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léto plné zábavy můžete prožít i Doma!
Nemusíme jezdit až na kraj světa, abychom si něco užili a dobře se po-
bavili. I naše město nabízí mnoho příležitostí a zážitků. 5. července je 
připraven bohatý program plný šermu v zámecké zahradě i předzám-
čí. Už třetí ročník dobývání zámku švédskými vojsky, jehož vrcholem 
může být dobytí vzácného pokladu a jeho odvoz za hranice Čech, si 
vloni získal své příznivce. I v pátek 6. července budou nejstatečnější ze 
statečných šermovat v zámecké zahradě a také šermířskému umění 
vyučovat. V neděli zajděte do zámecké zahrady na zábavný program  
a divadlo pro nejmenší děti. 
Předposlední víkend v červenci 21. a 22. 7. vás chci srdečně pozvat na 
bohatý program Skalecké pouti 2012. Duchovní program bude probí-
hat v barokním areálu Skalka, kde je připravena mše svatá, odpolední 
program se přesune na náměstí. Bavte se se skupinou Chinaski - Zazpí-
vejte si Kláru, Tabáček nebo Ná, ná, ná. Dále máte jedinečnou možnost 
poslechnout si notoricky známé skladby od Beatles v podání skupiny 
Brouci band – The Beatles Revival. Pokud nám bude přát počasí, jste 
zváni na Neckyádu na Zadním rybníce. Plavidla vezměte s sebou. Celé 
slavnosti v nedělní podvečer uzavře varhanní koncert mistra Marka 
Valáška a dalších, který se bude konat v kostele sv. Václava. Doufám, 
že si v bohatém programu pouti najde každý něco pro sebe. 
Do konce měsíce je přichystán ještě jeden koncert v Amfiteátru  
a 11. srpna si zajděte na představení Útes Richarda Pachmana, který 
se odehrává v 16 století ve Francii a Španělsku a je plný dobrodružství 
a lásky. Než půjdou děti do školy, přijďte se s nimi pobavit na Hrado-
zámeckou noc s ohňostrojem do zámeckých komnat. Večerní a noční 
program byl vloni velmi úspěšný a i letos chystá nová překvapení. 
Podrobný program Skalecké pouti a dalších akcí najdete ve Zpravoda-
ji. Prožijte hezké dny v Mníšku i jinde.
 Dr. Petr Digrin, starosta

ROČNÍK 37, ČÍSLO 215  červenec 2012
Město Mníšek pod Brdy ZDARMA

SKALECKÁ POUť 2012 
l Farmářský trh a jarmark

l Poutní procesí a mše svatá na Skalce
l Vernisáž výstavy „Via crucis“ na Skalce

l Mažoretky zlaté Prahy
l CHINASKI

l Brouci band – The Beatles Revival
l divadlo pro děti na farní zahradě
l Neckyáda na zadním rybníce 

l Varhanní koncert v kostele sv. Václava
a další...

oD poutě roDin k pouti skaleCké …
Zvláštní nadpis, který může zarazit. Vždyť obě pouti se týkají Skalky. 
Ano, ta první už byla 19. května a ta druhá teprve bude, a to 21. čer-
vence.

Pouť rodin se vydařila. Přálo počasí a účast byla na naše poměry sluš-
ná. Díky MěÚ Mníšek bylo nové pódium, nové zastřešení, výborné 
ozvučení, doprava, klášter k dispozici a též reprezentační účast za-
stupitelů města, kteří se pozorně věnovali našemu hlavnímu hostu, 
kardinálu Dominiku Dukovi. Velmi si toho vážím a upřímně děkuji. 

Též chrámový sbor doprovázející mši svatou zaujal svým výkonem.  
Ozdobou byly jistě děti, které ministrovaly, ale i všechny další, které se  
s rodiči zúčastnily.

Tak podobně jsme si po pouti sdělovali své zážitky. Že je to však jen 
relativní, jsem zjistil až po reakci jedněch účastníků z Moravy. Ti mi 
řekli: „Pane faráři, víte co nás na té pouti zklamalo? Jak málo lidí přišlo. 
Copak to ani ten kardinál nepřilákal více lidí? To byste měl vidět naše 
poutě!“ No, co jsem jim mohl na to říct? A co byste řekli vy?

Obraťme však pohled k nadějné budoucnosti. Těšíme se na Skaleckou 
pouť červencovou, která má svou tradici a zahájí ji sobotní procesí od 
kostela sv. Václava v Mníšku – vyjde v 8 hodin. V 10 hodin začne na 
Skalce mše svatá, kterou nebude tentokrát sloužit biskup nebo ge-
nerální vikář, ale kněz, který zahájil novodobou éru Skaleckých poutí, 
když byl duchovním správcem v Mníšku – P. Josef Andrejčák. Ten je  
v současné době farářem ve Starém Kníně a řeholníkem řádu Křižov-
níků s červenou hvězdou. Po mši svaté bude na Skalce další duchovní 
program – četba z bible, beseda s komunitou Magdaléna, pobožnost  
křížové cesty, rozjímání v poustevně. Vezměte si proto svačinku  
s sebou a pobuďte na Skalce, houpačky v městě na vás počkají. 

Přátelé, těším se na setkání. Přejme si pěkné počasí a dobrou pohodu.

 Jan Dlouhý, farář v Mníšku pod Brdy

MěSteČKa Pod SKalKoU
Zpravodaj
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Slovo starosty

Vážení přátelé, 

chci popřát dětem hezké prázdniny  
a vám dospělým nádherné dovolené. 
Čeká nás léto, zábava, dobrodružství, 
společně strávený čas. až se z prázdni-
nových dnů šťastně vrátíte, budou nás 
čekat podzimní krajské volby.

V kraji by měli zasednout především ti 
lidé, kteří o rozhodování v samosprá-
vách něco vědí, tedy starostové, které 
i já podporuji. Rozhodujte se dobře  
a volte ty, které znáte a máte s nimi zku-
šenosti, lidi z vašich obcí. dáte jim tím 
možnost  ovlivnit náš kraj. Je to důle-
žité, protože volení zástupci na středo-
českém krajském úřadě ovlivňují celou 
řadu věcí a činnosti, které se dotýkají 
našich měst a vesnic. Jsou to věci, které 
my sami neovlivníme. 

Například Město Mníšek, zastupitel-
stvo, rada ani starosta nemůžou ze své 
pozice ovlivnit opravu krajské komuni-
kace. Teď máme všichni čerstvou zku-
šenost na ulici směrem na Novou Ves.  
Neměli jsme možnost ovlivnit, jak kva-
litně se komunikace opraví, nedosáhli 
jsme ani toho, aby krajnice byla dosta-
tečně zpevněna, nemohli jsme ovlivnit, 
kdy a jak se opravovaná komunikace 
uzavře či opět otevře. Pokud je obec 
malá, nemůže ovlivnit, zda a jak často 
do ní bude jezdit autobus. Obce pak 
musí s krajským úřadem komunikovat 
a domluvit se. 

V tomto směru byla spolupráce s kra-
jem v posledních dvou letech doslova 
strašná. V některých oblastech, jako je 
například veřejná autobusová dopra-
va, se nebylo vůbec možné domluvit. 
Krajský úřad prosazoval svůj  ne příliš 
dobře připravený koncept na organi-
zaci a jízdní řády autobusů, bez ohledu 
na cokoliv. Obce by platily většinu ná-
kladů na autobusy a kraj by rozhodoval  
o tom, kdo, kdy a kam bude jezdit.  
Nebýt iniciativy celé řady obcí a autodo-
pravců,  systém PId, na který jste zvyk-
lí, by se dávno rozložil. Nenechte, aby 
volení zástupci v krajích do budoucna 
zneužívali svoji pozici v osobní pro-
spěch jakékoli úzké skupiny, kdy kraj 
vidí obce jako „levný zdroj peněz“. 

ať se vám daří dobře. 

               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 schválila nové „Zásady pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při 
budování staveb a inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví Města Mníšek 
pod Brdy včetně přílohy č. 1 těchto zásad „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení  
a právu věcného  břemene dle ustanovení § 50 a Občanského zákoníku“.

l  RM pověřila starostu projednáním otevřeného dopisu Mikroregionu Mníšecko ve 
smyslu nesouhlasu s potencionální realizací spalovny v areálu UVR. 

l  RM vzala na vědomí petici s názvem „Podpořme mníšeckou ZŠ, Komenského 420 
– petice proti změně vedení“.

l  RM schválila změnu organizačního řádu od 10. 5. 2012:

agendu vodohospodářského úřadu a ochrany ovzduší vykonává pracovník OVV 
(pí Ptáčková) v objemu ½ úvazku a tato agenda je zařazena do odboru stavební 
úřad – ostatní náplň práce zůstává v odboru vnitřních věcí .

l  Agenda ochrany přírody a krajiny je zařazena do pracovní náplně tajemnice.

l  Na SÚ nastoupila na místo asistentky nová pracovnice,  paní Loudová.

l  Rada stanovila termín příštího zasedání zastupitelstva na 28. 6. 2012.

l  RM na žádost společnosti Gastro Prag Group, s.r.o. udělila výjimku z obecně zá-
vazné vyhlášky O veřejném pořádku a souhlasila s konáním koncertních vystou-
pení v amfiteátru Hostince U Káji Maříka od 19.00 do 24.00 hod ve dnech 25. 5.,  
7. 7., 28. 7., 11. 8., 31. 8., 14. 9. a 22. 9.

l  Rada města Mníšek pod Brdy na základě výběrového řízení v souladu s § 102, 
písm. g) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, jme-
novala do funkce vedoucí odboru stavebního úřadu Městského úřadu v Mníšku 
pod Brdy od 1. 6. 2012 paní Lenku Petříkovou.

l  RM souhlasila se žádostí na umístění pamětní desky Marie Wagnerové-Černé – 
Felixe Háje na budově městského úřadu, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy. 
RM pověřila odbor kanceláře starosty dalším jednáním ve věci umístění pamětní 
desky.

l  RM souhlasila s konáním výstavy drobného zvířectva, pořádané ČSCH ve dnech 
19. 7. – 22. 7. 2012 u penzionu Obora.

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

taJemniCe – stavební úřad
Stavební úřad má svou novou vedoucí. Ve výběrovém řízení byla nejúspěšnější paní Lenka  
Petříková. Zcela novou posilou je pak paní Vlasta Loudová, která pracuje na pozici adminis-
trativní pracovnice. Od 1. července 2012 nastupuje další nová pracovnice, slečna Pavla Petří-
ková, která bude referentkou, jež zastoupí kolegyni, odcházející na mateřskou dovolenou.

 Věra Landová, tajemnice

hubení hlodavCů a nebeZpečného hmyZu
Na městský úřad se v letních obdobích často obrací občané s prosbou 
o zásah proti hlodavcům nebo proti nebezpečnému hmyzu, které na-
jdou na svých pozemcích. Hubení hlodavců ani likvidaci nebezpečné-
ho hmyzu úřad nezajišťuje. 
Pokud je skutečně nutné, můžete se obrátit na některou odbornou 
společnost, např. úřad dlouhodobě spolupracuje s deratizační, dez-
insekční a dezinfekční společností Mašín & Mašínová, kontakty:  
284 691 256, 602 875 087, masin.f@seznam.cz. Pro likvidaci hmyzu se 

můžete obrátit na firmu Asana,  604 118 722 nebo 731 080 987. Obojí je ale nutno zaplatit. 
Náklady na výjezd a na materiál, který se k likvidaci používá, jsou v řádech stovek korun.        

Miloš Navrátil, OKS, krizové řízení

Z Rady a Zastupitelstva města

Z městského úřadu

Zprávy z radnice
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Z RadniCe 
RekonstRukCe uliCe 
9. května
Koncem června nebo začátkem července letoš-
ního roku začne rozsáhlá oprava ulice 9. květ-
na na Starém sídlišti. Rekonstrukce to bude 
opravdu velká a vyžádá si některá dopravní 
omezení. Část silnice a chodníků se opraví le-
tos a zbytek je plánován na rok příští. 
Letos se začne s opravou silnice a stavbou no-
vých parkovacích míst podél již opraveného 
chodníku. Stavební firma uzavře úsek mezi 
ulicemi Řevnická a Rudé armády. V těchto 
místech vzniknou regulérní parkovací stání 
na místě zbytků starých chodníků a silnice do-
stane nový povrch. Tento úsek ulice 9. května 
bude po rekonstrukci jednosměrný. Poté se 
stavební činnost přesune před bývalou vojen-
skou bytovku a firma začne pracovat na opravě 
dalšího úseku ulice a postupně se přesune na 
ulici K Rybníčku. Rekonstrukce ulice K Rybníč-
ku bude nejsložitější částí celé obnovy a také 
nejnákladnější. Bude ji nutné zcela uzavřít, 
některé úseky odkopat, vyrovnat terén a ulici 
odvodnit. Koncem září nebo v říjnu bude celá 
první etapa oprav ukončena. Můžete se těšit 
na zcela novou ulici K Rybníčku, která dnes 
patří k těm úplně nejhorším na celém Mníšku. 
Opravená ulice spojí lokalitu Optreal s ulicí 9. 
května přes ulici Pod Skalkou (řadovky). V ulici 
9. května se bude jezdit po novém povrchu, 
silnice bude dostatečně široká a auta začnou 
parkovat na určených místech, kde nebudou 
bránit průjezdu.
V příštím roce se na akci naváže rekonstrukcí 
ulice 9. května v úseku od Domova pro seniory 
pod Skalkou až po ulici V Lipkách včetně částí 
ulic Rudé armády a Skalecká

Jaroslav Bednář, odbor správy majetku  
a investic

otázky a odpovědi aneb mýty  
a fakta o mníšeckém edenu
Na Město Mníšek pod Brdy, na městský úřad 
a na další instituce se množí otázky, které se 
týkají plánování a hlavně dokončení stavby 
lokality EDEN. Na nejčastější z nich jsme se 
pokusili získat odpovědi a stanovisko develo-
pera – společnosti OS real, s.r.o. a prodejce –  
GENERAL REALITY a.s.
l Máme obavu, že developer zkrachuje a čin-
nost v lokalitě nedokončí.
Projekt je developerem i financujícími bankami 
vnímán jako velmi úspěšný. Prodeje probíhají 
dle plánu a developer nemá žádné problémy s fi-
nancováním ani pokračováním projektu. Vzhle-
dem k dalším plánům v lokalitě Středních Čech je 
korektní další průběh i významnou referencí.
l Jak dlouho můžeme očekávat zvýšený hluk  
a prašnost v lokalitě?
Po kolaudaci bytových domů C a D (v červenci 
2012) a dokončení všech komunikací v areálu 
(září 2012) dojde k výraznému zlepšení komfor-
tu pro občany Mníšku. Zároveň de facto skončí 
provoz těžké techniky.
l Kdy bude otevřena školka?
Školka bude v provozu od 1. září. Prohlédnout si 
jí můžete v rámci Dnů otevřených dveří.
l Jaký je další postup prací v areálu, kdy bude 
celá stavba dokončena?
Protihlukový val a garáže jsou dokončeny  
a předány k užívání. První tři etapy řadových ro-
dinných domů byly zkolaudovány na jaře 2012, 
kolaudace zbývajících bytových domů proběhne 
v červenci. Zastavení zbytku lokality, tedy faktic-
ké ukončení stavebních prací je plánováno do 
konce roku 2014.
l Opravdu je v bytových domech výtah?
Ve všech čtyřech bytových domech je výtah, kte-
rý je dostatečně velký pro převážení kočárků, kol 
a dalších rozměrných nákladů.
l Je určena prodejna potravin Žabka jen pro 
obyvatele lokality EDEN? 
Ne. Prodejna je určena pro všechny obyvatele 
města.
l Je něco, čím developer ještě pomůže obča-
nům města?
Po dokončení výstavby areálu developer a město 
přislíbili kompletní rekonstrukci silnice v ulici Ke 
Škole.

