aktivně využívá. Proto je úloha 
všech akcí, jejichž cílem je kromě 
získání finančních prostředků ve-
řejnou sbírkou také informování 
veřejnosti o možnostech preven-
ce onkologických onemocnění, 
tak významná. 

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, 
DrSc., poté převzala z rukou gene-
rálního ředitele společnosti Levity 
(jež je již třetím rokem hlavním 

organizátorem veřejné sbírky) Lu-
bomíra Oravce symbolický šek na 
584 000 Kč. Tyto prostředky, získa-
né od účastníků Běhů naděje 2010 
v rámci celé ČR, budou jako vždy 
rozděleny na základě rozhodnutí 
Grantové komise České onkologic-
ké společnosti ČLS JEP na odborná 
onkologická pracoviště. S rozhod-
nutím týkajícím se letos vybraných 
peněz se můžete časem seznámit 
na www.behnadeje.cz .

Pořadatelé děkují všem, kdo se při 
Běhu naděje 2010 v Mníšku pod 
Brdy na výsledku veřejné sbírky 
podíleli.
Další ročník Běhu naděje se 
v Mníšku bude konat 17. září 
2011.
 JB

KČT TJ SOKOL Mníšek pod Brdy a SOKOL Voznice       
zvou na 44. ročník dálkového pochodu

BRDSKÁ STEZKA (Memoriál Honzy Zajíčka).
v sobotu 16. dubna 2011.

START z jídelny ZŠ Mníšek, od 6.00 do 13.00 
CÍL tras 50, 40, 35, 25, 18, 15, 13, 7 km v jídelně ZŠ Mníšek
CÍL tras 30, 15 a 12 km v restauraci U Formana ve Voznici 

(od 8.00 do 13.00). 

●  START pro trasy 40 a 27 km (na rozhlednu na Studeném vrchu)  
možný i v Dobříši na vlakovém nádraží (od 8.00 do 9.00),  
s cílem v Mníšku p. Brdy v jídelně ZŠ (40 km )  
nebo Voznici U Formana (27 km).                  

●  Trasy vhodné pro rodiče s dětmi, mládež a začínající turisty:
•  7 km - ke Skaleckému kostelíku a zpět, na Skalce opékání vuřtů  

na ohni
•  12 km varianta A - trasa a cíl v jídelně ZŠ v Mníšku
•  13 km varianta B - start Mníšek, cíl Voznice, nebo obráceně  

(start Voznice viz výše).

●  STARTOVNÉ: 30,- Kč, oddíly TOM a družiny Junáka, děti 15,- Kč. 
●  UPOMÍNKA: každý, kdo absolvuje trasu získá nášivku, diplom. 
●  Zvláštní cenu dostane nejpočetnější kolektiv, nejvzdálenější turista  

a každý 100. účastník.
●  Pro trasy procházející přes Studený vrch v rámci startovného zdarma 

vstup na rozhlednu.
●  Zavazadla možno ponechat v místě startu v Mníšku.
●  OBČERSTVENÍ z vlastních zásob a v restauracích po trasách

Milí Mníšečtí, zvláště milovníci přírody - víte, že 
máte v lese nad Kvíkalkou novou studánku?

Až zas půjdete na houby či borůvky, její prů-
zračná voda vás určitě osvěží. Nápověda -  
v její blízkosti můžete i usednout na lavičku 
nad lesní cestou. Nebo jste ji už objevili?

Byl to obdivuhodný nápad. Jejímu tvůrci patří 
rozhodně velký dík!
 DP

Seminář OCHRANA PŘÍRODY V OBCÍCH 

MNÍŠEK na celostátním  
semináři pořadatelů BN

BRDSKÁ STEZKA

NOVÁ studánka

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová,  
DrsC. a Lubomír Oravec
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Kde začít? V roce 2010 se toho v naší organi-
zaci událo poměrně dost… Kromě toho, že kaž-
dou středu odpoledne pořádáme schůzky dět-
ského oddílu zálesáků ve věku 7-14 let, máme 
poměrně dost „zářezů“, se kterými se chceme 
pochlubit. Poštěstilo se nám vyrazit hned na 
několik jednodenních a víkendových akcí. 

