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Inzerce

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU „V NOVÉM“ 
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE, V EDENU I FABIÁNKU
Jistě už víte, že žáčci naší základní školy Komenského mají 
novou paní ředitelku. Mgr. Michaela Pažoutová se pustila do 
práce naplno. Kromě jiného, ve velmi krátké době vznikly také 
zbrusu nové internetové stránky školy, které jsou barevné a pů-
sobí vesele. Co je ale hlavní - jsou velice přehledné a dozvíte se 
tam všechny potřebné i zajímavé informace. 

Rozhovor s paní ředitelkou si můžete přečíst uvnitř tohoto čísla 
Zpravodaje. 

Od září byla nově otevřena „kruhová“ mateřská škola v sídlišti 
Eden. Začalo do ní chodit 25 dětí. Tým, pod vedením paní ředi-
telky Petry Poučkové, pod kterou budova spadá, se na otevření 
velmi dobře připravil a tak mohla být byla školka 3. září otevře-
na do plného provozu. Budova školky je velmi pěkně řešena 
a moderně vybavena.  

Pokud máte chuť, přijďte se do nové školky v Edenu podívat. 
V sobotu 6. října od 9.00 DO11.30 hodin proběhne ve školce 
Den otevřených dveří. Těšit se na Vás budou paní ředitelka 
i paní učitelky.

Poděkování patří také Občanskému sdružení Fabiánek. Sdru-
žení se přestěhovalo do nových prostor v přízemí domova pro 
seniory. Stavební úpravy místností hradilo město, ale většinu 
prací si rodiče dělali sami, a to včetně vybavování a malování. 
Velkou měrou přispěli i sponzoři, za což jim patří poděková-
ní. Prostory jsou nyní větší, takže děti budou mít víc možností 
k různým aktivitám a rozvíjení svých programů. Všichni společ-
ně si pak od nového umístění Fabiánku slibujeme začátek soci-
ální inkluze, tedy mezigenerační spolupráci a „vzetí mezi sebe“ 
týkající se hned tří generací – dětí, rodičů a seniorů.

Všem školským zařízením i občanským zařízením a „jejich“ dě-
tem přeji úspěšný, ale i zábavný a pestrý školní rok. Učitelkám 
a lektorkám dětí pak přeji hodně sil a pozitivní energie a spous-
tu dobrých nápadů. 

 Dr. Petr Digrin, starosta

ROČNÍK 37, ČÍSLO 216  září 2012
Město Mníšek pod Brdy ZDARMA
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Slovo starosty

Vážení Mníšečtí, Lhotečtí a Rymaňští, 
jistě jste již zaslechli, že se podařilo prosa-
dit nové rozpočtové určení daní (RUD). Byla 
dlouhodobá snaha drtivé většiny starostů, 
aby se tak stalo a nakonec byla korunována 
úspěchem. K čemu je to dobré?
Většinu daní, s kterými na městě hospoda-
říme, získáváme přerozdělováním od státu, 
a to podle počtu obyvatel. Celý proces se 
děje podle poměrně složitého vzorce. Od 
1. ledna 2013 se tento vzorec změní, a to tak, 
že velkým městům, jako je Praha, Brno, Ostra-
va a Plzeň, ubude a těm zbývajícím městům 
a obcím přibude. V případě našeho města pů-
jde o navýšení reálně asi o 8 miliónů korun.
Jsem tomu rád, protože nebudeme nuceni 
prodávat vlastní pozemky jen proto, aby-
chom získali peníze na opravu veřejných bu-
dov (jako je například škola), na opravu silnic 
nebo případně i úřadu. Většina takto získa-
ných prostředků přirozeně půjde do nejpo-
třebnějších oblastí, a to právě do školství 
a rozbitých komunikací.
Rád bych ale také upozornil na problém, kte-
rý nás, obyvatele města, tíží již delší dobu. 
Tím problémem jsou divoká prasata. Je to 
problém velký a z úrovně města a našeho 
úřadu vlastně samostatně neřešitelný. Pře-
množování divokých prasat už začíná být 
neudržitelné i z úrovně kraje a bude nutné 
do problému aktivně zapojit ministerstvo 
i parlament. Připravujeme konkrétní interpe-
laci k ministrovi zemědělství Petru Bendlovi. 
Zapojíme všechny obce mikroregionu i šir-
ších celků.
Ptáte se, proč je prostě nepostřílíme? Existují 
mnohá zákonná omezení – např. povolená 
množství kusů, které je možno střílet. A i 
když máme výjimku z některých uložených 
opatření, což nám umožňuje větší a jistější 
odstřel, ostatní ji mít nemusí. Pak se stává, 
že mláďata rychle nahradí odstřelené mladší 
kusy, které jsou více produktivní... Prasata na-
víc velice rychle migrují, za den jsou schopna 
urazit i 50 km! Pachové ohradníky už takovou 
účinnost nemají a mnoho je neodrazují. Chci 
vás ujistit, že děláme vše, co je v našich silách, 
abychom našli dobré a účinné řešení.

               Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

  ZM souhlasilo s  úplatným nabytím  pozemku p.č.1937/17 o výměře 2531 m2, orná 
půda v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství z vlastnictví 
společnosti OPTREAL, spol. s r.o. do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za kupní 
cenu 2 000,- Kč, dále s úplatným nabytím staveb víceúčelového sportovního hřiš-
tě, dětského hřiště - herních prvků DRAK včetně oplocení, chodníku, sadových úprav (vše 
umístěné na pozemku p.č.1937/17  v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy) z vlastnictví společnosti 
OPTREAL do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 3 000,- Kč, dále 
s úplatným nabytím staveb veřejného osvětlení, vodovodu, přeložky vodovodu, splaškové 
kanalizace gravitační a tlakové v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy, specifi kovaných v čl. 1 kupní 
smlouvy v příloze č. 3 k č.j. 4505/2012, z vlastnictví společnosti OPTREAL do vlastnictví 
Města Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 5 000,- Kč.

  ZM schválilo znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odprodej pozemků 
č. parc. 1314/4 a 1313/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem výstavby Supermarketu TESCO.

  ZM schválilo nový název ulice v lokalitě „Mníšecký Eden“ – ulice „ V Edenu“.

  Zastupitelstvo schválilo vypsání záměru prodat obálkovou metodou budoucí pozemky 
vzniklé rozdělením pozemkové parcely č. parc. 274/3 v kat. území Rymaně a obci Mníšek 
pod Brdy, a to nejvyšší nabídce, kdy minimální cena za 1m2 bude 2 200,- Kč. Město Mníšek 
pod Brdy se zavazuje vybudovat k nabízeným pozemkům technickou infrastrukturu v roz-
sahu: připojení na tlakovou kanalizaci, připojení k vodovodní síti, vybudování přístupové 
komunikace, vybudování veřejného osvětlení, zajištění připojení pozemků k rozvodům 
ČEZ. 

  RM projednala problematiku pronájmu plochy za Zadním rybníkem a rozhodla, že prostor 
bude možno využít pouze po individuálním projednání a souhlasu rady města.

  RM souhlasila s pokácením 1 ks jírovce maďalu na pozemku města č. parc. 13 před do-
mem č.p. 1038 (ve Stříbrné Lhotě u kapličky) z důvodu, že hrozí nebezpečí jeho rozlomení. 
Strom je silně proschlý s hnilobnými procesy. 

  V souladu se zákonem 137/2006 Sb. vybrala Rada města z došlých nabídek na zakázku 
„ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY“ nabídku Ing. arch. Milana Sa-
laby. Dále RM schválila uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem a vítězem soutěže a pověřila 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

  Rada města souhlasila s přípravou a podáním žádosti o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí  na podporu akce „Mníšek pod Brdy – rozšíření a intenzifi kace čistírny od-
padních vod“. Rada města pověřila jednáním se SFŽP ČR starostu Ing. Petra Digrina Ph.D. 

  Rada města uložila odboru správy majetku a investic provést dopravní posouzení v oblasti 
Malého náměstí a následně navrhnout řešení dle odborníků na dopravu.

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

NOVÉ KOLEGYNĚ NA STAVEBNÍM ÚŘADU 
A ODBORU MAJETKU A INVESTIC
Stavební úřad má nové dvě pracovnice, které byly přijaty na základě konkurzního řízení. Sleč-
na Pavla Petříková pracuje jako referentka pro oblast obcí Jíloviště a Trnová. Slečna Veronika 
Vlková je referentkou pro oblast obcí Řitka, Černolice a Zahořany.

Další novou kolegyní je paní Daniela Kukolová, která byla vybrána na uvolněné místo re-
ferentky odboru majetku a investic. Paní Kukolová bude mít ve své gesci zejména silničně 
správní a hřbitovní agendu.

Věra Landová, tajemnice

Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Zprávy z radnice Inzerce

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

PRODÁM KLAVÍR (PIANO) zn. „WEIFSBROD“, prvorepublikový hudební
nástroj – pozůstalost po varhanním virtuosovi, provedena generální opra-
va aparatury. Cena k jednání: 27 300,- Kč. 
Kontakt: mob. 608 030 933, bezecn@seznam.cz

Rizikové kácení. Ošetřování dřevin a rizikové kácení. Mobil: 603 148 974. 

Zahradnické služby. Návrhy, realizace a údržby zahrad, závlahové 
systémy, rizikové kácení, komplexní péče o dřeviny. 
Tomáš Kostečka, Ládví 115, mobil: 603 148 974.

Hledám podnájem nebo pronájem jedné, pokud možno i zařízené míst-
nosti, např. u starších manželů v bytě nebo domu v Mníšku pod Brdy
a okolí. Jsem zdravý důchodce s malým pejskem. Kontakt 731 512 731.

Oznamujeme otevření krámku Ovoce, zelenina – potraviny od 3. září 
2012 v Mníšku pod Brdy v ul. 5. května na starém sídlišti. Otevírací doba 
od pondělí do pátku 8–17 hodin, v sobotu od 8 –12 hodin.