Veškeré další otázky můžete směřovat  
na telefon 233 323 966  

nebo email: info@mniseckyeden.cz

stavební úřad ZCela 
nově
Stavební úřad prodělal největší změny za po-
sledních 10 let. Během začátku roku odešly 
hned tři pracovnice, včetně vedoucí stavební-
ho úřadu. Město vyhlásilo konkurzy na každé 
jednotlivé místo. Zájem o místa byl značný a 
tak se podařilo vybrat kvalitní a nadějné kole-
gyně. 

Paní Lenka Petříková, která  dříve zastávala po-
zici referentky, byla nejúspěšnější v konkurzu 
na obsazení pozice vedoucí stavebního úřadu. 

Paní Vlastu Loudovou, novou administrativní 
pracovnici, uvidíte v hlavní přijímací kanceláři 
stavebního úřadu. Paní Loudová má ve své ges-
ci také archiv a rozhlas. Její hlas tedy slyšíte při 
hlášení městským rozhlasem.

vybRané kultuRní  
a společenské akCe 

Úterý 26. června v 18.00 hodin
beseda se zdeňkem pohlreichem
Sál MKS V Lipkách

Čtvrtek 5. července
obléhání zámku ŠvéDskými  
vojsky
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Sobota 7. července
koncert v jednání
Amfiteátr u Hostince Káji Maříka

Neděle 8. července
zahraDní slavnost
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Sobota 21. – neděle 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

Sobota 11. srpna 2012, 20.30 hod.
Útes – divadelní představení
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Sobota 11. srpna 2012
koncert Wabiho Daňka
Amfiteátr u Hostince Káji Maříka

Pátek 31. srpna 2012
koncert skupiny ŠkWor
Amfiteátr u Hostince Káji Maříka

Sobota 8. – neděle 9. září 2012
Dny evropského DěDiCtví  
s kulturním programem. 
Barokní areál Skalka, Státní zámek 
Mníšek pod Brdy,  
kostel sv. Václava.

Od 1. července 2012 nastupuje další nová pra-
covnice, slečna Pavla Petříková, jež bude refe-
rentkou místo paní Bohunky Minaříkové, která 
odchází na mateřskou dovolenou.

Všem novým kolegyním přejeme úspěch. Paní 
Minaříkové a její rodině pak zdraví, štěstí a ra-
dost.
 Věra Landová, tajemnice

Zprávy z radnice, kultura
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Kultura, rozhovor

„Naším úkolem je obhájit rodinu jako základ 
společnosti. Rozpady rodin patří mezi nejváž-
nější problémy současné doby – blahobytné  
a ekonomicky vyspělé.“  

Těmito slovy přijel v předposlední květ-
novou sobotu povzbudit mníšecké far-

níky, ale i poutníky z celé pražské arcidiecé-
ze kardinál Dominik Duka. V následujícím 
rozhovoru vyzdvihuje roli maminek, vzpo-
míná na vlastní rodiče a hodnotí sám sebe 
pohledem Malého prince. 

Skalku jako místo pro letošní Pouť rodin jste prý 
vybral vy, proč? 
Musím se přiznat, že toto je moje teprve druhá 
cesta do Mníšku a na Skalce jsem dnes poprvé. 
Ale toto místo mi učarovalo už dávno, při ces-
tách po arcidiecézi. Skalka je z dálky dobře vi-
dět, zpoza krásy stromů vystupuje tento poutní 
areál. Když jsme s lidmi okolo Centra pro rodinu 
domlouvali místo pro bohoslužbu, řekl jsem, že 
bych si přál ji mít tady, u Maří Magdalény. 
V čem hlavně jste přijel rodiny podpořit?
Považuji za důležité, aby rodiče vyslechli slo-
va uznání, poděkování a podpory. A abychom 
si při společně modlitbě vyprosili požehnání, 
které je skálopevné.
Ve své promluvě jste zdůraznil důležitost rodin 
jako pevného základu společnosti. Vaše slova 
jsou určena zejména mladým lidem, kteří ale 
dnes příliš netouží po rodinném soužití. Jak bys-
te jim vysvětlil, že rodina je něco, o co má smysl 
usilovat?
To vám musím oponovat, nemyslím si, že by 
mladí lidé netoužili po rodině. Nedávno mi to 
potvrdil jeden průzkum, podle něhož až 80 % 
mladých lidí touží po pevných vztazích a po ro-
dině. Podle mě je toto jejich přání a touha prá-
vě proto, že mnozí z nich toto štěstí neměli. 
Ale do zakládání rodiny se dnešní mladý člověk 
opravdu příliš nehrne.  
Ano, lidský věk se prodlužuje, mladí lidé mají 
možnost studia, cestování, poznávání světa, ale 
musí si také uvědomit určitý věk zralosti, který 
je nejvýhodnější pro založení rodiny. Ta hra-
nice je dnes posunována do doby, která není 
ideální, především pro pozdější růst dětí, které 
přijdou – a nebo  také nemusí přijít. Mladému 
člověku, který opouští svou původní rodinu  
a žije dlouho sám, se může stát, že velkou část 
svého života prožije sice podle sebe, ale v osa-
mocenosti a uzavřenosti a v pozdějším věku už 
pro něj bude náročné založit vlastní rodinu. 
Jaký je váš původ? Je známo, že tatínek byl profe-
sionální voják, za války činný v zahraničním od-
boji, za což byl později komunisty uvězněn. 
Pocházím z rodiny, která byla ze začátku pozna-
menaná tím, že rodiče byli odloučeni. Tatínek 
odešel z domu koncem roku 1943, těsně po 
mém narození,  a vrátil se v srpnu 1945. Takže 
v tom nejranějším dětství jsem tatínka neznal 
a když se pak vrátil z Anglie, viděl jsem v něm 
cizího muže ve zvláštním klobouku – kulaté an-
glické helmě – kterého jsem se nejprve obával.  
Jako voják z povolání ale stejně nebýval často 
doma, účastnil se nejrůznějších akcí, domů při-
jížděl jednou za dva týdny. Pak byl komunisty 

odsouzen, strávil dva roky ve vězení, náš spo-
lečný život začal až po pádu toho nejtvrdšího 
stalinismu, po úmrtí Stalina a Gottwalda. Až 
tehdy jsem poznal úplné rodinné soužití.
Ta doba musela být těžká, pro něj i pro vás...
Vždycky jsem věděl, že mám otce a že je za-
potřebí se za něj modlit. On o sobě také dával 
vědět, i v době, kdy jsem ještě neuměl číst, po-
každé na dopis přimaloval obrázek a mamin-
ka mi jej ukazovala. Otec byl pro mě ikonou.  
A v pozdějších letech, kdy jsem viděl, že podob-
ný osud sdílely desítky rodin v mém rodném 
městě, mi doslova učarovala role maminek, co 
všechno musely snést... Ani jedna z těch rodin 
se nerozpadla, to mohu s klidem konstatovat. 
V rozhovoru pro ČT také vzpomínáte, jak jste  
v té těžké době – coby malý prvňáček – pomá-
hal mamince tajně házet do Labe tatínkův ku-
lomet. Maminka byla odvážná. Vlastně všechny 
maminky mají svou výjimečnou roli odvážných, 
starostlivých pečovatelek, prvních průvodců po 
cestě životem. 
Tak tomu bylo vždycky, je to pravdivé i dnes. 
Nic se nemění. Napadá mě jedno staré příslo-
ví: „Když odejde matka, skončí domov, i když 
ostatní zůstanou“. V dětství vyrůstáme v blíz-
kosti maminky, ale hlavně se rodíme pod jejím 
srdcem. Tuto myšlenku jsem si rovněž uvědo-
mil, když jsem nedávno četl životopis zesnulé 
Olgy Havlové, také zdůrazňovala nezaměni-
telnou a jedinečnou roli maminky. Nikdo jiný 
nedokáže to, co ona.
Za jaké předané životní hodnoty jste vděčný vaší 
mamince?
Každý člověk musí vědět, že se drží slovo. A že 
věrnost druhým, starostlivost a péče o ně vy-
tváří nejkrásnější kvalitu života. 
V dětství vás prý také silně ovlivnila kniha Malý 
Princ od Exupéryho. Čím?
Vyrostl jsem v rodině vojáka, náš dům stál le-
tiště, Exupéry byl proto pro mě vzorem – On 
byl statečný pilot, On byl také mistr slova  
a štětce... Inspiroval mě svým pohledem a ži-
votní zkušeností. 
Jste veřejně činný, zastáváte stěžejní funkce  
v církvi, stýkáte se s mnoha lidmi. Z pohledu 
malého prince jste dospělý, zaměstnaný člo-
věk. Když máte žízeň, dokážete jít pomaloučku 
ke studánce, nebo spíše zamíříte k obchodníku  
s pilulkami proti žízni?
Přiznávám, že platí spíš ta druhá možnost. Mu-
sím říci, že nežiji, ale jsem žit, tedy chvilky od-
počinku si musím opravdu „utrhnout“. Někdy 
se sám sobě směji, že místo abych šel do lesa, 
čtu si knihu o přírodě. Ale je to tak.

 (per)

− rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou
slovo se musí držet Pátek 14. září 2012*

koncert jaromíra nohaviCi
Amfiteátr u Hostince Káji Maříka
* koncert je dosud v jednání

Sobota 15. září 2012
brDský Farmářský trh  
se soutěží  
o Pohár za nejlepší Kájovy Rozpíčky
Náměstí F. X. Svobody

Neděle 16. září 2012
běh naDěje  
– 5. ročník humanitárně sportovní akce
Start a doprovodný program – 
MKS V Lipkách

Sobota 22. září 2012
koncert skupiny výČep
Amfiteátr u Hostince Káji Maříka

Sobota 6. října 2012
brDský Farmářský trh 
Náměstí F. X. Svobody

Sobota 1. prosince 2012
aDvent na zámku
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Neděle 2. prosince 2012
světlo aDventní
Rozsvěcení vánočních svící  
a světel – náměstí F. X. Svobody,
adventní bohoslužba – kostel  
Sv. Václava

Prosinec 2012
mníŠeCká roŠáDa 
7. ročník otevřeného šachového 
turnaje
MKS Mníšek pod Brdy

Sobota 15. prosince 2012
vánoČní knoFlíkový trh
Živý Betlém, koledy, zvonohra...
Náměstí F. X. Svobody

Neděle 30. prosince 2012
přeDČasný silvestr
Živá hudba, ohňostroj, svařené 
víno....
Náměstí F. X. Svobody



návŠtěva kytína
V polovině dubna navštívili naši žáci na pozvání pana Báry a paní  
Cihelkové soukromou zemědělskou farmu v Kytíně. Po několika deš-
tivých dnech vysvitlo sluníčko, o to více jsme se všichni na výlet těšili.  
Po příchodu na děti čekal teplý čaj a voňavý koláč, který přišel k chuti. 
Po svačině jsme nedočkavě zamířili do statku prohlédnout si hospodář-
ská zvířata, která zde chovají. Cestou jsme se zdrželi u jedné ze zahrad, 
kde běhala  dvě roztomilá jehňata. Před statkem se na louce pásly krávy  
s telaty a uvnitř jsme mohli vidět spoustu malých selátek. Děti nebyly 
ochuzeny ani o pohled na koně, kteří  se pásli v nedaleké ohradě. Vidět 
na vlastní oči zvířata i s mláďaty bylo zvláště přínosné pro žáky první-
ho stupně, kteří toto téma měli v prvouce. Po prohlídce farmy a zod-
povězení zvídavých dotazů žáků jsme se přesunuli zpátky na zahradu.  
A tady čekalo na děti několik překvapení, která pro děti připravili ma-
jitelé farmy. Nejdříve jsme si upekli na ohni špekáčky. Po chvíli byla 
přinesena tajemná bedna, ve které se nacházeli malí králíci a dvě 
morčata. Radost dětí byla veliká, zvlášť, když si všichni mohli králíky 
pochovat. Většina dětí by si je byla odnesla nejraději domů. A posled-
ní, pro všechny opravdu nečekané překvapení, byl dárek pro každého 
žáka v podobě krásného fotbalového míče. Rozzářené oči dětí byly  
určitě pro majitele farmy tím nejlepším poděkováním a odměnou. 
Ještě jednou děkujeme za všechny naše žáky panu Bárovi, paní  
Cihelkové a jejímu synovi za vlídné přijetí, které není rozhodně  
v dnešní době samozřejmostí.

setkání s poliCií
10. května jsme se v prostorách MŠ 9. května zúčastnili prezentace prá-
ce Policie ČR. Žáci si nejprve vyslechli přednášku o chování v silničním 
provozu, do které se aktivně zapojovali. Posléze si mohli prohlédnout 
vybavení policejního automobilu a dvou policejních motocyklů. Pří-
slušníci policie ochotně odpovídali na otázky dětí, žáci si mohli vyzkou-
šet zvukové a světelné signály a obléci si policejní vesty. Toto setkání  
bylo pro žáky přínosem, mohli tak v praxi navázat na teoretické znalosti 
z měsíce dubna, který je měsícem bezpečnosti.