Na začátku roku - ostatně jako už několik let 
- probíhá seriál tří zimních výletů s koupáním  
v aquaparku. Letos jsme vyzkoušeli nový areál 
a přichází zásadní změna - místo na Příbram 
jezdíme do aquaparku v Berouně.  

V únoru se v kulturním středisku koná maškar-
ní bál, kde máme už od samého počátku pořá-
dání výsostné právo tuto akci ozvučit. Letos to 
byl opravdu oříšek, protože naše aparatura do 
poslední chvíle ne a ne se rozehrát. Nakonec vše 
dobře dopadlo a všichni si akci náramně užili. 

V březnu se v naší klubovně konají zálesácké 
zkoušky, kde členové všech oddílů mají mož-
nost se pokusit svými dovednostmi dokázat, 
co v nich je a hlavně získat vyšší úroveň zále-
sáctví. Z devíti horkých kandidátů proměnili 
svoji nominaci pouze tři, a to dva na pozici 
Supa a jeden na pozici Bobra.  

Když začalo jaro, byl to pro nás jasný signál vy-
razit někam do lesa. Hned první venkovní akce 
byla v noci a poměrně náročná - „Noční přechod 
přes BRDY“. V klubovně proběhlo rozlosování 
do dvoučlenných týmů a následně rozlosová-
ní startovního pořadí. Úkolem bylo s mapou  
a buzolou co nejrychleji obejít kontrolní body  
v brdských lesích - celkem asi 15 km, a to ve 
tmě a zimě… Samozřejmě se někteří ztratili, ale 

nakonec jsme se v cíli všichni šťastně sešli. Tato 
akce je jedna z těch, které pořádáme i pro veřej-
nost - můžete  jít závodit příště s námi! 

Na konci dubna jsme po 19 letech poprvé 
neuspořádali tradiční Slet čarodějnic, ale ten  
v roce 2011, v pořadí dvacátý, bude stát za to, 
to slibujeme.

V květnu už tradičně vyrážíme na celý víkend 
na Borovíčko - to je známá trampská oblast  
v Posázaví. Tady prověřujeme na skalách svoje 
horolezecké dovednosti, přežití v neznámém 
terénu včetně vaření a bivaku pod širým ne-
bem a mnoho dalšího ze zálesáckého umu. 

V červnu  zvládáme několik akcí - jednou z 
nich je realizace strašidelného pekla pod skálou  
u Prostředního rybníka na Pohádkovém lese. 
S touto atrakcí slavíme úspěchy neskutečných 
rozměrů, každým rokem se peklo zdokonaluje 
- možná až na úroveň, kdy se v něm budeme 
sami bát.

V červnu jsme byli pozváni k hostování na 
dětském dni v Kytíně. Udělali jsme tam opičí 
lanovou dráhu, kde děti i dospělí zkusili, co se  
v nich skrývá. Na příští rok zřejmě budeme 
muset dráhu rozšířit, protože jsme zkrátka lez-
ce nestíhali odbavovat.

Mezitím jsme s dětským oddílem už podesá-
té zaskočili do jižních Čech na akci s názvem 
Zlatá horečka. Jedná se o víkend plný her, kde 
děti získávají místní peníze,  za které si na konci 
koupí „zlatonosný klaim“. To, co vytěží, v místní 
bance prodají - za utržené peníze je možno jít 
na dražbu nebo do obchodu nakupovat nej-
různější věci. Této akce se účastní oddíly růz-
ných organizací z celé ČR.

V srpnu letos už počtvrté někteří z oddílu 
Supů vyrazili na týdenní toulání po zákoutích 
Českého ráje. Tento rok jsme za 5 dnů s plnou 
polní urazili něco okolo 60 km a přitom navští-
vili mnoho krásných místních lokalit. 

Poslední týden v srpnu jsme byli v lese u Voz-
nice na naší osadě Na mechu, kde probíhala 
rekonstrukce střechy a celkové rozšíření srubu. 
Druhé výročí srubu jsme oslavili osadními hra-
mi a potlachovým ohněm. Velmi by mě zají-
malo, jestli ten náš srub podle fotografií někdo 
v lese u Voznice najde.