FINANČNÍ PŮJČKY – nebankovní a bez poplatku předem, 
půjčky vhodné pro podnikatele, důchodce, ženy na MD i zaměstnané.
Kontakt: 728 787 585 (stačí poslat SMS) nebo e-mail: pujcky@mnisek.eu
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Z RADNICE 
VODA Z PRAMENE NA 
SEQUENSI AŽ NA NÁMĚSTÍ
Voda z lesních pramenů na úpatí Hřebenů bý-
vala velmi čistá. Mníšecký hrádek měl koncem 
15. století  dokonce speciální vodovod. Pitnou 
vodu přivádělo dřevěné potrubí z Rochot, což 
je název pro návrší, na němž se dnes nachá-
zí poutní areál Skalka. Během třicetileté války 
byl vodovod zničen stejně jako většina mní-
šeckého panství. V polovině sedmnáctého sto-
letí zakoupil zpustošené panství Servác Engel 
a obnovil nejen zámek a celé panství, ale také 
vodovod.

MNÍŠEČTÍ HASIČI SLAVILI ÚSPĚCH 
NA „TATROVÁNÍ“
Dne 8. září 2012 proběhlo v prostorách Hasič-
ského záchranného sboru České republiky ve 
Zbirohu již druhý ročník Zbirožského hasičského 
tatrování. Návštěvníci celodenní akce se mohli 
těšit například na přehlídku hasičských i armád-
ních Tater, ukázky dekontaminačních linek, vy-
stoupení jednotky Čestné stráže Armády České 
republiky. 

Po celý den probíhala soutěž krásy Tater, stej-
ně tak dovednostní soutěž jejich posádek. 
O titul krásky soutěžilo celkem 59 tatrovek, nej-
starší dámě bylo krásných 80 let. Nejpočetnější 
porota složená z návštěvníků akce zvolila jako 
nejkrásnější Tatru 148 CAS 32 sboru dobrovol-
ných hasičů města Zbiroh. Stříbro si odvezli dob-
rovolní hasiči z Mníšku pod Brdy, díky své Tatře 
138 CAS 32. Bronzová příčka patří obhájcům 
loňského vítězství, a sice Tatře 813 Terno hasičů z 
Hrádku u Rokycan. Mníšecká Tatra byla vyrobena 
v roce 1969 a v Mníšku pod Brdy slouží od roku 
1985.

Jaroslav Prais, velitel SDH

OPRAVY A INVESTICE 
V PRŮBĚHU LÉTA
STŘÍBRNÁ LHOTA
Začátkem léta byl dokončen hlavní kanalizační
a vodovodní řad na Stříbrné Lhotě, a to konkrét-
ně v úseku od Křížku až k chatám mezi Mníškem 
a Lhotou na hlavní Lhotecké ulici. Poté byly práce 
přerušeny, a to až do prvního týdne měsíce září. 
Začátkem září se stavební fi rma přesunula na „ná-
městíčko“ a pokračovala výstavbou řadů v ulici 
směrem k lesu. Do konce října zde postaví ještě 
asi 300 m řadů tak, aby před zimou bylo možné 
silnice zaasfaltovat. V příštím roce by měla být vý-
stavba kanalizace a vodovodu na Stříbrné Lhotě 
ukončena. Letošní náklad na výstavbu dosáhne 
4,5 milionu korun. 

STARÉ SÍDLIŠTĚ
Mezi velké opravy letošního roku patří i oprava 
první poloviny ulice 9. května a navazující ulice 
K Rybníčku. Práce v těchto místech vrcholí a bě-
hem několika dnů bude položena živice i v ulici 

VYBRANÉ KULTURNÍ 
A SPOLEČENSKÉ AKCE
v Mníšku pod Brdy 

Sobota 22. září 2012
Koncert skupiny VÝČEP
Amfi teátr u Hostince Káji Maříka
Sobota 29. září 2012
1. MNÍŠECKÉ SLAVNOSTI PIVA
Prostranství před Hostincem Káji Maříka
Sobota 6. října 2012
BRDSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Náměstí F. X. Svobody
Neděle 7. října 2012
Stanislav Chládek: ALEUTSKÉ OSTROVY
Vernisáž výstavy fotografi í s promítáním 
a besedou.Klášter na Skalce – zajištěn 
autobus pro seniory
Sobota 1. prosince 2012
ADVENT NA ZÁMKU
Státní zámek Mníšek pod Brdy
Neděle 2. prosince 2012
SVĚTLO ADVENTNÍ
Rozsvěcení vánočních svící, luceren 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
Úterý 25. prosince  2012
VÁNOČNÍ KONCERT
Irena Budweiserová a Miroslav Linka
Kostel sv. Václava
Neděle  30. prosince  2012
PŘEDČASNÝ SILVESTR
Živá hudba, ohňostroj, svařené víno....
Náměstí F. X. Svobody

Zprávy z radnice, kultura

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

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

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

(duben–srpen)

� platební karty
� splátkový prodej bez navýšení

jízdní kola
� příslušenství � náhradní díly

KOLA
� horská � trekingová
� silniční � dětská

SERVIS
� perfektní předprodejní 

příprava kol

SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!

Ve třicátých letech dvacátého století byl vybu-
dován v blízkosti vodního pramene hotel Se-
quens (o jeho zakladateli si můžete přečíst článek 
v mníšeckém zpravodaji č. 145/2001) a postupem 
doby se začalo mluvit o prameni Sequens nebo
o prameni na Sequensi.

Voda z pramene Sequens byla přiváděna také 
do městských kašen a později i do altánu na 
Starém sídlišti. V letošním roce bylo vybudo-
váno v rámci rekonstrukce náměstí F. X. Svo-
body nové pítko, umístěné ve spodní části 
náměstí za zastávkou autobusu, do kterého při-
téká voda právě z pramene na Sequensi. Voda 
v něm z důvodů čistoty stále proudí a je nejen 
pitná, ale i dobrá. 

Ivana Černá, odbor kanceláře starosty

K Rybníčku. Snahou je, aby uzavírka ulice byla 
co nejkratší. Realizací této části silnice dojde ke 
spojení lokality rodinných domků Optreal, ulice 
Pod Skalkou, ulice Řevnická a Starého sídliště. 
Průběžně zde vznikají i opravená parkovací mís-
ta. Pro příští rok se počítá s opravou druhé polo-
viny ulice 9. května, ulice Skalecká, Rudé armády 
a s instalací několika zpomalovacích prahů.
Během rekonstrukce došlo ke změně směru pro-
vozu na ulici 9. května. Upozorňujeme všechny, 
že tato ulice je oproti minulosti v části jedno-
směrná a městská policie zde počítá s pravidel-
nějšími kontrolami.

NÁMĚSTÍ F. X. SVOBODY
V polovině léta byly ukončeny i všechny hlavní 
práce na náměstí F. X. Svobody a postupně se 
odstraňují drobné nedodělky nebo vady. Došlo 
k osazení nových květináčů a doplnění laviček. 
Postupně jsou osazovány nové odpadkové koše 
a nové lavičky dostanou nové sedáky. Pro příští 
rok se počítá s doplněním výsadeb květin a ze-
leně, s novými květináči na sloupech veřejného 
osvětlení, s novými nástěnkami včetně mapy 
města a s dalšími lavičkami za kostelem. 
V dolní části náměstí byly zasazeny nové kaštany, 
pro doplnění stromové aleje. Při sázení se ukáza-
lo, že při převozu došlo z jedné strany koruny ke 
spálení listů větrem. Proto jsme na místo přivolali 
Ing. Janu Příhonskou, hlavní zahradnici Komwag, 
aby stav sazenic pomohla posoudit. Po dohodě 
s fi rmou byly stromy zatím zasazeny. Na případ-
nou výměnu stromů máme dva roky a chceme si 
být zcela jisti tím, zda jsou stromy zdravé, či ne. 
Pokud se například na jaře objeví jakékoliv potíže 
s ozeleněním, budou stromy v rámci reklamace 
vyměněny. 

DOBŘÍŠSKÁ – ROZVODY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
Mezi velkou investici patří i realizace zcela nové-
ho veřejného osvětlení, které vznikalo v souvis-
losti s rekonstrukcí rozvodů elektrické energie 
v ulicích Nová, Ke škole, Dobříšská, Kytínská, Sta-
rá Kytínská a Na vrškách. Šlo o velmi náročnou 
i nákladnou akci, kterou se povedlo uzavřít pěti-
letou snahu města o odstranění vrchních rozvo-
dů elektřiny a která se dotkla skoro všech, kteří 
v této oblasti bydlí. 

KYTÍNSKÁ / MADLENKY – VODOVOD 
Koncem letošního roku ještě dojde ke generální 
opravě vodovodu směrem na Madlenka. Oprava 
začne na konci ulice Stará Kytínská a rekonstrukcí 
projde přibližně 800 m vodovod až k Madlenkám. 
Jedná se o jeden z nejstarších vodovodů ve měs-
tě, který způsobuje značné ztráty vody a díky kte-
rému lidé bydlící podél Kytínské a na Madlenkách 
mají neustálé problémy s tlakem vody. Společně 
s vodovodem dojde i k doplnění a přesunutí stá-
vajícího veřejného osvětlení na nové a moderní 
sloupy.
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Nejen prvňáčci zasednou v září za ne-
známé, dosud nepoznané lavice. Také 

novou paní ředitelku mníšecké základní 
školy Mgr. Michaelu Pažoutovou čeká nová 
práce za stolem v ředitelně. Jak vnímá své 
nové zaměstnání? A v čem se mníšecká ško-
la změní? 