Učitelé a žáci ZŠ Komenského 886, nad zdravotním střediskem

ČaroDějniCe v zŠ
Jako každý rok, tak i letos se nám děti změnily na čarodějnice. Ve škole 
se objevily děti v nápaditých maskách. V 1. A, B pomáhaly děti s paní 
učitelkou Malé čarodějnici najít poklad, aby se mohla zúčastnit velké-
ho bálu čarodějnic. Přitom si žáci zopakovali dosud probrané učivo  
z matematiky a českého jazyka a užili si i mnoho legrace. 1. C měla 
také čarodějný den, děti se učily kouzla a zaklínadla. I zde bylo čaro-
vání součástí výuky.
Děti z 5. A a 5. B si prohlédly prostory mníšeckého zámku, tady jsou 
jejich postřehy: „Líbila se nám malá čarodějnice u okna, která po plesk-
nutí začala řvát. Nelíbila se nám čarodějnice, která měla rýmu.“ 

Mgr. Eva Branná

projekty ve výuCe
Hodiny zeměpisu v 6.třídě zpestřil Projekt atmosféra konkurz na hla-
satele počasí. Podmínky konkursu: hlasatel musí umět ukázat město 
na mapě, předpověď musí obsahovat všechny prvky počasí a jednot-
ky, mohou být meteorologické mapy, příprava na flash disc,  internet 
– prezentace před třídou pomocí dataprojektoru, moderátor musí mít 
alespoň část oblečení, charakterizující ráz počasí nebo místní oble-
čení. Předpověď může být parodií – viz TV Barrandov. Celá akce se 
zdařila, žáci byli úžasní.
tajemný svět ekvádoru a Galapág – pro žáky 7. tříd další zajímavý 
program projektu Planeta Země 3 000. 
projektový den s akademií geoinformačních dovedností – Praktické 
části předcházel teoretický úvod o sběru GPS dat a seznámení se s GPS 

Den Dětí v zŠ
V pátek 1. června jsme se neuči-
li a třídní učitelky připravily pro 
děti program. Někdo jel do kina, 
některé třídy vyrazily na turistic-
kou vycházku, jiné měly sportov-
ní dopoledne. Všichni bez rozdílu 
si dětský den naplno užili.

olympijský den ve 4. a 5. třídách  
Paní učitelky nás rozdělily do 
skupin, každá reprezentovala 
jeden stát – například Francii, 
Českou republiku, Slovensko, JAR  
a mnoho dalších zemí. Naše hry 
jsme zahájili společným během 
kolem hřiště. Pak jsme začali  
plnit jednotlivé disciplíny– skok 
do dálky z místa, hod na cíl, pře-
kážkový běh, střelbu míče do 
brány, štafetu, hod medicinba-
lem. Den dětí se nám všem moc 
líbil, paní učitelkám děkujeme  
za jeho přípravu.

Den dětí v 1. C – Den dětí byl 
zahalen rouškou tajemství. Děti 

se dozvěděly pouze to, že na ně 
čeká překvapení. Děti měly na  
pátek jediný úkol – přinést si hel-
mu na kolo. U zámku byly děti  roz-
dělené do skupin po dvou až třech  
a do ruky dostaly obálku na sbírá-
ní odměn (písmenek do tajenky) 
a mohly vyrazit plnit úkoly. Po  
vyluštění tajenky „Jdeme na 
koně“ si děti užily koně u Stárků. 
Ve stodole na děti čekalo občer-
stvení, které jim připravili rodiče.

ovčí farma – 1. A se vydala za zví-
řátky na malou ovčí farmu v Za-
hořanech. Kromě oveček si děti 
mohly pohladit a nakrmit i ko-
zičky, pochovaly si malé králíčky  
i chameleona, pohrály si s pej-
skem a okukovaly kachničky. Pak 
nám paní Gábina zahrála pohád-
ku O heřmánkové vůni a zazpíva-
la písničku. Nakonec si děti vyro-
bily z ovčí vlny skřítka. Nikomu 
ani nevadilo, že musel ujít něko-
lik kilometrů. Děti byly nadšené  
a to je přece prima.

Mgr. Lenka Veselá

ekoloGiCká výChova v zŠ
návštěva zoo – V dubnu navštívily děti ze čtvrtých tříd ZOO v Praze.  
V ZOO nás čekal pan průvodce a naše cesta za nejzajímavějšími zvířaty 
v ZOO mohla začít.Viděli jsme lachtany, tučňáky, hrochy, slony, gaviá-
ly, želvy a ještě spoustu jiných zvířat. A aby toho nebylo málo, druhý 
den jsme si namalovali zvířata, která jsme viděli a vyzdobili jsme si jimi 
třídu, aby nám ten prima výlet dlouho připomínala.

ekocentrum čapí hnízdo – Že se prvouka nemusí učit jen ve třídě, 
se děti přesvědčily na výletě na farmě v Semtíně. Rozličná plemena 
hospodářských zvířat a jejich chov, obojživelníci, život ve vodě, včely, 
tah ptáků - s tím vším se děti seznamovaly během exkurze po naučné 
stezce. Velký zájem také vzbudil tzv. labyrint, ve kterém se nachází ex-
pozice volně žijících zvířat ze Stanice pro zraněné živočichy Ochrany 
fauny ČR. Jsou zde umístěna trvale handicapovaná zvířata, která se už 
nemůžou navrátit zpět do volné přírody. 

tajemné sovy – Společnost ochrany dravců a sov Merlin k nám přijela 
s programem nazvaným Tajemné sovy. Sovy lidé obdivují pro jejich 
krásu a tajemnost. Jsou s nimi spojeny také různé pověry. Děti z prv-
ních až pátých ročníků se seznámily s většinou druhů evropských sov, 
dozvěděly se zajímavosti o jejich životě, některé si mohly pohladit  
a také uslyšely jejich hlasy. 

Den země – V pátek 20. 4. 2012 proběhla na naší škole oslava Dne 
Země se zaměřením na ekologii. Všichni se do školy vypravili v ze-
leném oblečení. Den Země je vhodnou příležitostí pro nás všechny, 
abychom se zamysleli nad přírodou a jejím významem pro člověka, 
zejména nad tím, jak se k ní chovat, jak ji chránit.

Ing. Dana Dalešická
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Školy
Práce žáků s GPS

Hoblinková dílna

přístroji. Pak následovala praxe v terénu – na hřišti měření rychlosti 
a vzdálenosti, pomocí GPS snímání zajímavých bodů (kostel, zámek, 
obchody, parkoviště apod.) a ukládání těchto informací. Poslední dvě 
hodiny žáci sebraná data přehráli do počítače do GIS a vytvářeli vlast-
ní mapy s nahranými body. Výsledek a výstup? Každý si vytvořil mapu 
se zajímavými objekty, které umí pojmenovat, seřadit podle času ná-
vštěvy, určit nadmořskou výšku objektu a mnoho dalších dovedností.
žijeme v mníšku, poznáváme městský úřad – Setkání žáků 6. roční-
ku s panem starostou a zaměstnanci městského úřadu je každoroč-
ně součástí projektu Moje obec v historii i současnosti realizovaného  
v rámci výchovy k občanství. Źáci se setkali s panem starostou a se 
zástupci jednotlivých odborů. Děti prokázaly, že jim osud školy i měs-
ta není lhostejný, ve svých vystoupeních reagovaly živě a spontánně  
a v závěrečném hodnocení ocenily prospěšnost této návštěvy.

Mgr. Ivana Matějková

kultura v zŠ 
Divadlo – návštěvu divadelních 
představení žáci opravdu mají 
moc rádi. Tentokrát to bylo před-
stavení Babu a papoušek v Diva-
dle v Dlouhé. Bylo to nádherné 
představení se spoustou zábavy 
a napětí, pěkný příběh i plno pís-
niček. Poslední divadelní předsta-
vení v tomto školním roce, které 
prvňáci navštívili, nás přeneslo 
do údolí skřítků. Dětem se pod-
le ohlasů příběh tří skřítků velmi 
líbil. Herci je opět vtáhli do děje, 
který byl postaven na dětské fan-
tazii, mezilidských vztazích a zvu-
kových efektech.
réva – cimbálová hudební sku-
pina. Mnozí žáci přicházeli na 
vystoupení s pocitem, že je cim-

bálovka nebaví. Všichni jsme byli 
mile překvapeni, že se typickými 
lidovými nástroji dá zahrát jazz, 
klasická hudba, filmové melodie, 
lidové písničky a dokonce i rock. 
Během vystoupení se žáci sezna-
movali s jednotlivými hudebními 
nástroji – housle, cimbál, basa, 
klarinet. Žáci slyšeli od Bedřicha 
Smetany Vltavu se zvukem cim-
bálu, píseň Glenna Millera, The 
Beatles, melodii z filmu Vinnetou, 
píseň Jožin z Bažin od Ivana Mlád-
ka, společně si všichni zazpívali 
lidovou písničku Tancuj, tancuj… 
a na závěr kapela zahrála píseň 
skupiny Kabát.
Škoda, že v Mníšku není hudební 
sál, ve kterém by celé vystoupení 
ještě více vyniklo.

Mgr. Miroslava Soušková

sport a soutěže v zŠ
atletika – Můžeme se pochlubit 
další zlatou medailí. Mladší chlap-
ci zabojovali v soutěži družstev  
v atletických disciplínách. Přebor-
níky jsme se stali ve sprintu na  
60 m, skoku dalekém a štafetě. 
Každý člen družstva (Dominik 
Dlouhý, Vojta Soukup, Robin Van-
čura, Petr Vodenka, Honza Nový, 
Jirka Kurka, Dominik Beran, Ri-
chard Stibůrek a Honza Koniecz-
ny) podal v závodě maximální 
výkon a má na zlaté medaili lví 
podíl. A abychom nezanechali 
ve stínu „zlatých chlapců“ naše 
další družstva, zmiňme i pěkné 
5. místo mladších dívek, 5. místo 
starších dívek a 8. místo starších 
hochů.

Do sportovních soutěží se za-
pojili i chlapci z 1. stupně účastí  
v 15. ročníku fotbalového tur-
naje mcDonalds Cup. Mladší 
žáci se ve své kategorii sna-
žili obhájit loňský postup do 
okresního kola, ale bohužel jim 
nepřálo štěstí. Starší žáci uhrá-

li dvě vítězství a jednu remízu 
stejně jako vedoucí tým. Byla to 
opravdu adrenalinová situace!  
A rozhodovalo skóre. O jeden 
gól měl soupeř lepší bilanci...

požární ochrana očima dětí – Žáci 
1. a 2. stupně se účastní každo-
ročně tradiční literárně výtvarné 
soutěže „Požární ochrana očima 
dětí“. Všechny práce postupují 
i do krajského kola. Úspěšnými 
byli v okresním kole Kateřina Hej-
nicová, 8. A, Matěj Čermák, 8.A a 
kolektiv třídy 8. B. 2. místo získali 
Petra Brabencová, 5. B a Tomáš 
Olša, 6. A.

zeměpisná olympiáda – vítězové 
okresního kola Vojta a Honza Za-
mazalovi reprezentovali naši školu 
v krajském kole Zeměpisné olym-
piády v Benešově. Ve velké kon-
kurenci vybojoval Vojta 11. místo 
z 23 zúčastněných v kategorii  
A a Honza 12. místo z 24 účastníků 
kategorie C. Oběma děkujeme za 
skvělé výsledky a výbornou repre-
zentaci naší školy!

Mgr. Alice Vejmolová

práCe s interaktivní tabulí v zŠ 
Před třídními schůzkami se rodiče mohli seznámit s interaktivními  
učebnicemi používanými ve výuce a s využitím interaktivní tabule. Tyto 
učebnice představil rodičům obchodní zástupce nakladatelství Fraus  
Mgr. David Bílek spolu s vyučující českého jazyka Blankou Majerovou. 
Každý z rodičů si mohl sám vyzkoušet, jak se na interaktivní tabuli pra-
cuje. Škoda jen, že o tuto ukázku mělo zájem tak málo rodičů.

Mgr. Alice Vejmolová

výlety Do prahy  
Ve středu 23. 5. se děti z 1. A, 1. B a 5. A vydaly do Prahy. Po železničním 
mostě jsme přešli Vltavu a po nábřeží došli na stanoviště lodí na Raší-
nově nábřeží. Odtud jsme podnikli hodinovou okružní jízdu lodí od Vy-
šehradu po Karlův most. Zážitkem pro děti bylo i proplouvání plavební 
komorou Mánes. Bylo nádherné počasí, a tak si děti mohly prohlédnout 
mnoho pražských památek a zajímavostí. Zpět jsme se pak vydali ko-
lem Žofína a Národního divadla, přešli nad Střeleckým ostrovem a za 
řekou na nás už čekal autobus a odvezl nás domů.
Žáci 8. a 9. ročníků navštívili v rámci výuky přírodopisu výstavu „Jedi-
nou věc, kterou máme všichni společnou, je naše úžasné lidské tělo. 
Během staletí ho lékaři zkoumali při operacích a pitvách. Nyní je toto 
vědění zpřístupněno všem. Naše výstava je tou nejmodernější učebnicí 
lidské anatomie na světě. Tato výstava navždy změní váš pohled na lid-
ské tělo,“ říká Arnold Geller, hlavní tvůrce exponátů výstavy The Human 
Body Exhibition.

Mgr. Jaroslava Čerešňová

sklář, hoblinky a natáČení Čt 
Ve středu 11. dubna nás ve škole navštívil sklář pan Zahradník. Dětem  
z prvních tříd vyprávěl o vzniku skla v přírodě i o jeho výrobě. Sklo řezal, 
ohýbal, foukal a dětem vyrobil skleněné zvířátko. Každý žák si sám vy-
foukl skleněnou kuličku. Ta se dá použít jako lupa nebo jako píšťalka.

Dalším velkým zážitkem pro děti z 1. stupně byly „hoblinky“. Děti se bě-
hem vyučovací hodiny seznámily se dřevem, nejdříve pozorovaly práci 
s pilkou, v další části si vyzkoušely vyřezat vlastní výrobek. Všichni byli 
z této práce nadšeni.
natáčení České televize – Děti z 1. C se zúčastnily natáčení České tele-
vize a zjistily, že příprava pořadu není vůbec jednoduchá záležitost. Na 
vlastní kůži si zkusily roli herců a i když některý záběr opakovaly i čtyři-
krát, vždy se snažily pozorně poslouchat pokyny paní produkční. 

Mgr. Jana Seibertová
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vystoupení pěveCkého kroužku  
na staroČeskýCh májíCh
Sobota 12. května byla sice chladnější než předchozí dny, ale počasí 
nezabránilo vystoupení pěveckého kroužku naší školy. Děti svými pís-
ničkami přispěly k vytvoření pěkné atmosféry na festivalu Staročeské 
máje v Mníšku pod Brdy. Vystoupení předcházelo „minisoustředění“ ve 
školní družině. Děti společně docvičovaly písničky na vystoupení, ale 
také soutěžily v družstvech v pěveckých i jiných disciplínách. Všichni 
zaslouží velkou pochvalu za práci i chování. Velmi mile  nás překvapilo, 
jak se k sobě chovají děti s tak velkým věkovým rozdílem, když mají 
společné zájmy. Těšíme se na spolupráci i v příštím školním roce.

Mgr. Renata Bolková

jak Dlouho nám vyDrží nové Školní hřiŠtě?
Všichni chápeme důležitost otevření nového multifunkčního hřiště  
u ZŠ v odpoledních hodinách pro veřejnost. Hřiště je zatím bez stálého 
dozoru, otázka hlídání hřiště správcem není vyřešena. Mylně jsme se 
domnívali, že veřejnost bude hřiště využívat  skutečně jen pro sporto-
vání. A jak to vypadá po 2 měsících veřejného provozu?  Na běžecké 
dráze je rozšlapaný a rozházený písek z doskočiště, odpadky povalují-
cí se po celém hřišti, nedopalky cigaret, lahve a plechovky od alkoho-
lických nápojů, psí i lidské exkrementy, rozřezaná síť, ulomená a tudíž  
i nezabezpečená branka. Víme, že se všichni návštěvníci hřiště nechova-
jí stejně. Je však zcela možné, že díky několika nezodpovědným jedin-
cům budeme nuceni hřiště uzavřít.

