
Program:
Průhonický park (procházka parkem),

odpoledne zámek a park Štiřín  
(Den otevřených dveří – komentovaná 

prohlídka).

VstuPné (platí si každý sám).
Průhonický park: 50 Kč  

(děti a senioři 65+: 30 Kč) 
Den otevřených dveří na Štiříně: 100 Kč  

(děti do 15 let zdarma), 
vstupné zahrnuje vstup do zámku  

a prohlídku zahrady komentovanou
RNDr. Václavem Větvičkou)

Odjezd v 8.00 ze zastávky Mníšek  
pod Brdy – náměstí, 

návrat do cca 18 hod.

Cena za doPraVu: 120 Kč. 
Rezervace a úhrada dopravného

v kanceláři MKS V Lipkách
tel. 318 592 280, mks@mnisek.cz
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Kultura, společnost

V sobotu 4. června 2011 se na náměstí  
F. X. Svobody v Mníšku pod Brdy uskuteč-
nil historicky první Brdský farmářský trh. 
Jeho součástí byla i soutěž o Putovní po-
hár za nejlepší Kájovy rozpíčky. 

Kromě velkého putovního poháru pro 
vítěze (jímž se stala Marta Myslivečková, 
zastupující mníšecký Klub důchodců) če-
kaly na první tři hospodyňky ještě menší 
poháry a všichni soutěžící pak obdrželi 
ještě diplom za účast. Po vyhlášení vý-
sledků vzali návštěvníci trhů stánek úto-
kem a všechno soutěžní pečivo se brzy 

mKs mníšek pod Brdy pořádá
V neděli 27. KVětna 2012

zájezd do zÁmeCKÝCH zaHrad
v Průhonicích a ve Štiříně

nejen o mníšku a Brdech... 
... hovořil na své přednášce v mníšeckém kul-
turním středisku v sobotu 25. února odpoledne 
věhlasný RNDr. Václav Cílek, CSc. Mluvil před 
nabitým sálem (do něhož se všichni zájem-
ci ani nevešli – přednášce naslouchalo v sále  
i v přilehlých prostorách cca 160 lidí, další, kte-
ří dorazili na poslední chvíli, již neměli šanci). 
Přednášku doprovodila prezentace fotografií  
z Mníšku a okolí, kterou připravil Pavel Jeřábek.

Problémy malého městečka typu Mníšku v kon-
textu s globálními problémy Země... krátkozra-
kost obcí, které nevidí nutnost ponechat pozem-
kovou rezervu pro příští generace... voda jako 
základní podmínka k životu a limit rozšiřování 
osídlení... realistická prognóza ekonomického  

a demografického vývoje... zajímavý (v některých 
západních zemích již dávno běžný) koncept tzv. 
rodinné připravenosti... to je jen namátkový vý-
čet témat promluvy pana doktora k velmi pozor-
nému auditoriu. Jak možná některé z posluchačů 
překvapilo, pan doktor Cílek není žádný „suchar“ 
– a tak i některá nepříliš povzbudivá sdělení, oko-
řeněná humorem, mohli posluchači přijmout bez 
ztráty optimismu. 

Přednáška byla uspořádána v rámci projektu 
„Územní plán – věc veřejná“, jehož realizátorem je 
Hnutí Brontosaurus, ZČ Kandík. Partnery projektu 
jsou Město Mníšek pod Brdy, ZŠ Mníšek pod Brdy 
a Ozvěna, o.s., Vrané nad Vltavou. Projekt byl pod-
pořen Nadací VIA z Fondu místních iniciativ.

MKS Mníšek pod Brdy, Jarmila Balková

rozprodalo. Výtěžek z prodeje byl vložen 
na konto veřejné sbírky Skalecké kaplič-
ky, sloužící k obnově kapliček křížové ces-
ty na Skalce. 

Další trhy se pak uskutečnily ještě v září a 
říjnu 2011 – poslední z nich byl zpestřen 
další soutěží, a sice soutěží O nejlepší štrů-
dl. Výtěžek z prodeje byl opět věnován na 
Skalecké kapličky.

V započaté tradici hodlají organizátoři 
letos pokračovat. První farmářské tržiš-
tě se objeví na náměstí F. X. Svobody  
v sobotu 12. května dopoledne (odpo-
ledne bude následovat tradiční folklórní 
slavnost Staročeské máje, o které píšeme 
na jiném místě). Druhý ročník soutěže  
O nejlepší Kájovy rozpíčky bude součás-
tí červnového trhu, který se bude konat  
v sobotu 16. června dopoledne. Na pod-
zim pak budou ještě trhy dva – v sobotu 

15. září (jeho součástí bude opět soutěž  
O nejlepší štrůdl) a v sobotu 6. října.  
Trhovci budou rovněž pozváni k účasti na 
tradiční Skalecké pouti (víkend 21.–22. 
července) a adventním prosincovém trhu 
(ten se spolu s Knoflíkovým trhem koná  
v sobotu 15. 12. 2012). Trhů tedy bude 
celkem šest.

JB

FarmÁřsKé trHy V mníŠKu Pod Brdy
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Za nádherného jarního počasí byla v sále kláštera na Skalce slavnostně zahájena další výstavní 
sezóna.
Úvodní koncertní vystoupení houslisty Jiřího Šimáčka a pianisty Karla Prokopa (známých pod 
jménem Viola d´amore duo) přineslo procítěnou interpretací děl barokních skladatelů radost-
nou náladu posluchačům, kteří zcela zaplnili sál kláštera. Následující vernisáž výstavy fotografií 
Antonína Hübschmanna Kanadské obrázky uvedl vtipným proslovem prof. Petr Hebák. Na závěr 
vystoupila akad. mal. Věra Krumphanzlová, která představila charitativní projekt spojený s ver-
nisáží její výstavy v sobotu 16. června - Kreativní odpoledne na Skalce. Výtěžek této akce, stejně 
jako dobrovolné vstupné na zahajovací vernisáži, bude použit na opravu barokního areálu Skal-
ka – kapliček křížové cesty.
Výstavu je možno navštívit do 8. května 2012 o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin,  
ve všední dny úterý-pátek od 13 do 17 hodin.
V kostelíku sv. Maří Magdalény je možno až do neděle 6. května zhlédnout expozici prací dětí  
z výtvarné dílny Otakárek pod vedením Daniely Doubkové.

JB

PozVÁní na nové výstavy 
v areálu sKalKa
V neděli 13. května 2012 v 15.00 budou 
na Skalce zahájeny dvě výstavy slovinských  
výtvarníků. 
V sále kláštera se představí malíř Edo Gregorič 
z Kranje s kolekcí obrazů a grafik KRÁSY  
SLOVINSKA,
v kostelíku sv. Maří Magdalény bude otevře-
na expozice kolektivu slovinských autorů pod  
názvem POCTA FRANCIMU ZAGORIČNIKOVI. 
Na Skalku bude v neděli 13. 5. vypraven 
pro seniory a pohybově omezené občany 
autobus s odjezdem ve 14. 15 od Domova 
pro seniory na Skaleckém n., resp. 14.30 h. 
z nám. F. X. Svobody.
Obě výstavy potrvají do 10. června 2012. 

V pátek 15. června 2012 v 17.00 bude v kos-
telíku sv. Maří Magdalény otevřena výstava  
obrazů a plastik Magdaleny Kolářové.

Všichni, kdo mají rádi výtvarné umění, hudbu 
a zpěv jsou srdečně zváni do areálu Skalka na

KreatiVní odPoledne 
Pro děti i dosPělé
v sobotu 16. června 2012 
Program: 15.00 – HUDBA PRO MÍSTO SÍLY, 
vystoupení Václava Návrata (barokní housle)  
a Přemysla Vacka (arciloutna), spojené  
s otevřením VÝSTAVY OBRAZŮ A ILUSTRACÍ 
ak. mal. VĚRY KRUMPHANZLOVÉ v sále klášte-
ra.
Od 15.30 se na louce u kláštera (při nepří-
znivém počasí uvnitř kláštera) uskuteční  
VÝTVARNÁ DÍLNA „MALOVÁNÍ S MALÍŘI“ 
pro děti i dospělé.
K dispozici budou papíry, barvy, pastely a další 
výtvarné potřeby.
Dílnu povedou malíři Věra Krumphanzlová, 
Eva Hernándezová a další, slovem, zpěvem 
a hrou na kytaru ji doprovodí zpěvačka VĚRA 
NERUŠILOVÁ.
Po ukončení dílny možnost posezení u tábo-
ráku.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věno-
ván do veřejné sbírky SKALECKÉ KAPLIČKY.
Program připravila ak. mal. Věra Krumphan-
zlová se svými přáteli ve spolupráci s Městem 
Mníšek pod Brdy.
Na Skalku bude v sobotu 16. 6. vypraven 
pro seniory a pohybově omezené občany 
autobus s odjezdem ve 14. 15 od Domova 
pro seniory na Skaleckém n., resp. 14.30 h. 
z nám. F. X. Svobody.

Kultura, společnost

VÝstaVní sezóna na sKalCe zahájena
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Programy pro rodiny  
s dětmi na zÁmKu  

Zámek Mníšek pod Brdy zve na zábavné pro-
gramy rodiny s dětmi. 

Program pro děti každý víkend. 

Sledujte www.zamek-mnisek.cz nebo se  
informujte na tel.: 318 590 261. 

Vybrat si můžete z několika druhů prohlídek. 

Navštivte také výstavku o historii módy na 
panenkách Barbie. Ty jsou oblečené v dobo-
vých kostýmcích a představují módní trendy 
od Egypta až po 20. století. Potkáte královnu 
Kleopatru, Bílou paní, Marii Terezii, Ludvíka 
XIV., Boženu Němcovou, Sissi, paní sládkovou 
z filmu Postřižiny nebo dámu, která vyrazila 
na plovárnu v době před 130 lety a dalších 
zhruba 70 panenek v překrásných oblečcích.

Těšíme se na vás. 

Město Mníšek pod Brdy  
a zámek zvou na  

mníšecká alotria  
a obléhání  

mníšeckého zámku  
švédskými vojsky  
za 30leté války – 
rekonstrukce bitvy  

a milostné hrátkyzámeckých 
pánů

– celodenní program  
na zámku i v předzámčí  

(přehlídka skupin  
historického šermu). 

Akce se koná 5. července.

Státní zámek  
Mníšek pod Brdy zve na 

noc na Karlštejně,   
a to 29. a 30. 6. 2012.

– výpravný muzikál 
s Lumírem Olšovským,  

Petrem Jančaříkem, Pavlem 
Vítkem i Honzou Rosákem.

Letos naposledy!  
Hraje se na nádvoří zámku.

Cena jednotná – 190 Kč.

V ceně krátká prohlídka 
zámku.

Napadlo vás  někdy, že se ve vašem  
mobilu mohou skrývat vzácné minerály 

potřísněné krví obětí války  
v Demokratické republice Kongo? 

 
Více se dozvíte ve filmu režiséra Franka 

Piasecki Poulsena.
Zveme vás na projekci dokumentárního 

filmu KreV V moBileCH
v sobotu 23. 6. 2012 ve 20.30 na zámku  

v Mníšku pod Brdy.
Vstup zdarma

aKCe státního zÁmKu mníšku pod Brdy, květen – srpen
Tajemství Servácovo čili co skrývá kaple mníšecká –  
speciální prohlídky pro dospělé věnované třem zámeckým 
věžím (Oživlé památky)

Všechny květnové víkendy: 
5.–6. 5. , 12.–13. 5. 19.–20. 5.,  
26.–27. 5.

Staročeské máje - ve spolupráci s městem Mníškem p. Brdy 12. 5. 

Pouť rodin s kardinálem Dominikem Dukou 19. 5. 

Brdský kos – pěvecká soutěž. V porotě Zora Jandová, uvádí 
Vlaďka Pirichová, Aneta Christovová a Linda Finková –  
ve spolupráci s městem Mníšek p. B.

26.5. 

Magnólie – královna mníšecké romantické zahrady,  
speciální prohlídky (Oživlé památky) 9.–10. 6.

Noc na Karlštejně – výpravný muzikál s Lumírem  
Olšovským, Petrem Jančaříkem, Pavlem Vítkem i Honzou 
Rosákem.

29.–30. 6. 

Výstava UNESCO Od 1. 7.

Mníšecká alotria a obléhání mníšeckého zámku  
švédskými vojsky za 30leté války – rekonstrukce bitvy  
a milostné hrátky zámeckých pánů – celodenní program  
na zámku i v předzámčí – přehlídka skupin historického 
šermu (Oživlé památky)

5. 7.

Zahradní slavnost nejen pro zamilované – Rozbal svůj svět 
pohádek (Oživlé památky) 6. 7.

Útes – romanticko-dramatická životní pouť francouzského 
šlechtice (Oživlé památky) 11. 8. 

Hradozámecká noc 1. 9. 

Kultura, společnost
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Můžete se krátce představit?
Je mi 32 let, jsem vdaná. Po vyso-
ké škole jsem pracovala v mezi-
národní společnosti a v současné 
době jsem na mateřské dovolené 
se dvěma dětmi. Do Mníšku jsme 
se přistěhovali v červnu loňského 
roku.

Čím vás oslovila nabídka stát  
se koordinátorkou MC?
Mateřské centrum jsem začala 
navštěvovat s mladší dcerou od 
září 2011. Chtěla jsem se nějakým 
způsobem také do chodu zapojit.  
A když se naskytla příležitost pří-
mo MC vést, tak jsem neváhala ji 
využít.

Co Mateřské centrum nabízí?
Mateřské centrum nabízí pro děti 
širokou škálu aktivit, patří mezi 
ně: Miniškolička (všestranně roz-
víjející program pro děti 0-4 roky 
v doprovodu rodičů vedený zku-
šenými dobrovolnicemi MC), Mra-
venečci (cvičení rodičů s dětmi), 
Yamaha, Zvoneček (dramatický 
kroužek), zumba pro děti, anglič-
tina pro děti s rodilým mluvčím, 
výuka na hudební nástroje (klavír, 
flétna), jóga pro děti, Veselé pís-
kání (skupinová hra na flétničky) 
a výtvarný kroužek. Denně je ote-
vřená kvalitně vybavená herna. 
Samozřejmě jsme nezapomněli 
ani na rodiče-maminky. Vítáni jsou 
samozřejmě i tatínkové, babičky 
nebo dědečkové. Zdokonalovat 
se mohou v anglickém jazyce. Tři-
krát v týdnu je pro ně připraveno 
cvičení (powerjoga, pilates a zum-
ba) s možností hlídání dětí v naší 
herničce. Mateřské centrum také 
pořádá přednášky s odborníky na 
dané téma (např. Očkování dětí, 
Návrat do práce po mateřské do-
volené, beseda s ředitelkami mní-
šeckých MŠ a ZŠ Komenského), 
dotazy jsou vždy vítány.

V čem vidíte jeho poslání?
Mateřské centrum Oáza je určeno 
aktivním rodičům (v praxi zejmé-

na maminkám), kteří chtějí posílit 
rozvoj osobnosti svého dítěte – 
jeho psychické, sociální a tvůrčí 
vlastnosti. Zároveň se mohou pří-
mo zapojit do činnosti MC (např. 
v Miniškoličce), a nebo si prostě 
přijít jen zacvičit a popovídat.