Jak byste představila sama sebe?
Vystudovala jsem pedagogickou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze. Před nástupem 
na mníšeckou základní školu jsem působila 
jako ředitelka na ZŠ v Písnici, pracovala jsem 
i v Dobřichovicích, chvíli i na škole na Praze 9. 
Určitou dobu jsem byla i v pozici tzv. „OSVČ“, 
což mě obohatilo o manažerské a ekonomické 
zkušenosti.
Pro práci ve školství jsem se kdysi rozhodla 
proto, že mám děti moc ráda a práce s nimi mi 
byla blízká. A povolání učitele máme i v rodině, 
tatínek je také ředitel školy. 
Když ale odpoledne zavřete dveře od ředitelny 
a jdete domů, je z vás obyčejný člověk. Jaký?
Ráda sportuji. Baví mě lyžování, cyklistika, in-
line brusle, plavání... Dříve jsem hrávala na kla-
vír, teď mě láká zkusit se ke hře zase vrátit. Těší 
mě také divadlo a četba, ale času mám velmi 
málo. Sice říkám, že s radostí čtu – a zejména 
detektivky, ale přes školní rok se ke knížce přes 
ty hromady zákonů, nařízení a dokumentů 
prakticky nedostanu.
Vyznat se v takových lejstrech je ale také často 
detektivka. 
Někdy i horor. Pozice ředitele školy dnes zahr-
nuje poměrně široký rozsah činností, zdaleka 
nejde jen o výchovnou práci a vedení pedago-
gických pracovníků.
Ředitel musí sledovat aktuální situaci ve škol-
ství a v legislativě, mít přehled o práci svých 
učitelů, tedy docházet na hospitace, organizo-
vat i vzájemné učitelské hospitace, vést množ-
ství nejrůznějších porad, znát chod celé školy. 
V neposlední řadě je jeho úkolem i ekonomické 
řízení školy i získávání zdrojů z různých grantů. 
A měl by se také postarat o to, aby škola půso-
bila příjemně a aby se v ní lidé i tak cítili.
Máte raději práci v ředitelně, nebo se cítíte lépe 
jako paní učitelka mezi dětmi?
Ta práce je oboustranně propojená a baví mě 
všechno. Je ale pravda, že řídící práce je někdy 
ubíjející a děti mi naopak energii dodávají. 
Coby manažerka budete mít spoustu práce při 
vedení programu „Začít spolu“, kolem kterého je 
stále rušno. Zeptám se na poslední dvě kauzy: 
neuzavření smlouvy s dvěma novými učitelkami 
a matoucí reportáž TV NOVA o „nucené“ spo-
lupráci rodičů. Začněme tím prvním: proč jste 
s učitelkami neuzavřela smlouvu? Pokud máte 
být dobrým manažerem školy, jak tento krok 
chápat jako správný? 
Nevím, jestli to byl manažersky dobrý, nebo 
špatný krok. Já jsem ty smlouvy připravené 
měla, ale paní učitelky je odmítly podepsat. 
Proč, to nevím, údajně nesouhlasily s přijetím 
na dobu určitou. V každém případě jde o zcela 
běžnou praxi. Jestli v jejich rozhodnutí hrál roli 
ještě jiný fakt, nevím, zeptejte se jich. Stalo se 
to v den mého nástupu, takže pro mě ta situ-
ace byla spíš nepříjemným překvapením, než 
něčím, na co bych byla připravená. Naopak, já 
se na ně těšila. 

Následovala zmatená reportáž TV NOVA o špat-
né spolupráci rodičů a školy při úpravách tříd, 
o obavách ze školní šikany při sociální nerovnosti 
rodičů žáků. O co šlo?
Šlo zjednodušeně o toto: Část rodičů budou-
cích prvňáčků se rozhodla, že pro své děti na-
stupující do prvních tříd v rámci výukového 
modelu „Začít spolu“ připraví lepší prostředí, 
než je škola schopna zajistit ze svých zdrojů. 
Zdůrazňuji, že se jednalo o aktivitu rodičů a že 
škola žádný e-mail vyzývající rodiče k podílu 
na úpravě tříd od počátku mého působení ve 
funkci neposílala. 
Vámi zmíněná reportáž byla skutečně odvysí-
lána, a to na základě telefonického upozornění 
jednoho rodiče, resp. prarodiče nastupujícího 
žáka 1. třídy. Pokládám to za poněkud nešťast-
né a především unáhlené rozhodnutí zatahovat 
do takové situace média, a to i s přihlédnutím 
ke skutečnosti, že telefonát do redakce Novy 
proběhl v podstatě tentýž den pár hodin před 
plánovanou schůzkou rodičů se mnou a novou 
paní učitelkou, kde se měly vysvětlit všechny 
otázky týkající se tohoto tématu. Na schůzce 
jsme si s rodiči vyjasnili, že „začít spolu“ je pře-
devším o spolupráci rodiny a školy. Jsou rodi-
ny, které mohou a chtějí přispět fi nančně, ale je 
i řada těch, kteří fi nančně přispívat nemohou. 
Ujasnili jsme si, že to vůbec nevadí, že tyto ro-
diny se mohou zapojovat jinak (např. přinést 
do výuky barevná víčka, účastnit se výletu s 
dětmi…). Bohužel redaktorka televizního štá-
bu zřejmě vycházela při konstrukci reportáže 
z neúplných a neověřených informací, naopak 
některé podložené skutečnosti a informace se 
v reportáži neobjevily. Vznikl tak bohužel re-
portážní blok s minimální informační hodno-
tou, jehož hlavním smyslem patrně bylo spíše 
vyplnit v okurkové sezóně disponibilní vysílací 
čas.
Otázka školní šikany je na samostatný rozhovor, 
přesto: byla obava ze školní šikany díky sociální 
nerovnosti a míry fi nančních příspěvků rodičů 
žáků opodstatněná? Nevytvářejí rodiče, kteří na 
potřeby školy přispívají více než jiní, výjimečnou 
skupinu, kterou pak budou kopírovat i jejich děti 
ve třídě?
Nemá smysl se tvářit, že šikana na školách ne-
existuje. Existuje – a její zdroje a příčiny mají 
různé kořeny i různou intenzitu a formu. Také 
netvrdím, že jsem se ve své praxi se šikanou 
nesetkala. Proto nikterak nezpochybňuji pří-
spěvek paní doktorky Masákové ve zmíněné 
reportáži, který se o šikaně v obecné rovině 
zmiňuje. Pro zamezení jakýmkoli projevům 
šikany je samozřejmě důležitá jednak práce 
samotné školy, ale hlavně otevřený dialog 
mezi školou a rodiči. Sociální rozdíly existují a 
je pouze na nás, abychom s tím naučili děti žít. 
A paradoxně právě program „Začít spolu“ by 
měl i mimo jiné právě uvědomování si sociál-
ních rozdílů mezi rodinami potlačovat.

− rozhovor s Mgr. Michaelou Pažoutovou
Těším se na svou práci

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

A nyní konkrétně. Na škole, kde jsem působila 
jako ředitelka v minulých pěti letech, se rodiče 
také podíleli jak fi nančně, tak přímou fyzickou 
pomocí na úpravách prostor i nákupu nadstan-
dardního vybavení, a to rovněž v různé výši 
podle svých individuálních možností. Nikdy 
jsme ale nemuseli řešit byť jen náznak šika-
ny vycházející z tohoto faktu. Nevím, proč by 
tomu právě na mníšecké škole mělo být jinak. 
Ve společné nezištné práci a pomoci rodičů já 
osobně vidím jen pozitiva a z výchovného hle-
diska i vhodný a tolik potřebný vzor pro děti. 
Myslím, že rodiče, kteří vložili do školy něco 
navíc ( a to nejen pro své vlastní děti, ale i pro 
děti těch, kteří nemohli tolik přispět ), naopak 
vytvořili pro své ratolesti příklad, jakým způ-
sobem je také možné přistoupit k řešení pro-
blému. Já osobně jsem za takový postoj rodičů 
vděčná.
A poslední otázka k tomuto tématu: když bude 
někdo s čímkoli ohledně školy nesouhlasit, te-
lefon do televize je zcela nekonstruktivním 
a bláznivým řešením. Mají ale rodiče dostatečný 
prostor k tomu, aby vyjádřili své postoje, nebo je 
to věc, na které chcete - po této zkušenosti – více 
zapracovat? 
Já nemohu po několika týdnech na škole hod-
notit, jestli rodiče takový prostor měli či nikoli. 
Nevím, jaký prostor cítili v minulosti, těžko tedy 
říci, jestli zapracovat více. Přicházím ale s vlast-
ní zkušeností i vizí, jak má probíhat komunika-
ce rodičů a školy. Nástroje k dobré komunikaci 
existují, sama jsem je uplatňovala již na před-
chozím pracovišti. Věřím, že můj přístup ocení i 
rodiče dětí ZŠ v Mníšku, komunikace bude pro-
bíhat standardním způsobem a rodiče budou 
cítit dostatečný prostor k prezentaci vlastních 
názorů.
Máte před sebou šest let. Jak by podle vás měla 
vypadat mníšecká škola v roce 2018? V čem by se 
měla změnit? 
Chci odvést dobrou práci a neberu to tak, že 
mám před sebou jen šest let. Zákon o funkčním 
období ředitelů obcím umožňuje, aby konkurs 
vyhlásily – ale nenařizuje to. Takže bych ráda, 
aby za mnou byla vidět dobře odvedená práce: 
škola, která sice sídlí v historické budově, ale 
uvnitř je fungující moderní školou 21. století. 
Udělám maximum proto, aby mé vize a mé 
projekty, se kterými jsem uspěla v náročném 
výběrovém řízení, přesvědčily nejen město, ale 
i děti, rodiče, kolegyně a veřejnost, že je škola 
na dobré cestě a že jsem schopna přinášet dal-
ší vize a naplňovat je v dalším období.    
Co si pod školou 21. století můžeme představit? 
Plánů mám celou řadu, od zavedení nových vý-
chovných prvků, školení pedagogických pra-
covníků, přes zlepšení přístupu k alternativním 
výukovým metodám, zvelebení interiéru školy. 
V tuto chvíli se mi ale obtížně odpovídá, ve své 
funkci jsem krátce, se vším se seznamuji, a na-
víc teď na konci prázdnin řešíme spíš provozní 
věci, například chybějící lavice pro prvňáčky, 
tekoucí vodu v šatnách pro paní uklízečky… 
Každý rok ale budou vidět změny, už teď při-
pravujeme webové stránky jako společný pro-
stor pro rodiče a učitele, kde se budou moci 
virtuálně „setkat“, chystám návrh žákovského 
parlamentu, založení školního časopisu, který 
by vedli sami žáci, ráda bych také zavedla výu-
ku angličtiny už od první třídy. 
Mníšecká škola je krásná. Kolem je pěkné pro-
středí, spousta zeleně, nově vybudované hřiš-
tě... Těším se na svou práci.

