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ROČNÍK 36, ČÍSLO 209  duben 2011
Město Mníšek pod Brdy ZDARMA

městečka pod Skalkou

Poslední týden měsíce března byl schválen rozpočet našeho města pro 
letošní rok. Jeho hlavním cílem bylo dosáhnout vyrovnaného rozpoč-
tu, rozumných úspor a přitom udržet tempo při opravách majetku 

města. Jde především o školy, školky, družinu, domov důchodců, bytové 
domy, městský úřad, zdravotní střediska, kanalizace, vodovody a silnice. 
Rozsah tohoto majetku je značný a při sestavování a schvalování rozpočtu 
jsme se řídili pravidlem,  že bude lépe prostředky koncentrovat pouze do 
některých staveb a ty opravit generálně, než je rozdělit tak, aby výsledkem 
byly pouze provizorní opravy. Takto jsme postupovali již v předchozích 
letech, kdy většina volných prostředků šla do výstavby nových kanalizací 
a vodovodů. Navíc generální opravou prošly obě naše mateřské školky  
a některé komunikace.

A jak to vypadá pro letošní rok? 
Nejvíce peněz jde již tradičně do výstavby vodovodů a kanalizací, a to 

konkrétně na Stříbrnou Lhotu, dokončení vodovodu a kanalizace v Mníš-
ku – Lipkách, na Kvíkalce a v Rymaních kolem penzionu. Celkem je to přes 
deset milionů korun. Dalším velkým výdajem jsou opravy komunikací, 
chodníků a rekonstrukce náměstí F. X. Svobody. V této oblasti Mníšek le-
tos proinvestuje skoro deset milionů korun, z toho sedm do náměstí a tři 
do ostatních silnic a chodníků. U silnic se počítá s větší opravou po zimě 
a dokončením úprav ulice 9. května v místech, kde byl v minulém roce 
postaven chodník. Velkou akcí bude rekonstrukce náměstí F. X. Svobody. 
Začne začátkem léta úpravou chodníků a travnatých ploch kolem sochy 
F. X. Svobody. Na podzim je plánována výměna kaštanů v dolní části ná-
městí. V průběhu oprav dojde k některým dopravním omezením, ale ná-
městí bude přístupné pro auta a pěší i  během stavebních prací. Průběžné 
informace o stavbě a jejím vývoji bude možné nalézt na internetových 
stránkách města a jedna z nástěnek na náměstí se tomuto tématu bude 
věnovat po celou dobu stavby. Další peníze „potečou“ na dokončení klu-
bovny sportovců a hasičů v Rymaních, kde je třeba upravit střešní vestav-
bu a okolí včetně oplocení. 

Po mnoha letech se konečně dostane na první větší opravy městského 
úřadu. Pevně věřím, že budova úřadu získá novou střechu a připravíme 
projekt zateplení. Změny by mohly nastat i v přízemí, kde mají být nové 
kanceláře. Tady ale záleží na vývoji financí v průběhu roku. Dalším res-
tem, který je plánován, bude pokračování v obnově a rozšíření dětské-
ho hřiště na Novém sídlišti. Zde dlužíme slibovanou terénní skluzavku  
a plochu pro in-line brusle. Nezapomene se ani na družinu, kde se počí-
tá s rekonstrukcí suterénu pro rozšíření uměleckých oborů ZUŠ a novou 
keramickou dílnu.
Na závěr tohoto přehledu našich plánů a představ bych vás ještě rád po-
zval na dnes již tradiční májové oslavy. Proběhnou 14. května a podrobný 
program najdete ve vedlejším sloupci.  
 S přáním pěkného jara Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

CO NÁS ČEKÁ V LETOŠNÍM ROCE? Naše noviny - nezávislý poberounský občasník 
a Město Mníšek pod Brdy vás srdečně zvou na

XII. POBEROUNSKÉ FOLKLORNÍ SETKÁNÍ, FESTIVAL

STAROČESKÉ MÁJE
Mníšek pod Brdy, 

sobota 14. května 2011

PROGRAM:

9.00 – ZAHÁJENÍ JARMARKU
10.00 – POBOŽNOST U KOSTELA

13.00 – DUDÁCKÁ MUZIKA na zámku
13.45 – PRŮVOD ZE ZÁMKU NA NÁMĚSTÍ 

– hraje DUDÁCKÁ MUZIKA  
(spolky, sportovci, děti, hasiči, koně, kroje ...)

14.00 – ZAHÁJENÍ NA NÁMĚSTÍ
- PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ,  

ZAHÁJENÍ FESTIVALU (starosta...),
14.10 – DĚTI MŠ 9. května, Mníšek p. B.

14.30 – DĚTI MŠ Nová, Mníšek p. B.
14.50 – DĚTI ZŠ Komenského, Mníšek p.B.

15.15 – taneční soubor Základní umělecké školy
15.40 – KOMINÍČEK, Malá Bělá

16.10 – KOLÍČEK, Zbraslav
16.45 – FURIANT, Malá Bělá

17.20 – ČESKÁ BESEDA (KAMÝČEK, Kamýk nad Vltavou)
17.50 – TŘEHUSK, Poberouní

18.10 – MEDICINBAL, Velké Pavlovice – netradiční cimbálovka
Předpokládaný konec v 19.30 hodin

Státní zámek Mníšek pod Brdy zve od 10.00  - 16.00  
na Loutkovou prohlídku pro děti,

od 10.00 - 16.00 zdarma na expozici Móda na panenkách 
Barbie od starověku po současnost.

Děkujeme partnerům a spolupracovníkům:
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Slovo starosty

VÁŽENÍ MNÍŠEČTÍ, RYMAŇŠTÍ 
A STŘÍBRNOLHOTŠTÍ,

s blížícím se jarem ožívá nejenom příroda, 
ale i kulturní dění v Mníšku pod Brdy. Kul-
tura v našem městě je, stejně jako příroda, 
velmi závislá na počasí a ročním období. 
Bohužel nám dodnes chybí přiměřený 
kulturní stánek, kam by se mohla „kultu-
ra“ schovat, aby byla před nepřízní počasí 
uchráněna. Dosavadní kulturní „centrum“ 
nad penzionem Obora pomalu, ale jistě 
dožívá a jeho další existenci je možné po-
čítat spíše na roky než desítky let. Dnes už  
nevyhovuje ani technickým stavem, ani 
prostorem. Podobně je na tom i městská 
knihovna v bývalé vile „Sialia“. Naproti 
tomu ve městě roste počet obyvatel a s ním 
zájem o různé kulturní aktivity. Od roku 
2007 jsme se rozrostli o více než pět set 
nových obyvatel a další se k nám stěhují. 
Počítáme, že za dva až tři roky by zde moh-
lo bydlet kolem pěti tisíc obyvatel, možná  
i více. Proto i v této oblasti bude muset do-
jít ke změnám a ke zlepšení. Bude třeba, 
aby naše město dokázalo poskytnout kva-
litnější a stabilní kulturní nabídku v kaž-
dém roční období.

Než k tomu všemu dojde, rád bych vás 
letos pozval na některé tradiční akce a také 
na pár kulturních novinek, které připravilo 
Město Mníšek, zámek, Oáza. Rorejs a další 
organizace působící na území města.

Již tradiční akce Velikonoční veselice  
o Velikonoční neděli nabídne celodenní 
program pro děti i dospělé. Podílí se na 
něm komunita Magdaléna, vystoupí paní 
Jarolímková, skupina historického šermu 
Alotrium, dílny připravila paní učitelka 
Květa Novotná. Všichni se svou účastí za-
pojili do sbírky Pomozte dětem.

V měsíci květnu chystáme Staročes-
ké máje a pěveckou soutěž Brdský kos.  
Letošní novinkou jsou Farmářské trhy  
a „regionální neckyáda“ při pouti. V létě 
se můžete těšit na divadelní muzikál Noc 
na Karlštejně a nově „mníšecká alotria“. 
Intenzívně pracujeme na přípravě pouti. 
Program bude zase bohatý, bude z čeho 
vybírat. Dobře se s námi bavte a mějte se 
dobře.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

l  RM nesouhlasí se zřízením zastávek na znamení v lokalitě chatové ob-
lasti pod Hořejšími Korytany, a to z důvodu vysoké finanční náročnosti  
na jejich vybudování.
l  RM schvaluje Kritéria pro přijetí dětí do MŠ 9. května pro rok 2011. Kritéria 

získáte na www.msmnisek-9kvetna.cz.
l  RM schvaluje Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Nová 499 pro rok 2011. Kritéria získáte 

na ww.msmnisek.wz.cz.
l  RM schvaluje předložený návrh č. 2 rozpočtu města pro rok 2011 a doporučuje 

ho ZM ke schválení.
l  RM schválila rozdělení GRANTu 2011 na podporu činnosti spolků, sdružení,  spor-

tovních oddílů a jednotlivců a doporučuje ho ZM ke schválení.
l  ZM v návaznosti ke schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regi-

onu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou  
o poskytnutí dotace ve výši 10 622 998,70 Kč a schvaluje vyčlenění peněž-
ní částky ve výši 5 170 001,30 Kč, odpovídající spolufinancování projektu  
r. č.: CZ.1.15/3.3.00/50.01021. 
l  ZM schválilo název ulice na pozemcích č. parc. 2005/35 a č. parc. 2005/19 – ulice 

K Třešňovce.
l  ZM schválilo rozpočet města na rok 2011 a rozpočtový výhled na období 2012 – 

2014.
Všechna usnesení RM a ZM je možné nalézt na www.mnisek.cz.

Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ – MATRIČNÍ ÚŘAD
Oznamujeme vám, že je pro všechny zájemce o informace týkajících se svatebních 
obřadů zprovozněn mobilní telefonický kontakt, a to 739 571 112. V platnosti na-
dále zůstává i pevná linka 318 541 917. Další bližší informace o organizaci svateb  
získáte na internetových stránkách města. Dozvědět se můžete nejen výši poplatků, 
ale také informace o lokalitách, službách nebo třeba příjezdu a parkování.