V září na nás čekala podzimní část Chossého 
akcí, a sice PRS (Procházka Růžovým Sadem) - 

cesta asi 30 km dlouhá, kde Supi (dospělácký 
oddíl) a další pozvaní zkoušejí, na co mají. Tato 
akce není jen o pochodu, ale i o lezení po ska-
lách a do propastí přes vrcholky hor a následně 
sestupech do dolin. Všechna nastolená úskalí 
jsme zdolali a tuhle akci si náramně užili. 

Samozřejmě nesmím zapomenout na spolu-
účast při pořádání Běhu naděje, kde exceloval 
jako „DJ“ Martin Grusz a výborně naši organi-
zaci reprezentoval. 

V prosinci jsme po obrovském úspěchu  
s peklem pod skálou byli požádáni o organi-
zaci pekla na čerty ve sklepení mníšeckého 
zámku. Jestli jsem psal, že pod skálou se mož-
ná příští rok už budeme bát, tak to nebyla úpl-
ně pravda, na zámku jsme se už báli. Za tuto 
akci se musíme pochválit, protože z naší strany 
bylo maximální nasazení, které následně neslo 
ovoce - příští rok čekáme na zámku zájezdní 
autobusy...

Poslední velkou akcí roku je dětský Knof-
líkový trh, kteýé už tradičně připravujeme  
a spolupořádáme, všechno připravené přes 
noc hlídáme a na závěr zase uklidíme. 

Těsně po Vánocích jsme vyrazili na již po 
mnoho let konanou akci s názvem Zdobení 
vánočního stromečku pro zvířátka v lese. Po 
cestě jsme se zastavili „Na mechu“, upekli jsme 
buřtíky a vyvětrali svoje těla po náročném vá-
nočním přejídání. 

Mezi všemi těmito akcemi se pravidelně pro-
plétaly Piškotéky (tedy nealkoholické diskoté-
ky pro mládež do 15 let v městském kulturním 
středisku), již zmíněné schůzky oddílu a také 
velmi oblíbená Měsíční otázka (projekt při ZŠ 
Mníšek pod Brdy, který už táhneme druhým 
rokem).

Závěrem bych chtěl poděkovat všem z oddí-
lu i těm, co nám po celý rok pomáhali, za jejich 
obětavou pomoc při realizaci akcí, protože ne 
vždy to byla Procházka Růžovým Sadem.   

Pokud budete chtít o naší činnosti vědět ješ-
tě více, podívejte se na naše webové stránky, 
kde jsou podrobné reporty z jednotlivých akcí, 
vše o oddílu a hlavně vše o tom, co chystáme.

Za organizaci Brdský zálesák
hlavní náčelník Michal Járka (Meďan)

www.brdskyzalesak.wz.cz

Dovolte mi, abychom vás infor-
movali o tom, co se děje v mníšec-
kém skautském středisku.

S novým rokem proběhla regis-
trace členů - s naší téměř stovkou 
osob patříme k největším středis-
kům na okrese. Začali jsme plá-
novat letní tábory. Letos pojede-
me ve dvou termínech,  od 2. do  
16. 7. a návazně druhý běh do  
23. 7. Připravujeme se na jarní kola 
Svojsíkova závodu a dubnový slib 
nováčků.

Z akcí, které proběhly,  připo-
meňme vánoční Betlémské světlo, 
kdy si zájemci mohli na Vánočních  
trzích zapálit vlastní svíčku ohněm 
z daleké Palestiny. Určitě se vyda-
řilo pravidelné zdobení stromku 
vtipně rovery spojené s akční 
hrou, do které se zapojili i přítom-
ní rodiče. Nesmím jistě zapome-
nout na nové webové stránky, za 

které musíme poděkovat Honzovi 
Krásnému (www.junak-mnisek.
webnode.cz ).

Na závěr bych rád pozval star-
ší kluky a holky, kteří by se třeba 

chtěli přidat k nám, na schůzky 
skautů (pátek 16.00) a skautek 
(čtvrtek 16.30) v klubovně nad 
Městským kulturním střediskem. 