Co vám v této práci udělalo  
v poslední době největší radost? 
Všechny aktivity MC připravuji  
velmi ráda a vždy mě potěší zájem 
maminek a spokojenost jejich dětí. 
O to větší radost mám, když se s 
nimi v MC setkávám znovu a znovu. 

Co nového v nejbližšího době  
chystáte?
10. května bych maminky ráda po-
zvala na Miniškoličku, kde bude-
me slavit Den matek. 19. května se  
v rámci Poutě rodin Pražské arcidi-
ecéze uskuteční výstava spojená  
s 20. výročím Mateřských center  
v ČR. Na květen také připravujeme 
besedu, kde se budou moci rodi-
če dozvědět, kam mohou vyrazit  
s dětmi o prázdninách nebo jaké 
tábory se v okolí pro děti připra-
vují. V měsíci červnu nepřijdou 
zkrátka ani tatínkové, 14. června 
oslavíme s předstihem Den otců v 
tématicky zaměřené Miniškoličce.

O všech plánovaných akcích se  
s dostatečným předstihem dozví-
te na našem webu (http://oaza.
mnisek.cz/materske-centrum/) 
nebo nástěnkách MC. Těším se na 
vás. 

S Evou Wollnerovou si povídala  
Pavla Pšeničková

maškarní bál – oÁza
Sdružení Oáza ve spolupráci s klienty terapeutické komunity Magdaléna 
uspořádalo v Městském kulturním středisku tradiční dětský maškarní bál. 
Děti měly velký úkol – pomoci Zlaté rybce získat ztracené zlaté šupiny.  
Společně s rodiči navštěvovaly řadu pohádkových bytostí jako Hejkala,  
Čarodějnici, Křemílka a Vochomůrku a za splnění úkolů od nich získáva-
ly pro Zlatou rybku šupiny. 
Nakonec vše dobře dopadlo – Zlatá rybka byla zachráněna a mohla 
zase plnit všechna přání. 
Splnila to hlavní: děti odcházely spokojené, vytancované a plné dojmů. 
Děkujeme klientům Magdalény s terapeutkou Václavkou, moderátorce 
Daniele Feltové, zálesáckým dýdžejům a všem pomocníkům, kteří zdo-
bili a uklidili sál.

Na setkání s Vámi a Vašimi dětmi na dalších akcích  
se těší Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy

Pět měsíCů V HimÁlaji  
– beseda s BarBorou myKisKoVou v mKs

V sále mníšeckého kulturního 
střediska se v úterý 13. března se-
šli zájemci o cestování a východ-
ní kultury – a nebyli to jen rodiče 
malých dětí, pro něž bylo vyprávě-
ní paní Barbory Mykiskové zvláště 
zajímavé. Za jakých podmínek se 
dá žít po pět měsíců ve skrom-
ných podmínkách v horách La-
daku (tzv. Malého Tibetu), oblasti 
se zachovalou tibetskou komuni-
tou v nejsevernější části Indie, to 
si běžný civilizací zhýčkaný naši-
nec jen stěží dokáže představit. 
Rodina Mykiskových se tříletým 
a pětiletým synem to přežila vý-
borně a odvezli si domů spoustu 
výjimečných zážitků. Diváci se z 
vyprávění i promítání dozvěděli 
spoustu zajímavých podrobností 

nejen o tomto tématu, ale také o běžném životě, náboženských rituá-
lech i zachovaných tradicích místních obyvatel. 

Akci uspořádalo Městské kulturní středisko Mníšek pod Brdy v rámci 
tradičních Dnů Tibetu v ČR.

O.s.Oáza, Římskokatolická farnost sv. Václava  
a Státní zámek Mníšek pod Brdy

srdečně zvou všechny děti na pohádkové  
PutoVÁní za VečerníčKem v sobotu 16. 6. 2012.

Start od 14 do 16 hodin na zámku, cíl u Zadního rybníka.
Cestu snadno projdete i s kočárkem a bude plná pohádek  

s překvapením v cíli (vuřty s sebou).
Vstupné dobrovolné.

OÁZA zve rodiny s dětmi na 

DĚTSKÝ DEN
v neděli 3. 6. od 13 hodin 

v areálu kynologického cvičiště.   

Podrobnosti budou uvedeny na plakátech.

novou koordinátorkou  
mateřského centra oáza  
se stala 1. ledna  
eVa WollneroVÁ.

Kultura, společnost
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Školy, školky

PoděKoVÁní
Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíce března (8. 3. – 26. 3.) proběhla v našem městě petice 
„Podpořme mníšeckou ZŠ, Komenského 420 – petice proti změně vedení 
školy“. Důvod, proč jsme tuto petici sepsaly, byl jediný. V lednu tohoto roku 
začala platit novela šk. zákona – č. 472/2011 Sb. – podle které, zřizovatel 
(MÚ) může, ale nemusí vyhlásit konkurz na ředitele šk. zařízení, který je ve 
funkci 6 a více let. Domnívaly jsme se, že MÚ není rozhodnut, zda konkurz 
vyhlásí či ne – což nám ostatně pan starosta později několikrát a opakovaně 
potvrdil. Byly jsme přesvědčeny, že by názor občanů mohl být pro zřizovate-
le prospěšný. Během 19 dní, kdy byla petice přístupná na několika místech 
ve městě, ji podepsalo 658 občanů, rodičů, voličů. Z rozhodující většiny se 
jednalo o občany Mníšku a okolí (petice nebyla vyvěšena na internetu, ve-
řejných nástěnkách a nenechávaly jsme ji podepsat žáky naší školy).  
Přestože pan starosta Digrin zastává názor, že petice není dobrý nápad  
a nikdy se nám nedostalo vysvětlení proč, my se naopak  domníváme, že 
by k názoru více jak 10 % obyvatel mělo být přihlédnuto. Bohužel se tak 
nestalo. 5. dubna rada města využila své zákonné možnosti a rozhodla  
o plošném konání konkurzů ve školských zařízeních, jejichž ředitelky jsou 
ve funkci 6 a více let. 
Chtěly bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaši podporu této petice.

Mgr. Renata Bolková, Mgr. Hana Kedajová, Ing. Vladimíra Knotková                                                                                                                                         
učitelky ZŠ Mníšek pod Brdy 

Veselé zouBKy 2012
V měsíci březnu se naši žáci zapojili 
do preventivního programu „Veselé 
zoubky“, který připravila společnost 
Dm drogerie markt s.r.o.
Tématem byla péče o zuby, aby si 
děti vytvářely správné návyky, kte-
ré pozitivně ovlivňují zdraví. Školy 
dnes již nezajišťují preventivní zub-
ní prohlídky, o to důležitější je péče 
ze strany rodičů. Díky programu 
společnosti Dm drogerie jsme moh-
li i ve škole ukázat důležitost péče o 
zuby.
Děti měly velkou radost z pohádky, 
samolepek i preventivní taštičky, 
kterou si odnesly domů.
Tímto děkujeme společnosti Dm 
drogerie markt s. r.o., že umožnila 
žákům naší školy se zapojit do pro-
gramu „Veselé zoubky“ a těšíme se 
na další ročník i z úsměvů plných 
zdravých zoubků.

Učitelky a žáci ZŠ Mníšek pod Brdy 
Komenského 886 (nad lékárnou)

VÝlety a VÝPraVy
Výlet na pražské věže 
29. 2. jsme využili nabídky volného 
vstupu na pražské věže a do Bludiš-
tě na Petříně. Z náměstí jsme od-
jížděli kolem půl deváté, abychom 
byli mezi prvními u lanovky, která 
nás vyvezla na Petřín. Od lanovky 
naše kroky směřovaly k Bludišti. 
Prošli jsme zrcadlovými chodbami 
k památné scéně z konce třicetile-

té války, kdy Prahu dobývali Švé-
dové. V síni smíchu s množstvím 
zakřivených zrcadel jsme se měnili  
v trpaslíky, dlouhány, abnormálně se 
nám prodloužila hlava. Zkrátka kaž-
dý si mohl najít svoji ideální postavu 
v některém ze zrcadel. Pár kroků od 
bludiště nás přivítala Petřínská roz-
hledna. Z nejkrásnějších věží je nej-
výše položená. Byla dostavěna dva 
roky po Eiffelově věži v 361 metrech 
nad mořem. Po 299 schodech jsme 
vystoupali do druhého ochozu. Náš 
výstup byl odměněn neuvěřitelným 
pohledem na Prahu. Dobrá viditel-
nost nám umožnila vidět i horu Říp.
Od rozhledny jsme seběhli ovocný-
mi sady k chrámu sv. Mikuláše, po-
svačili jsme v rychlém občerstvení  
a výlet jsme uzavřeli prohlídkou 
Mostecké věže, která je nově zre-
konstruována. V jednotlivých pa-
trech jsme viděli postavy z dob 
dávno minulých. Z ochozu jsme 
pozorovali ruch na Karlově mostě, 
Pražský hrad a nedaleký chrám sva-
tého Mikuláše. 
Viděli a slyšeli jsme, jak trubači po-
stupně troubí na pražských věžích. 
První hlasy trubky zazněly na věži  
u sv. Mikuláše, jejich hlas se nesl přes 
Mostecké věže a poslední trubku sly-
šeli lidé na Staroměstském náměstí.

Výlet do Prahy
Na tento výlet se všichni žáci velmi 
těší. Děti mají na veškeré atrakce 
vstup zdarma. Jedeme vždy na jaře 

a na podzim na pouť. Tentokrát jsme 
ještě navštívili Pražský hrad. Celý are-
ál jsme prošli, pokochali se krásnými 
výhledy na celé město a nakonec 
jsme navštívili Muzeum hraček.
Zde nás okouzlily krásné historické 
hračky pro kluky, holky i dospělé. Po 
Starých zámeckých schodech jsme 
seběhli na tramvaj a odjeli na Matěj-
skou pouť. Zde si každý mohl vybrat 
atrakci, která ho zaujala. Menší i vět-
ší děti si zde opravdu užívaly. Každý 
mohl ještě navštívit Mořský svět. 
Tato expozice je hojně navštěvo-
vána každým, koho zajímají mořští 
živočichové. Utahaní, ale spokojení 
jsme odjížděli k domovu. Tak tedy 
zase na podzim.

jarní badatelská výprava  
do přírody
Tak jako každý rok jsme se v měsíci 
březnu vypravili na jarní procházku 
do okolí našeho města. Ráno jsme 
si ugrilovali buřtíky a s plným žalud-
kem jsme vyrazili směr Zadní ryb-
ník. Cesta od školy vedla po náměstí 
kolem kostela, dále kolem zámku, 
Zámeckého rybníka, Prostředního 
rybníka až na příjemné posezení u 
Zadního rybníka. Zde jsme pozo-
rovali kachny, včely, brouky, ryby a 
okolní krásnou přírodu. Slunce pří-
jemně svítilo a nám se ani zpátky 
nechtělo vracet. Ve škole jsme pak 
hledali v atlasech rostlin a zvířat, 
hovořili o ekosystémech a malovali 
plán naší cesty. Tato jarní vycházka 
se nám velmi vydařila.

VeliKonoCe jsme si užili
Počasí nám letos příliš nepřálo, ale 
všichni se na svátky jara těšili. V ho-
dinách pracovního vyučování jsme 
kreslili, stříhali, lepili, modelovali 
a šili. Výzdoba školy byla plná jar-
ních květin, motýlů, zajíců, oveček 
a ostatních symbolů Velikonoc. Také 
náš „Projektový den“, byl ve zname-
ní Velikonoc. Žáci celé školy se aktiv-
ně zúčastnili všech naplánovaných 
aktivit. Co to obnáší? Hned ráno se 
musí zadělat těsto na „jidáše“, poté 
připravit proutky na pletení pomlá-
zek, dále připravit vosk na malování 
vajíček a v neposlední řadě vyrobit 
okrasné zápichy do osení. Každý 
žák si vyzkouší všechny činnosti. Při 
malování vajec nám letos pomáhala 
paní Hudečková, maminka jednoho 
z žáků. Naučila nás novou techni-
ku zdobení vajec za pomoci malé  
vrtačky. 
A k polednímu už to voní po celé 
škole. Každý si připravil a vlastno-
ručně umotal svého jidáše. Na pečí-
cím papíře si každý napsal své jmé-
no, aby nedošlo k záměně výrobků. 
Pak už jen velikonoční hostina. Vše 
se nám podařilo. Děti si odnášely 
domů své pomlázky, dekorace, na-
malovaná vajíčka i upečené pečivo. 
Den tradic byl zakončen hodnoce-
ním nejlepších výrobků a pochva-
lou všem, kteří se aktivně podíleli na 
výzdobě školy. Tak tedy zase za rok.

Mgr. Bohumila Pallagyová, 
 ředitelka školy

Občanské sdružení Fabiánek již čtvrtým školním 
rokem poskytuje v dopoledních hodinách dětem 
v předškolním věku vzdělání a zábavu.
V letošním školním roce Fabiánek navštěvuje 32 dětí,  
kteří se scházejí v družině.  Šestnáct dětí dochází do 
Žluťásků, ti se schází v pondělí a úterý. Šestnáct Mod-

rásků se potkává ve středu a ve čtvrtek. Děti si s lektorkou hrají, zpívají, vy-
právějí, výtvarně tvoří, věnují se tradicím, učí se básničky, navštěvují diva-
delní představení. Formou her se učí poznávat svět kolem sebe a budovat 
sociální vztahy.
Pátky věnujeme většinou akcím, výletům a procházkám v lese. Vařili jsme 
gulášovou polévku v kotlíku u Zadního rybníka, pozorovali jsme přírodu  
a poznávali les s panem hajným, pouštěli jsme draky, zaskotačili si v mas-
kách na karnevale. Koncem března jsme se rozloučili se zimou vynesením 
Morany. Společně s MŠ Klínec jsme podnikli zájezd do Čechovy stodoly  
v Bukové. Děti byly nadšené z návštěvy malé farmy v Zahořanech, mohly si 
pohladit ovečky, kozu, králíky a chameleóna.
Nově vznikl Klub přátel Fabiánka, jehož členy se mohou stát všichni, kdo 
mají děti ve věku 3 až 6 let a mají chuť se účastnit některých našich vybra-
ných programů pro děti. Např. dýňového večera, drakiády, lampiónového 
průvodu, pálení čarodějnic atd.
Do konce června nás ještě čeká mnoho zajímavých akcí, např. jízda vláčkem, 
stopovačka v lese, rozloučení se školním rokem a vítání nových členů na 
Skalce.
Od nového školního roku 2012/2013 nastane mnoho změn. Během prázd-
nin se přestěhujeme do nových prostor v komplexu Domova pro seniory 
na Skaleckém náměstí. Veškeré stavební úpravy a náklady na rekonstrukci 
budou provedeny a financovány městem Mníšek pod Brdy. Nový školní rok 
tak zahájíme v nově zrekonstruovaných prostorách. Hlavní výhodou je mož-
nost přechodu na celodenní režim, který doposud v místnostech družiny 
nebyl možný. Chceme se tím ještě více přiblížit k režimu klasické mateřské 
školky a vyjít tím vstříc rodičům a dětem.
Ke konci května proběhne zápis dětí na nový školní rok.
Pokud se o nás, o našich akcích, o plánech do budoucna nebo jak se stát 
členy chcete dozvědět více, tak se koukněte na naše webové stránky:
http://fabianekmnisek.blogspot.com
Přejeme krásné jarní dny a těšíme se na setkání s vámi na některé z našich 
akcí.