Mgr. Alice Vejmolová, ředitelka školy

výuka mimo Školu 
Škola v přírodě – Jak by na světě bylo krásně, kdyby nebylo mobilů... 
Tak jsme si často my učitelky povzdechly při pobytu na škole v pří-
rodě v Radostíně u Sychrova. Děti měly celý den spoustu programů 
- sportovaly, chodily na vycházky, soutěžily ve zpěvu a tanci, malova-
ly krajinu, poznávaly přírodu, nechyběl ani táborák a výlet na zámek.  
V jídelně jim chutnalo a pochvalovaly si, že dostanou přidat i řízek. 
Jen když k večeru dostaly mobily do ruky a mohly mluvit s maminka-
mi, někteří podlehli stýskání a my pak utěšovaly a hladily a držely za 
ruku dlouho do noci. Proto rada pro příště - mobily nechat doma a na 
stýskání nebude vůbec čas.

poznávací zájezd do německa a rakouska – Ve dnech 24. 5. – 25. 5. 
2012 měli žáci 2. stupně (7.-9. ročník) možnost vypravit se s CK Fran-
tiška Práška z Ústí nad Orlicí za hranice všedních dnů. Cílovým mís-
tem byla oblast Berchtesgaden v jižním cípu Německa. Během dvou 
dnů jsme navštívili solné doly v Berchtesgadenu, odpoledne nás na-
opak čekalo stoupání do závratných výšek Hitlerova Orlího hnízda  
(1834 m). Druhý den nás čekala projížďka lodí po jezeře Königsee. 
Procházka soutěskou Wimbachklamm okouzluje návštěvníky přede-
vším vodopády a horskou říčkou s nádherně modrou vodou. V oblasti 
Salzburku jsme si ještě udělali zastávku na zámku Hellbrunn a zadová-
děli si při vodních atrakcích. 

Stalo se tradicí školy, že na konci školního roku vyjíždějí žáci 9.tříd na 
cyklistický kurz. Během týdne děti společně s pedagogickým dopro-
vodem projedou blízké i vzdálené okolí Chlumu u Třeboně, obdivují 
krásy jižních Čech, úžasné cyklistické stezky a jsou nadšeni z množství 
najetých kilometrů. 

Mgr. Dana Žůrková

Co si přejí naŠe Děti
V rámci přípravy na příští školní rok jsme se ptali školních dětí, jak by 
rády trávily svůj volný čas, kdyby měly tu správnou příležitost. Na an-
ketě s nejmladšími dětmi spolupracovali rodiče, starší se rozhodovaly 
samy. Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme za ochotu.
Kdyby měly děti tu možnost, tak by se rády věnovaly ze sportovních 
odvětví basketbalu, volejbalu, nohejbalu, fotbalu, tenisu, hokeji, turis-
tice a cykloturistice, jízdě na koni, atletice, lukostřelbě, florbalu, všem 
možným druhům tance včetně baletu, golfu, motokrosu, bowlingu, 
orientačnímu běhu, gymnastice, plavání, skokům na trampolíně, józe, 
bruslení na kolečkových bruslích, paintballu, lezení po stěně, kin-ballu. 
Další děti by se rády věnovaly rybaření, akvaristice, teraristice, pozoro-
vání vesmíru, chemickým pokusům.
Z jazykové oblasti byl menší zájem o španělštinu a francouzštinu. Rádi 
bychom dětem také nabídli rodilého mluvčího pro konverzaci v anglič-
tině, i když o to samy děti neprojevily zájem, ale rodiče by tuto aktivitu 
jistě přivítali. Jistě by přivítali i angličtinu pro malé děti.
Z oblasti poznávání umění by je zajímala historie umění všeobecně, pak 
historie hudby, historie architektury, historie vývoje zbraní, historie odí-
vání, návštěvy muzeí a galerií, procházky historickou Prahou.
Z uměleckých činností by se rády věnovaly hudbě – hře na klavír, flétnu, 
kytaru, zajímá je zpěv, fotografování, tvůrčí psaní, čtení a ochotnické 
divadlo. Z oblasti rukodělných činností by se chtěly věnovat výrobě 
šperků, módnímu odívání, floristice, vykrajování z ovoce, chtěly by se 
naučit péct dorty nebo cukroví, vařit zajímavá jídla, umět správně a 
hezky prostřít, zajímá je kutilství všeho druhu, modelářství, chtěly by 
vyzkoušet různé zajímavé výtvarné techniky – dotvořit si šatník, vyrobit 
zajímavý a hezký dárek.
Jak se k tomu postavíme my – dospělí? Nejde nám o to, otevřít tolik 
pravidelných kroužků, ale nabídnout dětem i kratší aktivity v rozsahu 
několika hodin formou workshopů nebo seminářů, případně jednou za 
čas uspořádat dětem sobotní nebo nedělní turistickou vycházku nebo 
cyklistický výlet za zajímavým cílem. Rádi bychom je také formou besed 
seznamovali s různými zajímavými profesemi.
Najdou se mezi námi jedinci, kteří by to chtěli s dětmi zkusit a věnovat 
jim část svého volného času? Nabídnete nám své služby a ozvete se ke 
konkrétnějšímu jednání?
kontakty: e- mail zs.mnisek@seznam.cz / telefon 318 592 254, 318 592 877

 Mgr. Jana Seibertová, zástupkyně ředitelky

výsleDky Dotazníkového Šetření mapa Školy 
Děkuji všem rodičům a příznivcům Základní školy v Mníšku pod Brdy, 
Komenského 420, kteří svou reakcí na článek o mníšecké škole v MF 
Dnes dne 26. 5. 2012 podpořili současné vedení a pedagogy školy. 

O tom, že jste se školou spokojeni, svědčí i dotazníkové šetření Mapa 
školy, které již máme vyhodnocené od společnosti Scio. Celkem jsme 
rodičům rozeslali 430 dotazníků, k vyhodnocení se vrátilo 286 dotaz-
níků, což je 67 %. 

výsledky, které nám doručilo scio – stručný výčet:
vyjádření rodičů: Rodiče si nejvíc váží přístupu učitelů k žákům,  
k rodičům, vedení školy, kvality výuky. Spokojenost s materiálním 
zázemím: 26 % ano, spíše ano 45 % rodičů. Spokojenost s výzdobou 
tříd : ano 38 %, spíše ano 46 % rodičů. Spolupráce rodina – škola:  
66 % vyhovující, 8 % chce větší otevřenost, 15 % obě strany by měly 
spolupráci prohlubovat. Informovanost o škole vyhovuje: ano 52 %, 
spíše ano 35%. Třídní schůzky: vyhovují 78 % rodičů. Kvalitu výuky 
rodiče hodnotí ze škály 1-7 (1 – nejslabší, 7 – nejlepší): 74 % hodnotí 
5-7 body. Spokojenost s řízením školy: ano 43 %, spíše ano 41 %, ne  
2 %, spíše ne 6 %, 8 % neposoudilo. 

vyjádření žáků: Spokojenost se školou: průměr 3,4 ze 4 (ano – spíše 
ano). Žáci si váží kamarádů, akcí školy, PC, sportovních možností. At-
mosféra školního prostředí: 1.st. 2,72 bodů ze 3 bodů, 2.st. 3,32 bodů 

ze 4 bodů, do školy se těší 90 % žáků z 1.st. a 72 % žáků z 2.st.. Z 2. st. 
se 90 % cítí ve škole dobře, prostředí školy se líbí 89 % žáků.

Co zlepšit: Rodiče a žáci chtějí maximum znalostí, naučit se učit, vy-
hledávat informace, učit se pracovat v kolektivu. Rodiče si přejí zamě-
řit se více cizí jazyky, sport, výchovy, kroužky, změnit vztahy mezi žáky. 
Žáci požadují změny v jídelníčku, širší nabídku volitelných předmětů, 
někdy zajímavější výuku, na 2. stupni žáci chtějí více rozhodovat o vý-
běru práce, zařazovat více skupinové práce. 

Připomínkami, které souvisí s výukou se budeme zabývat a jistě na-
jdeme společně s rodiči a žáky co nejlepší řešení.

Mgr. Alice Vejmolová



mŠ 9. května 
Náš školní vzdělávací program, který vychází 
z tradic města a jeho okolí, má název Půjdem 
spolu do přírody. Tento program se pak sna-
žíme vhodně doplňovat vhodnými školními 
akcemi, které dětem přináší řadu zkušeností  
a zážitků. Motto našeho programu zní: Tam, 
kde se děti rády mají, hrají si a povídají. Slu-
níčko se na ně směje, spousta lásky všechny 
hřeje. Každý měsíc mají děti řadu doplňují-
cích programů a já bych nyní ráda poukázala 
na ty, které byly v letošním školním roce pro 
děti nejzajímavější.

září – jako tradičně pořádáme ve škole na 
zahájení školního roku divadelní představe-
ní, to letošní sponzorovala firma Miva a bylo  
O žábě. V tomto měsíci jsme dále pro děti 
pořádali požární den. Požárníci si s dětmi 
vhodně popovídali o tom jak se chovat v kri-
zových situacích a hlavně jim předvedli vše, 
co děti chtěly – vyprošťování osob, hašení 
atd. Děti si prohlédly hasičské auto - i na stře-
še, veškeré pomůcky, měly možnost si vše  
i vyzkoušet na vlastní kůži. Ještě, že bylo pěk-
né a teplé počasí, některé děti se tak vžily do 
role hasičů, že se nakonec musely jít převlé-
kat do suchého. Ale všichni byli plni spokoje-
ni, plni nových dojmů a zážitků.

v říjnu jsme se vypravili s dětmi do Divadla 
kouzel Pavla Kožíška do Líbeznice u Prahy, 
a to na představení S čáry kolem světa. Je  
s podivem, že i ti nejmladší se nebáli vystoupit 
na jeviště a ochotně, nebojácně a se zájmem 
kouzelníkovi asistovali – právě proto jsme 
měli první řady. Dále jsme s dětmi absolvovali 
podzimní výstup na Skalku – se stopovačkou 
a odměnami je to vždy pro děti dobrodruž-
ství. V tomto měsíci vítaly naše děti i nové ob-
čánky města, někteří vítali i své sourozence  
a to byl pro ně teprve důvod ukázat, co umí 
a předvést se.

v listopadu jsme si vyrazili do divadla Spej-
bla a Hurvínka v Praze, na představení Hur-
vínkova dobrodružství. To je vždy pro děti 
úžasný zážitek, vidět nejen představení, ale i 
loutky v nadživotní velikosti. Přestavení bylo 
sponzorováno firmou Hamé, takže si děti 
domů odnášely balíčky s firemními výrobky. 
Ve školce se nám předvedl i kouzelník se svý-
mi čáry a triky, které se dětem moc líbily, ale 
ještě se jim moc nevedly – ale co není dnes, 
může být příště, kdo ví, co se z našich dětiček 
vyklube. Rovněž pořad kouzlení s drobnými 
zvířátky a hudební pořad Podzime, podzi-
me se u dětí setkal se zájmem. Děti si s chutí 
zazpívaly, zaskotačily, ale také se pomazlily  
a seznámily s drobnými zvířátky a ptactvem.

prosinec je vždy na akce bohatý. Letošní rok 
jsme Mikuláše trávili v hornickém muzeu 
v dole Anna. Děti se ponořily (i s personá-
lem) do dolu, kde se setkávaly s permoníky, 
poté i se samotným peklem a čerty. Nako-
nec zhlédly děti i nebíčko, kde o nich Sva-
tý Petr věděl všechno. Někteří se divili, kde 
se vše dověděl, ale nikdo se nebál. Snad se 
trochu děti bály jen o své učitelky, když si je 
chtěl Belzebub v pekle nechat. Rychle lovily 

ve svých malých hlavičkách písničky, aby je 
tak vykoupily zpět. S dětmi jsme se účastnily 
vypouštění balónků štěstí, ani jsme se o děti 
nemuseli bát, měli jsme totiž svoje balónky 
s logem školy, takže jsme byli všichni vidět 
jak růže v trní. Vánoční besídka se jako vždy 
líbila, a to nejen vystoupení dětí, ale i tradič-
ní ochutnávka vánočního cukroví našich ma-
minek i babiček. Vzájemně se ochutnávalo, 
hodnotilo, předávaly se i recepty. Děti dále 
vystupovaly na vánočních trzích i v našem 
partnerském Domově důchodců, kde potě-
šily naše staroušky nejen vystoupením, ale  
i drobnými dárky. Učíme tak děti, aby si vážily 
stáří, aby byly schopné jednou svým rodičům 
i babičkám pomoci a postarat se o ně, nebo 
jen prostě zahřát duši. 

v lednu jsme zhlédli krásné představení - 
Policejní pohádku v divadle v Příbrami. Rádi 
tam často s dětmi jezdíme, představení jsou 
netradiční, divadlo je pro nás dopravně do-
stupné a děti se vždy těší, co bude ne jevišti 
nového. Děti si zařádily i na Besídce Jiřího He-
lekala – zapěly si své dětské hity a přitom si se 
vyžily i pohybově. Leden byl i měsícem zápisů 
do základní školy. I my jsme se svými svěřen-
ci navštívily družinu a základní školu – chce-
me, aby děti věděly, kam a do čeho že jdou. 
Nejdříve jsme navštívily všechny první třídy, 
zdrželi jsme se v áčku u Jarušky Čerešňové, 
kde je skoro celá třída našich loňských absol-
ventů. Prvňáčci nám ukázali, co už umějí - jak 
píší, něco nám i přečetli. Pro navození klad-
ného pocitu jsme dětem ukázali i nové hřiště, 
tělocvičnu a jídelnu, kde se mohly i občerst-
vit. To, že se děti nebojí vstupu do školy, pro-
kázaly už při zápisech, kterých jsem se jako 
pedagog zúčastnila. Děti se školy nebojí, ale 
jen nerady prý budou naši školku opouštět, 
raději by u nás zůstaly... Na to jim vždy říkám 
- každý by vás obral - neumíte si vše spočítat, 
nic byste si nepřečetly. Až vyrostete a něčím 
budete, přijďte se nám pochlubit, vždy vás 

rádi uvidíme. Odchod dětí z mateřské školy 
do ZŠ je vždy pro učitele něčím …. prostě ně-
čím co se nedá popsat. Do dětí každý z nás 
dal část sebe, o to teď přichází, ale každá z nás 
věří, že to, co do dětí vložíme, to také později 
sklidíme. Tak školáci, do toho a nedělejte nám 
ostudu. 