S novou ředitelkou mníšecké základní školy 
si povídala Karolína Peroutková 
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ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

Uzávěrka č. 217
Uzávěrka č. 217 je v pátek  9. listopadu 2012 

do 10 hod. pro příspěvky dodané do podatelny MÚ, 
v pondělí 12. listopadu 2012 do 8 hod. ráno 

pro příspěvky zaslané mailem.

▪ 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

Soukromá mateřská školka
pro děti od 2 do 7 let

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
 prázdninový provoz

 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

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. 

Kompletní aktuální nabídku najdete na www.skodaplus.cz



Vážení rodiče, milí žáci, přátelé 
školy, 

dne 31. července 2012 jsem skon-
čila jako ředitelka základní školy. 
Po dvaceti letech jsem odešla 
z vedení školy s vědomím, že se 
mi podařilo vybudovat  školu, 
v níž je příznivé klima, bezpečné 
prostředí pro vzdělávání žáků 
a ze strany pedagogů je zřejmý 
zájem o žáka včetně empatie 
a důslednosti (nejen podle mého 
přesvědčení, ale i podle inspekč-
ní zprávy). 

Podařilo se mi vytvořit stabili-
zovaný pedagogický sbor, kte-
rý splňuje všechny kvalifikační 
předpoklady pro vzdělávání 
v základní škole. Výsledkem naší 
práce jsou žáci, kteří v základní 
škole získali do života velmi kva-
litní základ pro další studium 
a jsou vybaveni všemi klíčový-
mi kompetencemi – tj. souhr-
nem vědomostí, dovedností, 
schopností, postojů a hodnot 
důležitých pro osobní rozvoj 
a uplatnění každého člena spo-
lečnosti. 

Všem rodičům, kteří byli ochotni 
nám naslouchat, děkuji za velmi 
dobrou spolupráci při výchově 
a vzdělávání dětí. 

Pedagogům a správním zaměst-
nancům děkuji za velmi kvalitní 
práci a snahu dát žákům co nej-
kvalitnější informace do života.

Žákům děkuji za jejich otevře-
nost a upřímnost a přeji jim, aby 
v prostředí, kde je budou učitelé 
dále utvářet a vzdělávat, i nadále 
zůstávali osobnostmi. 

Mgr. Alice Vejmolová, 
bývalá ředitelka ZŠ 

Mníšek pod Brdy

Paní ředitelko, milé paní učitelky a pane učiteli, drazí 
spolužáci. 
Dnešní den je pro nás tak významný, protože je to 
naposledy, kdy se vidíme jako jedna třída. Je to až k 
neuvěření, že od té doby, co jsme na tuto školu po-
prvé nastoupili jako nezkušení prvňáčci, uběhlo již 
devět let. 
Dnes nastává ten den, kdy se rozdělí naše cesty. Každý 
si zvolil tu svou a snad jsme dostatečně připraveni na 
to, abychom po ní vykročili. Poslední půl rok utekl jako 
voda a když se teď tady s vámi máme rozloučit, dělá 
nám to potíže. Ač jsme se na to připravovali dlouho, 
nějak jsme pořád nevnímali ten fakt, že po dnešku už 
naše putování s touto školou opravdu skončí a že se 
sem po prázdninách zase nevrátíme a nezasedneme 
do těch známých lavic vedle našich starých kamará-
dů. Každou hodinou jsme se k tomuto okamžiku blí-
žili, ale až teď k němu stojíme čelem. Většina z nás se 
sem ještě vrátí, ale už ne jako žáci základní školy, nýbrž 
středoškoláci. Na léta na této škole budeme moci už 
jen vzpomínat. Na to jak jsme vystrašeně přišli první 

den do školy a uvítal nás přívětivý úsměv paní učitelky 
Čerešňové, která nás učila v první třídě. Mnoho z nás 
od ní nechtělo odejít a chtěli jsme zůstat navždycky 
prvňáčky. Když jsme nakonec vyšli až na druhý stu-
peň, vzala si nás pod křídla paní učitelka Dalešická. 
Náš vděk však nepatří jen našim třídním, které nám 
celých devět let pomáhali, ale také všem ostatním 
učitelům. Ať už těm, s kterými jsme se potkávali jen 
na chodbách, nebo i těm, se kterými jsme měli tu čest 
se setkat i při hodinách. Náš vděk patří také veškerým 
nejmenovaným, jako panu školníkovi a paním ku-
chařkám a uklízečkám, kteří díky nám měli vždy dost 
práce. 
No, a je to tady, ani nejdelší proslov neoddálí konec, 
který se tak rychle blíží. Jako v první třídě, ani teď se 
nám nechce odejít, ale ten čas tak neúprosně letí 
a nedá a nedá si říct. Víme, že jsme byli skvělí. Ale ne-
musíte plakat, paní učitelky – přijdou naše děti. 
Takže na shledanou. Našli jsme si cestu a teď už zbývá 
jen… vykročit. 

Za třídu 9. A Eliška Libovická

Prázdniny utekly jako voda a je tady nový škol-
ní rok. V naší škole nás čeká několik podstatných 
změn. První z nich je otevření přípravné třídy 
pro předškolní děti se sociálním znevýhodně-
ním. Je pro ně připraven nový zajímavý Školní 
vzdělávací program vycházející z Rámcového 
programu pro předškolní vzdělávání. Cílem bude 
systematicky připravovat děti v posledním roce 
před zahájením školní docházky na vstup do 
1. třídy běžné základní školy tak, aby se přede-
šlo jejich případným neúspěšným začátkům ve 
školní docházce, které by mohly ohrozit průběh 
jejich dalšího vzdělávání a perspektivy v dalším 
životě. U dětí budeme rozvíjet jejich schopnosti 
a dovednosti hlavně v těchto oblastech – mo-
torika, oblast jazyka a komunikace, sociální 
dovednosti, matematické představy, hudební 
a výtvarné projevy, pracovní návyky a soustře-
dění. Vše bude pod vedením speciálního pe-

dagoga v malém kolektivu a samozřejmostí 
bude individuální přístup refl ektující potřeby 
jednotlivých dětí. Další novinkou je otevření 
družiny pro žáky naší školy. Pro většinu žáků 
tak bude zajištěn další výchovný, vzdělávací 
a zájmový program v odpoledních hodinách.

CO DÁLE ŠKOLA NABÍZÍ?
Škola poskytuje především výchovu a vzdělá-
ní dětem, kterým se nedaří zvládnout nároky 
běžné základní školy. Jedná se o žáky se zdra-
votním postižením, zdravotním či sociálním 
znevýhodněním. Vzdělávání se uskutečňuje 
s využitím všech dostupných vyrovnávacích 
a podpůrných opatření. V každé třídě působí 
asistent pedagoga, který je pro některé žáky při 
vzdělávání nezbytnou pomocí a oporou. Žáky 
vzděláváme podle těchto vzdělávacích progra-
mů: Školní vzdělávací program běžné základní 
školy, ŠVP pro žáky s lehkým mentálním posti-
žením, ŠVP pro žáky se středně těžkým mentál-

ním postižením a ŠVP pro žáky přípravné třídy. 
Snažíme se s žáky vytvářet ve škole příjemné 
prostředí, podporujeme otevřenou komunikaci a 
spolupráci a to se kladně odráží i ve výchovném 
působení.
V novém školním roce nás čeká celá řada akcí, 
které obohacují výuku, ať jsou to různě zaměřené 
tematické projektové dny, návštěvy kulturních 
památek a akcí, kde je našim žákům umožněn 
často bezplatný nebo minimální vstup, exkurze, 
turistické výlety po okolí, účast na sportovních 
či výtvarných soutěžích apod. Při těchto akcích 
úspěšně spolupracujeme s celou řadou rodičů.
Zájemci o dění ve škole mohou sledovat aktivity 
školy na webových stránkách www.zsmnisek886.
cz nebo se domluvit na osobní návštěvě na tele-
fonním čísle 318 599 465. 