MĚSTSKÁ POLICIE MNÍŠEK POD BRDY
Žádáme návštěvníky hřbitova, aby s sebou do areálu nevodili své psy. Dochází ke 
znečisťování pietních míst a poškozování majetků. Stejné upozornění platí také pro 
dětská hřiště. Dále oznamujeme, že pro ohlašování pálení je doporučeno používat  
internetové stránky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje:  http://hz-
ssk.webrex.cz/?menu=3. Zde je webový formulář, do kterého se zapíše nejen den a 
čas pálení, ale také jeho charakter a lokalita, včetně přesného určení místa v mapě, 
kdy se automaticky načtou i souřadnice GPS.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC
Silniční správní úřad upozorňuje potenciální žadatele o povolení  zvláštního užívá-
ní pozemní komunikace na termín podávání žádostí. Předmětné žádosti je třeba 
podávat ve lhůtě  alespoň 14 dní před termínem zahájení prací (před vlastní rea-
lizací), a to z důvodu potřeby časového prostoru pro vyřízení (prověření podkladů  
k žádosti, vypracování rozhodnutí) a  povinnosti žadatele zaplatit  poplatek za zábor 
pro zvláštní užívání komunikace dle vyhlášky města  a správní poplatek v pokladně 
Městského úřadu Mníšek pod Brdy v úředních dnech  (v pondělí, úterý dopoledne 
a ve středu). Z tohoto důvodu je nereálné jeden den podat žádost a druhý den po-
žadovat vystavené rozhodnutí.

Výbory zastupitelstva a komise rady
Výbory zastupitelstva města a komise rady města jsou zřízeny dle zákona č.128/2000 
Sb., o obcích, jako poradní orgány nebo kontrolní orgány města. V současné době 
zastupitelstvo schválilo dva výbory. Finanční výbor s předsedou RNDr. Milanem 
Brabencem a Kontrolní výbor s předsedou JUDr. Vilimovským. Rada města ustavila 
Komisi pro školství a vzdělávání, předsedkyně Mgr. Miroslava Vlčková, Komisi pro 
územní plán, předseda Jiří Zápal a Redakční radu, předseda Ing. Petr Digrin, Ph.D. 
Více informací o činnostech výborů a komisí, o jejich složení a další získáte na inter-
netových stránkách města. 
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Z RADNICE 
Rozpočet Města Mníšek pod Brdy na rok 2011

Hlavní prioritou rozpočtu roku 2011 je dokončení odkanalizování Rymaně, 
dokončení výstavby kanalizace a vodovodu v Mníšku pod Brdy a na Stříbr-
né Lhotě, dokončení rekonstrukce mateřských školek a prostoru družiny,  
pokračování v rekonstrukci ulic Starého sídliště - ulice 9. května, dokonče-
ní výstavby zázemí pro hasiče v Rymani a rekonstrukce náměstí F. X. Svo-
body. Mezi další priority patří zahájení projekčních prací na intenzifikaci 
ČOV, rekonstrukce střechy MÚ, projekt nového MKS, projekt suterénu dru-
žiny, zahájení oprav zdravotního střediska a zajištění bezbariérového pří-
stupu do ZŠ. Zbývající prioritní akce budou do rozpočtu zařazeny formou 
rozpočtových opatření v závislosti na vývoji příjmové strany rozpočtu (do-
tace). Zahájení územního plánování je realizováno z vlastních prostředků. 
V případě navýšení příjmů o neplánované a mimořádné příjmy budou 
prioritně podpořeny akce - rekonstrukce suterénu družiny, rekonstrukce 
domova důchodců a dokončení výstavby vodovodu ve „staré“ Rymani.

Výstavba  
vodovodního a kanalizačního řadu 
V polovině února tohoto roku započala výstavba vodovodního a kana-
lizačního řadu v lokalitě Stříbrná Lhota od konečné stanice autobusu 
směrem k lesu, kde končí u bývalé pojišťovny. Tato trasa měří 384 m; 
vede ve stávající městské komunikaci, převážně po pravé straně proti 
kopci v hloubce 150 – 300 cm.
V letošním roce jsou vyčleněny finanční prostředky na hlavní páteřní 
řady, což je hlavní trasa obcí směrem ke ,,Křížku“ a dále až na rozvodí, 
kde stavba v loňském roce skončila.
Dodavatelem stavby je společnost Šindler, důlní a stavební společnost  
s r.o., která má s výstavbou zkušenosti.
Na konci měsíce března proběhly poslední přípravy před kolaudací vo-
dovodu a kanalizace v oblasti Kvíkalka od ulice v Lipkách. Plánuje se  

Skalecká pouť se uskuteční  
o víkendu 16. - 17. července

Sváteční den začne tradičním pro-
cesím na Skalku a mší svatou pod 
širým nebem, kterou bude celeb-
rovat vzácný host, titulární biskup 
marcelliánský a pomocný biskup 
pražský, mons. Václav Malý. Boho-
služba bude doprovázena Mníšec-
kým chrámovým sborem. 
Poté se uskuteční vernisáž výsta-
vy v interiéru kostelíka sv. Maří 

Magdalény a koncert klasické hudby. V kostelíku představí výběr ze své 
tvorby Richard Pachman, známý skladatel, klavírista, zpěvák, spisova-
tel a výtvarník. Na pódiu před kostelíkem po vernisáži vystoupí Kristina 
Höschlová (housle) společně Janem Cigánikem (housle) a Vladimírem 
Strnadem (klavír). Posluchači se mohou těšit na rytmy světového folkló-
ru „od čardáše po irské melodie“. V sále kláštera bude možno si prohléd-
nout obrazy a grafiku Heleny Cejnarové z Liberce.
Na náměstí F. X. Svobody bude dopoledne zahájen jarmark a trh.  
V odpoledních hodinách bude probíhat program na hlavním pódiu 
ve spodní části náměstí. Jeho magnetem bude jistě více než hodinový 
koncert skupiny Kryštof, jemuž bude mimo jiné předcházet vystoupení 
úspěšných zpěváků a zpěvaček ze soutěže Brdský kos.
Nedělní dopoledne patřívá divadlu pro děti na farní zahradě a nejinak 
tomu bude i tentokrát. Odpoledne vypukne na Zadním rybníku druhý 
ročník Mníšecké pouťové neckyády. Zábavná přehlídka všech možných 
i nemožných plavidel a kostýmů měla v prvním ročníku veliký úspěch  
a tak se všichni těší na pokračování nové tradice. Tak neváhejte a přines-
te své plavidlo. Vezměte na vodu své loďky, čluny, kajaky, vory, necky, 
prostě cokoli co plave (alespoň chvíli). Všechny aktivní účastníky s plavi-
dlem odměníme. Těšit se můžete také na lanové aktivity, aquazorbing, 
grilování a pěnivý mok a vodácké písničky kapely Třehusk.
Víkendový kulturní program Skalecké pouti uzavře slavnostní koncert 
duchovní hudby v kostele sv. Václava.
 Miloš Navrátil, OKS

kolaudace další části dokončené kanalizace v oblasti Hladového Vrchu 
a části staré Rymaně, přesný termín není stanoven. Práce v těchto loka-
litách byly dokončeny již na konci loňského roku, kvůli zimnímu počasí 
byla kolaudace odložena. V některých místech byla cesta po zimě pod-
máčená, oprava se průběžně provádí s dodavatelem stavby - společ-
ností Aquarius, s. r.o.

Po dořešení majetkoprávního 
vztahu k části pozemku nad že-
lezniční tratí v Rymani směrem na 
Zahořany bude dokolaudována  
i tato část vodovodu a kanalizace 
a současně bude dokolaudováno 
prodloužení vodovodu a kanali-
zace na Hladovém vrchu v oblasti 
mezi novou výstavbou rodinných 
domků a zahrádkami.
Poté bude možno se připojit na 
jednotlivé řady. K tomu je třeba 
podat žádost na MÚ - odbor OSMI 
o souhlas s připojením a poté za-
žádat stavební úřad o stavební 

souhlas ke zbudování vlastních přípojek. Zároveň upozorňujeme vlast-
níky pozemků, že nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto 
řadů se stávají poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku možností 
jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. Ten jim bude dle 
obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 vyměřen na 
základě oznámení poplatníka místního poplatku, který je vlastník po-
zemku povinen podat do 30 dnů od doby, kdy byl správcem poplatku 
seznámen s tím, že kolaudační rozhodnutí stavby nabylo právní moci. 
Koncem měsíce dubna budou pokračovat stavební práce na vodovodu 
a kanalizaci v oblasti Kamenné. Z důvodu  špatného podloží (skála) bu-
dou veškeré práce prováděny volným výkopem, nikoliv protlakem.
                       Jaroslav Bednář, Jan Junek, OSMI

Příjmová strana rozpočtu Rozpočet 2011

Daňové příjmy 50 273

Neinvestiční přijaté dotace 25 853

Nedaňové příjmy 6 051

Komunální služby a majetek města 5 276

Kapitálové příjmy 4 950

Příjmy celkem (v tis. Kč) : 92 403
Třída 8 – Financování - zůstatek r. 2010 3 784

Příjmová strana rozpočtu (v tis. Kč) : 96 187

Výdajová strana rozpočtu Rozpočet 2011

Zemědělství a lesní hospodářství 62

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 23 935

Služby pro obyvatelstvo 11 380

Komunální služby 18 932

Sociální věci 870

Bezpečnost státu 3 270

Všeobecná veřejná správa a služby 1 120

Městský úřad 17 242

Výdaje celkem  (v tis. Kč) : 76 811
Třída 8 Financování 9 048

Výdajová strana rozpočtu   ( v tis. Kč) : 85 859

Rozdíl příjmové a výdajové strany  
rozpočtu (v tis. Kč) : 10 328
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Zprávy z radnice, školstvíZprávy z radnice, školství

Nebezpečný odpad do kontejneru nepatří! 
Dost otřesný způsob na-
kládání s nebezpečným 
odpadem se odehrává u 
kontejnerů u vlakového 
nádraží – U Marjány. Tyto 
nádoby jsou primárně ur-
čeny pro komunální odpad. 
Pneumatiky, železný šrot, 
nábytek, elektronika a jiný 
nebezpečný odpad do kon-
tejneru nepatří! K tomu je 
zřízen sběrný dvůr, který je 
u autobusového depa fir-
my Uher na Řevnické ulici. 
Každý, kdo takto prostran-
ství znečišťuje, se vystavuje 
sankci až do výše 20 000 Kč 
ve správním řízení. 

 Tomáš Balej, Městská policie Mníšek pod Brdy

Základní informace o průběhu dne v třídě Začít spolu 
Ráno se děti sejdou v ranním kruhu, kde si povídají o tom, co je na 
daný den naplánováno, jaké aktivity je čekají, o čem se budou učit. 
Děti mají možnost říct, co už o daném tématu vědí, co by je ještě 
zajímalo a co by se chtěly naučit. Mají prostor pro sdílení zážitků z 
předešlého dne a mohou mluvit o věcech, které se naučily a které je 
zaujaly. 