v únoru jme pořádaly olympijský den – sou-
těživost, dravost, schopnost vyniknout, uznat, 
že je někdo lepší, pochválit, povzbudit, vyhrát 
nebo prohrát – jsou projevy každému dítěti 
přirozené a o to tu jde. Nikoho neponižovat, 
nikoho nevyvyšovat. To je cílem tohoto dne. 
Každý se účastní, každý dostane ocenění  
a všichni společně tak mají radost nejen z po-
hybu, ale i z výsledku – není tak důležité vy-
hrát, ale zúčastnit se – prostě lidsky soucítit. 
V Příbrami jsme shlédly představení Jagaba 
a sedm loupežníků, děti pak předváděly lou-
pežnické triky i v autobuse, jak se do předsta-
vení vžily. Krásná byla dřevíčková dílna. Je to 
něco neuvěřitelného jak pro kluky, tak i pro 
holčičky. Akademický sochař si nejdřív vyba-
lí svá fidlátka, pak dětem poví krátce o práci 
se dřevem a následuje praktická část. Každé 
dítě má svůj dětský ponk s nástroji a na něm 
má dřevěný polotovar, který si sám dotváří. 
Je krásné sledovat, jak děti s nadšením, hob-
lují, šmirglují, malují, klíží, ale ten výsledek 
– vlastní výrobek si každý s hrdostí z dobře 
vykonané práce odnáší domů. Dále následují 
další praktické zkušenosti – zatloukání a vy-
tahávání hřebíků, šroubování, pilování tvarů 
a další zajímavé činnosti se dřevem. Na závěr 
si každé dítě vybere ještě výřezek ze dřeva, 
který si chce ještě domů odnést a sochař jej  
v okamžiku ze dřeva vyrobí.

březen je pro nás měsícem karnevalu. 
Náš karneval je pravý karneval se vším, co  
k němu patří – živá hudba, masky, soutě-
že, tombola. Za účasti rodičů tančí a zpívají  
v maskách nejen děti s učitelkami, ale i čas-
to i někteří mladší rodiče. Jsme rádi, když se 
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Jak se u nás děti maJí 
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rodiče zapojí a mohou sdílet radost společ-
ně se svými dětmi. Nevyhlašujeme nejlepší 
masky, všechny masky jsou krásné a zajíma-
vé – všechny děti dostanou za masku stejnou 
cenu. Vyhlašujeme aktivní rodiny a rodiny  
v maskách, prostě se tím bavíme my i rodiče 
a podporuje rodinnou sounáležitost. Je krás-
né, když i maminky přijdou za pankáče, Pipi 
punčochatou, doktorku, školačky a tatínkové 
za gaučáka, policajta, klauna, nebo vodníka. 
Přitom všem hraje k poslechu živá hudba, 
všichni se mohou občerstvovat – dortíky, 
chlebíčky, sladkosti, nápoje atd. Na závěr je 
vydávána i dětská tombola, kde vyhrává kaž-
dé dítě. Děti i rodiče se nechtějí rozejít a tak je 
často těch opravdu posledních písniček hned 
několik. Protože škola nemá tak velký pro-
stor pro pořádání této akce, zapůjčuje nám 
vždy prostory náš partner Domov důchodců  
a já bych tímto chtěla poděkovat jeho ředite-
li panu Honzíkovi Danielovi za jeho vstřícný 
přístup. Děti shlédly také zajímavé předsta-
vení v divadle U Hasičů – Obušku z pytle ven  
a druhý jeden ho podrobily ve škole srov-
nání s pohádkou, kterou znají. Jsou kritické, 
nebojí se většinou vyslovit svůj názor a to je 
dobře, společnost potřebuje nebojácné děti 
s vlastním názorem. V tomto měsíci jsme po-
řádali ve škole i den otevřených dveří. Aby 
měla možnost prohlédnout si naši školu co 
největší část veřejnosti, zvolili jsme tento 
den na sobotu. 

Učitelky jako pohádkové bytosti prováděly 
děti, rodiče i další návštěvníky po celé škole 
a vyprávěly jim, jak to u nás chodí. Každé dítě 
si odneslo od ředitelky sladkost i obrázek, tak, 
aby jejich první dojem a setkání se školou 
byl radostný a nezapomenutelný. Děti opět  
v tomto měsíci vystupovaly na vítání občánků 
a také se výkresy zúčastnily různých výtvar-
ných soutěží. Letos jsme se opět umístili a náš 
předškolák Matěj Špička zvítězil ve výtvarné 
soutěži s požární tématikou. Jen tak dál Ma-
těji….  

v dubnu jsme opět absolvovaly s dětmi jarní 
výstup na Skalku a děti shlédly krásné před-
stavení Královna barev. Zajímavý byl i kouzel-
ník Merlin, který se dětem moc líbil, zvláště 
jeho výtvory z balonků zdobí dlouho nejen 
naši školu, ale i pokojíky dětí doma. Každé 
dítě si domů odnášelo nějaké balónkové zví-
řátko – někdo chtěl pejska, jiný žirafu, med-
věda nebo lvíčka. Tak si děti uvědomily úsilí 
a práci, kterou vložil kouzelník do zvířátek  
a vážily si jí. S dětmi jsme šli i na návštěvu do 
místní knihovny. Pořad čtení pro školáky je 
plný hádanek, pohádek, tak, aby děti přitáhl 
do knihovny a vzbudil v nich zájem o četbu 
a knihy vůbec.

v květnu jsme jako tradičně pořádali be-
sídku k Svátku matek a rovněž jsme vystu-
povali s programem v domově důchodců  
a na májových oslavách našeho města. Krás-
né bylo představení Bubny z celého světa. 
Nejen ukázka, ale i praktické zkušenosti vždy 
děti uvádějí do varu, až zapomínají, že nejsou 
v Africe, ale ve školce. Policejní den ve škole, 
který nám zajistil otec našeho žáka pan Grun-
torád, byl pro děti nezapomenutelný. Kdo 
může s klidem říci, že seděl na nové policejní 
motorce v policejním autě nebo měl v rukách 
samopal, vestu a jiné policejní pomůcky. Rá-
mus policejních sirén byl slyšet po celém měs-
tě a přilákal k nám na školní zahradu i místní 
záchranáře, ti nelenili a přistavili k prohlídce  
i své záchranářské auto. Díky všem chlapcům 
v uniformách i oblecích za trpělivost a ocho-
tu. Byl to pro děti skvělý zážitek. S dětmi jsme 
si prohlédly i místní mníšecký zámek. Většina 
dětí viděla zámek poprvé, přestože v Mníšku 
bydlí již od narození. Líbil se jim, ale doma je 
prý lépe, bydlet by tam nechtěly. Dětský den 
jsme slavili s předstihem - 31.5. Rytířský den 
si děti na školní zahradě patřičně užily. Ry-
tířská zbroj, jízda na ponících, souboje. Děti 
byly přímo nadšené a všechno ještě doplnilo 
občerstvení od pana Klikorky – poháry, ovo-
ce, dětské šampíčko, ale na řízek k obědu jim 

„mají uČitelky kříDla“?   
Jsem učitelkou v naší mateřské škole 25 let. 
Práce s dětmi mne vždy bavila a snažila jsem 
se ze všech sil dát tomuto poslání vše - lás-
ku, ochotu, slušnost a pečlivost. Nevím, jestli 
se mi to vždy dařilo, ale stále jsem hledala 
možnosti, jak bych dětem zajistila maximální 
péči a lásku. Proto mi udělalo radost, když se 
do naší MŠ přišla podívat maminka se svou 
dcerou, která naši MŠ navštěvovala. Ohromně 
se jí u nás líbilo a vzpomínala na chvíle, kdy 
s námi prožívala nevšední dny své dcery. Její 
poděkování mám schované a vždy, když si ho 
přečtu, přebíhá mi mráz po zádech, naberu 
nové síly a pokračuji dál ve své práci. „Zazvo-
nil zvonec a školky je konec. Srdečné díky za vše, 
co jste otiskly do dušiček našeho človíčka a ještě 
Vám přeji hodně úspěchů a úsměvů ve Vaší prá-
ci. Moc děkujeme ! “    

Nevím, jak dnešní rodiče hodnotí naši práci  
a snahu. Nemají totiž moc času vnímat vše, co 
se ve školce děje a co jim chceme nabídnout do 
dalších let. Naše MŠ stále vzkvétá a je čím dál 
tím krásnější a modernější. Určitě je to zásluha 
všech, kteří ve školce pracují, protože jeden 
bez druhého bychom nic nedokázali. Chci moc 
poděkovat všem, kteří to s naší MŠ myslí vážně  
a upřímně. Upřímnost a slušnost je v této době 
potřeba a měli bychom to naučit také své svě-
řence, abychom dostávali zase taková krásná 
poděkování jako to z června roku 2005. 

A jak toto vyznání píšu, napadá mě otázka. Je 
učitelka anděl? Není, protože kdyby byla, už by 
asi uletěla. A tak by se mohlo v budoucnu stát, 
že se z učitelů stanou andělé doopravdy a oni 
uletí a zůstane tu po nich pusto a prázdno...

 Učitelka MŠ 9. května Mirka Kubová

ještě místo zbylo a k tomu hračka jako dárek, 
co víc si mohly děti ještě přát?

v červnu budeme, jako každoročně pořá-
dat schůzku s rodiči nově přijatých dětí, na 
které si vždy s rodiči vyjasníme, jak to u nás 
ve škole chodí. Krásné bude i představe-
ní velkých dravců na školní zahradě – nad 
hlavami nám budou létat poštolky, sokoli, 
orli, supi atd. Děti si mohou ptáky, pokud je 
unesou, i podržet. Teprve při osobním kon-
taktu si děti uvědomují, jak je důležité chrá-
nit živou přírodu. Na závěr roku se budeme 
jako každoročně loučit s našimi budoucími 
školáky. Děti si vždy připraví pro rodiče krát-
ké vystoupení, následovat bude šerpová-
ní, předání drobných dárků a volná zábava  
s občerstvením. Doufáme, že i letošní rok 
nám bude přát počasí a tato akce se usku-
teční na zahradě našeho mníšeckého zámku, 
kterou nám vždy ochotně zapůjčuje kastelán-
ka zámku. Děkujeme paní Digrinové a věříme  
v další spolupráci. 

Všechny tyto akce by nebylo možné realizovat 
bez skvělého kolektivu, který se bez ohledu 
na svůj volný čas věnuje nejen přípravě, ale  
i samým akcím, kolektivu chápajícímu, oběta-
vému dělat něco nad rámec svých povinností, 
kolektivu, který je hrdý na svoji školu. Děkuji 
všem učitelkám a personálním pracovnicím 
za skvělý přístup a příkladné nasazení.  

Ředitelka školy Marie Šretrová
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Co nového ve Fabiánku? 
Měsíc květen a začátek června 
byl ve Fabiánku bohatý na výlety 
a akce. Děti navštívily památník 
Karla Čapka ve Strži u Dobříše. 
Jely vláčkem, prošly se, pohrály si 
na krásné zahradě a zhlédly pří-
běhy „Pejska a kočičky“. Naše po-
děkování patří místním zaměst-
nancům, kteří jsou velmi příjemní, 
ochotní a vstřícní k dětem. 
Modrásci, třída starších dětí, vy-
razili do Prahy. S erudovaným 
průvodcem si děti prošly Stanici 
přírodovědců, která je umístěna 
v Drtinově ulici, viděly klokany  
s klokáňaty v kapse, opice s opičát-
kem, krokodýly, hady, koně, lamy,  
prase a jiná terarijní a domácí 
zvířata. Pozorně a se zápalem po-
slouchaly průvodce a kladly mu 
záludné otázky. Chvíli si pohrály 
na místním hřišti a občerstvily se  
v altánku. Po návratu nadšeně 
vyprávěly o svých zážitcích. Vřele 
vám návštěvu této stanice dopo-
ručujeme.
Jindy si děti udělaly výlet do-
pravními prostředky. Autobusem 

dojely do Prahy a přestoupily na 
vlak, který je odvezl do Řevnic. 
Dopravní prostředky jsou vděčné, 
děti radostně pozorovaly ubíhající 
krajinu. Krátkou procházkou došly 
na místní hřiště, kde se do sytosti 
vydováděly. 
Ve čtvrtek 31. května děti z Fabi-
ánka oslavily společně s dětmi 
ze základní školy Komenského 
886 Mezinárodní den dětí. Děti a 
paní učitelky z této školy pro naše 

Modrásky a Žluťásky připravily 
hravý a pestrý program na celé 
dopoledne. Na výtvarné dílničce 
si děti vyrobily berušky, kreslily na 
tabuli, prošly sportovní stanoviště 
v tělocvičně, hrály si na zahradě  
a na závěr se sešly u bohatě pro-
střeného stolu s dobrotami. Dě-
kujeme paní ředitelce Mgr. B. Pal-
lagyové i všem paním učitelkám  
a dětem ze základní školy Komen-
ského 886 za perfektně připrave-

ný program a za krásně prožité 
dopoledne.
V pátek 15. června proběhla v ba-
rokním areálu Skalka naše tradiční 
akce, při které se jsme se rozloučili 
se stávajícími členy a přivítali čle-
ny nové. Pro děti byla připravena 
stanoviště s úkoly. Modrásci za-
zpívali a zahráli na flétničky pod 
vedením lektorky Marušky a Žlu-
ťáskové si připravili básničku pod 
vedením lektorky Lenky. Na závěr 
si na ohni upekli buřtíky a těstové 
červíky.
V těchto dnech se začíná za vel-
ké pomoci a finančního přispění 
města Mníšek pod Brdy rekon-
struovat prostor v Domově pro 
seniory na Skaleckém náměstí.  
V těchto prostorách první týden  
v září zahájíme školní rok 2012/2013 
s 29 nově přijatými a 3 stávajícími 
dětmi. V létě nás čeká dokončení 
rekonstrukce, zařizování a výzdo-
ba, aby si děti v září mohly hrát, 
učit se a spát v krásně a vesele při-
pravených místnostech.

Za občanské sdružení Fabiánek 
Andrea Kučerová

Dětský Den  
První červnová neděle patřila  
v Mníšku dětem – občanská sdru-
žení Oáza, Fabiánek a Rorejs pro 
ně připravila tradiční dětský den 
v areálu kynologického cvičiště. 
Poté, co děti prošly trasou plnou 
zábavných úkolů, si mohly pro-
hlédnout i vyzkoušet hasičskou 
techniku, společně s městskými 
policisty zastřílet na terč, zdolat 
horolezeckou stěnu či zaskákat 
na nafukovacím hradu. Kreativní 
jedinci zaplnili výtvarnou dílnu  

a ti zvídaví se zase zblízka sezná-
mili s řadou netradičních chemic-
kých a fyzikálních pokusů. Vrcho-
lem bylo vystoupení šermířské 
skupiny, které mělo velký ohlas u 
dětí i rodičů. Příjemné odpoledne 
zakončilo opékání špekáčků a po-
sezení u ohně.

Pořadatelé děkují kynologickému 
klubu za zapůjčení cvičiště a za 
pomoc s organizací všem rodi-
čům – dobrovolníkům, hasičům  
a městským policistům.