David Bílek (Davy)

ROK BRDSKÝCH  
ZÁLESÁKŮ 

Středisko SKALKA se hlásí

Příroda, společnostPříroda, společnost

Brdský zálesák nabízí  
místa na letním dětském táboře 

poblíž Dobříše
v termínu 4. 7.-16. 7. 2011

Bližší informace na  
www.brdskyzalesak.wz.cz
nebo na telefonu: 724 541 679.
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JAK DÁL NA PIVOVÁRCE?
Příroda, společnostPříroda, společnost

Počátkem února došlo k masivní-
mu pročistění náletových dřevin 
v bezprostředním okolí pěší cesty, 
procházející okrajem Pivovárky.  
A tak se naskýtá otázka - jak dál?
Jak dál v této cenné lokalitě, ležící 
v centru města a přímo se nabíze-
jící k odpočinku, stranou od hluku 
dálnice i  hlavní silnice protínající 
město? Lokalitě, která je z většiny 
přirozeným mokřadem a záze-
mím pro vodomilné živočichy... Je 
vůbec možné ji smysluplně využít  
a přitom ji nepoškodit?
V anketě pořádané společností  
Ozvěna, s. r. o. a Hnutím Bronto-
saurus, z. č. Kandík v dubnu 2010, 
zaznělo k tomuto tématu např.: 
„Pivovárka by měla dále zůstat při-
rozeným mokřadem bez jakýkoliv 
zásahů.“ „Chraňte Pivovárku od 
stavebních zásahů! Druhá tu není!“ 
„Pivovárku nezastavět, chraňte si 
nezastavěné plochy!“.
S těmito názory nebyla zcela v sou-
ladu první připravovaná varianta 
projektu na sportovně rekreační 
využití Pivovárky, která však byla 
zamítnuta pro finanční náročnost  
a v současné době se přepracovává.
Hnutí Brontosarus, z. č. Kandík  
v loni v létě podalo k jedné na-
daci vlastní projekt, který měl 
zajistit nejzákladnější vybavení 
louky pro odpočinek veřejnosti a 
zároveň to, že bude respektová-
na výjimečnost louky jako tako-
vé. Položila jsem několik otázek 
Pavlu Jeřábkovi, který projekt za  
Hnutí Brontosaurus, z. č. Kandík 
připravil. 
Pavle, jaký je současný vývoj ve 
„věci  Pivovárka“? 
Především chci poznamenat, že 
zmíněné  kácení dřevin na Pivovár-
ce je prořez dřevin pod elektrovo-
dem. Ale k projektu. Koncem červ-
na 2010 jsme se souhlasem města 
jako vlastníka louky podali  žádost 
jedné nadaci o grant z grantového 
programu „V pohybu“ s projektem, 
jehož cílem je základní vybavení 
Pivovárky pro oddech veřejnosti. 
Jeho hlavními etapami byly 
1. Prořezání cesty přes Pivovárku 
od náletových dřevin, aby byla 
průchodnější a bezpečnější (to 
bylo realizováno  právě nyní, ne-
závisle na projektu - kdo práci za-
jistil a finančně hradil, nevím, snad 
správci elektrických sítí).
2. Vytvoření  několika dílčích are-
álů v rámci území , určených jak  
pro rodiny s dětmi, tak i teenagery  
a  seniory. 
Projekt ale nebyl nadací podpořen, 
protože nezapadl přesně do zadá-
ní programu. Není to poprvé, na 
Pivovárku jsme dávali již  několik 
žádostí. Pivovárka je trochu speci-