Za občanské sdružení Fabiánek Andrea Kučerová

Ze Základní školy komenského 886 
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PRO DOSPĚLÉ
ČEŠKA, Stanislav
PŘÍPAD ÚZKÉ DÝKY
Úvodní část série dob-
rodružných historických 
detektivek, které se ode-
hrávají na Velké Moravě.

MONTEFIORE, Simon 
Sebag
SAŠENKA
Na základě poutavého pří-
běhu pozoruhodné ženy  
a její rodiny popisuje autor 
dějiny Ruska od r. 1916  
až do současnosti.

TUČKOVÁ, Kateřina
ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
Příběhy žen z osady Žít-
ková v Bílých Karpatech, 
které uměly předvídat 
budoucnost, zaříkávat zlé 
duchy nebo poskytovat 
rady ohledně nemocí, 
lásky i majetku.

TUREČEK, Břetislav
NESVATÁ VÁLKA O SVA-
TOU ZEMI
Strhující reportáž o izrael-
sko-arabském konfliktu, 
v níž autor využívá téměř 
dvacetiletých zkušeností 
práce novináře na Blízkém 
východě.

BERRY, Steve
JEFFERSONOVA ŠIFRA
Rukou vraha zemřeli čtyři 
američtí prezidenti. Došlo 
k tomu v různých dobách, 
za rozdílných okolností, 
zdánlivě bez souvislosti. 
Co když ale mají všechny 
čtyři atentáty stejnou 
příčinu?

McLAIN, Paula
PAŘÍŽSKÁ MANŽELKA
Podmanivý příběh prv-
ního manželství Ernesta 
Hemingwaye ve strhujícím 
prostředí Paříže 20. let 20. 
století.

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 

KNIHOVNA  
 Mníšek pod Brdy

KERR, John 
NEBEZPEČNÁ METODA
Monografie zkoumá vývoj 
psychoanalýzy v období, jež 
vyvrcholilo ideovou roztržkou 
mezi Freudem a Jungem. 

BACIGALUPI, Paolo
DÍVKA NA KLÍČEK
Antiutopický román velmi 
originálního amerického  
autora zavádí čtenáře do svě-
ta po ekologickém i civilizač-
ním kolapsu, kde se potkávají 
agent energetické společnosti 
a umělá prostitutka.

PRO DĚTI
NESBØ, Jo
DOKTOR PROKTOR A PRDÍCÍ 
PRÁŠEK
Příběh plný humoru o tom, jak 
je důležité být sám sebou a jak  
tvořivost a fantazie pomohou  
k odvaze.

WILSON, Jacqueline
SAMA DOMA
Příběh pro starší děti vypráví  
o jedenáctileté Lily, která se 
musí úplně sama postarat o 
své tři mladší sourozence.

ELDRIDGE, Jim
VPÁD ŘÍMANŮ
Další kniha z edice Můj příběh 
nás zavede do roku 84 po Kr., 
kdy si římská armáda podma-
ňuje území Británie.

Štěpán Dostál se Simonou Tejcovou obsadili 
31.3.2012 na soutěži Taneční ligy párů mezi-
národní třídy „Novohradská číše – 34. ročník“  
v Nových Hradech vynikající 7. místo. 

Je to další výrazný úspěch reprezentantů KST 
Mníšek pod Brdy.

Gratulujeme!

KluB sPolečensKéHo tanCe  

mníŠeK Pod Brdy

Politické události devatenáctého 
století, zejména pak zemský sněm 
na základě oktrojované ústavy, způ-
sobily v české společnosti obrovský 
rozruch. Určité zklamání způsobil 
fakt, že samosprávný a zákonodárný 
sbor Království českého měl němec-
kou většinu. Tento velký převrat bu-
dil také historické upomínky všeho 
druhu. Také kulinářské, labužnické a 
kuchyňské. 

V roce 1861 v hotelu „U saského 
dvora“ v Hybernské ulici uspořáda-
la společnost pánů, kteří se zálibou 
pečovali o znalost věcí dávno minu-
lých, staročeskou neboli „historic-
kou“ hostinu. To jest hostinu ke kte-
ré se všechny krmě připraviti měly 
– a také skutečně připravily – dle 
zachovalých kuchyňských receptů. 
Tedy jídla, ve kterých si kdysi libo-
valo staré české panstvo na svých 
hradech a zámcích. A nepochybně 
také zámožné měšťanstvo, jemuž 
tehdá panský stav byl namnoze 
vzorem a příkladem. Hostina se prý 
vydařila jak náleží. A zpráva o ní se 
v příslušných kruzích také roznesla. 
Za několik dní byla v témže hotelu 
objednána nová „historická hosti-
na“. V pořádající společnosti byli již 
přítomni zástupci naší velké šlechty 
(jejich seznam se nedochoval - pozn.

red.). Potom odvažovali se téhož 
pokusu také někteří domácí páni 
pražští. V českých kronikách sice 
rádi čítali, ale jinak z minulosti pro 
svou kuchyň rad žádných nečerpali. 
Ale „staročeská kuchyně“ měla mezi 
pražským měšťanstvem také své 
odpůrce. Zejména měšťané namíta-
li, jak si asi takové rytířské delikatesy 
v nerytířských žaludcích budou po-
čínati. Mohlo by se také stát, že by si 
pokazili chuť nebo žaludky a museli 
to zapíjet kořalkou. Jak říkali měšťa-
né pražští:„Za pár set let budou naši 
potomci jistě nazývati historickými 
všechny krmě, které my dnes strojí-
me a pojídáme.“ Ostatně zjistili děje-
pisci, že pečeného beránka pojídali 
už staří Israelité, mladé husičky že 
milovali staří Římané, žabí stehýnka 
že rád jedl Napoleon I. a mandlový 
puding anglický generál (který nad 
ním zvítězil) Wellington. A tak „his-
torické hodokvasy“ – totiž oběd z 
jídel, jak se připravovala za krále 
Holce, kdy byla za groš ovce – neu-
stále odkládali. Jak se tehdy říkalo: 
„Budeš obědvat jako člověk moder-
ní, ale dobře“. Jídelní lístek pro „mo-
derní oběd“ byl takovýto: polévka s 
jaterními knedlíčky, žabí stehýnka, 
zadělávaná s čerstvými žampióny 
ze skleníků botanické zahrady, jeh-

něčí pečeně s novými brambůrkami 
z Itálie, pečená husička (novinka) s 
mladým hlávkovým salátem, mand-
lový puding s rybízovou šťávou, ho-
landský sýr s máslem a černá káva. 
Jako nápoje: k žabím stehýnkám 
žernosecké staré víno a k pečením 
plzeňské pivo.

„Kuchařství to jest: knížka o rozlič-
ných krmích, kterak se užitečně stro-
jiti mají“. Sepsal alchymista rytíř Ba-
vor Rodovský z Hustiřan a vydal ji r. 
1591 u Jiřího Nigrina. Recepty vybral 
rytíř Rodovský ze „sepsání mistra Še-
bastiana“, bývalého prvního kucha-
ře císaře Rudolfa II. O staročeských 
večeřích v hotelu „U saského dvora“ 
chutnala (jak veřejnosti v „Lumíru“ 
známo učiněno) nejlépe „pečeně 
králova“, připravená dle tohoto pů-
vodního receptu: „Vezmi maso te-
lecí syrové a obeř tučné dolův, coť 
můžeš nejlíp, potom to maso ssekej 
velmi dobře, potom vezmi slaniny, 
pepře, hřebíčku a zázvoru coť se dá, 
ssekej to vše s tím masem, potom 
to vše vlož v telecí branici a udělej 
husté a dlouhé a na to obviň čistými 
vepřovými střevy klobásnými a pec 
na rožni nebo na rošti, a když bude 
dobře, dej na mísu a skrájej ji na dél, 
pospi zázvorem a dej k jídlu kníža-
tům neb jiným pánům“.

Již naši předkové se podivovali 
nad tím, že je v Praze stejně draho 
jako ve Vídni. V restauraci patnáct 

krejcarů stříbra za velkou por-
ci pečeně se salátem nebo zelím  
a bramborem. Libra hovězího masa 
14 krejcarů, telecího 21 krejcarů, 
vepřového 28 krejcarů. (V restaura-
cích se počítalo jenom s výdělkem  
z piva - pozn.red.) Pivo bylo lacinější 
než ve Vídni. V hostincích stála hol-
ba (čili půl pinty) 8 krejcarů obyčej-
ného a 10 krejcarů půl pinty ležáku. 
V pivovarech bylo pivo lacinější. Jak 
dokládají kroniky, pivo je tak lacino 
proto, že ten nejlepší chmel máme 
doma a také ječmene více než  
v Rakousích. Ve Vídni – jako sídelním 
městě – bylo nájemné větší a všech-
na výroba dražší než u nás, kde lid 
pracoval téměř zadarmo. České 
zboží uzenářské bylo ve Vídni pova-
žováno za lahůdku a bylo tam vzác-
né. U nás za šesták, čili šest krejcarů 
kus uzeného masa a krajíc chleba 
(údajně večeře pro studenta - pozn.
red.). Nejlepší cerbulát, čili vuřt, stál 
3 krejcary. Víno bylo v Praze dražší 
než ve Vídni. V Praze pili víno jen 
velcí páni a ve Vídni ho měl dost  
a lacino i lid služebný. 

Ale jak říkali naší předkové: “Ne-
hádejte se o drahotu. Každý kraj má 
své věci domácí a laciné, jiné pak 
vzácné a drahé.“

Podle starých kronik sepsal 
Miroslav Josef Bezecný,  

redaktor a publicista 

KulinÁřstVí, laBužniCtVí a KuCHyně 

Kultura, společnost, historie
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neCHat, neBo Vyměnit?
Poměrně smutný je pohled na 
paty kmínků nových výsadeb  
v horní části náměstí F. X. Svo-
body. Z jedenácti jírovců je de-
set otlučeno strunou sekačky. 
Některé jírovce mají kůru zniče-
nou více jak nad 50 % obvodu 
kmínku. V těchto dnech jsou sice 
poškozená místa zatřena (asi 
štěpařským voskem) a některá 
zabalena jutou. Ale to nic ne-
mění na tom, že kořenové krčky 
dřevin byly poškozeny a řadu 
měsíců bylo holé dřevo kmene 
dřevin odkryté sporám plísní a 
dřevokazných hub, na které jsou  
jírovce poměrně citlivé. Jistě – 
mladé stromy postupně poško-
zenou kůru znovu zacelí. Ale je 
otázkou, jak se jim podaří zastavit 
infekci dřevokaznými houbami v 
kmenech. Protože s ohledem na 
fakt, že spory dřevokazných hub 
a plísní jsou ve vzduchu celý rok, 
je velká pravděpodobnost, že se 
na odkrytém dřevě již uchytily. 

Mám pocit, že o zeleň v Mníšku 
se starají naprostí amatéři. Dokla-
dem je, že již samotná výsadba 
nebyla provedena s opatřením 
proti poškození kmínků při údrž-
bě (kvalitní zahradnická firma 
je dělá v rámci výsadby, aniž 
by to po ní někdo požadoval).  
A také, že současné ošetření stro-
mů je provedeno nevhodně. Juta 
omotaná okolo kmenů stromům 
nepomůže, ale naopak, vytvoří 
podmínky pro rozvoj dřevokaz-
ných hub a plísní.

Ani štěpařský vosk, nanesený na 
řadu měsíců sekačkou odkryté 

dřevo, výrazně zdraví stromu ne-
prospěje. Má to význam možná u 
čerstvých poškození u ovocných 
stromů, které pěstujeme na ně-
kolik desítek let, aby do dřeva 
nepronikly nebezpečné patoge-
ny. Ale nemá to prakticky velký 
vliv na mnoho měsíců staré až 
do dřeva otevřené rány u okras-
ných dřevin, které tvoří základní 
kostru zeleně města na století, 
protože dřevo je za tu dobu již 
infikováno. 

Podobně otlučené stromy je vi-
dět skoro v každém městě, kde 
pracují nekvalifikované osoby. A 
kde také systém údržby zeleně 
řídí nekvalifikovaní a nebo poho-
dlní úředníci a politici. Tato zdán-
livá hloupost má ve svém důsled-

ku mnoha stotisícové škody na 
obecním majetku. 

Pokud odhadnu, že náklady na 
zakoupení a výsadbu sloupového 
jírovce mohou být okolo 10 tisíc 
korun, jeden člověk poničil městu 
celkem značný majetek. A město 
navíc jeho nekvalitní práci převza-
lo. Mimochodem, opatření, aby 
se tak nestalo, jsou jednoduchá. 
V rovině několika desítek korun  
u každého stromu. Ale je to jen  
o znalosti výsadby a údržby dře-
vin.

Co s tím se dá dělat? Levná vari-
anta je, že se vše nechá osudu, 
bude se předpokládat, že jírovce 
poškození zahojí („přeroste nová 
kůra“). Což s ohledem na jejich 

regenerační schopnosti je prav-
děpodobné. Ale zůstane pro dal-
ší generace riziko, že dřevina in-
fekci neoddělí od zdravého dřeva  
a potom třeba za několik deseti-
letí bude nutné předčasně poká-
cet strom v aleji. Jednoduše řeče-
no – celý problém přesuneme na 
příští generace.

Druhá varianta je dražší, ale  
k příštím generacím odpověd-
nější. Vymění se celá výsadba za 
novou. A tyto poškozené stromy 
se přesadí na jiné, méně exklu-
zivní místo. Třeba do skupin nebo 
jako solitéry - zde nebude jejich 
případná předčasná výměna tak 
výrazným zásahem jako v aleji 
na náměstí. Přesazením alespoň 
části stromů na jiné místo se také 
sníží finanční ztráta města.

Když bychom přistoupili k vý-
měně, zvažme ještě modelovou 
grafiku vývoje aleje (cca 40 let 
od výsadby). Do aleje na náměstí 
jsou totiž vysazeny dva tvarově  
a růstově rozdílné jírovce koňské-
ho. Na pravé straně (ke kostelu) je 
základní druh, cca až 30 m vzrůst-
ná dřevina. Na levé straně (k par-
kovišti) je vysazena sloupová 
forma jírovce (záměrem bylo, 
aby nepadaly plody na parkují-
cí auta). Ta ale není tak vzrůstná  
a zřejmě postupně bude pravou 
stranou aleje (od kostela) potla-
čena ve vývoji.

Variant je několik. Oboustranná 
alej, ale ze stejného druhu a kul-
tivaru. Nebo jednostranná alej ze 
základního druhu. Volba je na ve-
řejnosti, co zanechá potomkům.