Pravidelnou součástí ranního kruhu je ranní zpráva, kterou připra-
vuje nejprve učitel, později učitel ve spolupráci s dětmi a postupně i 
děti samy. Někdy má zpráva organizační charakter (informace, co nás 
dnešní den čeká), někdy si pomocí této zprávy děti procvičují látku. 
Jedná se o jednoduchý text, který by měl být interaktivní, měl by být 
každý den jiný a měl by zaujmout děti k činnostem, které je daný den 
čekají.

Po ranním kruhu zpravidla následuje probírání učiva z českého jazy-
ka, matematiky apod. Děti pracují samostatně, ve dvojicích či malých 
skupinách, ale i frontálně (celá skupina). V podstatě se v této části 
dne jedná o učební aktivity, při kterých celá třída pracuje na společ-
ném zadání. Připravované úkoly však mohou být odstupňovány pod-
le obtížnosti, od takových, které předpokládají zvládnutí základního 
učiva až po úlohy nadstandardní pro děti, které se učí rychleji.

Po přestávce nastává práce dětí v tzv. centrech aktivity. Úlohy, které 
jsou pro děti v centrech aktivit připravené, se vztahují k tématu pro-
jektu, na kterém v daném období děti pracují. Děti se rozejdou do 
center aktivit, v nichž samostatně pracují. Centrum si volí podle da-
ných pravidel. Nejčastěji se zapisují do předem připravené tabulky a 
vytvářejí tak rozpis, který přehledně mapuje práci všech dětí ve třídě 
po dobu celého týdne. Tato pravidla zajišťují podmínky k tomu, aby 
dítě prošlo během týdne v rámci projektu všemi základními (povinný-
mi) úkoly. V centrech jsou připravené takové aktivity, které vedou děti 
k přemýšlení a praktické činnosti zároveň, úkoly, při kterých se děti učí 
spolupracovat, vzájemně komunikovat, řešit problémy apod.

V podstatě to ve třídě vypadá tak, že v každém centru aktivit pracuje 
skupina dětí na jiném úkolu. To, co úkoly v jednotlivých centrech spo-
juje, je téma projektu, k němuž se úkoly vztahují a kterým se děti ve 
třídě po určité období zabývají. Samozřejmostí je propojení tématu ve 
škole s reálným životem i mimo školu (exkurze, výpravy, besedy…). Při 
práci v centrech aktivit tedy nastává ve třídě situace, v níž se paralelně 
vedle sebe ( v tentýž čas) odehrávají různé činnosti. Děti zpravidla pra-
cují jeden den v jednom centru a další den si volí centrum jiné.

Na závěr dne se všichni sejdou opět v kruhu. Zde si děti prezentují vý-
sledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč. Zároveň 
si takto vzájemně vyměňují zkušenosti, čímž se učí od sebe navzájem. 
Je zde prostor i pro vzájemné hodnocení mezi dětmi a samozřejmě  
i pro hodnocení učitele.
 Mirka Vlčková

Otevřený dopis rodičům dětí v Mníšku pod Brdy 
Jsem máma dvou malých dětí, bydlím v Mníšku pod Brdy a můj syn Kryštof 
půjde do první třídy letos v září. 
Chtěla bych, aby se mé děti učily, protože je učení baví. Chtěla bych, aby se 
učily, protože je učení pro ně přitažlivé, protože je zajímá zkoumat a pozná-
vat svět a chtějí se o něm dozvídat více. Chtěla bych, aby se mé děti učily 
z vnitřní motivace, protože ony samy v učení vidí smysl a vědí, že učit se je 
správné a je to potřeba. 
Chtěla bych být součástí vzdělávacího procesu svých dětí, sledovat je a po-
zorovat je jak se učí. Chtěla bych aktivně jejich učení a vzdělávání podpo-
rovat. 
Chtěla bych, aby se mé děti vzdělávaly v prostředí, kde učitel je partner a 
průvodce, který děti respektuje, a poskytuje jim prostor pro realizaci vlastní 
svobody, která ale jde ruku v ruce s odpovědností za rozhodnutí a jednání. 
Chtěla bych, aby mé děti samy byly odpovědné za svůj vlastní proces učení. 
Chtěla bych, aby měly svůj názor, a aby ho uměly obhájit. 
Chtěla bych, aby se mé děti ve škole učily mít dobré vztahy s ostatními, 
aby věděly, že důležité je spolupracovat, podporovat ostatní, umět se do 
druhých vcítit a naslouchat jim. 
„Chtěla bych… ale…“
A tak jsem se jala hledat. Jala jsem se hledat, kde tento typ vzdělávání, za-
měřený na dítě,  svým dětem mohu zajistit. Našla jsem vzdělávací program 
Začít spolu, o kterém se dne 15. 3. 2011 v kulturním domě v Mníšku pod 
Brdy, pod záštitou MC Oáza a za vydatné organizační pomoci Vlaďky Pi-
richové, uskutečnil seminář. Do Mníšku přijela Mgr. Radka Chaloupková, 
učitelka ze základní školy v Radotíně a matka dvou dětí, která je v projektu 
Začít spolu zapojena již 6 let.
Ve třídách Začít spolu se děti učí, protože jsou pro učení nadchnuty a chtějí 
se učit. Rodič je vítán a vtahován, aby se stal součástí výuky, může přijít 
na ranní či odpolední kruh, může zůstat ve výuce a pomáhat paní učitelce, 
může se podílet na chodu třídy, organizaci výletů a podobně.
Děti se učí v respektujícím prostředí, kde jsou pevně nastavená pravidla 
práce a komunikace, která všichni dodržují. Děti mají svobodnou volbu prá-
ce a nesou za ni odpovědnost.
Děti se učí od úplně raného věku hodnotit sebe samy a stanovovat si své 
vlastní cíle, nesoutěží, ale spolupracují. Hodnocení probíhá slovně a hod-
notí se konkrétní práce dítěte, ne dítě jako osoba  („Všechna písmenka jsou 
napsána správně, to musíš mít ze sebe radost!“ namísto „Tys to krásně na-
psal, mám z tebe radost, jsi šikulka, Honzíku“).
Po semináři se rozvinula zajímavá diskuse rodičů, zástupců školy a dalších 
návštěvníků, ve které bychom rádi pokračovali. 
Dne 12. 4. 2011 se bude v MC Oáza od  18.30 hodin konat setkání rodičů, 
kteří se zajímají o vzdělání svých dětí a chtějí se zapojit do společné práce 
a komunikace se školou. Zveme vás, přijďte. Můj email pro jakékoliv dotazy 
je miroslava.vlckova@rcandilek.cz. Těším se na vás.
   Mirka Vlčková

Farmářský trh na Mníšku se bude poprvé 
konat první sobotu v červnu 
Biopotraviny a zboží od prvoprodejců – to bude hlavním tématem Mní-
šeckého farmářského trhu. Ten je naplánován na první sobotu v měsíci 
červnu, tj. 4. 6. 2011, na náměstí F. X. Svobody.
Jak se ukazuje, domácí výpěstky jsou mezi lidmi žádané. Poptávka  
po zdravém a čerstvém zboží je čím dál tím větší. Snahou tedy bude  
přivést do Mníšku co nejvíce farmářů, zemědělců i domácích pěstitelů. 
Na trzích budou své výpěstky a výrobky nabízet sami producenti zeleni-
ny, ovoce, masných výrobků. Zastoupeny by měly být i výrobky z ovčího 
či kozího mléka, ale také sazenice, rostliny, květiny a další. Zjednodušeně 
řečeno, cílem farmářských trhů je oslovit zejména ty, kteří preferují pří-
mý nákup čerstvých potravin od zemědělců před návštěvou obchodních 
center nebo dávají přednost typicky českému zboží, resp. zboží z regionu.  
Ke koupi budou i regionální řemeslné produkty a výrobky.
Tímto také nabízíme všem místním i okolním zájemcům o prodej, aby 
se registrovali a ohlásili na adrese: mks@mnisek.cz nebo na telefonu  
318 592 280. Více informací k organizaci bude zveřejněno na interneto-
vých stránkách města.
 Miloš Navrátil, OKS
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Dne 15. února v pozdně odpoledních hodinách bylo Národní technické 
muzeum po čtyřech letech náročné rekonstrukce slavnostně otevřeno 
a přivítalo mnoho významných hostů. I my jsme byli zvědaví, co nového 
muzeum nabízí a jak vypadá. A tak jsme 10. března vyjeli. Přes velký 
zájem a tlačenici u vchodu jsme byli mile překvapeni. Čekala nás krás-
ná, prostorná a čistá budova s nablýskanými exponáty. Je zde expozice 
cyklistiky, kinematografie, historie dopravy, astronomie a fotografické  
a filmové techniky. Jsou mezi nimi takové unikáty jako astronomické 
přístroje ze 16. století, první československý automobil nebo letoun 
Kašpar JK z roku 1911, na kterém Ing. Jan Kašpar vykonal historicky prv-
ní dálkový let v dějinách českého letectví. Za pozornost stojí automobil 
Tatra 80 z roku 1935, užívaný prezidentem T. G. Masarykem, velká parní 
rychlíková lokomotiva. Tady žáky zajímalo, jak ji dopravili do sálu. 

Historický příběh automobilu, motocyklu, letectví, lodní či železniční 
dopravy v českých zemích dokumentují unikátní sbírkové předměty 
objasňující historické souvislosti vývoje dopravy a společnosti. 

Také jsme si prohlédli fotografický ateliér. Je zde umístěna kolekce ateli-
érových, technických a salonních fotografických přístrojů, ale též dobo-
vé rekvizity – nábytek, malovaná pozadí, šatna. Mohli jsme proniknout 
do tajemství staré fotografie.

V suterénním sále muzea připravil Vojenský historický ústav výstavu de-
sítky exponátů – zbraní a dopravních prostředků, které vojáci používali 
během posledních 110 let. Tady se našim žákům líbilo nejvíce.

Prožili jsme příjemně strávený čas naplněný poučením i zábavou a rádi 
se zase do muzea vrátíme.

Učitelé a žáci základní školy Mníšek pod Brdy  
Komenského 886, nad lékárnou

Na naší škole už mnoho let vede kroužek paličkování paní učitelka 
Ing. Mária Nováková. V letošním roce v kroužku pracuje deset dívek  
z 5. až 7. tříd.