fická – je to přírodní lokalita v cen-
tru města. A tak jednou neuspě-
jeme proto, že projekt řeší území 
uvnitř města, příště zas naopak je  
program byl zaměřen na typickou 
městskou zeleň a Pivovárka je pří-
rodní prostředí jiného typu... 
Koncem roku město posílalo vizi 
svého vlastního projektu jedné 
soukromé nadaci s tím, že posou-
dí, zda by projekt byl pro nadaci 
zajímavý. Osobně nevím, zda na-
dace odpověděla, ale velkou na-
ději tomu nedávám, program je 
vypsán pro obce nad 8 tisíc obyva-
tel a jednou za dva roky je vybrán 
jeden projekt. 
V „našem“ (brontosauřím)  projek-
tu týkajícím se Pivovárky (vlastně 
ve všech dosud podaných projek-
tech - první byl,  myslím, v roce 
2005) jsme na louce chtěli zajistit 
několik oddechových míst. Jedno 
mělo být pro mladé rodiny – myš-
lenka byla na nějaký pevný altán,  
kde by si mohli rodiče sednout, po-
povídat a okolo nějaké prvky, které 
by mohly využívat děti ke hraní 
(proutěné domky, polena apod.). 
Neměly to být v žádném případě  
prvky z klasických dětských hřišť, 
ty na Pivovárku podle nás nepatří. 
Další místo měla být tělocvična  
v přírodě pro uživatele od 16 let do 
vysokého stáří. Opět jsou to jed-
noduché prvky, jako jsou hrazdy, 
bradla, činky, protahovací nářadí, 
běžecký okruh apod.  Vše ze dře-
va, ale bytelně provedeno, trasy 
na běhání jen vyznačená dráha 
na louce, bez drahých povrchů. 
Pro představu co dělají profíci, se 
můžete podívat na http://www.
seniorpark.eu/ a co dělají nadšenci 
na www.stezky.info/naucnestezky/
ns-nelenime-v-zeleni.htm .
Pivovárka nabízí i možnost veřej-
ného ohniště, místa pro hry na 
louce  i prostoru pro ovečky, které 
louku významně oživí. Vše ale musí 
být podle nás podřízeno zachování 
louky jako takové - znamená to ne-
ničit její bylinné složení, zbytečně 
nezastínit  území výsadbou dřevin, 
respektovat biokoridor okolo po-
toka a louku jako suchý poldr. 
Vše by mělo být děláno tak, aby 
tento projekt bylo možné zahrnout 
do konečného projektu, který prů-
běžně připravuje město (měl by 
být v rovině několika miliónů Kč).
„Brontosauří“ projekt je podle 
mého názoru výborným řešením, 
které by nabídlo potřebné zázemí 
pro aktivní odpočinek obyvate-
lům města a  přitom nepoškodilo 
cennou lokalitu. Ale kde tedy vzít 
potřebné finance?  
Základní myšlenkou našeho pro-
jektu bylo a stále je, že jednotlivé 

areály vzniknou na základě tvoři-
vých dílen veřejnosti. Není naším 
cílem lidem nadiktovat, že tam 
bude ten či onen prvek, ale nao-
pak - vybavení by mělo vzniknout 
na základě potřeb lidí a občan-
ských organizací, které v Mníšku 
pracují (s tím, že každá by si moh-
la vybrat,  kterou část by realizova-
la). Pokud bude projekt vznikat za 
spolupráce veřejnosti, tak lze také 
předpokládat, že ho veřejnost 
bude využívat. Investovat nemalé 
finanční prostředky do něčeho, co 
by potom bylo bez využití, je pod-
le mne drahý luxus.
Jaké by byly finanční nároky tako-
vé jednoduché  „cvičební stezky“?
Záleží na provedení jednotlivých 
prvků. Je možnost vše koupit  
a nechat si to i postavit, je mož-
nost si skoro vše udělat svépo-
mocně. Nedávno jsem byl na 
semináři „Přírodní dětská hřiště“, 
kde přednášející z Německa po-
pisovali celkem běžný stav – při 
realizaci takových akcí spolu-
pracují profesionálové s dobro-
volníky. Jsou práce, které nelze 
dobrovolníkovi svěřit, protože  je 
nutná záruka na práce apod., ale 
mnoho se takto udělat dá. Když 
se podíváme na fotky podobných 
parků, tak vidíme, že se jedná čas-
to o jednoduché tesařské práce  
a mnoho prací pomocných (např. 
loupání kůry apod)..  Myslím si, že 
v Mníšku profesní základ je a když 
budou dobrovolníci, dá se udělat 
mnoho. 
Velmi kvalitní dřevo pro tyto prv-
ky máme přímo na místě. V bioko-
ridoru (stromy okolo potoka) ros-
tou akáty. Ty by se měly vykácet, 
protože  nepříznivě ovlivňují kva-
litu půdy, kde rostou. Navíc Mní-
šek chce žádat (snad letos na pod-
zim) o dotaci na ošetření tohoto 
biokoridoru až k hrázi Zámeckého 
rybníka včetně základních prací 
na obnovu Pivovárky (je to grant 
pouze na zeleň, ne na stavby, ces-
ty apod.), takže předpokládám, že 
s jejich kácením se počítá.  Dřevo 
tedy k dispozici máme a v okolí 
Mníšku jsou pily, které mohou na-
řezat fošny a další řezivo. Sloupky, 
kůly se dají zhotovit i z křivého 
dřeva. Scházejí tedy  jen lidi a tro-
chu peněz...  zde se nabízí mož-
nost sponzorství, reklamy apod. a 
to je na další diskusi. 
Pro představu - poslední žádost  
o finance na Pivovárku byla mys-
lím okolo 200 tisíc Kč (limit nadace 
na jeden projekt). V tom bylo za-
hrnuto kácení pod elektrovodem, 
komunikační práce s veřejností, 
realizace jednotlivých prvků apod. 
Když se podíváme na internet, tak 
tam najdeme ceny různých prvků 