Pavel Jeřábek

dřív než vypukne 
požár
Síť mateřských center ve Středo-
českém kraji ve spolupráci s Ma-
teřským centrem Oáza v Mníšku 
pod Brdy pořádá dne 19. května 
výstavu „Dřív než vypukne požár“ 
v rámci celoročních oslav 20. výro-
čí vzniku mateřských center v ČR 
a 10. výročí založení Sítě mateř-
ských center o.s.

Open air vernisáž se bude konat  
u příležitosti akce „Pouť rodin“, kte-
rou organizuje Centrum pro rodi-
nu Pražské arcidiecéze, společně  
s městem Mníšek pod Brdy a Stát-
ním zámkem Mníšek pod Brdy. 
Pozvání na pouť přijal arcibiskup 
pražský, kardinál Dominik Duka 
OP, který bude hlavním celebran-
tem poutní mše svaté na Skalce.

Síť mateřských center chce výsta-
vou „kauzuistik“ upozornit na his-
torické souvislosti v kontextu vzni-

ku aktivní občanské společnosti  
u nás. Myšlenka mateřských cen-
ter byla importována po same-
tové revoluci do České republiky 
jako zcela nový fenomén občan-
ské společnosti a mateřská centra 
během dvaceti let svého působe-
ní přerostla v komunitní centra 
svépomoci pro všechny generace,  
v hybatele komunitního dění, 
protože matky vnímají přítom-
nost i budoucnost očima svých 
dětí, proto se snaží zlepšovat pod-
mínky života pro své i ostatní děti  
a jejich rodiny. Mateřská centra 
pomáhají předcházet patologic-
kým jevům v rodině i společnosti. 

„Metody sociální práce v mateř-
ských centrech staví na principu 
svépomoci, efekt takovéto práce 
nebývá vždy patřičně doceněn  
a přínos mateřských center je do-
konce někdy znevažován. Naším 
záměrem je upozornit na přínos 
mateřských center, která se oci-
tají díky ekonomickému vývoji ve 

velkém ohrožení, a hledat cesty  
k jejich udržitelnosti. Dopustit 
rozpad podpůrné sociální sítě, 
kterou jsme dvacet let budovali, 
by bylo fatální chybou,“ podtrhuje 
své obavy zakladatelka hnutí ma-
teřských center v ČR Rut Kolínská. 

„Kromě výstavy upozorňujeme  
v našem kraji na významné výro-
čí naší organizace a mateřských 
center vůbec i dalšími aktivitami. 
Konkrétně se prezentuje naše 
činnost na větších akcích a festi-
valech (Den Země, Bambiriáda...).  
V dubnu jsme zahájili symbolic-
kou štafetu mezi našimi centry, 
kterých máme v kraji přes 60. 
Některá z nich se zapojují do ge-
ocachingu aneb sítě pokladů  
s mateřskocenterní tematikou. Od 
září pak budou jednotlivá centra 
prezentovat svou činnost pro-
střednictvím webových karet na 
našich internetových stránkách  
www.materska-centra.cz.“ Po-
psala konkrétní činnosti MC Stře-

dočeského kraje v rámci výroč-
ního roku koordinátorka Linda 
Pačesová.
Kontakt: Eva Wollnerová,  
mcoaza.mnisek@seznam.cz,  
tel.: 776 617 544 

Síť mateřských center o.s. vznik-
la v roce 2001. Posiluje občanský 
život komunity, hodnoty rodiny 
a mezigeneračních vztahů, úlohu 
rodičů, mateřskou a otcovskou 
roli ve společnosti, podporuje 
právní ochranu rodiny, mateřství 
a rovných příležitostí pro všechny, 
usiluje o zdravý život ve zdravém 
prostředí. Síť MC poskytuje svým 
členům podporu a metodické ve-
dení, pomáhá vzniku nových MC, 
pořádá semináře a konference, 
spolupracuje se státními i nestát-
ními organizacemi i se zahraniční-
mi subjekty podobného zaměření. 
V současné době sdružuje Síť MC 
kolem 330 členských MC. Z toho 
63 MC ve Středočeském kraji. Více: 
www.materska-centra.cz.

Některé kmínky jírovců jsou již prokazatelně nemocné 
 (březen 2012
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poslední zmíněnou aktivitu udě-
lali zajímavější, zařazujeme do 
výuky čtení knížek v angličtině. 
Jedná se o tzv. zjednodušenou 
četbu – knížky vydávané např. 
nakladatelstvím Pearson Long-
man - edice PENGUIN READERS. 
Můžeme si vybírat ze 7 úrovní (od 
úplných začátečníků až po pokro-
čilé), tzn. text je přizpůsoben zna-
lostem žáků. Naposledy dočetli 
svou první knížku v angličtině 
žáci 7. B. Sami si vybrali napínavý 
příběh „Pohár v lese“. Jednalo se 
o týmovou práci, která všechny 
velmi bavila. Vyučující anglického 
jazyka s potěšením konstatuje, že 
tato aktivita žáky „chytla“ a ihned 
po přečtení této knížky si žádali 
další. Měli radost, že přečetli svou 
první knížku v cizím jazyce, mohli 
zúročit své znalosti z vyučování, 
rozšířili si slovní zásobu a byla to 
pro ně velká motivace. Ve škole 
máme k dispozici okolo 70 titulů 
této „zjednodušené“ četby, které 
si žáci mohou zapůjčit domů. Do-
končujeme jejich seznam, který se 
brzy objeví na webových strán-
kách školy.

soutěže
Soutěže jsou další doplňkovou ak-
tivitou při plnění školní docházky. 
Nejde jen o soutěž samotnou, ale 
i přípravy, aby žáci uspěli co nej-
lépe.
Okresní kolo vybíjené – děti ze  
4. a 5. tříd zúčastnily okresního 
kola ve vybíjené v Davli. Jednotli-
vé zápasy se pro naše družstvo vy-
víjely velmi příznivě. Pouze jediný 
bod nás oddělil od postupu. 
Matematický klokan – účastnily 
2. - 9. třídy. Výsledky jednotlivých 
kategorií :
Kategorie Cvrček – 2., 3. třída, 
nejlepší umístění: Marlowe Estel-
la Yvonne, Matějková Veronika, 
Pulec Jakub, Spěšný Nikola, Va-
lentová Melissa, Michal Daniel, 
Mesteková Martina, Neubauerová 
Adéla, Porteous Christopher, Stár-
ková Barbora, Šlapáková Andrea, 
Šturma Michal, Kočí Ondřej, Valeš 
Michal, Jelínková Klára.
Kategorie Klokánek – 4., 5. třída, 
nejlepší umístění: Mertová Ester, 
Hanžl Filip, Derner Tomáš
kategorie Benjamin – 6.,7. třída, 
nejlepší umístění: Šnajdrová Kris-
týna, Kurka Jiří, Čvančarová Natá-
lie, Nováková Denisa
Kategorie Kadet – 8., 9. třída, nej-
lepší umístění: Houtová Dominika, 
Ryzcová Barbora, Maxová Tereza
3. ročník celostátní soutěže  
Finanční gramotnost – zapo-
jeno bylo 136 žáků 2. stupně 
z naší školy. Svoje vědomosti  
i pohotovost správných odpovědí 
prověřilo 43 552 žáků z 670 škol z 
celé České republiky. Tato soutěž 

prověřuje znalosti z oblasti finanč-
ního světa. Nejlepší umístění s po-
stupem do dalšího kola: Troníček 
Tomáš, Uvírová Veronika, Zamazal 
Jan. 
Olympiáda z anglického jazyka 
– soutěžilo se ve dvou katego-
riích - I. A - 6. a 7. třídy a II. A - 8.  
a 9. Třídy. V okresním kole se velmi 
pěkně umístili žáci: 
Kategorie I. A – Nový Jan a Popo-
vičová Tereza, 
Kategorie II. A – Hůla Pavel  
a Mach Jakub. 
Zeměpisná olympiáda prově-
řuje nejen zeměpisné znalosti, 
ale součástí celé soutěže je také 
práce s atlasem a praktická část. 
Okresní kolo Zeměpisné olym-
piády se konalo ve středu 16. 3. 
2012 v naší škole. V konkurenci 
deseti škol okresu Praha - západ 
dosáhli skvělých výsledků žáci 
Jan Zamazal z 9. B a Vojta Vojíř  
z 6. A, kteří prokázali své výbor-
né znalosti ze zeměpisu, obsadili 
ve svých kategoriích první místa  
a postoupili do krajského kola. 
Barvy našeho okresu budou há-
jit ve středu 18. 4. v Benešově. 
Všichni jim budeme držet palce!!! 
Velmi pěkných výsledků dosáh-
li i ostatní soutěžící: David Kaš-
ný ze 6. A, Tereza Zvolánková ze  
7. B, Markéta Rambousková ze 7. A  
a Petr Šnajdr z 9. B. 
„SAPERE-Vědět, jak žít“ – elek-
tronická soutěž pro žáky 2. stup-
ně. Tato soutěž prověřuje znalosti 
z oblasti zdravého životního stylu 
a zdravé výživy. Kromě 10 otázek 
testu, na které je nutné správně 
odpovědět, je rozhodující i rych-
lost vyplnění testu. Většinou roz-
hodují o pořadí sekundy. První 
tři soutěžící reprezentují školu v 
okresním kole - Uvírová Veronika, 
Maxová Tereza, Šimánek Martin. 
recitační soutěž
Příjemné odpoledne s chvilka-
mi poezie jsme prožili ve středu  
4. 4. 2012. Školního kola recitač-
ní soutěže se zúčastnilo 26 žáků  
5. - 9. ročníku, kteří si k přednesu 
vybrali básně podle vlastního vku-
su. Porota ve složení p. u. Brožová, 
Krupková, Kubová, Majerová měla 
nelehkou úlohu vybrat vítěze sou-
těže, pochvalu i sladkou odměnu 
si každopádně zasloužili všichni.
Diplomy a drobné ceny nakonec 
obdrželi v 1. kategorii (5.-7. roč.) 
E. Mertová – 1. místo, M. Mojží-
šová – 2. místo, V. Vojíř – 3. místo, 
ve 2. kategorii (8.-9. roč.) E. Libo-
vická – 1. místo, M. Brzobohatý –  
2. místo, E. Schejbalová – 3. místo.
sPort
Plavání – Podle ohlasů se dětem 
na plaveckém výcviku v Hořo-
vicích líbí – to jsou reakce žáků  
z 1. stupně, kteří jezdí opakovaně 

na lekce plavání. Mezi dovednost-
mi dětí jsou velké rozdíly. Někteří 
se vody báli, jiné prvňáčky máme 
se čtvrťáky v nejzdatnějším druž-
stvu. Velkým přínosem pro děti 
je přístup instruktorů, kteří nevá-
hají jít s dětmi do vody a vše jim 
názorně předvést (včetně šipky). 
Individuálně každého opravují a 
povzbuzují. 
Bruslení – letošní zima nám na 
bruslení moc nepřála, ale snažili 
jsme se využít mrazivého počasí 
co nejvíce. Bruslení si vyzkoušely 
děti z 1. i z 2. stupně. A protože se 
to dětem zalíbilo, pokračujeme s 
dětmi 2. stupně s bruslením i nyní 
v jarních měsících – opakovaně v 
Černošicích na stadionu. Mnohé 
děti byly poprvé na bruslích, ně-
které poprvé na zimním stadio-
nu, naproti tomu další z nich jsou 
ostřílenými bruslaři mníšeckých 
vodních ploch. Ale všechny měly 
jedno společné - nadšení z výletu 
a radost z pohybu.

PřiPraVujeme
Dvoudenní poznávací zájezd do 
Rakouska a Německa pro žáky  
2. stupně. Předpokládaný termín: 
24. - 25. 5. 2012
Program:
1. den - Berchtesgaden, Hitlerovo 
Orlí hnízdo, Dokumentační cent-
rum v Obersalzbergu, solné doly, 
popř. projížďka lodí po jezeře Kö-
nigsee, ubytování se snídaní, pod-
večerní relaxace v solných lázních 
Watzman Therme.
2. den – výjezd na Kaprun (vy-
sokohorské přehradní nádrže), 
procházka soutěskou Wimbach-
klamm, popř. zámek Hellbrunn s 
vodními hrátkami.
Cyklistický kurz pro žáky 9. a 8. 
tříd – tradiční akce pro vycházející 
žáky. 
Termín: 4.- 8.6.2012, Rekreační stře-
disko Lesák - Chlum u Třeboně 

různé
Projekt zdravá svačinka 
Ve škole je umístěn chladící au-
tomat Happysnack s nabídkou 
mléčných výrobků, 100% ovoc-
né šťávy, ovocné sušenky RACIO, 
cereální tyčinky. Všichni žáci mají 
nárok na dotované mléčné výrob-
ky, žáci 1. stupně mají 1x za mě-
síc nárok na ovoce nebo zeleninu 
zdarma. Ostatní produkty se platí 
kreditní kartou, kterou žák dosta-
ne, rodiče ji dobíjejí sami z účtu, 
přes SMS, v bance nebo poštov-
ní složenkou. Všichni žáci dostali 
kreditky, informace pro rodiče.  
A nyní už jen zdravě svačit.
Floristé ze 6. až 9. třídy se v břez-
nu proměnili v malířskonatěrač-
skou skupinu umělců, která měla 
před sebou nepříliš jednoduchý 
úkol - rozzářit vestavěné skříně v 

1.patře naší školy tak, aby malby 
mohly zdobit chodbu další dese-
tiletí. Vytvořili jsme 7 dvojic, vy-
mysleli témata a malování mohlo 
začít. 
Žákům děkuje za jejich připrave-
nost a nasazení Pavel Vokurka.

Mgr. Alice Vejmolová, ředitelka školy

UPOZORNĚNÍ
Z bezpečnostních důvodů 

je školní budova od 8.00 do 
11.40 hodin uzamčena. Pokud 
potřebujete hovořit s vyučují-
cím nebo vyzvednout dítě, při-
cházejte o přestávkách. Zvoň-
te a svoji přítomnost hlaste  
v ředitelně nebo v kanceláři  
zástupkyň. Děkujeme za pocho-
pení, toto opatření je z důvodu 
bezpečnosti vašich dětí.

Mgr. Alice Vejmolová, ředitelka školy

ŠKolní roK 2012/2013
Budoucí první třídy 
pro školní rok 2012/2013 bylo do 
prvních tříd přijato 90 dětí z Mníš-
ku pod Brdy a okolních obcí. Po-
čítáme s otevřením čtyř prvních 
tříd, z nichž 2 budou „klasické“  
s moderními prvky ve výuce, další 
2 první třídy budou s prvky „ Začít 
spolu“. Z kapacitních důvodů bude 
jedna třída „Začít spolu“ umístěna 
do školní družiny.
Seznamy žáků jsou již předběžně 
připraveny, konečnou podobu 
budeme znát až po uzavření řízení  
o odkladech školní docházky 
(snažili jsme se sladit požadavky 
rodičů a možnosti školy). Přepo-
kládáme, že dne 13. 6. v 17 ho-
din uskutečníme první schůzku 
s rodiči, na kterou budou všichni  
pozváni mailovou nebo klasickou 
poštou. Další informace budou 
také na webu školy a města.