Paličkování vyžaduje značnou dávku píle, trpělivosti, šikovnosti a pečli-
vosti a ne každý všechny tyto vlastnosti v sobě najde. Proto mají děvčata 
možnost zapůjčit si herdule, paličky  a podvinky a pokud se rozhodnou 
s paličkováním pokračovat, koupí si většinou pomůcky vlastní.

Inspiraci pro svoji práci hledáme na krajkářských trzích. Po půl roce 
všechny zvládáme polohod a ty šikovnější i plátno. Paličkujeme z perlo-
vé příze a už umíme vyrobit záložku, různá zvířátka a postavy. Paní uči-
telka nám vždy ochotně poradí a pomůže. Těšíme se na každé pondělí, 
kdy se pravidelně scházíme.

Na závěr bychom možná měly vysvětlit, že herdule je jakýsi polštář, na 
kterém paličkujeme, podvinky jsou předlohy, podle kterých pracujeme 
a polohod a plátno jsou nejjednodušší techniky práce.

Za všechna děvčata v kroužku vás s paličkováním seznámily                                                   
Bára Macáková a Marcela Miksová ze 7. A

V pondělí 21. února jsme se ráno sešli ve škole ve svátečním, dobře na-
laděni a vyjeli jsme do Prahy za kulturou. Tentokrát se nám podařilo se-
hnat vstupenky na generální zkoušku v divadle „U Hasičů“. Hráli slavnou 
francouzskou komedii „Oskar“plnou záměn a převleků.

Představení se nám velmi líbilo. Z divadla jsme odcházeli plni zážitků, 
dost jsme se  pobavili i zasmáli. Určitě brzy zopakujeme.

Žáci ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886, nad lékárnou

Od 1. 9. 2011 bude v Základní škole Mníšek pod Brdy, 
Komenského 886 zřízena třída pro žáky s poruchami 
učení (dyslexie, dysortografie, dyskalkulie...) a porucha-
mi chování.

Ve třídě bude maximálně 12 žáků. Žáci budou vzdělá-
váni podle Školního vzdělávacího programu pro běžné 
základní školy. Ve výuce budou užívány speciální peda-
gogické postupy, metody a formy práce.

V případě zájmu volejte 318 599 465.
Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka

Za kulturou do Prahy

Paličkování na základní škole

Hurá do divadla

NOVĚ: 
třída pro žáky s poruchami učení
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Letošní dětský karneval poctila vzácná návštěva pohádkových bytostí. 
Přišly branou, která se otevírá jenom jednou do roka, ale jelikož strážky-
ně brány neuhlídala klíč, nemohly se vrátit zpátky do pohádky.

A tak musely pomoci děti – nejprve vzbudit dědu vševědu Edvina, od 
něhož se dozvěděly, že klíč je v rybníku u vodníka. Cesta vedla přes stra-
šidelný les hlídaný bludičkou, hejkalem a ohnivcem. Když se tam děti 
šťastně dostaly, zjistily, že klíč dostanou teprve tehdy, až splní řadu úko-
lů – marnivá vodnice sice slíbila, že vydá klíč, ale jen za perly. Ty si děti 
mohly  vysloužit u černokněžníka, obra, trpaslíka a princezny za splnění 
úkolů. Vodnice nakonec slib splnila, ale děti ještě musely utopený (nebo 
„ztopený“?) klíč vylovit z rybníka.

Pohádkové bytosti se nakonec šťastně vrátily do pohádky, děti se 
protancovaly na konec karnevalu a odcházely spokojené, plné dojmů  
a ještě s malým dárečkem. Za to patří dík klientům terapeutické ko-
munity Magdaléna s terapeutkou Václavkou a moderátorkou Danie-
lou Feltovou, zálesáckým dýdžejům a všem pomocníkům, kteří zdobili  
(a posléze uklízeli) sál.

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy

Maškarní bál 

Dnes vám představujeme žákyni poslední-
ho ročníku mníšecké základní školy Lucii 
Kotkovou, která se věnuje sportu pro dívky 
a ženy netypickému - fotbalu. Tato týmová 
hra patří v naší republice k nejoblíbenějším 
sportovním hrám. Za dobu, kdy se Lucie 
fotbalu věnuje, dosáhla několika význam-
ných úspěchů.

Lucie, jak brzo jsi s hraním fotbalu začala? 
K fotbalu jsem se dostala už jako malá holka.
Už od dvou let jsem pořád kopala do míče.  
V pěti letech jsem se poprvé začlenila do týmu 
Mníšku, později přestoupila do týmu Černolic 
a poté jsem přešla do týmu dívek AC Sparta 
Praha, kde jsem dosud.

Vybrala sis fotbal sama, nebo na něčí doporu-
čení?
Můj taťka byl také fotbalista a tak jsme jezdily 
s mamkou na jeho zápasy. Už tam se mi začal 
fotbal líbit a právě proto mě rodiče přivedli na 
první trénink. 

Čím tě zaujal právě tento sport, pro děvčata 
poněkud neobvyklý?
Především asi proto, že fotbal je týmová hra. 
Při zápasu je vždycky skvělá atmosféra. Dnes 
se dá dosáhnout i v ženském fotbale velikých 
úspěchů, což všem hráčkám dodává motivaci 
stále se zlepšovat a věnovat se fotbalu na sto 
procent. Fotbal přináší radost, nové přátele, 
zážitky a mnoho dalších krásných věcí.

Je hraní fotbalu náročné na vybavení? Máš 
nějakého sponzora?
Mé hraní sponzoruje celá rodina. Od klubu do-
stáváme opravdu málo věcí. Na ženský fotbal 
se pořád pohlíží trochu jinak než na mužský, 
a proto nemáme takové možnosti jako kluci. 
Soupravy a věci na trénování si musíme kupo-
vat samy.

Jak často trénuješ, resp. jezdíš na zápasy?  
Trénuji 3x týdně a jednou za víkend mám zá-
pas.

Máš nějaké jiné zájmy a záliby (další sport, 
koníčky ap.)? Jak to všecko stíháš?
Je mnoho dalších sportů, kterým se ráda vě-
nuji - např. tenis, basket nebo tanec zumba. Ve 
dnech, kdy nemám trénink, trávím čas právě 
takhle. Když člověk chce, dá se stíhat všechno.

Jak vypadá běžný trénink dívčího „mužstva“? 
Trénink vypadá v podstatě úplně stejně jako 
trénink u kluků. Každý trénink je samozřejmě 
jiný. Na začátku je rozběhání, poté důkladné 
protažení. Následuje například nějaké cvičení 
na techniku (přihrávky, střelba, různé akce), 
pak jsou na řadě sprinty nebo cvičení na zrych-
lení. Když vše pečlivě odtrénujeme, na konci 
hrajeme mezi sebou fotbálek. Někdy naopak 
probíhá trénink tak, že pouze běháme.

Jakých úspěchů jsi už se svými spoluhráčkami 
dosáhla? 
V mladších žákyních jsme spolu s mými spo-
luhráčkami dosáhly tří titulů vícemistryň ČR. 

Při působení v kategorii starších žákyň mezi 
největší úspěchy řadím dosažení čtyř titulů 
mistryň ČR. Významné je rovněž sehrání me-
zinárodních zápasů s reprezentací U-15. Dále 
budeme s reprezentací U-17 dohrávat 2. fázi 
kvalifikace na Mistrovství Evropy.

Jaký je tvůj nejvyšší cíl?
Mým nejvyšším cílem je dostat se do A-týmu 
žen Sparty a později i do A-týmu reprezenta-
ce.

Jaké máš osobní plány do budoucnosti?
Odvádět co nejlepší práci na hřišti a pořád se 
zdokonalovat, co to jen půjde. Dále chci sa-
mozřejmě zvládat školu, i když vím, že spojit 
budoucí studium na střední škole s fotbalem 
nebude lehké.

Myslíš, že v Mníšku jsou pro mladé sportovce 
vytvořeny dostatečně dobré podmínky?
Myslím, že zrovna pro fotbal ano. Je tu kvalitní 
fotbalové hřiště, trenéři a taky děti, které jsou 
tímto sportem ohromeny a baví je to. I začátek 
mojí fotbalové kariéry se odehrál právě zde na 
Mníšku.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů.

S Lucií Kotkovou si povídala JB 

Rozhovor s Lucií KOTKOVOU, nadějnou fotbalistkou

Lucie v akci

Tým AC Sparta Praha, Lucie v horní řadě, 
čtvrtá hráčka zleva 

Rozhovor, kulturaRozhovor, kultura
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Nestává se příliš často, aby lékařka zá-
chranné služby výborně hrála hned na dva 
hudební nástroje. Já alespoň druhý takový 
případ neznám.
Ani o paní doktorce Kristině Höschlové, kte-
rá pracuje jako lékař-záchranář pro Asociaci 
samaritánů ČR na Zbraslavi,  jsem nevěděla, 
dokud se nezačala zajímat o možnost  vy-
stoupení na Skalce. Hraje na housle a klavír, 
a to skutečně výborně - ukázky z jejích kon-
certních vystoupení najdete na internetu.
Než jsem se na ni obrátila s prosbou o roz-
hovor, přečetla jsem si o ní článek v časopise 
Sanquis. Vím tedy, že  rozhodování o tom, 
kam bude její život směřovat, nebylo vůbec 
lehké... Před její „mníšeckou koncertní pre-
miérou“ jsem jí položila několik otázek.

Paní doktorko,  čím to, že jste se  rozhodla  prá-
vě pro nelehký obor záchranářství? Váš otec je 
známý český psychiatr, takže v tomto případě se 
jablko zatoulalo trochu dále od stromu...
To máte pravdu. Medicína skýtá tak širokou 
škálu specializací, že na moji volbu pro anes-
teziologii, resuscitační péči a urgentní medicí-
nu myslím vůbec neměl vliv fakt, že můj otec 
je psychiatr. On totiž ani nevěděl, že jsem na 
gymnáziu před maturitou podávala přihlášku 
na medicínu. Už tehdy jsem byla přesvědče-
ná, že lékařství chci studovat jen proto, abych 
mohla pracovat u záchranné služby.