do parků – a můžeme si představit 
rozpočet, když vše koupíme nebo 
když maximum uděláme sami. 
Nemusíme hned stavět luxus - 
vždyť nikdo neví,  jaké bude reál-
né využití. Také  je nutno počítat 
- bohužel - s vandalismem, atd. 
Souhlasím - také se domnívám, že  
část prací by určitě mohli zvlád-
nout mnozí z těch, kdo volají po 
nedostatku příležitostí ke spor-
tovnímu vyžití - tedy pokud bu-
dou mít chuť něco udělat pro sebe 
i pro druhé... Pokus se, prosím,  
o závěrečné shrnutí.
Pro mne je prioritou Pivovárku 
co nejvíc zachovat jako louku  
s původním složením rostlin (svou 
„jednoduchostí“ významně pod-
malovává náš zámek) s tím, že se 
zde najde i prostor pro neformální 
odpočinek široké veřejnosti. Aby 
to bylo místo pro setkávání lidí 
v přírodním prostředí uprostřed 
města, aby si zde mohly děti zablb-
nout na obyčejné louce, dospěl-
ci zas trochu protáhnout kostru  
a třeba čas od času i udělat něja-
kou větší kulturní akci, která ale 
louku nepoškodí. 
Ale nečekejme, že vše nám udělá 
město. To vědí občané i v bohat-
ších evropských státech a proto 
se snaží zapojovat se do četných 
veřejných projektů, protože ušetří 
městu finance, mohou získat další 
služby a hlavně sami pro sebe něco 
udělají -  potkají se, seznámí se atd. 
Hasiči ve Stříbrné Lhotě takto po-
stavili zbrojnici s knihovnou. 
Projekt Hnutí Brontosaurus (part-
nerem byla Společnost Ozvěna) 
má podpořit aktivity města, smě-
řující ke zlepšení prostředí pro od-
počinek i pohybové vyžití obyva-
tel. To však, jak se zdá, v současné 
situaci nebude možné bez vkladu 
všech, kdo se nebojí udělat něco 
víc, než musí. 
Myslím si, že tento projekt je jako 
dělaný pro několik šikovných stu-
dentů, kteří by si ho vzali za svůj  
a třeba by ho i využili pro svoji 
bakalářskou či diplomovou práci. 
A i následně pro profesní kariéru. 
Osobně mohu trochu poradit, 
pomoci, ale na realizaci takového 
projektu v současné době nemám 
dost sil, takže spoléhám, že pro-
jekt osloví některé dobrovolné 
nadšence. Pokud se přihlásí aspoň 
pár takových, budu velice rád. 
Možná, že by téma využití Pivo-
várky mohlo být námětem na 
další anketu na webu města,  kde 
by se takoví lidé mohli najít... 
Díky za rozhovor a vše dobré!

S Pavlem Jeřábkem si povídala  
Jarmila Balková 

Ukázka přírodní tělocvičny na str. 15 >
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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

Poskytujeme finance na zlepšení vašeho bydlení i na nový 
byt či dům. Martina Pejlová, tel.: 728 720 130.