Školní družina 
Kapacita školní družiny byla s po-
volením krajského úřadu navýše-
na o 30 míst, nyní je možné umís-
tit v družině 115 dětí. Prostory 
družiny budou rozšířeny o jednu 
třídu v budově školy.
Přestože došlo k navýšení kapaci-
ty, míst je stále málo. Obracíme se 
proto na všechny rodiče, kteří sice 
umístili své dítě do družiny (jedi-
né kritérium je přijímání od nej-
mladších žáků a podání přihlášky 
ve stanoveném termínu), ale ne-
jsou zaměstnaní, aby zvážili, zda 
je skutečně nutné, aby jejich dítě 
do družiny docházelo. Pomohli 
by tím maminkám, které jsou za-
městnané a jejich dítě nebylo při-
jato. Seznam všech přijatých dětí 
je vyvěšen ve školní družině.
Za zamyšlení vám děkuji. 
Mgr. Alice Vejmolová, ředitelka školy
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Školy

Ze Základní školy komenského 420 

Škola není jen o tom, že žáci 
sedí v lavicích a učitelé jim 

„klasickým“ způsobem před-
nášejí novou látku. Součástí 
každodenní práce všech peda-
gogů je snažit se výuku zpestřit 
exkurzemi, besedami, návště-
vami divadel, sportovními akti-
vitami, prací s jinými materiály 
než jsou učebnice. Přečtěte si 
alespoň některé aktivity, které 
v posledních dvou měsících ve 
škole proběhly. 

1. stuPeŇ
Příchod jara a velikonoční svátky
První jarní turistická vycházka 
prvňáčků z áčka a béčka se usku-
tečnila v pátek 23. 3. Bylo krásné 
počasí a tak se vycházka spojená  
s utopením Morany, ale i opéká-
ním buřtů, podařila. 
Třída 1. C zaměřila projektový den 
na téma velikonoce. Největším 
zážitkem byla pro děti možnost 
pohladit si živé kuřátko. 1. A, 1. B  
a 3. třídy využily možnosti navští-
vit mníšecký zámek a Čechovu 
stodolu v Bukové. Prohlídkou 
zámku provázela víla Marjánka, 
která dětem pověděla o slavení 
Velikonoc na zámku.
Další třídy si o Velikonocích poví-
daly ve svých třídách, zdobily ve-
likonoční vajíčka nebo vytvářely 
jiné velikonoční dekorace.

Besedy a exkurze
Českou televizi na Kavčích 
horách navštívili tentokrát žáci  
4. tříd. Přestože žáci rádi sledují 
televizi, nikdo z nich netušil, co 
vše je třeba zajistit, aby vysílání 
probíhalo tak, jak má. Jako první 
všechny ohromila maketa ČT. Ko-
lik je to budov a prostoru! Cesta 
pokračovala po mnoha natáče-
cích studiích, žáci se seznámili  
s různými obory, kterých je při na-
táčení potřeba. Cestu jsme ukon-
čili u rekvizit, které si mohli všichni 
vyzkoušet - paruky, zbraně, krá-
lovský trůn apod.
Na letiště v Ruzyni se vypravily 

děti 1. A a 1. B. Děti se seznámily 
s modelem letiště Ruzyně sever  
a pak se v letištním autobuse vy-
daly s průvodcem na prohlídku 
celého letiště. Poznaly mnohá 
místa, kam se běžný návštěvník 
letiště nedostane a seznámily se 
s mnoha profesemi a jejich záze-
mím. 
Příroda kolem nás je název sed-
midílného cyklu o přírodě. Děti 
se seznámily při této zajímavé 
besedě s přírodou okolí měst. 
Seznamovaly se s dnes již pro 
města typickými zástupci rostlin  
a živočichů, kteří se zde nauči-
li žít, ačkoliv pro ně bylo dříve 
typické prostředí jiné. Čeká nás 
ještě díl o tajemných sovách  
a dravcích v letu.
Divadlo – i to patří k výuce již 
od 1. tříd. V pondělí 5. 3. prvňáč-
ci všech tří prvních tříd navštívili 
Státní operu v Praze. Tentokrát 
v Provozní budově Státní opery 
pro děti připravili baletní rozcvič-
ku ve školičce, jak ji musí každý 
den cvičit děti z baletního sou-
boru. Následovaly ukázky balet-
ních představení, např. z baletů 
Louskáček od P. I. Čajkovského  
a Popelka od Sergeje Prokofjeva, 
ale i z opery Evžen Oněgin od P. I. 
Čajkovského a Slovanských tanců 
Antonína Dvořáka. Děti se už nyní 
těší na třetí návštěvu Státní opery 
v květnu.
Další divadelní představení, které 
navštívili všichni prvňáčci, se jme-
nuje Kominíkovo štěstí.
Děti se neustále smály, odpovídaly 
hercům na zvídavé otázky a napo-
vídaly, na koho a na co si mají dát 
pozor, zpívaly. Herci je udržovali 
v neustálém napětí a očekávání. 
Představili dětem řemesla sou-
časná i téměř zapomenutá. Dobro 
zvítězilo nad zlem a následoval 
dlouhý, zasloužený potlesk.
Děti si zaslouží velikou pochvalu, 
protože zvádly i pěší přesun Pra-
hou. A pochvalu si děti nevyslech-
ly jen od nás. Herci a pracovníci 
divadla chválou nešetřili! Třídní 
učitelky 1. tříd byly opravdu pyš-
né, že děti dělají naší škole výbor-
nou reklamu.
Prevence - V týdnu od 13. do  
17. 2. proběhly ve všech třídách  
1. stupně besedy s tiskovou mluv-
čí policie ČR paní nadpraporčicí 
Štěpánkou Zatloukalovou. Podle 
věku se mluvilo například o těch-
to tématech: chování vůči cizím 
osobám, vztahy mezi vrstevníky, 
jak se chovat k cizímu majetku, 
agresivita, výtržnictví, kyberši-
kana, komunikace na facebooku 
a nebezpečí z ní vyplývající, atd.  
A vyjádření tiskové mluvčí opět 

potvrzuje, že naše děti se umějí 
chovat, jsou zvídavé, slušné a ko-
munikativní. Citujeme: „Z mé stra-
ny musím říct, že ve vaší škole se 
mi velmi dobře pracovalo.“
Projektové dny
1.A a 1.B - projektový den „Pirá-
ti“. Žáci se společně s třídními uči-
telkami společně vydali na dobro-
družnou cestu za pokladem. Než 
se nalodili všichni pasažéři na loď, 
museli svým vlastním podpisem 
stvrdit pirátskou smlouvu. Kromě 
podpisu také každý pirát zhotovil 
svůj portrét, pirátskou čepici a na-
učil se pravou pirátskou hymnu. 
Na své cestě zažívali různá dob-
rodružství. Museli ujet vojákům 
a schovávat se před nimi, aby je 
nedostihli. Objevili v širém moři 
láhev s tajnou zprávou, zastavili 
se na ostrově s pyramidami, kde 
byla ukrytá stará vzácná kniha 
s pohádkami. Hledali správnou 
cestu mezi ostrovy, museli luštit a 
hledat tu pravou cestu k pokladu.
Piráti za své činy získávali různé 
hodnosti, a tak konci plavby měli 
mezi sebou plavčíky, námořníky, 
kormidelníky, kapitány..., dokonce 
i admirály. Protože piráti potřebují 
mnoho sil, živili jsme se pirátskou 
stravou (pirátské svačinky a pití 
od maminky). Děti zažily veliké 
dobrodružství a nakonec našly 
vytoužený poklad.
V 1.C byl projekt „Z pohádky do 
pohádky“ realizován v centrech 
aktivit v týdnu od 20. do 23. 3. 
Děti přiřazovaly věty k obrázkům, 
tím prokazovaly čtení s porozu-
měním, dále přepisovaly slova 
z tiskací podoby do psací podle 
vlastní volby, vyplňovaly křížov-
ku a tím si dokazovaly, že znají 
pohádkové bytosti. V matematice 
počítaly příklady s obrázkovou ta-
jenkou, pomáhaly Patovi a Matovi 
i Křemílkovi s Vochomůrkou. Nej-
zdatnější počtáři zvládli vypočítat 
104 příklady! V dalším centru děti 
provázel skřítek Musík. Děti se do-
zvěděly nové informace o duze 
a naučily se pomůcku, která nás 
seznamuje s tím, jak jsou barvy na 
duze za sebou řazeny. Povídaly si 
o pokladu zvaném přátelství a do-

plnily testíkem správných zásad 
života. V ateliéru malovaly libovol-
nou pohádkovou bytost, kterou  
v hodnotícím kroužku doplnily za-
jímavým a vtipným vyprávěním. 
V tomto týdnu přišlo pomoci do 
center 14 rodičů. Děkujeme za 
tuto pomoc.

2. stuPeŇ 
Výuka na 2. stupni byla rovněž 
zpestřena doplňkovými aktivita-
mi.
zookoutek 
Pohladit si srnečka, ucítit silný 
pach lišky, nakrmit havrana, podí-
vat se zblízka do očí rysovi, slyšet 
„kvákání“ vrány a jiné skutečné 
zážitky měli možnost prožít žáci 
ze 7. B.
Byla to odměna za sběr kaštanů  
a žaludů, které nasbíral Štěpán 
Bunda. Tím zajistil celé třídě ex-
kurzi do malé lesní ZOO v Malé 
Chuchli a protekční krmení muf-
lonů a daňků přímo v ohradě,  
a dokonce i z ruky.
Kapela žáků 8. třídy 
Dominik Šinágl, Mirek Pavel  
a David Sočka založili svoji kape-
lu a jak jim kapela funguje, slyšeli 
všichni žáci 2. stupně v průběhu 
hodin hudební výchovy. Během 
první hodiny se přišli na vy-
stoupení podívat i žáčci z 1. A. a  
1. B, se kterými hudba pěkně šila.  
V dalších třídách kluci předved-
li, jak se ladí bubny, žáci si mohli 
vyzkoušet bubnovat, mohli se na 
cokoliv zeptat. Bylo to vydařené 
hudební dopoledne. Hlasitou 
rockovou hudbu nebylo možné 
přeslechnout v žádné třídě ve 
školní budově. Nikdo nenadával, 
všem se rockové dopoledne líbi-
lo. Dalším šikovným hudebníkem 
je Matouš Hladovec z 5. B, který  
v rámci hudební výchovy zahrál 
na kytaru. Odměnil ho velký po-
tlesk spolužáků.
čteme anglické originály 
V hodinách anglického jazyka se 
snažíme o rozvíjení všech doved-
ností – využití znalostí (důraz je 
kladen na gramatiku), poslech, 
psaní, mluvení a čtení. Abychom 

Rocková kapela žáků 8. A 

Prvňáčci s Moranou
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ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

uzávěrka č. 215 
Uzávěrka č. 215 je v pátek  8. června 2012 do 10 hod. 

pro příspěvky dodané do podatelny MÚ,  
v pondělí 11. června 2012 do 8 hod. ráno pro příspěvky 

zaslané mailem.

Sport, diskuse, drobnosti, inzerce

seBeoBrana žen – seminář v mníšecké tělocvičně
V sobotu 10.března se za podpory Města Mníšek pod Brdy a Základní školy Mní-
šek pod Brdy  uskutečnil veřejný seminář sebeobrany pro ženy pod vedením Mi-
chala Janouška a instruktorů Lídy Pokorné, Evy Vojtové, Milana Paštyky, Martina 
Pokorného a Michala Kováře. V prostorách školní tělocvičny se sešlo třicet žen 
a dívek. Akci zhodnotily jako velmi zajímavou a užitečnou. Některé se po absol-
vování semináře dokonce rozhodly věnovat cvičení sebeobrany pravidelně, což 
nás samozřejmě velmi těší.  Přečtěte se názor jedné z účastnic:
„Bydlím v Praze. Již dvakrát se mě pokusili okrást kapsáři. Jedna z mých zná-
mých byla za bílého dne napadena a ohrožována nožem. Bývalý kolega se stal 
obětí pokusu o znásilnění. Přesto svůj život nepovažuji za nijak dramatický, ani 
se necítím být v ohrožení více než jiní lidé. Doba je prostě bohužel taková... Když 
jsem v roce 2010 poprvé dozvěděla o seminářích sebeobrany pro ženy pořáda-
ných Českou asociací Krav-Maga Kapap, přihlásila jsem se. A rozhodně nelituji.
Poslední kurz, kterého jsem se zatím zúčastnila, se konal 10. 3. 2012 v Mníšku 
pod Brdy. Jako většina seminářů sebeobrany vedených zkušenými instruktory 
České asociace Krav-Maga Kapap, o.s., byl i tento určen ženám z řad široké veřej-
nosti, bez ohledu na věk či fyzickou zdatnost a jeho cílem bylo naučit účastnice 
reagovat na stresové situace, pod tlakem reálného napadení. Pomohl mi uvě-
domit si, jak důležitá a účinná může být pouhá verbální komunikace s potenci-
onálním agresorem. Samozřejmostí byl nácvik obranných technik v případě pří-
mého fyzického napadení. Vyzkoušela jsem si roli útočníka i oběti a dozvěděla 
se, že i obrana je možná až překvapivě limitována zákonem. V podání hlavního 
instruktora, pana Michala Janouška, byl navíc i výklad teorie velmi zábavný, tak-
že se účastnice nejen poučily, ale i pobavily.
Je nesmysl domnívat se, že po návštěvě jednoho kurzu budete schopny 100% 
účinně použít všechny obranné prvky, se kterými se seznámíte. Ale kdo ví, zda 
právě něco z toho, co se dozvíte a naučíte, neovlivní průběh jakékoliv krizové 
situace ve Váš prospěch. Ne nadarmo se říká, že opakování je matka moudrosti 
a cvičení dělá mistra. Proto jsem se od roku 2010, kdy jsem se se systémem se-
beobrany Krav-Maga Kapap seznámila poprvé, zúčastnila již několika seminářů 
a každý považuji za veliký přínos. Kromě opakování základních sebeobranných 
prvků jsem si měla možnost vyzkoušet obranu například při napadení ze zálohy, 
boj na zemi při pokusu o znásilnění nebo napadení v malém prostoru. Obrov-
skou zkušeností jsou pak simulace reálného boje, kdy na vás útočí sám instruk-
tor v roli násilníka. Pokaždé si sice odnesu pár modřin, ale stojí to za to.“

Klára Cibulková

Vážení občané, chataři!
Stejně jako mnoho z vás nejsem spo-
kojen s novou místní vyhláškou o od-
padech, protože tato závažná věc byla 
řešena tzv. o nás bez nás. Požádal jsem 
proto Ministerstvo životního prostředí 
o vyjádření, které předkládám.
Udělejte si každý svůj názor a společně 
se těšme, co na nás stát i město příští 
rok dále vymyslí.
Jiří Krása (došlo 19. 3. 2012 do podatelny MÚ)