Radka Volfová a Andrea Kučerová

krásné prázDniny!  
Mateřské centrum Oáza děkuje všem dětem, 
maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům, 
tetičkám, strýčkům - zkrátka všem, kteří po 
celý školní rok do MC docházeli, za jejich pří-
zeň. Přejeme všem krásné prázdniny a bude-
me se těšit opět v září!!!

Dne 19. května proběhla open-air výstava 
„Dříve než vypukne požár“ k 20. výročí založe-
ní mateřských center v ČR a k 10. výročí zalo-

žení Sítě mateřských center v ČR. Tato výstava 
byla součástí doprovodného programu akce 
pražské arcidiecéze Pouť rodin na Skalku. 
Součástí této výstavy byla i výtvarná dílnička 
pro děti, které přes počáteční ostych nakonec 
vyráběly vše, co bylo k dispozici. Podporu 
Mateřskému centru Oáza vyjádřil i Honza Po-
tměšil a utvrdil nás, že děláme správnou věc! 
Všem, kteří výstavu shlédli a navštívili i naši 
dílničku, děkujeme.

Za MC Oáza Eva Wollnerová, koordinátorka

ČaroDějniCe  
na Farní zahraDě 
Na konci dubna ožila farní zahra-
da společným setkáním malých 
čarodějnic, čarodějníků i civilistů. 
Sdružení Oáza pro všechny do-
razivší děti připravilo čarodějné 
úkoly, ve kterých se to hemžilo ne-
topýry, hady a jinou čarodějnou 
cháskou. V čarodějné dílně si děti 
vyrobily společníka všech čaroděj-
nic kocoura, pak si mohly zahrát  
v pohádce, která byla pochopitel-
ně o čarodějnicích, těch hodných 
i zlých. Dobro samozřejmě zvítě-

zilo. Hurá! A mohly se péct vuřty  
a skákat na čarodějném nafukova-
cím hradě.

Velký dík všem, kteří vytvořili bá-
ječnou čarodějnou atmosféru. 
Díky paní Janouchové za krásné 
čarodějné kulisy, Poštovní spo-
řitelně za zapůjčení hradu, díky 
řeznictví pana Nováka za finanční 
příspěvek na vuřty, díky organizá-
torům a hercům a díky samozřej-
mě také všem rodičům a dětem za 
hojnou účast.  

Na setkání s vámi a vašimi dětmi 
na dalších akcích se těší

Občanské sdružení OÁZA   
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Rozhovor

Kdo to byl Jan Nepomucký? Světec z dáv-
ných dob české historie není hrdinou, 

kterého bychom si často připomínali. Přes-
to bychom o jeho příběhu něco vědět měli: 
byl člověkem, který dokázal obětovat svůj 
život tomu, čemu věřil. A lidé z Mníšku mají 
k připomínání si tohoto mučedníka dob-
rý důvod navíc: u lesovny stojí jeho nová  
socha. S akademickým sochařem Petrem 
Váňou, který ji vytesal podle kopie z dílny 
barokního sochaře Platzera, jsme si poví-
dali o jeho tvorbě. 

Vedle sochy svatého Jana z Nepomuku pro Mníšek 
jste ve stejné době vytvořil ještě další dvě sochy to-
hoto světce. Čím vás jeho osobnost oslovila? 
Postavu Jana jste mi nejdřív „naordinovali“ vy, 
lidé z města Mníšku pod Brdy. A já jsem za něj 
rád, protože nikdy dřív jsem o tom chlapovi ne-
přemýšlel. Nejprve jsem pracoval na vaší zakáz-
ce, pak mě – náhodně ve stejné době – oslovili 
další dva lidé se stejnou prosbou. 
Ty tři sochy se hodně liší: vytvořil jste menší sochu 
do výklenku Kaceřovského mlýna, kopii barokní 
sochy pro Mníšek a nakonec sochu, která je umís-
těna na dně Slapské přehrady. 
Vzájemně se doplňují. Mníšecká socha od ba-
rokního sochaře Platzera nezpodobňuje Jana 
z Nepomuku jako ikonu, ke které bychom měli 
vzhlížet, ale odráží jeho vnitřní příběh. Platzer 
nevychází z vzoru tehdejší doby – Brokofa, který 
jako první vytvořil sochu tohoto světce na Kar-
lův most a podle které ostatní pracovali, vzali ji 
jako model a dál rozvíjeli jen kompozici. Sochař 
Platzer postavu světce pojal jinak, snažil se vžít 
do jeho příběhu, zachytil jej v momentu, kdy 
se Jan opírá o kříž a vzhlíží k anděli, který drží 
v ruce medailon s vyobrazeným Palladiem. Při 
práci na kopii téhle sochy za mnou přišel sou-
kromý sběratel, který si přál také sochu Jana, tu 
jsem se snažil vymodelovat klasicky jako ikonu 
a nakonec mě oslovili potápěči, abych zhotovil 
sochu Jana Nepomuckého do vodní hloubky. 
Ta práce trošku navazovala na sochu v Mníšku 
– také jsem chtěl udělat svou sochu s vlastním 
příběhem, která by vyjadřovala, jak já chápu 
příběh Jana z Nepomuku.
Legenda říká, že coby zpovědník královny Žofie 
byl umučen, protože nechtěl vyzradit zpovědní 
tajemství... Jak vy chápete jeho příběh?
Královna Žofie zemřela za nevyjasněných okol-
ností. Její manžel král Václav IV. údajně prohlá-
sil, že ji omylem zadávil jeho lovecký pes, nešel 
jí ani na pohřeb. Já jsem se do jejího příběhu 
vžil a přijde mi, že se musela svěřovat svému 
zpovědníkovi s tím, že se bojí svého muže, jaký 
je ukrutník... On, jako citlivý člověk jí chtěl po-
moci, což se ale nepodařilo, ve skupině jej za-
jali a nakonec jej sám král vlastní rukou upálil v 
mučírně. Jestli to nebyla pomsta za to, že chtěl 
pomoci královně Žofii, třeba i král na něj žárlil, 
možná ji Jan Nepomucký platonicky miloval...
Vaše socha pod vodou zpodobňuje světce ve chví-
li, kdy je jeho tělo prohnuto do mírného oblouku a 
jakoby nadnášeno, v napřažených rukou vyzdvi-
huje kříž, nad kterým je umístěna hlava anděla. 
Dívá se na svatého Jana, který se zároveň snaží 

dotknout jeho dlouhých vlasů. Podle toho co říká-
te, je andělova tvář portrétem královny Žofie?
Ve chvíli, kdy lidé z okruhu Václava IV. shodili 
umučené tělo Jana Nepomuckého z Karlova 
mostu do vody, nastává okamžik, kdy on od-
chází z tohoto světa a zároveň vstupuje do míst, 
kterým věřil. 
Přichází mu naproti anděl, který má podobu 
právě královny Žofie. Když jsem ten výjev mo-
deloval na skici, držel se Jan oběma rukama 
kříže – atributu jeho víry, který zároveň propo-
juje oba dva pohledy. Ale pořád mi to připada-
lo smutné, jako kdyby kříž byla zátěž, která ho 
utopila, tak jsem to nakonec předělal – a Jan se 
na soše jemně dotýká andělových vlasů. Jako 
že se v poslední chvíli dotkne té krásy, za kterou 
bojoval.
Je to příběh člověka, který bránil ženu proti ne-
spravedlivému vladaři. Přišel o život, ale oběto-
val svůj život tomu, co mělo smysl. 
Socha má vlastní webové stránky, kde je mimo 
jiné zaznamenáno, jak byla usazována: vy jste 
svoje dílo těsně před jejím ponořením do hloubky 
naposled pohladil. S čím jste se loučil?
Do příběhu Jana Nepomuckého jsem se tak 
vžil, že mi skoro bylo líto, jak mi sochu schovali 
pod vodu. Možná je to ale tak, že všichni, kteří 
se o něco snaží, musí se s tím v určitou chvíli 
rozloučit... a třeba pak přijde chvilka, kdy si člo-
věk může ty vlasy znovu pohladit. 
Není vám líto také to, že sochu, která je umístěna v 
40 metrech pod vodou, neuvidí moc lidí?
Na světě je mnoho soch a vždyky jsem si říkal, 
že dobrá je ta, u které se lidi zastaví a dívají se. 
Má silný příběh, jeho zpodobněním poutá po-
zornost a „vypráví“. Všimněte si, kolik je po Pra-
ze soch, které jsou lehce dostupné, ale málokdo 
se na ně koukne, buď mají slabou vyjadřovací 
schopnost, nebo se na ně lidé ani nechtějí dí-
vat. Když ale uděláte sochu na skryté místo, 
kam lidé jdou proto, aby ji viděli - přímo touží 
po tom, aby si ji prohlédli - tak je to možná víc, 
než když ji dáte na veřejné prostranství, kde si ji 
nikdo nevšimne. Je sice všem na očích, ale neži-
je. Nikdo ji nevidí.
Když se u mníšecké sochy Jana Nepomuckého 
zastaví člověk, který do kostela běžně nechodí a 
postavu mučedníka nezná – co by měl vidět? Jak 
by socha měla k němu promlouvat? 
Potěšilo by mě, kdyby řekl: „Pěkný, jak tohle 
mohli udělat!“ a poznal, že socha je řemeslně 
dobře zpracovaná. Taková chvilka je čest pro 
každého sochaře a zároveň prvním krokem  

k tomu, aby se dotyčný zastavil a skrz dobře 
odvedené řemeslo se dostal k vizím, které jsou  
v soše ukryté. 
Běžně asi nikdo neuvidí, jak je socha podseka-
ná zevnitř, kdy jsme pod ní leželi a šťourali se 
dlátem v záhybu, kam už ani pomalu nejde sáh-
nout, jsou ale chvilky, kdy to lidské oko pozná 
– zasvítí sluníčko, vznikne stín... Tyhle momenty 
dělají řemeslo řemeslem. Také doufám, že když 
se to někomu bude líbit, ani to nezničí. 
Když se skrz řemeslo člověk k soše „přiblíží“, za-
čne se jí pak dívat do tváře, hledá výraz, který 
se jí autor snažil vtisknout – tak, jak pochopil 
příběh toho, koho zpodobňuje, jak jej viděl ve 
své hlavě, vysekal do kamene. 
Když jsem dělal tuhle kopii Platzerovy sochy, 
byl jsem se podívat na ostatní jeho díla, abych 
poznal, jak pracuje. Snažil jsem se znovu oživit 
jeho sochu, aby ten, kdo půjde kolem, ji nemi-
nul jako to, co nevidí, ale aby se zastavil, měl po-
cit z dobrého řemesla a třeba řekl: „Ten Platzer, 
to byl dobrý sochař“. Takový je úkol toho, který 
dělá kopii. Na druhou stranu, já jsem se od Plat-
zera také něco naučil, mohl jsem pokračovat  
v jeho myšlenkách, vůbec mě přivedl k tématu 
Jana Nepomuckého a mohl jsem si jeho příběh 
zpracovat po svém – v soše na dně přehrady. 

S Petrem Váňou si povídala Karolína Peroutková

Akademický sochař Petr Váňa (*1965) studoval 
obor sochařství na Střední umělecko průmyslové 
škole kamenické v Hořicích a Akademii výtvarných 
umění v Praze. Zabývá se sochařskou tvorbou při 
obnově sakrálních staveb, volnou tvorbou, restau-
rováním uměleckých památek a dalšími projekty. 
Realizoval řadu kopií barokních soch (sousoší 
Vzkříšení Krista v pražské Loretě, čtyři sochy evan-
gelistů na průčelí kostela Nejsvětějšího Salváto-
ra v Praze). Svá díla vystavuje na individuálních  
a kolektivních výstavách. Je organizátorem  
Sochařského sympozia Cesta mramoru v Dobři-
chovicích. O soše Jana Nepomuckého pod vodou 
se dozvíte více na www.sochapodvodou.cz.

− rozhovor se  sochařem Petrem Váňou, 
který pro Mníšek oživil sochu Jana 
Nepomuckého

Znovu pohladit ty vlasy

Původní sochu mučeníka Jana Nepomuc-
kého vytesal barokní sochař Ignác František 
Platzer v roce 1756. Použil k tomu nekvalitní 
pískovec z pražského Petřína, který obsaho-
val hodně hlinitých vrstev. Nynější kopie je 
zhotovena z božanovského pískovce, což je 
jeden z našich nejkvalitnějších a nejvhodněj-
ších pískovců. Socha je složena ze dvou dílů: 
postavy světce, na niž je na čepech nasazený 
andělíček. Její zhotovení trvalo jeden rok.  
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Kultura, společnost

staroČeské máje 2012   
Počasí mníšeckým Staročeským 
májům příliš nepřálo, přesto se 
všechno odehrálo podle tradice. 
Ze zámku vyšel v půl druhé od-
poledne průvod vedený kape-
lou Třehusk a malými jezdci na 
opentlených koních. V bryčce ta-
žené dvojspřežím dorazil k pódiu 
na mníšeckém náměstí starosta 
Mníšku Petr Digrin, který neod-
mítl žádající o právo k pořádání 
májů a jako vždy právo udělil. 
Slavnost mohla začít – a bylo 
na co se dívat. Vystoupení dětí  
z mníšeckých školek a škol, pre-
miéru líšnického dětského sboru 
i výkony dospělých odměnili di-
váci zaslouženým potleskem. 

JB

brDský kos 2012 
V sobotu 26. května 2012 se v za-
hradě Státního zámku Mníšek pod 
Brdy uskutečnil 12. ročník dětské 
pěvecké soutěže BRDSKÝ KOS.  
12. ročníku oblíbené pěvecké sou-
těže letos přálo počasí - slunečné, 
i když trochu větrné. V krásném 
prostředí zahrady Státního zám-
ku Mníšek pod Brdy se soutěžilo 
se ve čtyřech kategoriích: 5–8 let, 
9–13 let a 14–18 let a v kategorii 
skupinového zpěvu bez věkového 
rozlišení. Z úst mladých zpěváků a 
zpěvaček (někteří z nich stanuli 
na pódiu opakovaně, podruhé  
v kategorii skupin) zaznělo celkem 
34 písní. Soutěž moderovala Vlaď-
ka Pirichová, známá rozhlasovým 
posluchačům z Dámského klubu 
Frekvence 1. 
Porota ve složení Zora Jandová 
(předsedkyně poroty, zpěvačka 
a herečka), Eva Jarolímková (zpě-
vačka, Patronky), Aneta Christo-
vová (publicistka a moderátorka 
Dámského klubu Frekvence 1) a 
Jakub Noll (jazzový bubeník a hu-
debník) vyhodnotila jako nejlepší 
tyto zpěvačky a zpěváky:

i. věková kategorie (5-8 let)
1.  Barbora Sluková z Mníšku  

(Když se zamiluje kůň)

2.  Natálka Frintová z Mníšku  
(Princezna ze mlejna)

3.  Tereza Mlejnská z Újezda  
u Cerhovic  
(Na kočičím bále)

ii. věková kategorie (9-13 let)
1.  Adéla Karbanová z Hrubého 

Jeseníku (Spinkej)
2.  Filip Strejc z Hořovic 

(Hledám děvče na neděli)
3.  Zuzana Valešová z Čisovic (Mně 

se líbí Bob)
3.  Nela Hofmanová z Říčan (Hore-

hronie)

iii. věková kategorie (14-18 let)
1.  Markéta Kopičková z Příbrami 

(Bound to You)
2.  Petr Marek z Prahy 5 - Zbraslavi  

(Live Like You Were Dying)
3.  Adéla Hofmanová z Říčan 

(Atlantida)

iv.  kategorie – skupinový zpěv  
bez rozlišení věku

1.  Septet dívek z Třebotova  
(Adéla Flekalová, Martina 
Zounková, Alena Horáčková, 
Zuzana Kolací, Anna Černá, 
Karolína Jelínková a Klára 
Maříková)  
s písní Kovbojský bál

2.  Duo Lucie Homolková (Dobříš) 
a Lucie Houdková (Rosovice)  
s písní When You Believe

3.  Duo Eliška Hošková a Nela 
Hofmanová  
(obě z Říčan) s písní Příběh 
nekončí

Cenu diváků získala s písní Mercy 
on Me Lucie Homolková  
z Dobříše.