Prodám kombinovaný sporák – hořáky (plyn), trouba  
(elektrická), tmavě hnědý, zachovalý. Cena 800 Kč a odvoz.  
Kontakt: 777 593 155

Vydává Město Mníšek pod Brdy se sídlem Městský úřad Mníšek pod Brdy, 
Dobříšská 56, 252 10  Mníšek pod Brdy, IČO 00242748, tel.: 318 541 911, 
e-mail: mesto@mnisek.cz, jako nepolitický občasník.
Příspěvky a inzerce jsou přijímány průběžně na e-mailových adresách: 
zpravodaj@mnisek.cz a inzerce@mnisek.cz, poštou nebo osobně na výše 
uvedené adrese MÚ Mníšek. Termín uzávěrky nového čísla je zveřejňován 
v sekci Aktuality na www.mnisek.cz a na vývěsce v MÚ. 
Příspěvky nejsou honorovány, nevyžádané se nevracejí, za obsah textů 
odpovídají autoři.
Redakční rada: Jana Buchtová, Ing. Petr Digrin PhD., Radim Hreha, 
Mgr. Alexandra Merunková, Miloš Navrátil. 
Technická příprava, jazyková korektura a koordinace vydání:  
Mgr. Jarmila Balková.
Grafické zpracování: Kateřina Fekoňová.
Tisk: Tiskárna Mníšek, Rymáňská 210, 252 10  Mníšek pod Brdy, 
tel.: 318 592 238. 
Evidenční číslo periodického tisku MK E 12576. Náklad 2 300 ks. Zdarma.

ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

Zámek v Mníšku pod Brdy 
HLEDÁ ÚDRŽBÁŘE. 

Možno i na poloviční úvazek. 

Telefon: 318 590 261

inzerce

Se vzhledem našeho náměstí můžeme býti 
spokojeni, i budovy jsou většinou opraveny. Je 
příjemné zadívat se na opravenou fasádu  zám-
ku s před ním stojící pekárnou s posezením.

Ovšem jiné je to s budovou pošty, škoda, že po 
opravě střechy nebylo pokračováno opravou 
omítky, neboť ta je ve velmi špatném stavu. 

Ptám se, proč se budova neopravuje, když otáz-
ka financí nepřichází v úvahu, neboť dle denní-
ho tisku měla Česká pošta čistý zisk v roce 2009 
554 milionů. Žádám paní vedoucí, aby vyvinula 
ještě větší úsilí o opravu, vždyť kolem budovy 
prochází tolik našich občanů, ale i turistů smě-
řujících na Skalku.

Druhou otázku mám pro městský úřad, proč 
je příkop u komunikace mezi kapličkou a pod-
chodem ke Kovohutím zarostlý, že to můžeme 
nazvat džunglí, když komunikace ke Kytínu má 
příkop v poslední době již dvakrát ošetřen? Je 
to tím, že silnice ke Kytínu je okresní a výše zmí-
něná ke Kovohutím patří pod město? Pochopi-
telně zarostlý příkop u kapličky má též zanese-
ný vtok do kanalizace a tak při velké oblevě teče 
voda přes cestu. Budou-li pracovníci čistit tento 
vtok, měli by totéž uvolnit u podchodu ke Ko-
vohutím, kde je propustný již jen částečně.

Byl bych rád, kdyby město těmto závadám vě-
novalo pozornost.

Oldřich Humhal

Blahopřání
Dne 16. února 2011 se dožívá 50 let
JIŘÍ VOKURKA z Mníšku.

Vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, přejí všichni, 
co ho mají rádi.

Poděkování
Moc děkuji touto cestou panu Josefu Cha-
loupkovi z Klínce, který našel moji peněženku 
s větším obsahem peněz a doklady na náměstí  
v Mníšku  a ještě týž den mi ji přivezl až domů.

Ludmila Minaříková

Tělocvičná stezka Neleníme v zeleni,  
Praha 4-Kamýk

Neleníme v zeleni - žebřinyNeleníme v zeleni - bradla

(k článku na str. 14)
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Společnost 

HEIM Trade SE 
PRONAJME kancelářské, 

skladovací a výrobní prostory 
v Mníšku pod Brdy. 