Čj.: 4303/ENV/12-356/720/12
Věc: Odpadové hospodářství
Odpovídám na Váš dotaz týkající se 
poplatku za komunální odpad zaslaný 
Ministerstvu životního prostředí dne 
17. 1. 2012. K Vašemu dotazu lze uvést 
následující.
Pro obce existují v legislativě České 
republiky tři možnosti, jakým způso-
bem lze zpoplatnit komunální odpad. 
Za prvé se jedná o možnost uzavře-
ní smlouvy s jednotlivými fyzickým 
osobami podle § 17 odst. zákona č. 
185/2011 Sb., o odpadech v platném 
znění.
Zákon o místních poplatcích váže 
poplatky na jednotlivé osoby a jejich 
trvalý pobyt a může být nastaven ma-
ximálně do výše 500 Kč. Poplatek pod-
le zákona o odpadech nemá v zákoně 
stanovenou maximální nominální výši, 
ta je vázána na výši skutečných nákla-
dů obce.
Poplatníkem je každá fyzická osoba, při 
jejíž činnosti vzniká odpad, a plátcem 
vlastník nemovitosti. Tento poplatek 
může být vázán na počet a objem ná-

dob přidělených k nemovitosti, nebo 
na počet obyvatel nemovitosti.
Poplatek podle zákona o místních po-
platcích se svou omezenou maximální 
hranicí v mnoha obcích nestačí k po-
krytí nákladů na nakládání s komu-
nálním odpadem (dle údajů, které má 
odbor odpadů Ministerstva životního 
prostředí k dispozici, se průměrné ná-
klady obcí v ČR na nakládání s komu-
nálními odpady pohybují v průměru 
okolo 900 Kč na osobu). Některé obce 
se proto rozhodly využít možnosti 
stanovit poplatek podle zákona o od-
padech, ač je pro ně administrativně 
náročnější.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že výše 
poplatku závisí mimo jiné na způsobu, 
který pro zpoplatnění obec zvolila. Ve 
Vašem případě obec pravděpodobně 
zvolila zpoplatnění na základě § 17a 
zákona o odpadech rozpočítané pod-
le počtu a objemu nádob přidělených  
k nemovitosti. Je třeba konstatovat, že 
takový postup je skutečně v souladu se 
zákonem o odpadech. 
To zda skutečně produkujete 27 l od-
padu na osobu či nikoliv není podstat-
né, obec toto kritérium použila zřejmě 
jako vodítko při stanovování systému. 
Obec může podle § 17 odst. 2 zákona 
o odpadech stanovit obecní systém 
nakládání s komunálním odpadem, 
mimo jiné tedy jakým způsobem, v ja-
kých nádobách a s jakou četností bude 
odpad svážen. Zpoplatnění je pak již 
navázáno na tento stanovený systém.

S pozdravem Štěpán Jakl, Odbor odpa-
dů, Ministerstvo životního prostředí,  

Vršovická 65, Praha 10, 100 10

S nesmírnou vděčností děkuji všem mníšeckým občanům, kteří nám 
projevili účast nad náhlým úmrtím mého manžela Karla Kahouna. 

Blanka Kahounová s rodinou

PoděKoVÁní
Srdečně děkujeme všem přátelům a známým, 
kteří se přišli 13. 3. 2012 rozloučit s paní Annou Liškovou, 
za projevy soustrasti a květinové dary.

Manžel Josef, syn a dcera s rodinami

Děkuji všem kamarádům a známým za projevenou soustrast s úmrtím 
mého manžela.

Eliška Kocourová
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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
haasovailona@gmail.com

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

Lékařský rotoped v dobrém stavu, cena dohodou. Tel. 737 430 321. 

ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ odborně - cena dohodou. Tel. 603 924 921.

Nabídka zaměstNáNí
Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici 

Lipence, Praha 5

přijme pracovníky na tyto pozice:
POkLadNí
skLadNík

U všech pozic se jedná o jednosměnný provoz 
pondělí – pátek, sobota 1x za 3 týdny

tel. 777 661 111, 296 828 302 po 14. hodině

Inzerce

Vezměte to za dobrý konec

Oblastní ředitelství Modrá pyramida stavební spořitelna vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro Mníšek pod Brdy

Na OBsaZENÍ fuNkcE: 
specialista financOvání neMOvitOstí 

práce na plný úvazek
požadujeme min. středoškolské vzdělání
finanční a obchodní praxe výhodou

Životopis včetně motivačního dopisu zašlete 
na e-mailovou adresu: martina.pejlova@mpss.cz

K výběrovému řízení budou
zájemci pozváni telefonicky

Martina pejlová, obchodní manažer
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Zprávy z radnice, kultura

VyBrané Kulturní a sPolečensKé aKCe 
Sobota 12. května  2012 

Poberounský folklórní festival staročesKé mÁje  
Náměstí F. X. Svobody   

Sobota 19. května 2012
Pouť rodin pražské arcidiecéze

Slavnostní mše sv. celebrovaná arcibiskupem  
pražským Mons. Dominikem Dukou, OP.  

Kulturní program.
Barokní areál Skalka, Státní zámek Mníšek pod Brdy

Pátek 25. května 2012
Koncert skupiny Brutus

Amfiteátr u Hostince Káji Maříka

Sobota 26. května 2012
BrdsKÝ Kos 

– 12. ročník pěvecké soutěže pro děti a mládež
Zahrada Státního zámku Mníšek pod Brdy

Sobota 23. června 2012
slaVnosti Vína, Koncert skupiny deCline

Amfiteátr u Hostince Káji Maříka

Pátek 29. a 30. června 2012
noC na KarlŠtejně 
– divadelní představení

Státní zámek Mníšek pod Brdy

Čtvrtek 5. července
doBytí zÁmKu ŠVédsKÝmi VojsKy

Státní zámek Mníšek pod Brdy

Sobota 7. července
Koncert skupiny KruCiPÜsK s Vilémem čokem

Amfiteátr u Hostince Káji Maříka

Sobota 21. – 22. července 2012
tradiční sKaleCKÁ PouŤ 

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

Sobota 28. července 2012
Koncert skupiny aBH – a Bude Hůř

Amfiteátr u Hostince Káji Maříka

Koncert jaromíra noHaViCi*
Amfiteátr u Hostince Káji Maříka

* změna termínu na září 2012, v jednání

Sobota 11. srpna 2012
Útes 

– divadelní představení
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Pátek 31. srpna 2012
Koncert skupin K5 a ŠKWor
Amfiteátr u Hostince Káji Maříka

svozové dny:
Svozové dny nejsou všude stejné! Kdy se bude vyvážet právě vaše po-
pelnice, to zjistíte na nálepce umístěné na popelnici. Jen pozor! To platí 
pro nově rozmístěné nebo již vyměněné popelnice. Ne všichni ji máte 
zatím vyměněnou. Nepleťte si nálepku s logem firmy Komwag s nálep-
kou o svozu. Jednu ze správných nálepek si můžete prohlédnout na ob-
rázku níže. Nálepky mají různé barvy podle druhu nádoby.

Vlastimil Kožíšek, místostarosta města

esmarin – výborná možnost relaxace i sportu
Město Mníšek pod Brdy již dlouhodobě podporuje záměr manželů 
Šulcových na výstavbu celého sportovně relaxačního areálu. Areál do 
sebe zakomponoval nejenom staré tenisové kurty, ale významně roz-

noVé sportovně relaxační centrum esmarin 

Vážení přátelé,
rádi bychom vám představili projekt sportovně relaxačního centra 
Esmarin, které nyní stavíme u tenisových kurtů v Mníšku pod Brdy. Toto 
centrum nabídne od podzimu 2012 řadu zážitků pro každého příznivce 
zdravého pohybu i příjemně stráveného odpočinku. 
Pro sportovce nabídne centrum např. šest venkovních tenisových kurtů, 
z nichž dva budou v zimě kryty přetlakovou halou, či pevnou sportovní 
halu na badminton, tenis, florbal, volejbal, nohejbal, stolní tenis a další. 
K pohybu mohou sloužit také dva víceúčelové sály, ve kterých si můžete 
zacvičit aerobic, jógu a jiné nebo fitness, kde je možné si zaposilovat 
nebo vylepšit svou kondici na aerobních strojích.
Pro ty z nás, kteří raději odpočívají, bude k dispozici příjemné a moder-
ní wellness centrum, kde kromě masáží najdeme například čtyři druhy 
saun: finskou, parní, infra a také tepidarium s unikátní technologií „sea 
climate“, tedy mořské klima, která má mimořádně příznivé zdravotní 
účinky. K relaxaci slouží také malý bazén (5,5 x 2,5 m) s vířivou částí  
i plaveckým protiproudem, který bude také využíván k plavání kojen-
ců a malých dětí nebo zdravotnímu cvičení ve vodě. Po procedurách si 
bude možné odpočinout v klidové místnosti nebo si popovídat s přáteli 
a občerstvit se v centrální místnosti wellnessu ve tvaru „amfiteátru“. Péči 
o tělo pak můžete završit využitím služeb kadeřnictví, manikůry, pedi-
kůry a kosmetiky.
Návštěvníky Brd jistě potěší možnost ubytování v deseti hotelových 
pokojích, a nás všechny pak příjemné posezení v restauraci s venkovní 
terasou. O kvalitní gastronomický zážitek se postará mnohým již dob-
ře známý tým restaurace Lískovka, která se do nových prostor z Líšni-
ce přestěhuje. Rodiče menších dětí určitě ocení možnost poskytnout 
dětem zábavu v dětském klubu (s možností hlídání) a na venkovním 
dětském hřišti.
Budeme velice rádi, když nám vaše náměty, názory i nabídky (například, 
pokud byste rádi trénovali děti i dospělé nějaký sport, založili oddíl, po-
řádali kurz apod.) napíšete na info@esmarin.cz. 
Již nyní (od 19.4.2012) začaly fungovat 3 nové antukové kurty na tenis, 
kam si může přijít zahrát každý, nejlépe po předchozí rezervaci (infor-
mace na www.esmarin.cz nebo na tel. 702 005 006) a kde je také možné 
zapsat sebe nebo své děti do tenisové školy. Prakticky každý pracovní 
den je k dispozici některý z trenérů tenisu a těší se na vás.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří nás v úsilí vybudo-
vat v Mníšku takovéto centrum podporují. Zejména by tento projekt 
nebyl možný bez dlouhodobého úsilí ze strany tenisového klubu Mní-
šek, hlavně jeho předsedy Aleše Krákory, bez podpory města, ale ani 
bez trpělivosti a dobré vůle sousedů, tedy zejména Fotbalového klubu  
a Sokola Mníšek i všech, kteří v okolí bydlí a snáší obvyklé nepříjemnosti 
blízké stavby.
Pokud vše půjde podle plánu, rádi bychom otevřeli sportovně relaxační 
centrum Esmarin 24.9.2012 a těšíme se na vás.

Za Esmarin s.r.o., Markéta a Petr Šulcovi

šíří nabídku Mníšku v oblasti sportu, relaxace a kvalitního ubytování. 
Na své si budou moci přijít maminky s miminky v bazénu i baby clubu 
nebo vyznavači skutečně prvotřídní kuchyně restaurace Lískovka. Přeji 
manželům Šulcovým, aby se jim jejich dílo podařilo dovést do zdárné-
ho konce a také hodně úspěchů při jeho provozování.

dr. Petr Digrin, starosta města
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Zprávy z radnice

KonKurzy na ředitele/ředitelKy 
školky a škol
Město Mníšek pod Brdy muselo vzít jako zřizovatel čtyř školských zaří-
zení v potaz novelu zákona č. 472/2011 Sb., ze dne 20. prosince 2011, 
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, která přinesla, kromě jiného, též možnost zřizo-
vateli zvážit a následně rozhodnout, zda nevyhlásí tzv. rekonkurz na 
ředitele/ředitelku školy. 
Cílem zřizovatele, tedy Města Mníšek pod Brdy, je mít kvalitní školy, kte-
ré vždy a především napomáhají vytvoření otevřené sebevědomé spo-
lečnosti a zvyšují úroveň učení dětí. Školy, které se podílejí na zvyšování 
kvality pedagogické práce učitelů všech úrovní a zaměření. Cílem je 
vzdělávací instituce, která bude posilovat také spolupráci na úrovni ro-
dina – škola – komunita. Od doby, kdy vstoupila v platnost novela škol-
ského zákona, se rada města velmi vážně zabývala všemi možnostmi 
a variantami. Nebylo jednoduché rozhodnout, zda rekonkurzy vyhlásit 
plošně, jednotlivě, či automaticky ponechat stávajícím paním ředitel-
kám dalších 6 let ve funkci. 
O věci se jednalo také na zastupitelstvu města, kde vystoupili pedago-
gové i rodiče a na tomto základě rozhodla rada města vyhlásit konkurzy 
ve všech školách, kde to zákon umožňuje, tedy tam, kde je ředitelka ve 
funkci déle než 6 let: ZŠ Komenského 420, ZŠ Komenského 886 a MŠ  
9. května. 
Rada města dále postupovala dle zákona a jmenovala výběrové komi-
se, které jsou složeny takto: 2 zástupci zřizovatele (města), 1 zástupce 
krajského úřadu, 1 zástupce školské inspekce,  1 zástupce školské rady, 
1 zástupce pedagogů, 1 ředitel obdobné školy. Komise byla postave-
na tak, aby v ní bylo co nejvíce odborníků a kompetentních osobností. 
Rada může jmenovat též odborníky s hlasem poradním

JaKé tedy bude složení Komisí? 
Převážně odborné.
Komise pro výběr ředitele/ředitelky zŠ Komenského 420
Ing. Petr Digrin, starosta města, předseda komise – za zřizovatele
Mgr. et Bc. Martin Ševčík, ředitel ZŠ Londýnská, Praha – za zřizovatele. 
Ředitel ZŠ Praha 2, Londýnská 34. Škola pracuje dle vzdělávacího pro-
gramu Svobodná základní škola. ZŠ Londýnská je jedna z nejkvalitněj-
ších škol v zemi.
Mgr. Ingrid Vavřínková – zástupce krajského úřadu. Delegována Kraj-
ským úřadem Středočeského kraje.
PaedDr. Bc. Květa Trčková, ředitelka ZŠ Jílové – odborník v oblasti stát-
ní správy (ředitel ZŠ). Ředitelka ZŠ Jílové, Komenského 365. Pod jejím ve-
dením byl zaveden vzdělávací program školy se zaměřením na ekologii 
a škola získala titul Ekoškola. Je zapojena do několika projektů ESF. 
Mgr. Ivana Matějková – zástupce pedagogických pracovníků školy. 
Pracuje v ZŠ Komenského 420 jako zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň.
Mgr. Petr Jireš – zástupce České školní inspekce. Delegován Českou 
školní inspekcí, oblast Praha - západ.
PhDr. Vlaď ka Pirichová – zástupce školské rady. Je pedagožkou  
a předsedkyní Školské rady ZŠ školy Komenského 420, členka Komise 
pro školství a vzdělávání. 
PaedDr. Iva Cichoňová, ředitelka ZŠ Angelevova, Praha – přizvána do 
komise jako odborník s hlasem poradním. Škola ANGEL má komplex-
ní program jazykového vzdělávání od 2 let až do 9. ročníku. Účastní se 
mnoha národních i mezinárodních programů - pilotní škola Step by 
Step, STYLE - mezinárodní testy z angličtiny, Comenius. Jedna z nejlepší 
škol v Praze a kraji.