Vaše profese Vás často zavede i do našeho měs-
tečka, ale nejen tam.  Prozraďte prosím něco o 
Vašich profesionálních aktivitách mimo hranice 
naší republiky
Například v roce 2005 jsem se dostala jako 
lékař na expedici na Mt. Everest vedenou Mi-
roslavem Cabanem. Tentýž rok jsem na zimní 
sezónu odjela do švýcarských a posléze fran-
couzských Alp, kde jsem pracovala na urgent-
ním příjmu, resp. letecké záchranné službě  
v horských lyžařských střediscích. O rok poz-
ději jsem zase působila ve francouzském Bri-
anconu – na urgentním příjmu nemocnice  
a u letecké záchranné služby horského masívu 
Les Ecrins. 

Pro mnohé známé osobnosti působící v oblasti 
vědy,  techniky nebo lékařství je hra na hudební 
nástroj prostředkem k odreagování psychického 
vypětí. Bylo tomu  tak i u vás, nebo jste se k hudbě 
a hraní dostala dříve než k medicíně?
Hudbou jsem obklopena od dětství. Otec hra-
je na klavír a hudbu miluje. S mými třemi sou-
rozenci jsme se všichni učili na nějaký hudební 
nástroj. Já jsem začala hrát na klavír a později 
jsem si vydobyla i housle. Bylo dokonce i ob-
dobí, kdy jsem zcela vážně uvažovala o tom 
dělat hudbu profesionálně – chodila jsem do 
Hudební školy hl. m. Prahy, která tehdy ský-
tala celkem bohaté možnosti pro uplatnění 
mladých hudebníků. Nakonec jsem se rozhod-
la pro medicínu a jsem tomu nesmírně ráda. 
Hudba mi navždy zůstane koníčkem pro ra-
dost, nikoliv nástrojem k obživě.

Není obvyklé, že člověk, který vykonává tak ná-
ročné a stresující povolání, se může na takové 
úrovni ještě věnovat hudbě. Jak se udržujete 
„v kondici“, co se týká přípravy na koncerty,  není 
jistě lehké to zvládat?
Já zas tolik často nekoncertuji, nutno podo-
tknout, že od roku 2000, kdy jsem měla svůj 
poslední sólový koncert, je tento „mníšecký“ 
premiéra. Nepočítám-li ovšem předloňské 
vystoupení s Václavem Hudečkem v rámci 
jeho cyklu „Lékaři léčí, hudba uzdravuje“. Ano, 
při přípravě koncertu je třeba více cvičit, ale 
v mém případě se jedná o posledních šest 
měsíců. Housle beru všude s sebou - i do prá-
ce, na hory, na dovolenou - a hraji, jak se dá,  
i když ne bohužel tolik, jak bych si přála.

Prozraďte prosím něco o koncertech, které byly 
pro Vás něčím zvláště zajímavé. Slyšela jsem 
například, že jste si zahrála na speciálně upra-
vené housle v nejvyšších světových velehorách  
- Himálajích...   
Ten „Vysokohorský koncert“ jsem uspořádala 
tehdy v základním táboře pod Mt. Everestem 
v 5500 m n. m. Housle mi zapůjčil Vern Tejas, 
americký legendární horolezec a vynikající 
muzikant známý právě tím, že své nástroje (ky-
tara, housle, foukací harmonika) bere na všech-
ny expedice a hraje na ně na vysokohorských 
vrcholech. Housle vyráběl sám z dubového 
dřeva, aby byly skladné a odolné, a pro přenos 
zvuku je napojoval na elektrický zesilovač.

Proč jste si pro své další vystoupení zvolila právě 
Skalku?
Skalka je magické místo plné úžasné ener-
gie, která je navíc jarní přírodou znásobená.  
To místo mě neustále přitahuje, zastavujeme 
se tam často a rádi i s kolegy během služeb. 
Navíc už čtyři roky žiji na Zbraslavi a kraj Brd 
a Středního Povltaví mi čím dál více přirůstá  
k srdci. Proto Skalka byla první volba, kde kon-
cert uspořádat. 

 A co jste si  pro posluchače připravila? 
Chci zahrát skladby, které jsem si během po-
sledních několika let nejvíce oblíbila. Bude 
to například klavírní Beethovenova Měsíční 
sonáta, houslové skladby Paganiniho, Sarasa-
teho, Dvořákovy Romantické kusy či Montiho 
Čardáš a několik dalších..
Děkuji za rozhovor a přeji úspěšný koncert.

S MUDr. Kristinou Höschlovou si povídala JB 

Kristina HÖSCHLOVÁ se představuje

MUDr. Kristina Höschlová na fotografii  
Güntera Bartoše (Sanquis)

Koncert na vrcholu Kala Pattar -  
v pozadí Mount Everest

Zveme vás na jarní koncert v sále kláštera na Skalce,
kde v neděli 17. dubna v 15 hodin

na klavír a housle zahraje KRISTINA HÖSCHLOVÁ
za doprovodu VLADIMÍRA STRNADA.

Program - L. van Beethoven, J. S. Bach, A. Dvořák, N. Paganini,  
P. Sarasate, J. Massenet, H. Wieniawski, F. Fiorillo, V. Monti

Na koncert bude vypraven autobus pro seniory a pohybově  
omezené občany s odjezdem ve 14.30 z nám. F. X. Svobody.

Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu křížové cesty na Skalce.

JARNÍ KONCERT NA SKALCE
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V sobotu 28. května 2011 se uskuteční  
v Mníšku pod Brdy pod záštitou starosty 

města Ing. Petra Digrina, Ph.D.  
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.

●  Hudební doprovod si zajišťuje každý soutěžící sám, možný je 
doprovod na CD nebo živý doprovod na vhodný nástroj (na 
který hraje buď soutěžící sám, nebo jím zvolený doprovazeč). 
Tuto skutečnost je třeba nahlásit v přihlášce spolu s ostatními 
údaji.

●  Soutěžící si připraví dvě písně, první libovolného žánru,  
druhou povinnou.                        

Povinnou písní je 

pro I. kategorii - „Já mám koně...“ (lidová)

pro II. kategorii - „Andulko šafářova“ (lidová)

pro III. kategorii - „Husličky“ (Vlasta Redl).

Povinná píseň slouží pro případný „rozstřel“ (viz dále).

BRDSKÝ KOS 2011 

11. ročník pěvecké soutěže pro děti  
a mládež Brdský kos se uskuteční  

v sobotu 28. května  
na nádvoří mníšeckého zámku.

První odvážlivci se již přihlásili, uzávěrka 
přihlášek je 15. května 2011.

Hlavními partnery soutěže jsou  
Radio Blaník, Eurosignal a Státní zámek Mníšek pod Brdy

v Mníšku pod Brdy pod záštitou starosty 

BRDSKÝ KOS 2011 BRDSKÝ KOS 2011 

●  Soutěž posuzují tři porotci v čele s předsedou (předsedkyní) 
poroty.

●  V každé kategorii bude udělena pouze jedna první cena –  
Brdský kos. V případě rovnosti hlasů porotců dojde k tzv. 
rozstřelu, kdy oba soutěžící se stejným počtem hlasů zazpí-
vají píseň povinnou pro příslušnou kategorii. Rozhodnutí po-
roty je pak konečné.

●  Na závěr soutěže je udělena Cena diváka. Diváci vyberou 
svého favorita ze všech soutěžících napříč kategoriemi. 
Hlasy diváci odevzdávají na hlasovacím lístku, který obdrží 
při vstupu.

●  Soutěžící, který se již stal „Brdským kosem“ (tj. vítězem ve své 
věkové kategorii), se může v následujících letech zapojit do 
soutěže ve stejné věkové kategorii, avšak s jinou písní, než  
s níž toto ocenění získal.

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 dis-
pozici v kanceláři MKS Mníšek pod Brdy, elektronický bude 
k dispozici na webových stránkách města Mníšek pod Brdy  
www.mnisek.cz.

Kontakt:    

Mgr. Jarmila Balková, vedoucí MKS Mníšek pod Brdy,                                                                    
V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod Brdy - 318 592 280, 605 064 921, 
brdskykos@mnisek.cz . 

Další podrobnosti na www.mnisek.cz .

Zuzanka Valešová z Čisovic,  
loňská vítězka v kategorii 9-13 let a držitelka Ceny diváka 
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Čarodějnice - sobota 30. 4. od 16 hodin
Přijďte se na farní zahradu podívat na pohádku, opéci si buřty, 
vyzkoušet skákací nafukovací hrady a další atrakce! 

Dětský den - neděle 29. 5. odpoledne
Pořádá Mateřské centrum Oáza,  
podrobnosti se dozvíte na plakátech.

Pohádková cesta - sobota 4. 6. odpoledne
Tradiční cesta pro děti i celé rodiny s pohádkovými zastaveními.

Výtvarné dílny 
(podrobnosti a aktuality najdete na http://oaza.mnisek.cz/)

v neděli 29. 5. 2011 od 13 hodin  
v prostoru kynologického cvičiště u kapličky (vedle garáží fy Uher)

      ●  soutěže pro děti ●  divadlo ●  živá hudba ●  výtvarná dílna 
              ●  bohatý doprovodný program ●  občerstvení

Občanské sdružení OÁZA
zve na své akce:

MC OÁZA zve na DĚTSKÝ DEN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vás zve 

20.ročník se bude konat 30.dubna    
      L.P.2011 na sletišti u zámku  

                                                                      v Mníšku pod Brdy 
 

 

www.brdskyzalesak.wz.cz 

hraje kapela  

Akce se koná za finanční podpory města Mníšek pod Brdy 

VSTUP VOLNÝ  

     Zápis a soutěže pro malé i velké čarodějnice ucházející se o Titul   
                Miss 2011 bude v 17 hodin, zapálení hranice ve 20 hodin                                             
                                                               - Občerstvení zajištěno - 

Kultura, společnostKultura, společnost
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Štíhlý bělovlasý pán, který měl vždycky, když 
jste ho potkali, dobrou náladu, i když jej trápily 
- zvláště v poslední době - velké starosti. To byl 
pan Drahomír Majer, rodák z bývalých Horních 
Mokropes (dnes Všenory), dlouholetý všenor-
ský kronikář, vášnivý rybář a pilný výtvarník 
(jeho nejoblíbenější technikou byla kresba 
tužkou, v níž dosáhl skutečného mistrovství). 

Jak nenápadně žil, tak stejně nenápadně ode-
šel - jednoho z prvních únorových dní letošní-
ho roku. Zanechal v nás vzpomínku na jemné, 
precizní kresby na motivy z Mníšku i z druhé 
strany brdského hřebene - od milované Be-
rounky. Vzpomeňme na něj nad kresbou ze 
Skalky, která patřila k jeho nejoblíbenějším 
námětům.
Pane Majere, děkujeme Vám!
 JB

KLÁŠTER

Expozici obrazů a grafiky Pohádková země 
Vítězslavy Klimtové bude možno zhlédnout 
v sále kláštera na Skalce do 8. 5. 2011.