Velký výběr různých 
nemovitostí: 

kanceláře  od 75 Kč/m2, 
sklady a výrobní haly 
 od 50 Kč/m2 
volná plocha  od 10 Kč/m2 

Profesionální služby.
Pro bližší informace volejte 

+420 606 690 502

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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* NOVÉ SLUŽBY V MNÍŠKU *
● opravy domácích elektrospotřebičů

● opravy TV a veškeré elektroniky
● instalace zboží zakoupeného na internetu

● hodinový manžel, řemeslné práce všeho druhu
● satelitní a anténní práce, měření signálu, 

společné antény, montáž satelitů a pozemního vysílání
 

Kontaktní místo: KRÁMEK PRO RADOST 
Mníšek pod Brdy,Pražská 25, 

pí Marcela Petráňová - tel: 607 537 792

Máte zdravotní problémy, které vás trápí a bolí?
Vyzkoušejte lázeňskou metodu 

SUCHÉ UHLIČITÉ ZÁBALY!
Působí příznivě na celé tělo, řadu onemocnění jako kožní, 

cévní, nervová, alergická, astmatická. 
Také tlumí bolesti kloubů, páteře.

Suché uhličité zábaly vám pomohou žít lépe, 
zdravěji, bez bolestí.

Další dotazy vám zodpoví zdravotní a rehabilitační sestra                                                               
se 40letou praxí v oboru na tel.: 737 444 100 (po-pá 13- 18 hod.).

Helena Tihelková, Rymaně 1240, Mníšek pod Brdy

INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN
Mníšek pod Brdy   Pražská 16

mobil.: 732 825 975, 731 253 750

Provozní doba: PO- PÁ   7.30-12.00

                                                 13.00-17.00  

                                  SO            8.00-12.00

www.haasovacz.cz

Vezměte to za dobrý konec

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem 
nebo SMSkou, tentýž den obdržíte 
cenovou nabídku.

Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž 
přímo od výrobce! 
Dodání od 3 do 7 dnů! 
Záruka 42 měsíců!

Tel.: 777 208 491 
E-mail: info@har.cz
www.har.cz

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

Po předložení tohoto inzerátu SLEVA 10 % z celkové ceny.

inz HAR 90x63 Hostivice.indd   1 6.12.10   16:34
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Uzávěrka č. 209 
Uzávěrka č.  209 je v  pátek 25. března  2011  

do 10 hod. pro příspěvky dodané do podatelny 
MÚ, v pondělí 28. března 2011 do 8 hod. ráno  

pro příspěvky zaslané mailem.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:
- velkoobchod potraviny, drogerie  

ve Velkotržnici Lipence, Praha 5

přijmeme

ŘIDIČE SKUPINY B
•pro rozvoz zboží, Praha a okolí

POKLADNÍ:
•jednosměnný provoz pondělí-pátek, 

sobota 1x za 3 týdny.

Tel. 777 661 111, 608 777 977 po 14. hodině.
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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

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

 
 
 
Tel.: 800 400 497 
www.femat.cz

 
FEMAT, spol. s r.o. 
Vrážská 1562/24a 
153 00 Praha 5 
Radotín 

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

SIMPLY CLEVER

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA OD 21. 3. DO 30. 4. 2011 JEN ZA 99 KČ

ZAOSTŘENO NA JARNÍ PÉČI

Přivezte Váš vůz značky Škoda na jarní servisní prohlídku a v případě nalezení závady Vám 
nabídneme opravu za skutečně výhodné ceny. Nenechte si ujít také zajímavou nabídku 
Škoda originálních dílů a příslušenství.

JSA_2011_V2_CZ_CLR_DYN_e00ccf4ed573447cb07f12526616a38a_indd   1 19.1.2011   1:32:02

přímý kontakt Mníšek: tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003

komwag@komwag.cz, www.komwag.cz

ČIŠTĚNÍ
 chodníky, ulice
 zimní údržba, posypy
 samosběry, mytí
 ruční metení
 odstraňování graffiti

ODPADY
 svoz
 likvidace
 odpadkové koše
 zanáška popelnic
 kontejnery
 sběrný dvůr

ZELEŇ
 zahradnické práce
 sekání trávy
 údržba mobiliáře
 plnění bazénů
 ostatní komunální

 služby

Komw_inz_Mnisek_tisk.indd   1 12.1.2011   14:36:22
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