Komise pro výběr ředitele/ředitelky zŠ Komenského 886
Ing. Petr Digrin, starosta, předseda komise – za zřizovatele
PaedDr. Iva Cichoňová, ředitelka ZŠ Angelevova, Praha – za zřizovatele.
Mgr. Tomáš Valášek – zástupce krajského úřadu.
PaedDr. Bc. Květa Trčková, ředitelka ZŠ Jílové – odborník v oblasti stát-
ní správy (ředitel ZŠ).
Mgr. Štěpánka Cihelková – zástupce pedagogických pracovníků ško-
ly. Pracuje v ZŠ Komenského 886 jako speciální pedagog.
Mgr. Petr Jireš – zástupce České školní inspekce. Delegován Českou 
školní inspekcí, oblast Praha - západ.

Miloš Navrátil – zástupce školské rady. Je vedoucím odboru kanceláře 
starosty a stálým pozorovatelem Komise pro školství a vzdělávání. 
Mgr. et Bc. Martin Ševčík, ředitel ZŠ Londýnská, Praha – přizván do 
komise jako odborník s hlasem poradním. 

Komise pro výběr ředitele/ředitelky mŠ 9. května
Ing. Petr Digrin, starosta, předseda komise – za zřizovatele.
Mgr. Miroslava Vlčková, předsedkyně Komise pro školství a vzdělává-
ní – za zřizovatele.
Mgr. Ingrid Vavřínková – zástupce krajského úřadu.
Monika Vaňková, ředitelka MŠ Dobříš – odborník v oblasti státní sprá-
vy (ředitelka MŠ).
Zita Hosnédlová – zástupce pedagogických pracovníků školy. Pracuje 
v MŠ jako pedagog.
Mgr. Dana Sedláčková – zástupce České školní inspekce. 

Miloš Navrátil, odbor kanceláře starosty

školky na mníšku
Právě probíhá zápis do našich mateřských školek, a to jak do školky 
na Starém sídlišti, tak do školky „Parníku“ v ulici Nová. V letošním roce 
bude k dispozici hodně volných míst. Přesto si nejsme jisti, že budou 
stačit. Proto se pro letošní rok připravila i budova v sídlišti Eden. V těch-
to dnech probíhají poslední úpravy na zahradě nové školky a naváží se 
nový nábytek. Doufáme, že se nám podaří v průběhu příštích několika 
týdnů doplnit i „papírové“ náležitosti. Když to vyjde, a v to pevně dou-
fáme, budou místa v nové školce rozdělena již v tomto termínu zápisu. 
Kdyby se náhodou přihodila nějaká komplikace, bude vypsán ještě je-
den mimořádný zápis, a to nejpozději do začátku prázdnin. V každém 
případě, nová školka v Edenu přivítá děti od prvního týdne v září, jako 
všechny ostatní školy ve městě!
Společně se školkami se v září nově otevře i Fabiánek v přízemí Domo-
va seniorů na Skaleckém náměstí. Fabiánek získá nové a větší prostory,  
i větší svobodu „pohybu“. Už se nebude muset dělit se školní družinou. 
Od září se významně rozšíří i kapacita školní družiny a připravuje se  
i otevření nové přípravné třídy pro patnáct dětí v Základní škole Ko-
menského 886.

PoPelnice v roce 2012  
– dotazy a odpovědi
Od prvního dubna letošního roku začalo roz-
mísťování popelnic podle nového systému 
a podle toho, kdo a jak si objednal a zaplatil 
jednotlivé služby. Rozmísťování je postupné  
a firma Komwag ve spolupráci s městem musí 

rozmístit více než dva tisíce nádob! To je náročný úkol a nelze ho zvlád-
nout za pár dní. Předběžný plán počítal s tím, že rozmísťování bude tr-
vat cca tři až čtyři týdny. Dnes to však vypadá, že bude delší. Je to hlavně 
z důvodů, že se nám velmi špatně identifikují chaty a domy, kde nejsou 
uvedeny ulice nebo nejsou viditelně označeny číslem evidenčním nebo 
popisným.
Vzhledem k tomu, že ještě stále někteří z vás nejsou registrováni nebo 
se registrují a nebo dělají změny, seznam popelnic se každý týden mění. 
Proto se stává, že firma Komwag nemá v průběhu týdne zcela aktuální 
seznamy. Ty se totiž aktualizují cca jednou za týden. Pokud by byl něja-
ký akutní problém s vývozem nebo s typem popelnice, volejte na MÚ 
nebo firmu Komwag.

sběrný dvůr:
Otevírací doba sběrného dvora byla rozšířena a ještě bude, a to i v ne-
děli. Aktuální provozní hodiny najdete na internetových stránkách měs-
ta a pro úplnost je uvádíme i zde:
●  v období 1. 4. – 31.10. každý pracovní den od 15.00 hod. do 18.00 hod.
●  v období 1. 11. – 31. 3. každé úterý a čtvrtek od 14.00 hod. do 17.00 hod.
●  v sobotu vždy od 8.00 hod. do 12.00 hod.
●  v neděli od 1. 6. do 30. 9. vždy od 15.00 hod. do 18.00 hod.

místa pro tříděný odpad:
Kontejnery a hnízda pro tříděný odpad byly v prvním týdnu v dubnu 
výrazně rozšířeny. Navíc většina hnízd je vybavena i nádobou pro sběr 
kartónů tetrapak. Kompletní seznam míst lze nalézt taktéž na stránkách 
města. 
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kk − stavební Práce
l  zednické práce od A do Z
l  zateplení, fasády
l  štukování, zdění
l  obklady, dlažby
l  oplocení, gabiony

l  rekonstrukce koupelen
l  bytová jádra
l  výkopové a zemní práce
l  malířské práce

a jiné

kontakt:			Lucie	Kindlová,	Černošice				605	042	530
	 		Petr	Kindl,	Černošice	 								776	260	144
e-mail:   BIMBONN@seznam.cz

Cytas, spol. s r. o.
VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Služby −	Kopírování,	…
Opravy a Prodej:	Počítačů,	Notebooků,	Příslušenství

Služby − Stavební	a	zemní	práce,	…

Tel.:	318	590	673,	Mob.:	602	226	206
Pražská	16	Mníšek	pod	Brdy

cytas@cytas.cz,	www.cytas.cz
PO	–	PÁ				8:00	–	12:00					13:00	–	18:00

	 											SO				8:00	–	12:00	

▪	pravidelné	servisní	prohlídky
▪	diagnostika,	elektrikářské	práce

▪	servis	klimatizací,	laserová	geometrie

▪	náhradní	vozidlo	297,-	Kč/den	
▪	po	dohodě	„opravy	na	počkání“

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

Auto Pecka Dobříš
servis vozů Renault

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

Soukromá mateřská školka
pro děti od 2 do 7 let

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
l prázdninový provoz

l od dubna 2012 golfové kursy

PŘIJĎTE	SE	PODÍVAT	KAŽDÝ	VŠEDNÍ	DEN	OD	10.00	 
DO	14.00	H.	MŮŽETE	SE	TAKÉ	DOMLUVIT	TELEFONICKY	 
NA	TEL.:	739	560	407	(ŘED.	MGR.	MARKÉTA	MACHOVÁ)	 
NEBO	E-MAILEM	NA	SPRAVCE@SKOLKAELDORADO.CZ 

K	ZÁVODIŠTI	73,	PRAHA	5	-	LAHOVICE

WWW.SKOLKAELDORADO.CZ

Inzerce
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Inzerce

V návaznosti na plánované
rozšiřování naší pobočky 
v Mníšku pod Brdy hledáme 
realitního makléře / makléřku.

Vykliďte garáže!

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 u vyobrazeného modelu 
Magic dle motorizace: 5,1-5,9 l/100 km a 117-139 g/km

Akční nabídka Trumf a Magic s cenovou výhodou 
až 90 000 Kč
Na tom, že všichni vyklízejí garáže, není nic podezřelého. Dozvěděli se totiž, 
že nadstandardně vybavené modely Trumf a Magic teď získají s cenovým 
zvýhodněním až 90 000 Kč. S úvěrem od ŠkoFINu navíc dostanete zimní 
kola zdarma! Nabídka platí do vyprodání skladových zásob.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

www.femat.cz
Tel.: 800 400 104
Tel.: 242 406 320

FEMAT, spol. s r.o.
Výpadová 2313
Praha 5 - Radotín

MRO_Magic_V2_CZ_DYN_d368d405c8e146f1ba24f3f26def05ac_indd   1 3/1/2012   1:04:25 AM

MUDr. Anna Kinkorová  
Kožní ambulance pro děti a dospělé 

Léčba	chorob	kožních	a	pohlavních	 
(ekzemy,	psoriasa,	bércové	vředy,	padání	
vlasů	atd.).	

Pigmentová	znaménka	vyšetřujeme	 
digitálním dermatoskopem. 

Dermatokosmetika  
–	botox	
–	výplně	vrásek	(Princes,	Plurial,	Stylage)	
–	mezoterapie,	chemický	peeling	
–	odstraňování	bradavic	a	kožních	výrůstků  

Smlouvy	s	pojišťovnami:	111,	201,	207,	211,	217,	205

Ordinační hodiny: 
PO			8	–	15	hodin	
ÚT				8	–	13	hodin
ST			13	–	17	hodin	
PÁ			8	–	11	hodin
 
Kontakt: Žitavského 497, Praha 5 Zbraslav  
www.koznizbraslav.cz, tel.: 257 922 484 
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Zprávy z radnice

z radnice 
rozKoPané ulice na dobříšsKé
Od začátku letošního roku začala velká rekonstrukce elektrických roz-
vodů, která je plánována pro ulice Ke Škole, Nová, Dobříšská, Na Vrš-
kách a Kytínská. Po zhruba čtyřech letech se konečně podaří zrealizo-
vat záměr, na kterém se dohodl ČEZ a Město Mníšek pod Brdy. Veškeré 
„vrchní“ elektrické rozvody na sloupech ve zmíněných ulicích budou 
strženy a nahrazeny novým zemním vedením. Proto je teď v ulicích ko-
lem Dobříšské tolik výkopů. 
Společně s výkopem pro elektrické vedení jsou pokládány i městské 
rozvody nového veřejného osvětlení a postupně se postaví i nové slou-
py s lampami. Veřejné osvětlení v ulicích Nová a Kytínská již nebude ve-
deno vrchním vedením a v ulici Dobříšská se přesune na levou stranu. 

Jaroslav Bednář, odbor správy majetku a investic

ProJeKt reKonstruKce náměstí  
v roce 2012
V polovině dubna byly zahájeny další stavební práce na rekonstrukci 
náměstí F. X. Svobody. V letošním roce, a to koncem června, budou 
hlavní práce dokončeny a to jak v části parkoviště kolem Alberta a dal-
ších obchodů, tak v části za kostelem.
Jak to zde bude vypadat? Na obrázcích můžete srovnat náměstí před 
a po rekonstrukci. Fotografie a obrázek jsou pohledem na náměstí od 
přechodu u Velké hospody. 

Parkoviště náměstí bude rozděleno na pěší zónu a prostor pro parková-
ní. Obě části oddělí patníky a nové veřejné osvětlení. Stavba proběhne 
postupně ve čtyřech etapách. Vždy ta část náměstí, kde bude probíhat 
rekonstrukce, se pro auta uzavře.
1. etapa – realizace parkoviště v horní části náměstí od fary až k přecho-
du k Albertu. Stavba nového přechodu pro chodce.
2. etapa – realizace parkoviště v dolní části náměstí od přechodu k Al-
bertu až k výjezdu z náměstí. Po dokončení bude parkoviště otevřeno  
a pro auta se uzavře budoucí pěší zóna.
3. etapa – postupná realizace pěší zóny. Provoz obchodů nebude pře-
rušen. 
4. etapa – uzavření horního vjezdu do náměstí na dva až tři dny a do-
končení rekonstrukce dlažeb. Vjezd do náměstí zajištěn zespodu. 
Stavba bude ukončena na přelomu května a června. V červnu budou 
prováděny dokončovací práce bez dopravních omezení.
Proč se předlažďuje i prostor parkoviště a mění způsob parkování? Při 
zásazích a opravách obrub, realizaci oddělené pěší zóny a při rekon-

strukci kanalizace, která je na náměstí ve špatném stavu, dojde k tak 
velkému rozebrání žulové dlažby, že její pouhá oprava by vypadala vel-
mi špatně. Proto se přistoupilo ke kompletnímu přeložení dláždění. 
Změnou parkování jsme získali i více parkovacích míst než dříve, při-
bližně o 2 až 5 míst. V horní části náměstí jsou parkovací místa širší  
o 20 cm a ve spodní části o 40 cm. Přestože byla rekonstrukce provede-
na přesně podle projektu, ukázalo se, že reálné zkušenosti nás vedou  
k některým praktickým změnám. Co se změní? Především délka pro-
storu pro vycouvání aut ze šikmých míst. Dosáhneme toho zmenšením 
pěší zóny. Tu však nesmíme zúžit na méně jak 10 metrů, což byla pro 
projekt podmínka dopravní policie. Tomuto ale dostojíme. V důsledku 
úprav se místo pro parkování rozšíří o cca 2 – 2,5 metru, podle místa. 
Tím pádem každý bude mít na výjezd z místa 5,5 metru za sebou a stání 
při pěší zóně bude široké přibližně 2,5 metru. 
Další změnou budou revize retardérů. Dojde ke snížení nájezdových  
i výjezdových hran tak, aby auta nedrhla spojlery či výfuky. Úprava re-
tardérů bude ale s ohledem na dosažení původního účelu – zabrzdění 
rozjetých aut, aby byli co možná nejvíce ochráněni chodci. Dalším dů-
vodem je pak zadržení vody, která teče dolů ze svahu a její odvedení 
do dešťové kanalizace. Na náměstí bude omezeno parkování a vjezd 
vozům nad 3,5 tuny.

jaká bude kaštanová alej? 
Vzhledem k tomu, že před deseti lety byly v kaštanové aleji vysazeny tři 
nové a pěkné kaštany (za pana starosty Jiroty), byla nová alej přizpůso-
bena těmto stromům. Tyto tři stromy jsou klasické kaštany, latinsky Ae-
sculus hippocastanum. Alej blíže ke kostelu byla doplněna obdobnými 
kaštany (tři nové v dolní části) a bude ještě doplněna dalšími dvěma 
v horní části (náhrada za starší uhynulé a špatné). Nové kaštany jsou 
podobného vzrůstu jako stávající, ale v kultivaru Baumannii, který je 
vzhledově velmi podobný, ale odolnější. 
Nová alej podél parkoviště je také kaštanová, ale ze zcela odlišného 
kultivaru. Ten se jmenuje Aesculus hippocastanum ´Pyramidalis´. Tento 
strom je menšího vzrůstu a jeho větve se zvedají pod úhlem 45°. Kultivar 
byl zahradníky vybrán právě pro kuželovitou korunu a menší vzrůst.
Nová alej podél parkovacích míst bude vysoká cca 10 m a široká 6 m. 
Za dvacet let by se stromy měly lehce dotýkat větvemi. Druhá alej u 
kostela bude vysoká cca 15 až 16 m. Větve stromů zastíní chodník před 
sluníčkem, ale nebudou výrazně bránit světlu pouličních lamp. Kostelní 
alej bude mohutnější a hlavní, nová alej bude doplňková a o něco men-
ší. Rozdíl ve výšce obou alejí bude cca 6 m. Zcela přirozeně bude výška 
staveb a stromů na náměstí stoupat od domků přes první alej k druhé 
aleji a ke kostelu.

jak se bude na náměstí platit parkovné?
O způsobu výběru parkovného zatím není rozhodnuto. V návrhu jsou 
čtyři varianty:
1. parkování jako dnes do automatů
2. parkování jako na Dobříši do citymeterů
3. parkování s vjezdovou a výjezdovou bránou (jako v Tescu)
4. parkování pouze s vjezdovou bránou
K návrhu parkování je samostatný článek na internetových strán-
kách města, který přesahuje prostorové možnosti našeho zpravodaje.  
K tomuto článku je i internetová hlasovací anketa. Hlasovat můžete  
i prostřednictvím anketního lístku (viz níže), na kterém jen vyznačíte 
preferovanou volbu a vhodíte do poštovní schránky na dveřích úřadu. 
Stojíme o váš názor a tak budeme rádi, když se ankety zúčastníte.