Následující výstava malířky a grafičky Jar-
mily Janůjové bude v klášteře otevřena v neděli 15. května v 15 hodin. 
Úvod vernisáže bude tvořit koncertní vystoupení Pražského kytarové-
ho kvarteta. Výstavu bude možno navštívit do 5. června.

V červnové expozici se sejdou mníšecký keramik Jaroslav Jocov (kera-
mické objekty), Tomáš Kohout (dřevěné plastiky) a Zuzana Krajčovičová 
(obrazy). Vernisáž bude v sobotu 11. června v 16 hodin, výstava potrvá 
do 6. července.

V sobotu 9. července v 15 hodin bude zahájena výstava liberecké malíř-
ky a grafičky Heleny Cejnarové - potrvá do 31. července 2011.

Za Drahomírem Majerem

VÝSTAVY na Skalce

Jana Janouchová -  
Střed mého vesmíru

Keramický objekt  
Jaroslava Jocova

Richard Pachman

KOSTELÍK SV. MAŘÍ MAGDALÉNY

Od 7. května do 5. června si můžete prohléd-
nout v interiéru kostelíka nové obrazy mníšec-
kého Petra Velebila.

Na Skalku se po několika letech vrací i Jana Ja-
nouchová z Kytína, která představí svou novou 
tvorbu od 10. června do 10. července 2011.

Součástí kulturního programu Skalecké pouti bude vernisáž výstavy 
obrazů skladatele, klavíristy, zpěváka, spisovatele a výtvarníka Richar-
da Pachmana. Vernisáž se uskuteční v sobotu 16. července po skončení 
mše sv. na Skalce ve cca 12.30 h., výstava potrvá do 31. srpna 2011.

Výstavy je možno navštívit 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.

KOSTELÍK SV. MAŘÍ MAGDALÉNY

Od 7. května do 5. června si můžete prohléd
nout v interiéru kostelíka nové obrazy mníšec
kého Petra Velebila.

Na Skalku se po několika letech vrací i Jana Ja
nouchová z Kytína, která představí svou novou 
tvorbu od 10. června do 10. července 2011.
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Od ledna 2011 nabízí mníšecké 
kulturní středisko nejmenším dě-
tem občasná dopolední  divadel-
ní představení. 

První se uskutečnilo koncem led-
na - byla to hudební pohádka 
O čtyřech flétničkách v podání 
Divadla Váha z Prahy. Navštívili 
ji prvňáčci z mníšecké základní 
školy, děti z MŠ Klínec a mníšec-
kého Fabiánka a možnost přijít 
měly rovněž maminky s dětmi, 

které nechodí do žádného před-
školního zařízení. Hrálo se dva-
krát, protože sál je malý - malí  
i velcí diváci odcházeli spokojeni 
a těšili se na další „divadýlko“.

Počátkem března přijeli do kul-
turního střediska divadelníci až 
z daleké Olomouce. Představení 
s písničkami Duhová pohádka 
bylo vytvořeno na podkladě po-
etického textu Daniely Fischero-
vé a hrálo se v jednoduché, ale 

výtvarně nápadité výpravě. Dvě 
představení navštívili žáci prv-
ních ročníků základní školy, děti 
z Mateřské školy Nová a Fabián-
ka a několik dalších maminek  
s dětmi.

Počátkem dubna v sále MKS vy-
stoupil s představením Dračí hrát-
ky mladý žonglér Václav Jelínek, 
absolvent DAMU - obor alterna-
tivního divadla, který už před-
vedl své umění divákům nejen  

u nás, ale i v řadě evropských  
i mimoevropských zemí. Podívat 
se přišly děti z obou mníšeckých 
mateřských školek, z Fabiánka  
i MŠ v Čisovicích. 

Další dvě představení se usku- 
teční, bude-li zájem, v květnu a 
červnu, pak se můžete těšit na již 
tradiční divadlo pro děti na farní 
zahradě v rámci Skalecké pouti.  

 JB

Divadlo pro děti v MKS

Petr Velebil - KrajinaJarmila Janůjová - Violista

Na vernisáže v sobotu 16. 4. (zahájení výstavní sezóny), v neděli 15. 5., a v sobotu 9. 7.  
bude vypraven pro seniory a pohybově omezené občany autobus s odjezdem ve 14.30 hodin 

z nám. F. X. Svobody, na vernisáž 11. 6. s odjezdem v 15.30 hodin z nám. F. X. Svobody.
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15. března jsme s žáky 9. A naší základní 
školy zažili netradiční hodinu literatury. 
Strávili jsme ji v městské knihovně. De-
váťáci, kterým letos bylo či bude patnáct 
let, se zde rozloučili s dětským oddělením  
a vstoupili do světa literatury pro dospělé.
 
Služby městské knihovny každý z nich ocení 
už v nejbližší době. Na střední škole budou 
muset číst mnohem víc než na základní - 
vždyť povinné četby, která je nutná k maturi-
tě, je opravdu požehnaně. 

Hned po vstupu kluky zaujal Ottův slovník na-
učný. Ten má ale svazků! Napočítali jsme jich 
27. Paní Hana Jeřábková, vedoucí knihovny 
a knihovnice Tereza Bauerová nás seznámily  
s tím, jak knihovna funguje a jaké služby po-
skytuje. Dozvěděli jsme se například, že mno-
ho věcí zjistíme, aniž bychom museli odejít 
z tepla domova, přímo od svých počítačů.  
V tzv. on-line katalogu, na který se přihlásí-
me jednoduše prostřednictvím www stránek 
(www.knihovna.mnisek.cz) pod číslem své 

průkazky, najdeme informaci, zda námi poža-
dovanou knihu v knihovně vůbec mají - a po-
kud je zrovna půjčená, můžeme si ji jednodu-
še zamluvit. To znamená, že jakmile se kniha 
vrátí, zašlou nám z knihovny e-mail a my pro 
ni můžeme vyrazit. Zoufat ovšem nemusíme 
ani v případě, pokud kniha nepatří do fondu 
mníšecké knihovny. Knihovnice nám ji na 
naši žádost objednají z knihovny jiné, a když 
dorazí, opět nás vyrozumí e-mailem.

Chvíli jsme si s paní vedoucí povídali o uče-
ní a mnemotechnických pomůckách, které 
usnadňují zapamatování. Takže po dnešku už 
nikdy nezapomeneme na žádnou z oper Bed-
řicha Smetany (díky kouzelnému slůvku „br-
prdalidvěhutačert“) a nebudeme chybovat 
ve slovech vzpomněl, zapomněl, pomněnka, 
domněnka („Vzpomněla si na domněnku, 
že zapomněl na pomněnku.“). V paměti si 
udržíme číslo na rychlou lékařskou pomoc  
(„155 –doktor jede hned“) a před spojkami 
podřadícími budeme psát čárky (vždyť „Před 
že a aby dělají čárky i staré báby! “).

Pak se všichni rozprchli po knihovně a zkou-
šeli si hledat v regálech. Kluci se zajímali  
o obří encyklopedie, o techniku a války, dívky  
se shlukly před literaturou z psychologie. Ně-
kteří se dokonce hned do knihovny přihlásili, 
vždyť poplatek 40 Kč za rok není pro student-
skou peněženku velká částka.

A nebyli by to deváťáci, kdyby se nezajímali  
o literaturu o sexu. Ale knihu staroindické 
erotiky Kámasútra jsme v regálech hledali 
marně. Nebyla ani pod „v“ (autor Vátsjájana) 
ani v naučné literatuře pod “e“ (erotika), ba 
ani pod „s“ (sex). Ale nebojte se, v knihovně 
ji mají. Až dotazem u knihovnic jsme zjistili, 
že je ukrytá před rukama nezletilých či nene-
chavých čtenářů na speciálním místě – pod 
výpůjčním stolkem.

Takže brzo zase hurá do knihovny. A deváťáci 
ode dneška už do dospěláckého oddělení.
 

 Lenka Krupková – učitelka ZŠ

DEVÁŤÁCI - PRO KNIHOVNU UŽ DOSPĚLÁCI

PRO DOSPĚLÉ
CLARK, Mary Higgins
KDO TĚ HLÍDÁ
Detektivní příběh o dávném tajem-
ství, které ovlivní život mnoha lidí 
v okolí doktorky Moniky Farrellové.

PRESTON, Douglas
KRÁTER
Bývalý agent CIA Wyman Ford je 
vyslán na tajnou misi do Kambod-
že, kde má najít zdroj tajemných 
drahokamů, které podle všeho 
nepocházejí z naší planety.

KOLAŘÍKOVÁ, Hana
TMA PŘED ÚSVITEM 
Historický román z doby, kdy 
křesťanství teprve nabíralo 

dech. V osobě Břetislava I. se 
dostává k vládě silná osobnost 
předurčená k tomu, aby zemi 
svých předků vrátila ztracené 
postavení 

WELLNER, Luděk Václav
POSLEDNÍ Z FARAONOVY 
DRUŽINY
Podmanivý dobrodružný příběh 
nás zavede do doby před třemi 
tisíci lety.
 
BAKKER, R.  Scott
PRVNÍ PŘICHÁZÍ TMA
Kanadský autor otevírá touto 
knihou výjimečný fantasy cyklus - 
drsný, neobvykle temný a myšlen-
kově bohatý.

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

REID, Sue
VE STÍNU GILOTINY
Deník šlechtické dcerky, která 
během francouzské revoluce se 
svou rodinou opouští rodinné 
sídlo a hledá úkryt na venkově.

LASKY, Kathryn
LEGENDA O SOVÍCH 
STRÁŽCÍCH
Soren je mládě sovy pálené 
a žije v lesnatém království Tyto. 
Jednoho dne však vypadne 
z hnízda a je unesen do temného 
kamenného bludiště, školy svaté 
Aegolie.

STEKLAČ, Vojtěch
DVOJČATA V AKCI – HOŘKÁ 
VŮNĚ MANDLÍ
Martin s Andreou stojí před další 
záhadou. Pátrání není vůbec 
jednoduché, neboť čtyři hlavní 
podezřelí neustále zapírají. Kdo 
z nich byl odporným travičem?
  
DISNEY, Walt
NA VLÁSKU
V opuštěné věži žije překrásná 
Locika. Pro její zlaté vlasy, které 
mají kouzelnou moc, ji tam vězní 
zlá čarodějnice Gothel. 