Za pedagogický tým ZŠ Mníšek pod Brdy, 
Komenského 886 (nad lékárnou) 

Mgr. Marcela Krákorová

Letošní školní rok začal jinak. Před školou vyrost-
lo pódium, přesně v osm hodin zazněly slavnostní 
fanfáry a slova se ujala nová paní ředitelka Michaela 
Pažoutová. Upozornila na organizační i personální 
změny, jejichž cílem je vybudování moderní ško-
ly, ve které hlavní úlohu hrají vzdělaní, aprobovaní 
a průběžně se vzdělávající pedagogové komunikující 
s rodiči. Paní ředitelka také vyjádřila uznání rodičům 
z programu Začít spolu za jejich pomoc při zvelebo-
vání tříd. Přítomné pozdravil pan starosta Petr Digrin, 
který vyjádřil naději, ze se mníšecká škola stane mo-
derní, prestižní a vyhledávanou školou v okolí. Ná-
sledovalo dojemné šerpování všech prvňáčků, které 
prováděl sám starosta. „Byl to nádherný zážitek pro 
všechny prvňáčky i jejich blízké“, komentovalo slav-
nost před školou mnoho rodičů. 
A avizované změny na sebe nedaly dlouho čekat. 
Největší proběhly ve školní družině. Nastoupila nová 
vedoucí Hana Korejsová, byla přijata opatření, aby 
mohly být přijaté děti z nejnižších ročníků. Otevřela 
se družina ve škole, prodloužila provozní doba až do 
17.30. Krátkodobý zmatek způsobila nová organi-
zace předávání dětí od učitelů vychovatelkám. Toto 

opatření však výrazně zvýší bezpečnost nejmenších 
dětí, které budou nově stále pod dozorem a nebu-
dou samy bloumat po školní budově. Také budou 
mít více klidu na oběd, který si nově organizují paní 
družinářky přímo v jídelně.
Škola má zcela nové webové stránky, které by měly 
být maximálně přehledné a uživatelsky příjemné. 
Novinkou na zdejší škole budou i individuální třídní 
schůzky, kterých se bude účastnit učitel, konkrétní 
rodič a žák. Tato forma již funguje na mnoha školách 
a učí dítě přebírat zodpovědnost za svou práci. Dítě 
je při tom, když se o něm mluví, má šanci obhájit se, 
pochlubit se dobrými výsledky, zamyslet se nad tím, 
co může zlepšit, jak se může posunout dál. V přípa-
dě problémů je zajištěno soukromí, komunikace ne-
probíhá před ostatními rodiči. Pokud rodiče chtějí, 
mohou se samozřejmě potkat i všichni dohromady. 
Poslední změnou, o které se hodně mluví, je nové 
pojetí velkých přestávek. Děti v nich chodí ven, na 
blízké hřiště nebo před školu. Opět žádná novinka a 
věc doporučovaná lékaři i psychology. Dítě má šanci 
uprostřed vyučování zrelaxovat, nadýchat se čerstvé-
ho vzduchu a také se protáhnout. Všechny aktuální 
informace najdete na webu školy www.zsmnisek.cz 

Mgr. Libuše Lörinczová, ZŠ Komenského 420
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PODĚKOVÁNÍ ROZLOUČENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍDY SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

ZE ZŠ KOMENSKÉHO 886

SPOUSTA ZMĚN VE ŠKOLE

 VZPOMÍNÁME

Dne 21. 7. 2012 zemřel v úctyhodném věku 
91 let náš tatínek, pan Václav Baňka.

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří mu 
ochotně pomáhali – zdravotní sestře paní 
Hrubé a sousedům v domě, zejména paní 
Janotové.

Syn Václav a Jiří s rodinami

Potřebujete si něco zařídit?

Potřebujete občas v týdnu vysadit 
od každodenní péče o blízkou osobu?

Hledáte pro svého bližního rodinné 
prostředí a rodinnou péči v průběhu 
dne?

Denní stacionář v Dobřichovicích od září 
2012 rozšiřuje svoje služby – bude přijí-
mat nové klienty!

Někteří současní klienti vyrostli do mla-
dých žen a mužů. Jeden žák se díky indi-
viduální podpoře pracovníků stacionáře 
a pedagogického vedení učitelky zapo-
juje do speciální třídy v ZŠ Dobřichovice. 
Další klient bude v průběhu roku pravdě-
podobně zaměstnán v kavárně Modrého 
domečku v Řevnicích. Vyspěli natolik, že 
podpora stacionáře pro ně již není nutná. 

Díky tomu se ve stacionáři od září 2012 
uvolňuje kapacita pro nové klienty. Bu-
deme přijímat děti a mládež s tělesným, 
mentálním nebo kombinovaným postiže-
ním od 18 let nebo mladší děti s ukonče-
nou povinnou školní docházkou. 

Cílem Denního stacionáře je podpora kli-
enta v soběstačnosti a rozvoji dovedností 
v maximální míře, které je sám schopen 
dosáhnout. Uživatelům našich služeb 
nabízíme terapeutické činnosti jako je 
arteterapie (umělecká tvorba, malba), hip-
poterapie (jízda na koních), jóga, tělesné 
cvičení a cvičení s prvky taneční terapie. 

Zájemci o službu se mohou hlásit přímo 
na adrese stacionáře Pražská 345, Dob-
řichovice nebo na tel. čísle 257 712 312 
(www.os-naruc.cz). 

Občanské sdružení Náruč – Šárka Hašková

Vzpomínáme 
2. července 2012 tomu bylo již dvacet let, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný a drahý 
tatínek, manžel, tchán, bratr, strýc, švagr 

a dědeček, pan Zdeněk Kožíšek z Rymáně. 

S úctou vzpomíná manželka Libuše s rodinou.                                                                     
Čest jeho památce!

Vzpomínáme
Všechny přátele a známé prosíme

 o tichou vzpomínku na paní 
Alenu Bulinovou (roz. Rauchovou)

 ze Stříbrné Lhoty. 

Dcery Alena a Hana s rodinami

ZZZZZáááájjjjeeeezzzzddddnnnníííí  hhhhoooossssttttiiinnnneeecccc UUU KKKKáááájjjjiii MMMaaaařřřřííííkkkkaaaa
SSkkkaaalleeeeccckkkkáááá 1122244,, 2255222  1111000 MMMMnnnnííííšššeeeekkkk  ppppooooddd BBBBBBrrrrddddddyyyyyy,, TTTTTTeeeeeellll.::: 3333111118888 555552222200000 8884444411111

wwwwwwwwwww..hhhhooosstttiiinneeccuukkkaajjiimmaarriiikkaa..iinnffooo

1. Mníšecké
slavnosti piva
sobota 29. září 2012 od 11h.

na prostranství před
Zájezdním hostincem U Káji Maříka

moderuje Zbyněk Merunka 

Přehlídka malých pivovarů
Koncert skupiny Nešlapeto
Soutěže pro dospělé i děti

a další...

Těšíme se na Vás.

DENNÍ „DRUŽINA“ 
PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ! 

áme 
l
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Vážení a milí rodiče,

v loňském roce byla v Mníšku pod Brdy ote-
vřena Miniškolka Sluníčko. Školička se nám 
„zaběhla“ velice dobře a užili jsme si s dětmi 
spoustu legrace, her a akcí...

Děti mají ve školičce program celodenních 
aktivit. Ve výtvarné výchově se děti se učí 
kreslit, malovat, modelovat, vystřihovat, lepit, 
rozeznávat a doplňovat barvy, malířské tech-
niky... V pohybové a hudební výchově „cvičí-
me a tančíme“ s říkadly a písničkami a děti 
si prozpěvují i během dne a na vycházkách. 
Chodíme do lesa poznávat stromy a stopy zví-
řátek, k rybníku krmit kachny, na Skalku opé-
kat buřty. O Vánocích zdobíme v lese stromek 
ovocem a zeleninou, aby měla zvířátka také 

vánoce a srnkám sypeme kaštany, které děti 
samy na podzim nasbíraly. Ve školičce slaví-
me malou oslavou svátky dětí, o Vánocích 
k nám chodí Ježíšek a o Velikonocích nechává 
zajíček dárky na zahradě a děti si je hledají, 
dětský den jsme oslavili v maskách, hrami 
a soutěžemi. Zkrátka – u nás ve školce je živo 
a veselo, děti jsou spokojené a to je úlevou 
pro rodiče a odměnou pro mne.

Velký dík patří paní ředitelce MŠ 9. května 
Mgr. Marii Šretrové, která nám velmi vstříc-
ným přístupem umožnila návštěvy všech akcí 
pořádaných v MŠ. Viděli jsme dravé ptáky 
a barevné papoušky, které si děti mohly po-
hladit, kouzelníky a pohádky, děti si zahrály 
na africké bubínky a měly možnost si vyro-
bit zvířátka z balonků... Na Mikuláše jsme se, 
spolu s dětmi z MŠ, jely podívat na čerty do 
„pekla“do Hornického muzea v Příbrami, na-
vštívily jsme divadelní představení v Praze 
i v Příbrami, stejně jako každý měsíc pohádku 
v mníšeckém MKS. Paní ředitelka nás také po-
zvala na krásný a dokonale připravený dětský 
karneval s živou hudbou a tombolou, na kte-
rý děti dodnes často vzpomínají. Děkujeme 
za krásné zážitky!

Děti si během minulého školního roku osvo-
jily práci s pastelkami, vodovkami, modelí-
nou, moduritem, nůžkami a lepidlem, naučily 
se nové říkanky a písničky, rytmiku při „hře“ 

na hudební nástroje, naučily se rozeznávat 
profese, zvířata − jejich domov a mláďata, 
vztahy v rodině, malou etiketu, změny v pří-
rodě − roční období, učily se odpovědnosti 
a kamarádství a naučily se i pár anglických 
slovíček...

Pro nový školní rok máme připravené rozšíře-
ní činností např. o výtvarnou dílnu vedenou 
akreditovanou výtvarnicí (zaměření na práci 
s dětmi), „angličtinu hrou“pro nejmenší, zim-
ní pobyt na horách, návštěvy solné jeskyně 
a mnoho dalších nových aktivit. Aby děti 
měly ve školičce veškeré pohodlí, začneme 
školní rok v nových prostorách, kde mají děti 
připravenou šatnu, velkou jídelnu, ložnici na 
spinkání, sociální zařízení s dětskými toaleta-
mi a prostornou hernu vybavenou hračkami 
a edukativními pomůckami...

Provozní dobu školičky rozšiřujeme na čas od 
7.00 hod. − 17.00 hod. Nově nabízíme také 
možnost hlídání dětí i ve večerních a noč-
ních hodinách včetně přespání a 24hodinové 
nebo víkendové hlídání.