Soutěž podpořila řada sponzorů, 
díky nimž mohli soutěžící obdržet 
bezplatně občerstvení, vítězové 
skutečně hodnotné ceny a všichni 
i malou upomínku na účast v sou-
těži. Krásné keramické ceny pro 
vítěze a upomínkové plakety vy-
tvořil pan Jaroslav Jocov, plakety  
s logem soutěže Zuzana Zápalová. 

Jarmila Balková

hraje Celá roDina   
Zajímavý projekt se podařil Zá-
kladní umělecké škole v Mníšku 
pod Brdy. V pátek 13. 4. 2012 pro-
běhl v tanečním sále ZUŠ 1. ročník 
netradičního koncertu Hraje celá 
rodina. „Do této akce se zapojilo 
celkem šest rodin žáků naší školy. 
Mladí a nadaní žáci ZUŠ se v tento 
podvečer spojili se svými rodiči, 
sourozenci či jinými příbuznými 
a hrou na hudební nástroj nebo 
zpěvem potěšili zajímavým výbě-
rem skladeb posluchače koncer-

tu,“ říká vedoucí mníšecké Základ-
ní umělecké školy Iva Bydžovská. 
Děti tak měly možnost pochopit, 
proč vlastně mají na nástroje hrát 
a jaký význam a smysl to pro ně 
do budoucna má.
V dřívějších dobách bylo dobrým 
zvykem, že se v rodinách společně 
muzicírovalo. Dnešní uspěchaná 
doba tomu moc nepřeje. Přesto 
se najdou rodiny, ve kterých tuto 
tradici dodržují, protože hudba 
lidi sbližuje.

Iva Bydžovská, vedoucí učitelka 
ZUŠ Mníšek pod Brdy

Barborka Sluková s Brdským kosem Druhá mezi nejmladšími  
– Natálka Frintová
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Kultura, společnost

pouť roDin na skalCe    
Necelé dvě stovky poutníků při-
putovaly v předposlední květno-
vou sobotu 19. května na Skalku, 
kde se konala Pouť rodin pražské 
arcidiecéze. Slavnostní mši před 
kostelem svaté Maří Magdalé-
ny celebroval kardinál Dominik 
Duka. Církevní slavnost pokra-
čovala odpoledním programem 
na zámku v Mníšku, který nabídl 
čtení Bible s Janem Potměšilem, 
besedu s kardinálem, divadlo pro 
děti, výstavu oslavující dvacet let 

od vzniku mateřských center v ČR 
a jiné. Kardinál Duka také vysvětil 
zámeckou kapli. 
Poutníci na Skalku putovali pěš-
ky, výjimečně přijeli autem. Stará 
cesta do poutního areálu tak byla 
o sobotním ránu zaplněná lidmi. 
Prudkou, kamenitou cestu zdo-
lávali děti se svými rodiči, mladí 
partneři,  ale i starší manželské 
páry. Manželé Žákovi z Prahy byli 
jedněmi ze starších manželských 
dvojic, kteří si troufli na výšlap 
do prudkého kopce. Na rozdíl od 
jiných se ale celou cestu drželi za 

ruku a vzájemně se tak podpírali 
při chůzi mezi kameny. Co jim 
pomohlo k tomu, aby po letech 
manželského soužití dokázali ko-
pec na Skalku vyšlapat ruku v ruce 
společně? „Tolerance,“ odpovídá 
pan Žák. „Ta je opravdu důležitá. 
Každý má „své“ už když se mladí 
berou a vzájemná odlišnost trvá 
po celý život. Musí se trpělivě sná-
šet,“ doplňuje jeho paní. 
Povzbuzení k tomu, aby manže-
lé společně překonávali nesnáze  
a drželi pospolu, zazněly také 
během promluvy kardinála Do-
minika Duky, který podtrhl i ste-
žejní roli rodiny při formování celé 
společnosti. Zdůraznil, že stát ji 
neumí nahradit, nedokáže bez ní 
fungovat. 
Kardinálova slova si přijela po-
slechnout také početná rodina 
z Dolních Počernic. „Smysl této 
pouti vidím hlavně v potvrzení 
hodnot: společně se posílíme  
v přesvědčení, že rodina má vel-
kou hodnotu a smysl. Dnes jsou 
normální rozvody, my si ale mys-
líme opak – přirozené je držet po-
spolu,“ uzavřel otec rodiny.

Karolína Peroutková

výstavy slovinskýCh 
výtvarníků na skalCe    
V neděli 13. května se uskutečnily 
na Skalce dvě vernisáže.
V sále kláštera byla otevřena expo-
zice obrazů Edo Gregoriče Krásy 
Slovinska, v interiéru kostelíka sv. 
Maří Magdalény pak soubor děl 
slovinských výtvarníků pod ná-
zvem Pocta Franci Zagoričnikovi. 
K této expozici byl na vernisáži  
k dispozici i krásný barevný kata-
log a nápaditý plakát, které přivez-
la partnerská strana ze Slovinska.
Obě výstavy měly společnou ver-
nisáž v sále kláštera, za osobní 
přítomnosti Edo Gregoriče, auto-
ra děl vystavených v sále kláštera  
a Živko Kladnika, zástupce výtvar-
níků vystavujících v kostelíku sv. 
Maří Magdalény.
Vernisáž svým krásným vystoupe-
ním obohatila skupina Upanišady 
z Prahy-Vinoře pod vedením paní 
Zdeny Novotné, která také zareci-
tovala český překlad jedné z bás-
ní Franciho Zagoričníka. Krásnou 
květinovou výzdobu připravila 
paní Daniela Preissová.
Obě expozice si bylo možno pro-
hlédnout do neděle 10. června. 
Návštěvníci oceňovali nejen tra-
diční krajinomalby Edo Gregoriče, 
představené jemnými akvarely  
a precizními kresbami, ale i origi-
nalitu děl výtvarníků vystavujících 
v kostelíku,  z nichž mnozí jsou ve 
své zemi vysoce ceněnými umělci.

JB

výstavy na skalCe 
Červen – září 2012

16. 6. – 8. 7. 2012 
věra krumphanzlová  
OBRAZY A ILUSTRACE

14. 7. – 5. 8. 2012 
petra Doležalová  

a libor Špaček 
ÚTĚK NA TAHITI (fotografie) 

Vernisáž s projekcí filmu  
v sobotu 14. července 2012, 

15.00. 
Autobus pro seniory.

11. 8. – 2. 9. 2012 
martin přibil, karol Šmehil  

VE ZNAMENÍ SV. BARBORY 
(fotografie z hornického prostředí) 

Vernisáž s hudbou  
v sobotu 11. srpna 2012, 15.00. 

Autobus pro seniory.

8. 9. – 30. 9. 2012 
jiří skořepa  

OBRAZY 
Vernisáž 8. 9.  

v rámci kulturního programu  
Dnů evropského dědictví 2012

15. 6. – 15. 7. 2012
magdalena kolářová  

OBRAZY, PLASTIKY

21. 7. – 26. 8. 2012
václav mach-koláčný 

VIA CRUCIS – obrazy
(vernisáž 21. 7.  

v rámci kulturního programu
Skalecké pouti 2012)

2. 9. – 31. 10. 2012 
jitka Štenclová 

KRESBY A OBJEKTY 
Vernisáž s hudbou  

v neděli 2. září 2012, 15.00. 
Autobus pro seniory.

Výstavy jsou přístupné  
v sobotu, neděli a svátek  

od 10 do 17 hod.,
v úterý-pátek od 13 do 17 hod.

www. mnisek.cz
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hraDozámeCká noC s ohňostrojem 1. září 2012   
Od 16.00 do 00.00 – odpolední a noční show pro děti i rodiče zakončená 
ohňostrojem – pohádkové podvečerní prohlídky, hudba, tanec i šerm.

akCe na státním zámku mníŠek poD 
brDy 

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

29. – 30. 6. 2012  
od 20.30 

Mníšecká alotria a obléhání mníšeckého zám-
ku 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. 2012 
od 11.00 – 18.00

Zahradní slavnost nejen pro zamilované – 
Rozbal svůj svět pohádek – Oživlé památky

8. 7. 2012 
od 11.00 – 16.00

Šermířská vystoupení 6. 7. 2012  
od 11.00 – 15.00

Šermířská vystoupení 15. 7. 2012 
od 11.00 – 15.00 

Skalecká pouť 21. – 22. 7. 2012

Útes – romanticko-dramatická životní pouť 
francouzského šlechtice – Oživlé památky

11. 8. 2012 
od 20.30

Hradozámecká noc 1. 9. 2012 
16.00 – 00.00

Ulovil někdy něco baron Kasta? Co slýchával  
v okolních lesích? Zábavné prohlídky  
pro dospělé i rodiny s dětmi o zálibách  
baronových – Oživlé památky

27. – 28. 10. 2012
10.30 – 15.30

Útes
– přeDstavení na zámku    
Touha, láska, naděje,  
poznání, návraty  
v hudebně-dramatické  
koláži na motivy románu 
Útes. Multimediální  
představení podle  
historického románu  
z Francie a Španělska  
16. století. V sobotu  
11. srpna od 20.30 hodin. 
Vystoupí Richard Pachman  
a Vladimír Kirikov.
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Kultura, společnost, diskuse, sport

PRO DOSPĚLÉ
JAKOUBKOVÁ, Alena
MANŽEL, KTERÝ ŠTĚKÁ, 
TAKY KOUŠE
Když šestnáctiletá Sonja 
otěhotní, převrátí jí to život 
naruby. 

KELEOVÁ-VASILKOVÁ,  
Táňa                                                                                             
DVA ŽIVOTY                                                                                                                           
Život je plný překvapení 
–  důkazem toho je i příběh 
Anny a Veroniky. 

NESBØ, Jo
SPASITEL
Detektivní román z volné 
série s Harrym Holem,  
nejlepším kriminalistou 
policie v Oslo.   

TAYLOR, Patrick
DOKTORE, TO BYSTE SE 
DIVIL
Kinky Kincaidová je po-
hodová hospodyně, která 
se stará o dva často velice 
přepracované doktory. 

FIELDING, Joy
AŽ JI UVIDÍŠ
Život Marcy Taggartové se 

roztříštil na kousky. Před 
dvěma lety ztratila svou  
milovanou dceru, která 
údajně zahynula v Irsku  
při nehodě na moři...  

MAC CARTHY, Cormac
KRVAVÝ POLEDNÍK ANEB 
VEČERNÍ ČERVÁNKY NA 
ZÁPADĚ
Syrový příběh o řádění 
gangu nájemných zabijáků 
na texasko-mexických hra-
nicích v letech 1849-1850.

KOSATÍK, Pavel
VĚRA ČÁSLAVSKÁ – ŽIVOT 
NA OLYMPU
Autorizovaný životopis 
zachycuje vůbec poprvé 
uceleně a plasticky celou 
dosavadní životní dráhu 
jedné z nejvýznamnějších 
českých žen nové doby.

ŠABACH, Petr
MÁSLEM DOLŮ
Petr Šabach se zamýšlí nad 
otázkou, proč vás nějaké 
vlezlé okolnosti stále nutí 
měnit plány a odkládat 
odpočinek, který byste 
tolik potřebovali, na dobu 
neurčitou.

Výpůjční doba červenec – srpen

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

Pro dospělé:  
Čtvrtek   830 - 1100  1200 - 1800

Pro děti:  
Středa   800 - 1100  1200 - 1400

KNihOVNA  
 Mníšek pod Brdy

PRO DĚTi
KREJČA, Miroslav
STRAŠIDLO DOUDLO
Soubor pohádek vypráví  
o malém strašidýlku Doudlu  
z lesa Svákova u Soběslavi. 

KARAFIÁT, Jan
BROUČCI
Nové vydání Karafiátových 
Broučků s kouzelnými  3D 
ilustracemi Aleše Čumy.

MARKOVÁ, Danuše
PSÍKOV
Pohádky plné psích příběhů, 
které se odehrávají ve vesnici 
Psíkov a v nichž vystupují velcí, 
malí, chytří, zlobiví, snaživí 
i hladoví psi nejrůznějších 
plemen. 
 
GORDON, Roderick
ÚTOK Z PODZEMÍ
Dobrodružství Willa Burrowse 
pokračuje! Styxové se znovu 
vynořili z Podzemí na Povrch. 

KROLUPPEROVÁ, Daniela
SPOLEČENSTVO KLÍČNÍKŮ
Na cestě za prastarým tajem-
stvím bude třeba překonat 
spoustu překážek, ale to, co na 
konec zjistíte, vám vezme dech.

EICHLEROVÁ, Ilona  
- HAVLÍČKOVÁ, Jana
LOGOPEDICKÉ POHÁDKY
Autorky vytvořily dětem blízké 
pohádkové příběhy, a to na 
nejčastěji procvičované skupi-
ny hlásek. Kniha je pomocní-
kem při nacvičování správné 
výslovnosti.

ÚspěCh mlaDýCh Fotbalistů 
Starší přípravka FK Mníšek pod Brdy ve svém prvním soutěžním ročníku okresního přeboru 
obsadila krásné třetí místo. Náš velký dík patří všem malým fotbalistům za vzornou reprezen-
taci jak samotného klubu, tak i města Mníšek pod Brdy, jemuž tímto zároveň děkujeme za 
finanční podporu našich nejmenších.

Za FK Mníšek pod Brdy Radomil Hošek, trenér přípravky a držitel licence A-UEFA

oChrana příroDy  
vs. politiCký boj? 