DOWNHAM, Jenny
JEŠTĚ NEŽ UMŘU
Sedmnáctiletá Tessa má stejné 
pocity, touhy a plány jako její 
vrstevníci. Na jejich uskutečnění 
má ovšem podstatně méně času.   

MAKAJ, Tomáš
STŘEDNÍ BRDY NA STARÝCH 
FOTOGRAFIÍCH 
A POHLEDNICÍCH
Tomáš Makaj s kolektivem 
sběratelů starých pohlednic vydal 
novou knihu věnovanou pohledům 
do historie 19. a 20. století 
v rozsáhlé oblasti Středních Brd.

DONUTIL, Miroslav
ŠEDESÁT UZLÍKŮ 
NA PROVÁZKU ŽIVOTA
Miroslav Donutil má štěstí. Hraní 
a život se mu prolínají a když se 
rozhodne napsat o tom knížku, 
rozhodně má o čem psát.

URBANÍKOVÁ, Eva
SVĚT JE MI DLUŽNÝ
Autorka uvádí na scénu novou hr-
dinku - třicátnici Denisu, která chce 
být šťastná. Za každou cenu.

Knihovna  
 Mníšek pod Brdy
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Událostí, na kterou jsme se kaž-
dý podzim těšili, byl svátek sv. 
Mikuláše. Dnes se s oblibou 
tvrdívá, že Mikuláš byl v 50. le-
tech persona non grata a že byl 
národu vnucován Děda Mráz. 
Nedokážu posoudit, jak tomu 
bylo jinde, ale v Mníšku tomu tak 
nebylo. A jestli, tak ne v takové 
míře, jako Santa Clausománie  
v dobách popřevratových. Už si 
nepamatuji, od kdy mě jako dítě 
navštěvoval Mikuláš s čertem, ale 
už asi v předškolním věku jsem 
si povšiml, že Mikuláš má stejné 
kalhoty jako pan Melíšek. 

Už od odpoledních hodin se 
před Sokolovnou shromažďo-
valy skupinky dětí a výrostků  
v napjatém očekávání. V Sokolov-
ně se totiž představitel Mikuláše  
a členové jeho doprovodu, čer-
ti, převlékali do svých kostýmů. 
Myslím, že Mikuláše představoval 
pan Horka a už zmíněný pan Me-

líšek. Čertů bylo několik, jednoho  
z nich tradičně představoval Stan-
da Brabec. Kostýmy čertů byly 
hrůzostrašné (většinou staré koži-
chy obrácené srstí navrch a mas-
ky s rohy a jazyky) a byli vyzbro-
jeni březovými košťaty, která také  
s oblibou využívali za děsivého 
hudrování a dupání. Figura Miku-
láše byla majestátní, s mitrou, or-
nátem a bílými vousy. Zda míval 
také anděla, si nepamatuji.

Skupinky dětí postávaly před 
Sokolovnou a netrpělivě očeká-
valy příchod mikulášské družiny, 
aby se za jekotu a řevu daly na 
úprk před metlami čertů. Stej-
ně netrpělivě se čekalo, jakouže 
fintu si letos čerti vymyslí, aby se 
jim děcka podařilo vyděsit nepři-
pravená. On ten děs byl poprav-
dě řečeno většinou hraný a patřil  
k rituálům. Vzpomínám si, že 
jsme si čekání zkracovali klouzá-
ním po zamrzlých loužích a kou-

lováním. Všimněte si – 6. prosin-
ce už byla zima.

Obvyklou fintou čertů bylo, 
že v době, kdy Mikuláš důstojně  
a majestátně sestupoval ze 
schodů před Sokolovnou, oni 
vyšli zadním vchodem, proběh-
li Vejhrádkem mezi Sýkorovic  
a Dolejšovic a za chřestění řetězů 
a hudrování vpadli čekajícímu 
davu do zad. Děti se rozprchly  
a z dálky házely na čerty sněho-
vé koule. Pak doprovázely miku-
lášský průvod po celém Mníšku 
a provokovaly čerty, aby za nimi 
běhali s napřaženými metlami. 
Dlužno říct, že čerti i Mikuláš bý-
vali v navštívených rodinách po-
hoštěni něčím pro zahřátí a jejich 
aktivita se s narůstajícím časem 
snižovala.

Svátek sv. Mikuláše byl ne-
klamnou předzvěstí blížících se 
Vánoc. V každé rodině se dodržo-

valy trošku jiné tradice, ale všude 
se zdobil stromeček. U nás musel 
být až do stropu a co nejvíc pravi-
delný. Co se nepodařilo přírodě, 
musel napravit tatínek s nožem 
a nebozezem. Výčet dárků si už 
moc nepamatuji, ale vždy byly 
hojné – od rodičů, babičky a tety 
Anežky, která u nás každoročně 
trávila Vánoce. Jako každé dítě 
jsem moc neuznával praktické 
dárky jako třeba oblečení, ale 
vždy jsem s radostí uvítal knížky. 
Dodnes mám schovány dětské 
knížky s vánočním věnováním. 
V naší rodině musel být ke štěd-
rovečerní večeři kapr s brambo-
rovým salátem, štrůdl a vánoční 
cukroví. Dospělí popíjeli voňavý 
punč, já někdy dostal od babičky 
Taliánové ochutnat stopečku va-
ječného koňaku, ale maminka to 
nerada viděla.

Zvláštní kapitolu v mém dět-
ském životě tvořily prázdniny. 
Kromě vánočních a pololetních, 
které trvaly týden, to byly hlavně 
letní prázdniny. Jsou pro mě spo-
jeny buď s pobytem u tety  >>  

DOKUD SI JEŠTĚ NĚCO PAMATUJU... (IV.)
(pokračování z č. 208 - dokončení)

Tóny ode dna, o. s., 
Hudební škola hl. m. Prahy, 

hudební třídy Gymnázia 
Jana Nerudy

a Římskokatolická farnost 
Mníšek pod Brdy

vás zvou na 2. ročník 
uměleckého festivalu

TÓNY ODE DNA:
Kostel sv. Václava, 

neděle 1. května, 16.00 hodin
G. B. Pergolesi: STABAT MATER
Dívčí pěvecký sbor Bubureza
a komorní orchestr Gymnázia 

Jana Nerudy,
dirigent Ladislav Cigler

Sokolovna Mníšek pod Brdy, 
neděle 15. května, 18.00 hodin

HUDBA A POEZIE
Miroslav Kovařík - recitace,

hraje BigBandPlus,
soubor Hudební školy hl. m. Prahy

Na koncertu pro obyvatele mníšeckého Do-
mova pro seniory i ostatní zájemce vystoupí  
v první letní den, v úterý 21. června odpoled-
ne,  ve stacionáři Domova flétnový soubor 
VIVAT FLAUTO z Prahy vedený Blankou Vyslou-
žilovou.

Svátky hudby jsou v Evropě tradiční akcí - v 
tomto termínu vystupují hudebníci buď zcela 
zdarma, nebo jen za symbolickou odměnu či 

úhradu cestovních nákladů. V Mníšku se usku-
tečnily v různých prostorách a prostranstvích, 
v poslední době se každoročně vrací do krás-
ného prostoru stacionáře zařízení pro dříve 
narozené na Skaleckém náměstí.

Koncert pořádá MKS Mníšek pod Brdy ve spo-
lupráci s Domovem pro seniory. 
Těšíme se na Vás!
 JB

Svátek hudby 2011 



>> Anežky ve Kbelích, nebo  
u strýčka a tety v Machníně u 
Liberce. Recipročně machnínský 
bratranec trávil část prázdnin 
v Mníšku. Stanovali jsme u nás 
na zahradě ve vojenském stanu 
„áčku“, pro který nám můj tatínek 
vyrobil podsadu, navštěvovali 
jsme Prahu, Karlštejn, Křivoklát, 
Konopiště. Machnínský strýček 
měl auto, tak se jezdilo na výle-
ty i tam. Rád jsem navštěvoval 
například hrad a zámek Frýdlant. 
Strýček měl obchod v Liberci  
a když jsem byl starší, rád jsem 
mu pomáhal. Někdy mě nechával 
i prodávat. V době libereckých 
výstavních trhů jsme s bratran-
cem chodili do areálu výstaviště 
prodávat nanuky a polárku. To se 
mi také líbilo. Asi tak od třetí třídy 
jsem jezdíval na pionýrské tábo-
ry. Prázdniny většinou utekly jako 
voda. 

Již za Rakouska-Uherska býva-
lo v Mníšku při císařských manév-
rech ubytováváno vojsko. Bývaly 
to zejména pěší pluky č. 88 (Be-
rounský), 102 (Benešovský) a 28 
(tzv. pražské děti). Dochovala se 
řada starých pohlednic Mníšku  
a okolí, na kterých jsou vyobra-
zeni rakouští vojáci, nebo které 
posílali vojáci z manévrů svým 
rodinám. Z textů se lze dočíst 
ledacos zajímavého, třeba jeden 
vojáček ubytovaný v Čisovicích si 
stěžuje rodičům, že si připadá jak 
kdesi v Karpatech, že je zde bída 
a nouze i o vodu. Z jiné pohledni-
ce se dozvídáme, že z Prahy vyra-
zil pluk na pochod ve 22.00 hod. 

a do Mníšku dorazili v osm hodin 
ráno. I dobrý voják Švejk vzpomí-
ná, že při manévrech stáli lágrem 
u Mníšku a on chodíval na rande 
do Starého Knína. Vzpomínám si, 
že kamarád Mirek našel ve stodo-
le jejich statku dávno ztracenou 
mosaznou přezku od rakouského 
vojenského opasku. Ve fabrice si 
jí vyleštil a chlubil se s ní na opas-
ku džín.

Za mého dětství se v Mníšku  
a okolí často nacházely různé po-
zůstatky po vojácích procházejí-

cích Mníškem na konci II. světové 
války. Vždyť od konce války uply-
nulo jen pár let a vzpomínky pa-
mětníků byly ještě živé. Ve škole 
jsme byli nabádáni, abychom ná-
lezy zbraní a munice nahlašovali 
na okrsek SNB. Tam těchto nálezů 
měli pod kavalcem plnou bednu. 
Vzpomínám, jak při procházce  
k rybníku Sýkorovák našel strýček 
granát, pravděpodobně ruský, 
neboť v přilehlé Bažantnici byla 
ubytována v květnu 1945 Rudá 
armáda. Strýček granát odpálil. 
Rovněž si pamatuji, že v bahně 

vypuštěného Zámeckého rybní-
ka jsme našli dvě německé přilby  
a v sousedním Prostředním ryb-
níku větší množství nábojů do 
samopalu. V jedné stodole za 
trámem našel kamarád Karel 
esesáckou brigadýrku a v ní pis-
toli. Všechny nálezy jsme poctivě 
odevzdávali. Dnes by hledači ar-
tefaktů z války byli nadšením bez 
sebe.