Velice se na práci se současnými i nově pří-
chozími dětmi v naší Miniškolce Sluníčko těší-
me a věříme, že děti budou stejně spokojené  
jako v loňském roce.

Iva Zemancová, Miniškolka Sluníčko, 
Skalecká 124, Mníšek pod Brdy

Měsíc červen byl pro Fabiánek vel-
mi akční. V polovině měsíce jsme 
se tradičně na Skalce rozloučili 
s odcházejícími členy a přivítali 
nové děti a jejich rodiče. Během 
celého měsíce jsme domlouvali 
a dolaďovali vše potřebné ohledně 

nových prostor v Domově seniorů na Skaleckém náměstí, kde zaha-
jujeme nový školní rok. Konec měsíce byl ve znamení balení všech 
věcí Fabiánka na jeho starém působišti, ve družině Základní školy. 
Během čtyř let si v těchto prostorách hrálo, zpívalo, malovalo, vzdě-
lávalo se a utvrzovalo přátelství přes 70 Fabiánčat.

Děti se rozprchly na prázdniny a Fabiánek čekalo stěhování, vyklíze-
ní a rekonstrukce nových prostor. Vše začalo vystěhováním místnos-
ti, hrubými stavebními pracemi, následovalo vymalování, položení 
podlahy, vybavení nábytkem, úklid a konečně doladění drobností 
a uložení hraček.

Bez pomoci mnoha ochotných, vstřícných a obětavých lidí by výše 
zmíněné nemohlo proběhnout a nemohli bychom v září zahájit nový 
školní rok v novém. Rádi bychom proto věnovali slova poděkování 
všem zúčastněným. A především pak:

Panu starostovi Mníšku pod Brdy Petru Digrinovi, vedoucímu odbo-
ru kanceláře starosty Miloši Navrátilovi a všem z Městského úřadu 
za nalezení a poskytnutí prostor, finanční a organizační pomoc při 
rekonstrukci, za ochotu a poskytování rad,

panu řediteli Domova pro seniory Janu Danielovi, obyvatelům a per-
sonálu Domova za pochopení a trpělivost při stavebních úpravách 
prostor, manželům Hrdinovým a jejich firmě Asko a.s. za darování 
plovoucí podlahy, manželům Vejmolovým a jejich firmě Bono Art 
za bezplatné zhotovení reklamních tabulí, firmě CAG s.r.o. Kytín za 
darování protipožárních dveří, firmě TESPROM s.r.o. a pánům Jiřímu 
a Bohumilovi Tesařovým za bezplatnou pomoc při zajišťování pro-
tipožární ochrany, truhlářství pana J. Slepičky ze Stříbrné Lhoty za 
zhotovení šatny a skříní na míru za příznivou cenu, Michaele Maty-

FABIÁNEK V NOVÝCH PROSTORÁCH 

Miniškolka Slunícko

sové za vytvoření konceptu nové třídy a za vlastní výtvarnou reali-
zaci, Petru Duchoňovi za pomoc při řízení, organizaci a provádění 
stavebních prací a úprav prostor, pánům M. Janoočkovi, D. Řehořovi 
a J. Poršemu za pomoc při bouracích pracích, lektorkám Lence To-
manové a Marušce Davídkové za čas a práci, který věnovaly a věnují 
Fabiánku nad rámec svých pracovních povinností.

3. září jsme zahájili celodenní provoz na nové adrese. Doufáme, že 
se tady dětem i rodičům bude líbit. Skupinka Žluťásků se schází 
v pondělí a úterý pod vedením lektorky Marušky Davídkové a sku-
pinka Modrásků ve středu, čtvrtek a pátek pod vedením lektorky 
Lenky Tomanové. 

Za Fabiánek Andrea Kučerová
http://www.fabianekmnisek.blogspot.cz

AIRSOFT 
MNÍŠEK POD BRDY
Rádi bychom čtenáře Mníšeckého 
zpravodaje seznámili s již uplynu-
lými akcemi, kde jsme reprezento-
vali Airsot-Mníšek potažmo město 
Mníšek. Asi bych se spíše zastavil 
u těch věších akcí (víc než 400 hrá-
čů). 
Již třetím rokem jsme byli pozvá-
ni na výběrovou akci Afhgánistán 
2012 v Milovicích. Patří jak veli-
kostí herního pole, tak i počtem 
hráčů mezi největší v republice. 
Akce je spíše simulací bojového 
konfl iktu, opravdu se vším všudy. 
Náš tým hrál za stranu NOTO – 
našimi úkoly bylo chránit obyva-
telstvo domorodých vesnic před 
nájezdy horských kmenů. Dále 
jsme měli pátrat po výcvikových 
táborech a varnách opia a v po-
slední řadě bránit naše základny. 
Byli jsme pozváni týmem DARON 
na jejich nedobytnou základnu 
NORAD. Základnu bránilo cca 
70 mužů a jedna žena. V průběhu 
dvou dní a dvou nocí na akci jsme 
zažili sabotážní mise, noční přepa-
dy, kontroly domorodých vesnic a 
rutinní denní patroly okolo naší 
předsunuté základny. V posled-
ních hodinách bojů se nepřátelé 

zaměřili všemi dostupnými sila-
mi jen na naší základnu. Všechny 
útoky i motorizovaných jednotek 
jsme úspěšně odrazili. Jako odmě-
na nám byla nabídnuta projížďka 
na transportéru BVP. Celou akci 
jsme si opravdu užili.
Jedna z našich dalších akcí byl Taš-
kent IV. Na této akci jsme se podí-
leli i trochu organizačně. Všichni 

jsme se shodli, že Taškent zůstal 
hodně za naším očekáváním. Jak 
jsme se na něj těšili – a pak jsme 
odjížděli zklamaní a rozmrzelí. 
Jediné, co asi vyšlo, bylo počasí. 
Organizačně strana NOTO hodně 
pokulhávala za minulými ročníky. 
Zatím poslední velkou akcí toho-
to roku byla pro nás War of Milo-
vice. Opět jsme spolupracovali 

s Berounským týmem na jeho 
základně NORAD. Naše jednot-
ka si vybrala i porci smůly, když 
se po 300 m od základny dostala 
do nepřátelské léčky. Možná jsem 
klukům smůlu přinesl já, protože 
jsem se k nim připojil na misi po-
prvé, když jsem vždy předtím byl 
ve velitelském stanu. 

Zdeněk Lukáš

Foto z akce Afghánistán

Rymáňští chovatelé

Škola Taekwon-do I.T.F GBHS již několik let učí 
taekwon-do I.T.F v Mníšku pod Brdy. Taekwon-
do si dává za cíl harmonický rozvoj cvičenců 
po fyzické, psychické a morální stránce. Hlav-
ní zásady každého taekwondisty formuloval 
jeho zakladatel takto: Zdvořilost, Čestnost, 
Vytrvalost, Sebeovládání a Nezkrotný duch. 
K těmto principům jsou vedeni cvičenci již od 
útlého věku. V České republice se taekwon-do 
cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým 
svazem taekwon-do ITF, jehož jsme členy. Jako 
technický dohled zde působí korejský mistr 
Hwang-Ho-Yong, IX. dan. Během posledních 
let si české sportovní taekwon-do ITF vybojo-
valo mnoho cenných umístění. Větší důraz než 
na sportovní stránku je však kladen na výuku 
tradičního bojového umění sebeobrany. 

Naše činnost je zaměřena především na mlá-
dež školního věku, ale máme také členy před-
školního věku i již ty dávno plnoleté. Pravidel-
ně pořádáme zkoušky na technické stupně, 
výukové semináře, soustředění, závody a také 
nabízíme individuální výuku. Tréninky vedou 
kvalifi kovaní trenéři, nositelé černých pásů. 
Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké 
množství tréninků a bezkonkurenční cena. Je 
jen otázkou času, kdy si i mníšečtí mladí lidé 
vydobudou vavříny na některé z významných 
soutěží v tomto sportu.

Tréninky máme v tělocvičně ZŠ každý týden 
pátek od 16 do 18.30.  

Další informace na www.tkd.cz 
nebo na tel.: 603 302 739 

Martin Zámečník, hlavní trenér

Výstava zvířat v Rymáni se stává pomalu tradi-
cí. V letošním roce, tedy již potřetí za sebou, se 
pár nadšených chovatelů z místní organizace 
rozhodlo uspořádat ve dnech 18.-19. 8. 2012 
pro veřejnost letní výstavu holubů, králíků, drů-
beže a exotů. Výstava vznikla dobrovolnou čin-
ností chovatelů z místní organizace na zahradě 
u Kožíšků čp. 644 u místní kapličky v Rymáni. 
Letní proto, že v době prázdnin může vidět vy-
stavená zvířátka co nejvíce dětí. 
Počasí se opravdu vydařilo a tak i návštěva 
byla hojná a tím i výstava velmi vydařená. Ná-
vštěvníci mohli zhlédnout pestrou expozici

 4 plemen exotů, 8 plemen drůbeže, 15 plemen 
holubů a 9 plemen králíků. Dále se mohli ob-
čerstvit a posadit v příjemném stínu horkého 
letního dne. Potěšitelné je, že někteří zájemci 
o chov zvířat si mohli od nás odnést nového 
rodinného mazlíčka. 
Výstavní výbor by chtěl všem touto cestou 
poděkovat, zejména návštěvníkům výstavy 
a vystavovatelům i místní samosprávě za 
vstřícný přístup a pomoc při samotné propa-
gaci výstavy. Dětské nadšení ze zvířátek nám 
bylo velkou odměnou. 