Na zasedání Zastupitelstva dne 29. břez-
na svým jedním bodem ve veřejné dis-
kusi roztočil p. Pavel Jeřábek v následu-
jících týdnech diskusi a zvýšený zájem 
veřejnosti na téma spalovna v Mníšku 
pod Brdy. Následně jsem tak uvítal ak-
tivitu, která přišla ze strany zastupitele 
JUDr. Vilimovského a dalších občanů 
ve formě mailů, které po Mníšku pod 
Brdy kolovaly. Již v těchto mailech byla 
zmínka o založení sdružení a spolupráci 
s radnicí!

Jaké bylo mé překvapení na neformál-
ním veřejném setkání dne 17. května, 
kde jsem se dověděl, že zde již máme 
nové sdružení pod názvem Zdravý Mní-
šek. Zajímavé je, že „Myšlenka k založe-
ní našeho sdružení se zrodila 3. 5. 2012, 
kdy se spontánně sešlo kolem 50 rozhoř-
čených a znepokojených občanů měs-
ta, hledajících jednoznačnou odpověď 
na téma spalovny odpadu na Mníšku.“ 
(Zdroj: www.zdravy-mnisek.cz). O zro-
zení myšlenky 3. května bohužel nelze 
věřit, neboť právě v uvedených mailech, 
které jsem dostal již 29. dubna, o tomto 
záměru založení sdružení je uvažováno. 
O spontánnosti tak nemůže být také řeč. 
O tom, že má občanské sdružení vlastní 
petici jsem se dověděl také až na tomto 
veřejném setkání. A proč? Protože jsem 
nevěděl, že nějaké sdružení vůbec exis-
tuje!

Zaznělo zde mnoho kritiky na adresu 
radnice. Ne, že by si ji v některých bodech 
nezasloužila, ale kdo má poslouchat tři-
krát nebo čtyřikrát za sebou stejná slo-
va! Konstruktivní nabídku na spolupráci 
jsem však nezaznamenal.  Pravdou je, že 
velká EIA, pokud k ní vůbec dojde, může 
trvat dost dlouho. Může to být i několik 
let. Za dva roky bude čas komunálních 
voleb.Tak mě mrzí, že již nyní to chvilka-
mi vypadalo jako předvolební kampaň.

Zklamáním byla pro mě malá účast ve-
řejnosti.Když na jedné straně vypustím 
tábor „Radnice“ a na druhé straně tábor 
„Zdravý Mníšek“, tak kolik tam zbylo lidí 
ze široké veřejnosti? Stačily by prsty 
na rukou, případně na nohou. Skončilo 
vše pro veřejnost podepsáním jedné  
z petic? Na to si musí odpovědět každý 
sám.

Mgr. Eduard Navara
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ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

blahopřání
Dne 21. července 2012 se dožívá 50 let pan Pavel Vokurka  
z Mníšku pod Brdy.

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

poDěkování
Děkujeme všem, kteří projevili účast s úmrtím pana Josefa Lišky.

Za celou rodinu dcera a syn

poDěkování hasiČům
Pan Luboš Mašek, autolakovna Řitka, děkuje mníšeckým hasičům za rychlý 
a profesionální zásah při požáru dílny.

Děkujeme Mníšeckému Zpravodaji za vzpomínku  
na JUDr. Ivana Taliána. Při této příležitosti bychom rádi upozornili  
spoluobčany, že vyšly knižně jeho spisy „Eseje“, je možné je zakoupit  
v  Rymaňské 425 nebo se informovat na tel. 722 004 025  
nebo 723 136 313.

poDěkování   
Chtěla bych já i ostatní účastníci zájezdu touto cestou poděkovat 
panu Václavovi Melichovi (,,VINOTÉKA DOBRÝ ROČNÍK“), který uspo-
řádal zájezd na jižní Moravu s návštěvou vinného sklípku. Bohatý pro-
gram, který pan Václav připravil,  se nám všem moc líbil a pěkně jsme 
si zájezd užili. Těšíme se zase někdy příště.

Za všechny děkuje Emilie Hoxhajová    
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uzávěrka č. 216 
Uzávěrka č. 215 je v pátek  24. srpna 2012 do 10 hod. 

pro příspěvky dodané do podatelny MÚ,  
v pondělí 27. srpna 2012 do 8 hod. ráno pro příspěvky 

zaslané mailem.

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

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

PRODÁM ZDěNOU ŘADOVOU gARÁž (23 m²) v ulici Řevnická,  
elektřina je zavedena.  Cena dohodou. Tel.: 602 323 657.

Nabízíme Dětský klub MADLENKA jako alternativu celodenní péče  
o dítě v mateřské školce. Kytínská 970, Mníšek pod Brdy,   
Tel. 602 326 351, 721 301 193, klubmadlenka@seznam.cz.

NAbÍZÍM PRODEJ NEbO PRONÁJEM gARÁžE na starém 
sídlišti v Mníšku pod Brdy. Podrobnosti na tel.:737 273 813

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
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▪ 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

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
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Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

www.femat.cz
Tel.: 800 400 104
Tel.: 242 406 325

FEMAT,spol. s r.o.
Výpadová 2313
15300 P-5 Radotín

Důvěřujte.
Prověřujeme my

Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu 
zcela transparentní a bezpečnou záležitostí s možností výhodného financování. 
Program ŠKODA Plus přináší výhody jako např.:• 12 měsíců záruka,
• výkup Vašeho vozu,
• výhodnější pojištění vozu,
• čtyřletá záruka ŠKODA AUTO, od prvního uvedení do provozu.

Kompletní aktuální nabídku najdete na www.skodaplus.cz nebo nás můžete 
rovnou navštívit. Poradíme Vám s výběrem.

SKODA_Plus_NEW_V2_CLR_DYN_20dc827ae5c14c9e937638c67734abcb_indd   1 11/12/2011   1:03:13 AMKola
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

inz_storek_188x128_05:Sestava 1  29.4.2011  10:06  Stránka 1

• individuální přístup

• všestranné celodenní aktivity

• základy anglického jazyka

• vstřícná spolupráce s rodiči

• stravování + pitný režim

Mníšek pod Brdy
Tel.: (+420) 603 301 310
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NOVÉ DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA SLUŽEB

NOVÍ MAKLÉŘI NOVÉ NEMOVITOSTI

DOMY
BYTY POZEMKY

GENERAL REALITY a.s. - pobočka Mníšek pod Brdy
Pražská 13, 252 10, Mníšek pod Brdy
tel. +420 313 034 113, fax. +420 233 323 966
mnisek@general-reality.cz, www.general-reality.cz

OTEVÍRÁME NOVOU POBOČKU!

. slavnostní otevření 18.7. od 13:00

. v průběhu července
  . odhad tržní ceny nemovitosti zdarma
  . akční ceny developerských projektů

Pražská 13
Mníšek pod Brdy
+420 313 034 113
mnisek@general-reality.cz
www.general-reality.cz

GENERAL REALITY a.s.





p. joseF anDrejČák, o.Cr.
V současné době je farářem ve Starém Kníně. V době svého 
působení v Mníšku pod Brdy se zasloužil o obnovení novodo-
bé tradice konání Skaleckých poutí. Je řeholníkem Rytířského 
řádu křížovníků s červenou hvězdou. do péče tohoto řádu jsou 
svěřeny farnosti Živohošť, Nový Knín a další.
Hlavní patronkou řádu je jeho zakladatelka sv. anežka Pře-
myslovna, jejíž liturgický kult byl křížovníkům povolen 
Svatým stolcem již ve středověku, tedy dávno před jejím 
blahořečením (3. 12. 1874) a svatořečením (12. 11. 1989). 
Křížovníci, kteří vznikli ze špitálního bratrstva, se starali  
o nemocné chudé i poutníky, avšak většina jejich špitálů  
a hospiců zanikla za husitských válek. V souvislosti s rela-
tivním poklesem počtu duchovenstva, došlo k postupnému 
přetvoření špitálního řádu v řád řeholních kanovníků, jejichž 
hlavní činností je duchovní správa v inkorporovaných farách. 
Řád dodnes finančně podporuje činnost řady nemocnic, ačko-
liv sám žádnou nespravuje.

Chinaski 
Stálice české pop-rockové scény. V roce 1987 ji – pod názvem 
Starý hadry – založili kamarádi Michal Novotný alias Malátný  
a Pavel Grohman. Za dobu své existence získala řadu ocenění 
(např. dvakrát cenu anděl - Skupina roku, Zlatou a Platinovou 
desku za rekordní počet prodaných nosičů, ocenění deska 
roku – nejhranější interpret v českých rádiích, ocenění Sku-
pina roku v anketě Český slavík atd.).
letos v únoru hrála skupina ve Velké Británii, kde vystoupila 
na dvou místech – v londýně v klubu 229 theVenue společně 
s Katarínou Knechtovou a pak v nedalekém Brightonu, v klu-
bu the Hydrant. 
Současnými členy skupiny jsou Michal Malátný, František 
táborský, Petr Kužvart, Śtěpán Škoch, ondřej Škoch a otakar 
Petřina jr.

brouCi banD – the beatles revival
absolutní špička na poli Beatles revivalových skupin. Skupina 
má za sebou více než 800 úspěšných koncertů nejen v Česku  
a na Slovensku, ale i v evropě (anglie, Německo, Polsko, Ma-
ďarsko, Rakousko, Slovinsko...). K hudbě Beatles přistupuje 
s velkým respektem. Skladby má nastudované s dokonalou 
přesností – žádný, ani ten sebemenší detail, nesmí být opo-
menut. Zvukovou stránku samozřejmě doplňuje zcela au-
tentická pódiová show, ve které Brouci používají originální 
nástroje (Höfner, Rickenbacker,Gibson, epiphone, ludwig...) 
a dobovou aparaturu (VoX). Několik sad přesných kopií kos-
týmů včetně originálních Beatles bot jen umocňuje naprosto 
dokonalý zážitek z vystoupení. 

Skupina účinkovala  např. v Royal County Hall v londýně 
nebo ve Španělském sále Pražského hradu za účasti pre-
zidenta ČR. dosáhla prvního místa a ocenění „Nejlepší 
skupina“ na mezinárodním festivalu revivalových sku-
pin v Polsku, objevila se i v mnoha televizních pořadech. 
Byla vybrána jako předkapela britské legendy Uriah Heep  
v rámci jejich Best of tour v Čechách a na Slovensku nebo  
k vystoupení při příležitosti oslav diamantového výročí vlá-
dy královny alžběty II, které se konaly na britské ambasádě 
v Praze.

váClav maCh-koláČný
Václav Mach-Koláčný žije a tvoří na Vysočině ve Žďáře nad Sá-
zavou. Za svůj druhý domov však považuje také jižní Moravu 
od Brna až po Pálavu. Příjmení Koláčný připojuje na stálou 
památku svého dědečka z matčiny strany Josefa Koláčného 
(byl posledním toho rodu), který pro něho v dětství velmi 
mnoho znamenal. 
Věnuje se malbě, kresbě a počítačové grafice (v osmdesátých 
letech se zabýval také fotografií). do svých kompozic vnáší 
svět pocitů, iluzorních invencí a barevných fantazií a takto 
osobitým stylem vytváří „krajiny duše“ a „duše krajin“. ty prv-
ní – obrazy duchovního světa – představují figurální tvorbu  
s převážně biblickými, antickými nebo současnými tématy. Pro 
ty druhé nachází inspiraci jak na Vysočině, tak i na jižní Moravě  
– v krásném kraji jeho manželky na Kyjovsku, kam pravidelně 
jezdí za svými blízkými. Krajinu však zobrazuje nikoli reálně, 
ale magicky, včetně její „vlastní duše“. 
V Mníšku v kostelíku sv. Maří Magdalény vystaví jednu ze 
svých křížových cest.

pavel vanGeli
loutkář a herec Pavel Vangeli začal amatérským loutkovým di-
vadlem v divadélku Radar a Říši loutek. Po absolutoriu lK daMU 
1977 nastoupil angažmá v divadle Spejbla a Hurvínka, odkud 
odešel 1981 do svobodného povolání. První zahraniční festivaly  
v belgickém Gentu, francouzském Charleville Mézières (off 
pouliční program) a španělské Segovii odstartovaly zájem 
dalších. 

V současné době hraje na loutkových a pouličních festivalech  
v evropě, občas v asii a Jižní americe. V roce 1999 získal 
v italském San Miniato na loutkovém festivalu la luna é 
azzura hlavní cenu la luna d´argento (Stříbrný měsíc).  
V roce 2000 byl odměněn na divadelním festivalu v italském 
Udine-Cividale cenou Marioneta d´oro (Zlatá marioneta).  
S představením Swingující Marionety vystupuje s úspěchem  
i na zahraničních hudebních festivalech. 

varhanní  
konCert  
DuChovní huDby
marek valášek je ab-
solventem HaMU, oboru 
dirigování. Na Pedagogic-
ké fakultě UK absolvoval 
obor HV - sbormistrovství 
a na týnské škole obor 
regenschori. V sezónách 
2002-2006 zastával místo 
sbormistra ve Státní ope-

ře Praha. V roce 1996 založil a dodnes vede soubor Piccolo 
coro & Piccola orchestra, se kterým pravidelně vystupuje  
v Čechách i v zahraničí. V červnu 2011 se stal absolutním 
vítězem Festivalu sborového umění v Jihlavě a na prestižní 
soutěži v rakouském Spittalu získal 1. cenu v hlavní kate-
gorii se zvláštní cenou za interpretaci soudobé skladby. Je 
hlavním varhaníkem kapucínského kostela P. Marie andělské  
v Praze na Hradčanech.
naděžda Chrobáková vystudovala sólový zpěv na umě-
lecko-pedagogické fakultě ostravské Univerzity ve třídě 
Mgr. J. Hoštákové-drahovzalové. Ve studiu zpěvu pokračo-
vala na aMU v Praze u doc. M. Hajóssyové. Již během studia  
v Praze začala veřejně vystupovat a spolupracovat s mno-
ha ansámbly a hudebníky. Pěveckou praxi  si rozšířila také 
účastí na několika pěveckých interpretačních seminářích, 
soutěžích a mimo jiné i hostováním ve Státní opeře Praha  
a v divadle a. dvořáka v ostravě. 
veronika hádková vystudovala hru na hoboj na pražské 
konzervatoři ve třídě prof. F. X. thuriho. Ve studiích pokračovala 
na Pedagogické fakultě UK, kde pod vedením prof. M. Košlera 
absolvovala obor sbormistrovství. Vystupuje v různých komor-
ních souborech i sólově. Jako hobojistka spolupracuje a natáčí 
s řadou pražských sborů (Čeští madrigalisté, VUS, Piccolo coro, 
Pueri Gaudentes ad.). Nahrávala též pro Český rozhlas a tele-
vizi (např. adventní koncerty). od roku 2004 působí také jako 
hudební pedagog.
markéta valášková je studentkou Pražské konzervatoře ve 
třídě prof. F. Součka. Během studia na ZUŠ u prof. l. Štětinové 
získala několik ocenění, např. 1. cenu v krajském kole soutěže 
ZUŠ nebo čestné uznání I. stupně na Prague Junior note. 
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