Vůbec vztah k armádě byl za 
mého dětství veskrze pozitivní. 
Při každoročních odvodech vítala 

na začátku Mníšku brance hudba, 
šel průvod s vlajkami a věnci k po-
mníku padlých v 1. světové válce, 
odvedenci byli pyšně vyzdobeni 
pestrobarevnými papírovými 
kyticemi a večer byla branecká 
zábava. Ti, co z různých důvodů 
odvedeni nebyli, se styděli a děv-
čata s nimi nechtěla na zábavě 
tancovat. Vojáci na dovolence se 
hrdě procházeli po Mníšku v na-
žehlených uniformách a byli rádi 
středem pozornosti. My děti jsme 
byly šťastné, když nás obdarovali 
vojenskými odznáčky.

Po ukončení základní školy 
se naše klukovské party roze-
šly do učilišť a na střední školy, 
kamarádská pouta se uvolnila  
a vznikala nová přátelství, často  
s dívčím prvkem. Ale to už by 
bylo povídání o něčem jiném.

 Ivan Talián, Léta Páně 2010
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Náměstí F. X. Svobody po 1. světové válce

Pohled na Mníšek - 50. léta 20. století
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„Železná kopačka“ opět vyhrála
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ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

inzerce

Dne 29. - 30. 1. 2011 se klub Martina Zavorala 
zúčastnil mezinárodního turnaje Golden Glove 
v kickboxu v italském městě Mareno di Piave.  
Ve vyřazovacích bojích se Lukáš dostal až do 
bojů o medaile, kde o jeden bod skončil a tím si 
zajistil bronzovou příčku.

U sousedů v Banské Bystrici na turnaji Slovak 
Open si první místo uniknout nenechal a tím si 
vyrovnal skóre s Maďarem Rolandem Verešem.

Zároveň začátkem roku začala probíhat SAP 
liga, která zdokonaluje semi-contact a závody 
na světové úrovni. Bude probíhat v pěti kolech. 
Lednové a březnové kolo si Lukáš vychutnal  
a také vyhrál. Tyto závody  dají všem závodní-
kům nejen mnoho zkušeností, ale také pěkně 
zabrat. Jsou to jediné závody, kde si mohou vy-
zkoušet bojové umění děti již od 5 let.

Všem závodníkům i organizačnímu týmu děku-
jeme a zároveň přejeme pevné nervy a mnoho 
úspěchů do dalších kol.

Vše o Lukášovi můžete sledovat na webových 
stránkách www.kickboxerlukas.mypage.cz

JŠ
Lukáš se soupeřem Rolandem Verešem (Maďarsko)  

na turnaji Slovak Open, březen 2011

OPTIKA NA SKALECKÉM NÁMĚSTÍ
Domov seniorů, č. p. 500        Vchod vpravo

Nabízíme:
Elegantní značkové obruby brýlí  
se slevou až 10%
Měření zraku na místě naším specialistou  
(nemusíte se trmácet za svým očním lékařem)
Brýle na lékařský předpis (odečteme Vám  
finanční částku hrazenou zdravotní pojišťovnou)
Kontaktní čočky a roztoky
Sluneční značkové brýle se slevou až 20 %
Pouzdra, šňůrky, antistatické hadříky

Provozní doba:
pondělí - středa:    900 - 1200 a 1300 - 1700

čtvrtek:   1200 - 1900

pátek:     900 - 1400

KONTAKT: 607 124 529
MILENA POSPÍŠILOVÁ

OPTIKA NA SKALECKÉM NÁMSTÍ
Domov senior, .p. 500                                   Vchod vpra-

vo 

Nabízíme: 
Elegantní znakové obruby brýlí se slevou až 10%
Mení zraku na míst naším specialistou (Nemusí-
te se trmácet za svým oním lékaem) 
Brýle na lékaský pedpis (Odeteme vám finanní 
ástku hrazenou zdravotní pojišovnou) 
Kontaktní oky a roztoky 
Slunení znakové brýle se slevou až 20%
Pouzdra, šrky, antistatické hadíky 

Provozní doba: 
 Pondlí - steda:  9°° -  12°°  a  13°° -  17°° 

tvrtek:                12°° - 19°° 
 Pátek:                    9°° -  14°°   

KONTAKT:  607 124 529 
MILENA POSPÍŠILOVÁ 

Uzávěrka č. 210 
Uzávěrka č. 210 je v  pátek 10. června  2011  

do 10 hod. pro příspěvky dodané do podatelny 
MÚ, v pondělí 13. června 2011 do 8 hod. ráno 

pro příspěvky zaslané mailem.
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UVAŽUJETE O PRODEJI ČI PRONÁJMU VAŠÍ NEMOVITOSTI?
NABÍDNĚTE JI PŘÍMO NAŠIM KUPUJÍCÍM. Výběr z poptávky 

našich klientů 

V

Ke koupi: K pronájmu:
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Ke koupi:
Stavební pozemek na rodinný dům, ideálně 
proluku ve starší zástavbě.

Významný zahraniční klient poptává RD či po-
zemek, podmínkou pěkné místo a soukromí.

Mladý pár koupí rodinný dům v pěší dostup-
nosti centra Mníšku pod Brdy, cena max. 
4,5 mil. Kč.

Byt s předzahrádkou či novější RD, Řitka nebo 
Mníšek pod Brdy. Platba v hotovosti, stěhová-
ní nejpozději do června. 

Menší domek či chatu k trvalému obývání, 
cena do 1,2 mil. Kč. 

Pozemek vhodný na ekofarmu, nejlépe Stříbr-
ná Lhota. 

Mladá rodina koupí rodinný dům do 2,5  mil. 
Kč, i s menší zahrádkou (dvorem). 

Rodina se třemi dětmi koupí větší byt v Mníšku 
pod Brdy, cena 1,5 – 2,5 mil. Kč.

Rodina koupí chatu na vlastním pozemku, vý-
hodou vlastní studna. Platba hotově – spěchá. 

Solventní žena v důchodu koupí 2+1 až  3+1, 
novostavba či po kompletní rekonstrukci. Par-
kovací stání výhodou.

Byt 2+1 až 3+1, výhodou balkon, stav bytu ne-
rozhoduje. Platba hypotečním úvěrem. 

Úřednice okamžitě koupí menší byt, cena 
600 000 – 800 000 Kč, pouze Mníšek pod Brdy. 

Podnikatel hledá ke koupi pozemek cca 
40 000 – 100 000 m², výhledově vhodný k pro-
vozování sportovní činnosti. Podmínkou pří-
jezdová cesta, do 10  km od Mníšku. 

K pronájmu:
Byt 2+1 k dlouhodobému pronájmu, cena do-
hodou.

Rodinný dům se zahradou, Mníšek pod Brdy.

Menší byt pro 1 osobu, cena do 7 000 Kč včet-
ně poplatků. 

ání sportovní činnosti. Podmínkou pří-
vá cesta, do 10  km od Mníšku.

Zdeňka Benešová

realitní makléřka pro Mníšek pod Brdy a okolí

tel.: 728 961 519

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

klientský den:

každé pondělí 8–16 hod,

po dohodě schůzka možná kdykoliv

realitní makléřka ve Vašem kraji

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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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

REFLEXNÍ TERAPIE, MASÁŽE, BIOPTRONOVÁ LAMPA
Petra Zedníčková – akreditovaná masérka, 
V lipkách 1735 (Sluneční 1119), Mníšek pod Brdy.
Mobil: 725 640 261,  603 922 766, www.ella.sdeluje.cz

NAVŠTIVTE NOVĚ OTEVŘENOU PRODEJNU OBUVI, Pražská 13,  
Mníšek p/B. OTEVŘENO 9 - 17, SOBOTA 8 - 12. Tel.: 604 605 153.

Dlouhodobě pronajmu zahradu 1 400 m² s ovocnými stromy  
a zahradním domkem v obci Čisovice. Elektřina, suché WC, studna, 
vodovod na pozemku. Cena 6 000 Kč/rok. Tel.: 723 554 695

Hledám paní na pravidelné hlídání svých dětí (5 a 9 let), vyzvedá-
vání ze školy, případně doprovod na kroužky. Kontakt: 775 299 009.

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

Cena plošné inzerce  (ceny bez DPH)

Řádková inzerce: 1 řádek (60 znaků):  22 Kč
1/8 tiskové strany:  650 Kč
1/4 tiskové strany:  1 250 Kč
1/2 tiskové strany:  2 350 Kč
1/1 (celá tisková strana):  4 600 Kč

Příplatky za umístění: 
První strana:  + 100 %
Samostatně v textové části:  +40 %
Poslední strana:  + 45 %

Množstevní slevy:
2x:   10 %
3-4x:   15%
5x a více:  20%
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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.

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-
Kontakt: 777 593 155
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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

* NOVÉ SLUŽBY V MNÍŠKU *
● opravy domácích elektrospotřebičů

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

● hodinový manžel, řemeslné práce všeho druhu doma  
i na zahradě

● 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
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SLAVÍME �. VÝROČÍ!

Zdeňka Benešová 
realitní makléřka ve Vašem kraji
Tel: 728 961 519
www.general-reality.cz

Vážení klienti, milí sousedé,
srdečně Vás zveme na oslavu prvních narozenin úspěšného 
fungování naší pobočky realitní kanceláře v Mníšku pod Brdy. 

Na co se můžete těšit?
  Představení developerských projektů (Mníšecký Eden, Projekt Pod Skalkou, Projekt Rymaně)
  Bezplatné poradenství v oblasti realit
  Možnost zařazení do naší databáze VIP klientů
  Při předložení tohoto inzerátu 10% sleva na realitní služby

A kromě toho:
  „Znáte Mníšek?“ – zábavný kvíz o ceny
  Občerstvení  zdarma

Sobota 14. května 9 – 15 hod před naší pobočkou na Náměstí F. X. Svobody 30. 

Přĳ ďte, těšíme se na Vás!

Projekt Rymaně)