Za výstavní výbor Mgr. Luboš Kožíšek

ŠKOLA TAEKWON–DO I.T.F. GBHS 

VÝSTAVA DROBNÝCH ZVÍŘAT V RYMÁNI 



V sezóně 2011-2012 dosáhl oddíl stolního tenisu TJ Sokol Mníšek pod 
Brdy velmi významného úspěchu. Družstvo „A“ skončilo v krajském 
přeboru 2. tř. na krásném šestém místě. Družstvo „B“ vyhrálo okresní 
přebor 1. tř., stalo se tak přeborníkem okresu a postoupilo do krajského 
přeboru 2. tř. Družstvo „C“ vyhrálo okresní přebor 2. tř. a postoupilo do 
1. tř. okresu a družstvo „D“ vyhrálo okresní přebor 3. tř. a postoupilo do 
2. tř. okresu. 
Z toho je vidět,  že mníšecký stolní tenis suverénně ovládl všechny 
okresní soutěže. V současné době má oddíl stolního tenisu 38 členů 
včetně 5 dětí. V letošním roce plánujeme přihlásit do soutěže další, 
v pořadí už šesté družstvo.

Zdeněk Freisleben,
odd. stolního tenisu TJ Sokol Mníšek pod Brdy 

SKAUTSKÉ TÁBORY
Vyvrcholením celoroční činnosti je pro všechny skauty letní tábor. 
V letošním roce pořádalo mníšecké středisko tábory dva. V tradičním 
termínu prvních čtrnácti dnů vyrazil dívčí kmen s vlčaty na známé 
tábořiště u rybníka Musík. Paralelně s první skupinou vyrazili skauti 
s rovery na týdenní putovní tábor do Českosaského Švýcarska.

Po příjezdu na sedlčanské tábořiště bylo třeba, tak jako každý rok, 
postavit stany a obecně zabezpečit materiální zajištění tábora. Tato 
fáze byla rychle zvládnuta, jak díky entuziazmu táborníků, tak díky po-
mocníkům, ze kterých určitě stojí za zdůraznění Husky. Následně se již 
mohli všichni věnovat táborovému programu. Děvčata průběžně plni-
la úkoly, jejichž výsledky je měly zavést k tajuplné lucerně – symbolu 
světlušek. Vlčata se připravovala na cestu za pokladem plněním svých 
specifi ckých úloh. Letos se podařilo řadě dětí získat stupně odborné 
zdatnosti, což jsou těžké zkoušky, které se přes rok během týdenních 
schůzek těžko plní. Samozřejmostí byly oblíbené hry jako třeba „šát-
kovaná“ či novější „želvy“ a spousta dalších. Noční hlídky měly letos si-
tuaci o něco těžší díky skoro pravidelným nočním přeháňkám a bouř-
kám, nechyběl ani pravidelný noční koncert v nedalekých Příčovech. 
Život tábora byl čas od času opepřen zajímavými příběhy, jako na-
příklad kam se přes noc ztratila hromada smaženek a mísa šopského 
salátu, které zůstaly v kuchyni. Pátrání bylo ale celkem rychlé, hlídku 
měl tu noc i Lékárník a tudíž byl osud jídla předem zpečetěn. Finálo-
vá „pokladovka“ byla úspěšná a světlo světa spatřily poklady, které si 
účastníci rozdělili a odvezli domů.

Týdenní putovní tábor byl naproti tomu plný zvratů. Hned první noc 
nás v Jetřichovicích pořádně vykoupala bouřka. Stany jsme tudíž ne-
chali v kempu a vyrazili na celodenní túru. Co stihlo uschnout, to ale 
večer opět zmoklo a stejný postup se opakoval každý den. Důležité 
ale bylo, že i přes nepřízeň počasí jsme prošli a viděli všechno, co 

jsme chtěli. Za zmínku určitě stojí obě Pravčické Brány a skalní hrady 
Šaunštejn a Falkenštejn. Škoda, že jsme nemohli projet i soutěsky na 
Kamenici - kvůli vysoké hladině vody byly obě uzavřeny. I přes nepří-
zeň počasí nás ale nálada neopustila, o silné momenty nebyla nouze 
a myslíme, že za dva roky se na puťák všichni vydáme zase.

Za skautské středisko Skalka
David Bílek & Roman Freisleben

714

Sport, společnost Spolky, organizace, kultura

Od září přivítáme děti v nových prostorách v areálu Domova pro seniory 
na Skaleckém náměstí č. p. 500, Mníšek pod Brdy.

Fabiánek, o.s. poskytuje vzdělávací program pro děti ve věku od 3 do 6 let z Mníšku pod Brdy a okolí. Program odpovídá výuce 
v klasické mateřské škole a řídí se schváleným pedagogickým plánem. Výuku pro skupinu max. 16 dětí vedou zkušené lektorky 
a asistentky. Děti se věnují pohybovým a smyslovým hrám, hudební, dramatické a výtvarné výchově, učí se poznávat své okolí a věci 
kolem sebe v souvislosti s ročním obdobím.

  ŽLUŤÁSCI DOPOLEDNÍ (pondělí, úterý),  7.30-12.30 hodin 1 400 Kč/měsíc
  ŽLUŤÁSCI CELODENNÍ (pondělí, úterý),  7.30-16.30 hodin 1 800 Kč/měsíc
  MODRÁSCI (středa, čtvrtek, pátek),  7.30-16.30 hodin  2 800 Kč/měsíc

Více informací získáte nawww.fabianekmnisek.blogspot.cz a na telefonech:
603 309 348 (Andrea Kučerová), 603 973 545 (Alžběta Petrů), 776 284 788 (Pavla Duchoňová)

ŠACHOVÝ PŘEBOR DĚTÍ A MLÁDEŽE 
V KULTURNÍM STŘEDISKU  
V pondělí 25. června se v sále MKS V Lipkách konal 7. ročník otevřeného 
šachového turnaje pro děti a mládež, organizovaný mníšeckým Šacho-
vým klubem.
V mladší věkové kategorii získal prvenství Petr Štěpánek, druhý byl To-
biáš Hájek a třetí Jakub Mikiska.
Mezi staršími šachisty vybojoval vítězství Mirek Brzobohatý, druhý byl 
Petr Šnajdr a třetí Tomáš Buriánek.
Na závěr uskutečnil pan Jiří Arnold simultánní exhibici se všemi zúčast-
něnými, všechny partie skončily v jeho prospěch.

JB V Mníšku již tři roky pracuje spor-
tovní oddíl kickboxu, Sportfi ght 
gym o. s., vedený Martinem Pou-
rem. Ten je vůbec prvním medai-
listou česko-slovenské historie na 
MS v kickboxu (americké karate), 
dále pak dvojnásobným vícemist-
rem světa, mistrem Evropy a šes-
tinásobným mistrem republiky 
(muži) I.S.K.A. a W.K.A. 
Věnujeme se především mládeži 
od 6 do16 let, ale i starším. V naší 
krátkodobé činnosti již máme 
spoustu medailových úspěchů - 
jak na domácí, tak i mezinárodní 
scéně. 

Zaměřujeme se především na po-
lokontaktní disciplíny, jako je se-
mikontakt, lightkontakt/lowkick 
či americké karate. Nevyhýbáme 
se ani základům sebeobrany, at-
letiky a vůbec všestrannému cvi-
čení. Naším hlavním cílem je účast 
v české reprezentaci! 
Již v září chystáme nábor nových 
členů v Mníšku p. Brdy, ale také
v nově otevírané škole v Dobříši.  
Veškeré informace získáte na
e-mailu sportfi ght@seznam.cz,
telefonu 731 968 668 nebo na 
www.sportfi ghtgym.webnode.cz

BESEDA S PANEM ZDEŇKEM POHLREICHEM
Beseda s panem Zdeňkem Pohlreichem, českým šéfkuchařem, gas-
tronomem a moderátorem pořadů Ano, šéfe!, Na nože! a Šéf na grilu 
v televizi Prima, se uskutečnila v sále Městského kulturního střediska 
V Lipkách v úterý 26. června 2012. 
Kuchařský mág a nelítostný kritik nešvarů panujících v českých restau-
racích se ukázal (na rozdíl od svého „televizního image“) jako velmi pří-
jemný a milý účinkující. Při odpovědích na otázky z publika zdůraznil,  
že nekompromisním kritickým přístupem ke stavu českých stravova-
cích zařízení by rád docílil postupného zlepšení úrovně gastronomic-
kých služeb v českých restauracích. Na závěr besedy se konala malá 
autogramiáda. 

JB

Konečné pořadí
KP 2 sk. „C“

  1. Hudlice „C“
  2. Březnice
  3. Sedlčany „B“
  4. Unhošť
  5. Olešná
  6. Mníšek „A“
  7. Hořovice „B“ 
  8. Žebrák „A“
  9. Nižbor
10. Zdice
11. Voznice
12. Žebrák „B“

Konečné pořadí 
OP 2

1. Mníšek „C“
2. Ořech „C“
3. Lety „C“
4. Davle
5. Středokluky „A“
6. Roztoky „C“
7. Libčice „C“
8. Ořech „D“
9. Únětice „B“

Konečné pořadí 
OP 3

1. Mníšek „D“
2. Rudná
3. Vestec
4. Středokluky „B“
5. Černošice „B“
6. Úholičky „B“
7. Mníšek „E“    
8. Ořech „E“
9. Lety „D“      

 Konečné pořadí 
OP 1

  1. Mníšek „B“
  2. Roztoky „B“
  3. Lety „A“
  4. Ořech „A“
  5. Libčice „B“
  6. Černošice „A“
  7. Úholičky „A“
  8. Lety „B“
  9. Ořech „B“
10. Únětice „A“

ÚSPĚCHY MLADÝCH HASIČŮ  
Dne 19. 5. 2012 se kolektiv mladých hasičů Sboru dobrovolných hasi-
čů Mníšek pod Brdy zúčastnil okresního kola soutěže hry Plamen, která 
se konala na hřišti v Radlíku u Jílového u Prahy. Pro naše mladé hasiče 
to byla první soutěž takového formátu, kdy se soutěží najednou v pěti 
disciplínách. Protože fungují teprve od září roku 2011 a nezúčastnili se 
prvního podzimního kola, nemohli bohužel zasáhnout do celkového 
pořadí této celostátní soutěže. 
Přestože v celkovém hodnocení z důvodu neúčasti v podzimním kole 
skončili v kategorii „mladších“ na posledním místě, podaly všechny děti 
naprosto úžasný výkon.
V rámci této soutěže náš kolektiv dosáhl těchto výsledků: štafeta požár-
ních dvojic 6. místo, štafeta 400 m CTIF dokonce 3. místo, štafeta 4x60 m 
4. místo, požární útok CTIF 7. místo a požární útok 6. místo. 
Dovoluji si tímto poděkovat našim mladým hasičům za skvělou repre-
zentaci naší obce a našeho sboru, dále bych rád poděkoval rodičům za 
jejich podporu, SDH Jíloviště za umožnění nácviku na jejich překážkách, 
ale i členům SDH, kteří pravidelných úterních schůzkách děti na tento 
druh soutěže připravují - jmenovitě Ivo Klimtovi, Janě Balejové, Michalu 
Balejovi, Miroslavu Šrámkovi a dalším. 
Vzhledem k tomu, že činnost našich mladých hasičů je plně fi nanco-
vána výhradně z členských příspěvků členů SDH Mníšek pod Brdy, by-
chom rádi oslovili případné sponzory se žádostí o příspěvek na nákup 
výstroje a výzbroje pro členy kroužku mladých hasičů. Děkujeme.