Dr. Petr Digrin, starosta města

anKeta
Jakou formu výběru parkování na náměstí byste preferoval/a?

  parkování do automatů jako dnes

   parkování do citymeterů  
(jako na Dobříši)

   parkování s vjezdovou a výjezdovou  
bránou (jako v Tescu)

  parkování pouze s vjezdovou bránou
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Slovo starosty

Bude stÁt na mníŠKu sPaloVna? 
To je otázka posledních týdnů a tak chci tento 
sloupek věnovat spalovně, která v Mníšku pod 
Brdy nestojí a my všichni musíme začít bojo-
vat za to, aby nestála. Já osobně jsem proti 
tomu, aby takovéto zařízení v Mníšku pod 
Brdy vzniklo, do Brd prostě nepatří. Stačí, že 
každou chvíli musíme řešit problémy s pod-
niky v průmyslové zóně a upřímně řečeno, 
díky omezeným kompetencím se nám moc 
to nedaří. Alutherm a Kovochem si prostě ob-
čas dělají co chtějí. Vždyť ve čtyři ráno nikdo 
nic nevidí a na „drobnou technickou poruchu 
technologie“ se dá svést všechno. Že je všude 
zápach a nepříjemná mlha? To jim nevadí.

O co vlastně jde teď a v jakém stádiu spalov-
na je? Firma UVR předložila na Krajský úřad 
Středočeského kraje tenoučký projekt re-
konstrukce uhelné kotelny na „energetické 
centrum“. Záměr je na docela velké zařízení. 
Krajský úřad tento záměr podporuje a vznesl 
dotaz na Město Mníšek pod Brdy a další orgá-
ny, jestli máme něco proti, jestli chceme, aby 
se věc projednávala nebo se rovnou schválí. 
Řekli jsme razantní NE a s námi i Inspekce ži-
votního prostředí. Co požadujeme? Maximum 
toho, co vůbec můžeme! 

Chceme, aby se projekt projednával v takzva-
ném režimu velká EIA. Je to nejtěžší a taky 
nejdelší způsob schvalování, který může trvat 
i několik let. Firma UVR musí doložit obsáhlou 
dokumentaci s celou řadou měření a rozborů 
a zodpovědět všechny dotazy, které během 
projednávání budou vzneseny. Již dnes Měs-
to Mníšek pod Brdy předložilo připomínky na 
několika stranách. Vyjádřit se bude muset celá 
řada orgánů a všechny obce v regionu, pro-
jekt bude prezentován na veřejném slyšení. 
Je zapojen Mikroregion Mníšecko. Když pro-
jekt velkou EIA neprojde, zamítne se a nikdy 
se nepostaví. A aby neprošel, za to budeme 
možná muset bojovat všichni. Proto sledujte 
internetové stránky města, kde najdete pod 
obrázkem „Spalovna“ vždy aktuální stav a ak-
tuální informace.

Chtěl bych, na závěr, něco důležitého vysvět-
lit. Někdo může říct: Ne, vy jste to měli vzít, 
zamítnout, roztrhat, hodit do koše, dupnout si 
a řvát. „My to tady prostě nechceme!“ 

Město Mníšek pod Brdy se však nemůže a ani 
nechce chovat protiprávně nebo strkat hlavu 
do písku - tak to nefunguje. Nikdo nemůže ni-
komu zakázat, aby si nechal posoudit vlastní 
projekt, i když je jasné, že je špatný. Jsme na 
začátku tohoto posuzování a máme čas se 
připravit. Když vám přijde obsílka od soudu, 
také se ji nezbavíte tím, že ji roztrháte. Buďme 
moudří a připraveni hájit si své životní pro-
středí. Pro sebe i pro své děti.

               Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

l  Rada města souhlasila s přípravou a zřízením Přípravné třídy základní 
školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docház-
ky, a to při ZŠ Komenského 886, Mníšek pod Brdy.

l  RM vzala na vědomí dopis zaměstnanců ZŠ Komenského 420 ze dne 5. 3. 2012.

l  RM souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši Kč 2 000,- společnosti 
Raná péče EDA, o.p.s. na činnost terénní služby.

l  RM schválila stanovení termínu zápisu do MŠ Mníšek pod Brdy Nová a MŠ Mníšek 
pod Brdy 9. května na dny 25. 4. a 26. 4. 2012 od 13.00 do 16.00 hod.

l  RM vzala na vědomí Společná kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol v 
Mníšku pod Brdy platná od 15. 3. 2012.

l  RM souhlasila se zřízením družiny v Základní škole Mníšek pod Brdy, Komenské-
ho 886, pro žáky a děti přípravné třídy předmětné základní školy.

l  RM, jako zřizovatel školských zařízení v Mníšku pod Brdy, souhlasila s vypsáním 
konkurzních řízení na výběr ředitele/ředitelky v souladu s ustanovením § 166 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v MŠ 9. května 575, ZŠ Mníšek pod 
Brdy Komenského 420 a ZŠ Mníšek pod Brdy Komenského 886.

l  RM souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku společnosti Stéblo o.s. ve výši  
3 000,- na sociální služby.

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

městsKá Policie  
mníšek pod brdy
Strážníci Městské policie Mníšek pod Brdy 
opakovaně upozorňují na volně pohybu-
jící se psy. Na základě stížností na volné 
pobíhání psů na veřejném prostranství  
v jednotlivých částech obce všem majite-
lům psů připomínáme znění obecně zá-
vazné vyhlášky č. 2/2009, v platném znění.

Strážníci městské policie spolupracovali na pátrání a zajištění organizované skupiny pacha-
telů, kteří v okolí Dobříše a Mníšku pod Brdy ukradli např. více jak 120 kanalizačních poklo-
pů! Společně se zvláštními složkami policie pak zajistili pachatele krádeží a loupeží, kteří si  
v Mníšku pod Brdy zřídili sklad.

Milan Kotouč, velitel Městské policie Mníšek pod Brdy

odbor sPrávy maJetKu a investic
Kdo pravidelně navštěvuje hřbitovy v Mníšku pod Brdy, nemohl si nevšimnout, jaké změny 
se zde odehrávají. Hřbitovy znatelně „prokoukly“ a velký dík za to patří zahradníkovi panu 
Smetanovi. Místo posledního odpočinku našich blízkých postupně získalo zpět důstojnou 
tvář a věříme, že se nyní budou i sami občané a návštěvníci hřbitovů starat ve větší míře  
o jejich čistotu, údržbu a úroveň.

Při této příležitosti bychom rádi upozornili, že ne všechna hrobová místa mají uhrazený po-
platek za pronájem a uzavřenou řádnou nájemní smlouvu. Při srovnání výše hřbitovních po-
platků s okolními městskými hřbitovy zjistíte, že mníšecké poplatky jsou v současné době 
mnohonásobně levnější. Není jisté, zda tento stav potrvá i v budoucnu. Jeví se tedy výhodné 
mít za současné výše poplatků uhrazený řádný nájem (ve výši několika stokorun dle velikosti 
hrobu) a na 15 let mít klid. V průběhu letošního roku dojde ke zveřejnění čísel neuhrazených 
hrobových míst na vývěsce městských hřbitovů. Žádáme tímto občany, aby si překontrolova-
li řádné úhrady. S případnými dotazy se mohou obrátit na odbor OSMI Městského úřadu.

Renáta Sztymonová, odbor správy majetku a investic

vítání nových občánKů – poděkování 
Sbor pro občanské záležitosti děkuje firmě Hamé, a.s., která se i v letošním roce stala laska-
vým sponzorem při vítání nových občánků města.

Miluše Balíková, odbor vnitřních věcí – matriční úřad

z rady a zastuPitelstva města

z městsKého Úřadu

Zprávy z radnice
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Nabízí kompletní péči o pleť a celé tělo, s použitím špičkové 
profesionální kosmetiky od renomovaných firem: 
GERMAINE DE CAPUCCINI -španělská prof. kosmetika
CANNADERM – kosmetika obsahující konopí
NOVINKA kyslíková terapie – přístroj OXYSKIN

●  několik druhů kosmetických masáží,  
včetně mikromasáže očního okolí

●  kosmetické ošetření profesionálním LASEREM
●  líčení 
●  depilace teplým voskem
●  manikúra – P. SHINE, parafínové zábaly
●  modelace nehtů UV gel + francouzská manikúra
●  PEDIKÚRA, péče o nohy
●  MASÁŽE těla + zábaly
●  čokoládové ošetření
●  masáž těla lávovými kameny
●  medová masáž

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv Salonu Venuše
Mníšek pod Brdy, sídliště Pod  Skalkou, čp. 553
Tel: 720 256 874

Inzerce

• individuální přístup (3 - 5 dětí)

• všestranné celodenní aktivity

• základy anglického jazyka

• vstřícná spolupráce s rodiči

• stravování + pitný režim

Miniškolka ve vlastním domě se zahradou, hřištěm a bazénem

Mníšek pod Brdy
Tel.: (+420) 603 301 310
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Inzerce

- 4+kk se třemi terasami
- zděná garáž součástí domu
- pozemky 350 nebo 500m2

- právě ZKOLAUDOVÁNO
   K OKAMŽITÉMU NASTĚHOVÁNÍ!

- kvalitní zděná stavba
- plynový kondenzační kotel
- NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
- MOŽNOST INSTALACE
   KRBOVÝCH KAMEN

Zdeňka BENEŠOVÁ
+420 728 961 519
zdenka.benesova@general-reality.cz

GENERAL REALITY a.s.
pobočka Mníšek pod Brdy

Nám. F.X. Svobody 30, Mníšek pod Brdy

NOVÉ ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY

Kola
Štorek
ř e v n i c e
Komenského 92, Řevnice, tel.: 257 721 313
e-mail: info@kola-sport.cz
www.kola-sport.cz

po – pá 8 – 18
čt 8 – 20
so 8 – 12
ne 14 – 17 

(duben–srpen)

� platební karty
� splátkový prodej bez navýšení

jízdní kola
� příslušenství � náhradní díly

KOLA
� horská � trekingová
� silniční � dětská

SERVIS
� perfektní předprodejní 

příprava kol

KRÁSNÁ NOVÁ KOLA   KRÁSNÁ NOVÁ KOLA   KRÁSNÁ NOVÁ KOLA
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 24hodinová pohotovostní linka Městské policie:  737 274 227            24hodinová Rychlá zdravotnická pomoc: 155 

mníŠeK žije, když žije jeho kultura…
Ano, žijme a bavme se. Spolu se svými rodinami, spolu se svými dětmi. 
Město Mníšek pod Brdy k tomu přichystalo mnoho příležitostí. Bavit 
se můžeme různě. Někdo má rád dechovku, někdo lidovku, někdo 
chce vidět výkony svých dětí. V květnu budete mít příležitost zažít 
toto všechno. 

12. května si užijeme tance i hudby na Staročeských májích. Program 
bude bohatý a já si nejvíc cením, že v programu opět vystoupí „naše 
šikovné děti“, a to jak z mateřských škol, tak ze základní školy a základ-
ní umělecké školy. 

Týden na to, v sobotu 19. května, připravujeme Pouť rodin Pražské 
arcidiecéze s kardinálem Dominikem Dukou. Program začne na Skalce 
mší svatou, kde bude hlavním celebrantem právě kardinál Dominik 
Duka. Pokračování programu bude odpoledne na zámecké zahradě. 
Ve 13.00 hodin bude číst z Bible herec Jan Potměšil, přichystána je de-
bata s kardinálem. Divadlo zahraje divadelní spolek Fígl, zpívat bude 
Ztracená kapela. Můžete navštívit zámecké komnaty, kterými vás pro-
vede zámecká klíčnice barona Kasty. Pořád něco ztrácí a nachází, je 
upovídaná a moc zábavná. 

Poslední sobotu v měsíci, přesně 26. května, na zámecké zahradě opět 
ožije Brdský kos. Vlastně, mnoho Brdských kosů! Přihlaste své děti do 
soutěže, která je stejně tak veselá, jako nezapomenutelná. Pro děti to 
může být dobrý start v hudební a pěvecké kariéře a nebo jen příle-
žitost opravdu si užít jedno květnové odpoledne. V porotě usednou 
Zora Jandová i Eva Jarolímková a účastní se i dámy z Dámského klubu 
Frekvence 1. 

Poslední pátek a sobotu v červnu vás pobaví profesionální herci ve 
výpravném muzikálu Noc na Karlštejně. Hrát se bude na nádvoří zám-
ku a letos to bude opravdu naposled. Vstupenky jsou již v prodeji.  
V dalších letech připravuje zámek Mníšek nové muzikálové zážitky. 

Poslední kulturní zážitek, na který tady musím upozornit, je velká 
bitva švédských vojsk 5. července. Rekonstrukce bitvy z 30leté války  
a milostné hrátky zámeckých pánů - to je celodenní program na zám-
ku i v předzámčí. Přehlídka skupin historického šermu, střílení z kuší  
i dětské radovánky jsou připraveny jen pro vás.

Mějte se dobře. 

Dr. Petr Digrin, starosta

Brdský kos 2012
12. ročník pěvecké soutěže 

pro děti a mládež.
Sobota 26. 5. 2012, zámek

ROČNÍK 37, ČÍSLO 214  květen 2012
Město Mníšek pod Brdy ZDARMA

Pouť rodin pražské arcidiecéze
Slavnosti s kardinálem Dominikem Dukou.

Sobota 19. 5. 2012, 
Skalka, zámek

Mše svatá na Skalce, divadlo, koncert.

staročeské máje 

Folklórní festival.
Sobota 12. 5. 2012, 

náměstí F. X. Svobody
Farmářský trh,spolky, hudba...  

Městečka pod skalkoU
Zpravodaj