Josef Dvořák – velitel JSDH, Jaroslav Prais – velitel SDH

SPORTFIGHT GYM V MNÍŠKU POD BRDY

ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA MNÍŠECKÝCH STOLNÍCH TENISTŮ
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SPALOVNA – ANO NEBO NE? 

HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK PRO STŘÍBRNOU LHOTU

Ekologie, společnostRozhovor

V mníšecké Oáze nedávno proběhla změna vede-
ní: odstupující Zuzka Bartáková se bude naplno 
věnovat povinnostem maminky, práci předsedy 
sdružení převzal Miro Škultéty. Následující roz-
hovor je poděkováním Zuzce za její dosavadní 
úsilí a představením nového vedení: jaká bude 
Oáza pod mužskou rukou?

Oáza je z velké části postavená na dobrovolnosti. 
Přesto je její nabídka rozmanitá, nabízí dětem i 
jejich rodičům opravdu mnoho – a stále přibývají 
pozvánky. Je vůbec ještě možné navyšovat vaši 
nabídku? Kde máte „strop“?

Zuzka: Záleží na nové koordinátorce mateř-
ského centra Evě Wollnerové, co nového ještě 
vymyslí, do čeho bude mít chuť. Od podzimu 
minulého roku využíváme nové místnosti 
v přízemí MKS, takže možnosti prostoru ještě 
jsou. V poslední době se ale stává, že akcí už je 
moc, na některé už ani lidé nepřijdou. 

Nabízí se větší spolupráce s jinými organizace-
mi v Mníšku, třeba Fabiánkem, který se také vě-
nuje předškolním dětem - některé akce se nám 
zbytečně dublují. 

Miro: Súhlasím, len by som doplnil, že do 
budúcnosti by som v Oáze veľmi rád zapraco-
val na kvalitnej komunikácii. Chceme nielen 
dobre predstavovať svoje akcie a udržiavať 
živý vzťah s inými organizáciami, ale aj dať zre-
teľne najavo, že Oáza je otvoreným spolkom, 
ktorý víta všetkých, ktorí majú chuť robiť niečo 
pre seba aj pre iných.

Hlavní činnost Oázy doposud spočívala v budo-
vání mateřského centra. Teď nastupuje do čela 
Oázy mužská síla – neplánujete proto jiné své 
pracovní zaměření? Oáza před časem představi-
la plán obnovy bývalých hospodářských budov 
na farní zahradě. 

Zuzka: Díky vstřícnosti města máme už od pod-
zimu zpracovaný projekt. Zatím se ale nepo-
dařilo vypátrat nějakou dotaci; zjistili jsme, že 
investice do „cizího“ je dnes docela obtížná 
(jedná se o církevní majetek, který máme pro-
najatý za symbolickou cenu). Elán na opravy 
„svépomocí“ nikdo z nás nemá. Uvidíme, kdy-
by se našel v Mníšku nějaký mecenáš nebo 
nadšenec, budeme jenom rádi. 

Miro: Využívaním nových miestností v MKS tlak 
na priestory pre Oázu povolil. Hlavne to ale 
vidím tak, že energiu, ktorú by sme do takých 
náročných opráv svojpomocou museli vkladať 
(stovky brigádnických hodín, rádovo milión 
korún na materiál a odborné práce), by som 
teraz nasmeroval radšej tam, kde vidím hlavný 
zmysel našej organizácie: poskytovať podporu 
ľuďom, ktorí majú nadšenie niečo robiť a po-
vzbudzovať ich v tom.

Hlídáte svoje síly. Kdybyste se při rekonstrukci vy-
čerpali, přišli byste o to hlavní – zápal pro dobro-
volnou práci. Na něm přitom Oáza stojí.

Miro: V organizáciách, ktoré sú postavené na 
dobrovoľnosti, je hlavným kapitálom nadšenie. 
S tým hlavne pracujeme, to je pre nás dôležité. 
Medzi vecami, ktoré robíme, by preto mali pre-
važovať tie, do ktorých sa púšťame s elánom.

Na valnom zhromaždení Oázy som sa pred 
svojím zvolením uviedol myšlienkou: Vážne 
sa zamyslime nad tým, či by Oáza nemala byť 
rozpustená. Povedal som to preto, že je podľa 
mňa nutné otriasť zo seba krustu vecí, ktoré ro-
bíme zo zotrvačnosti a už ani nechápeme pre-
čo. Keď si takto otočíme uhol pohľadu, začne 
sa nám vynárať to podstatné - čo sa nám na 
Oáze páči, prečo by sme chceli, aby fungovala 
ďalej. Bola to veľmi dobrá príležitosť porozprá-
vať sa s členmi Oázy o tom, prečo ju vlastne za-
kladali, aká bola pôvodná myšlienka, čo si dnes 
od nej sľubujú.

Zuzka: Když jsem se mezi členy ptala, kdo by se 
ujal organizování některé z našich akcí, třeba 
Pohádkového lesa, byl to problém. Nakonec 
jsem organizovala většinu sama. „Starší“ čle-
nové Oázy mají už odrostlejší děti a jiné zájmy, 
mladších členů Oázy zase moc není, nikdo ne-
přibývá. Takže jsem přesně rozuměla tomu co 
Miro říkal, když mluvil o rušení Oázy. Musíme 
si přebrat, zda akce dělat jen kvůli tradici, jestli 
k tomu vůbec máme ještě chuť...  

Takže oblíbené akce pro veřejnost budou i letos 
pokračovat? 

Miro: Určite budú, v júni bol napr. Pohádkový 
les - ten patrí medzi naše úspešné akcie, ktoré 
chceme udržať. Tvoja otázka mi ale potvrdzu-
je, že ideme správnym smerom, keď chceme 
s ľuďmi v Mníšku a okolí lepšie komunikovať. 
Chceme predstaviť to, čo chystáme, s výhľa-
dom na celý rok. Lepšie komunikovať pritom 
neznamená viac, skôr koordinovane, zreteľne 
a hlavne: ukázať, že sme organizácia, ktorá je 
otvorená všetkým, ktorí by chceli organizovať 
niečo zaujímavé. Oáza má tradíciu a meno, na 
tom sa dá dobre stavať. 

A jak byste těmto novým lidem představili to, co 
děláte? Proč zrovna vy se ve svém volnu tolik vě-
nujete Oáze?

Zuzka: Než jsme se přistěhovali do Mníšku, byla 
jsem v Praze dost aktivní v jiném spolku, v Čes-
kém svazu ochránců přírody. I v Mníšku jsem 
měla potřebu se někde zapojit, nebaví mě jen 
sedět doma, i když práce je kolem rodiny, domu 
a zahrady vždycky dost. Jsem ráda, když se po-
vede dát dohromady víc lidí a společně uspo-
řádat nějakou akci pro ostatní, když vidím, že 
úsilí věnované zorganizování se vyplatilo. Také 
mě baví to tvoření kolem, vymýšlení úkolů, 
nacvičování pohádek... S funkcí předsedy byla 
spojena i řada méně zábavných činností (psaní 
žádostí o dotace, vyřizování mailů, administra-
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tivy..), které mi zabraly dost večerů, ale když se 
to rozdělí mezi víc lidí, nebude to taková zátěž. 

Pavla: Já splácím dluh. Když jsme se před lety 
přistěhovali do Mníšku, tak nás tady přijala Ma-
ruška Sadilová, byla jedním z tahounů Oázy, 
tou, která vítala nové lidi. Když člověk přijde do 
neznámého místa, na tohle čeká. Taky mě prá-
ce v Oáze samozřejmě baví, ale cítím, že jak se 
sem stěhuje spousta nových lidí, mělo by být 
místo, kde je někdo osloví a řekne, že je rád, že 
sem přišli.  

Miro: Mňa tiež baví blbnúť v rozprávkach a hrať 
princov či hlúpych Janov, to je také príjemné 
odreagovanie. Oáza ma zaujíma aj ako iný 
štýl managementu, keď ľudia nie sú motivo-
vaní peniazmi, ale chuťou niečo urobiť, vlast-
ným nadšením. Ale hlavne si myslím, že toto 
je verejná angažovanosť, ktorá dáva najväčší 
zmysel. Mám možnosť ovplyvniť miesto, kde 
žijem, vidieť konkrétne výsledky svojej práce 
a pracujem s ľuďmi, ktorých veľmi rád bližšie 
spoznám. 

Navyše žijeme v dobe historicky najväčšieho 
blahobytu a mieru, ktorý nám dopriava voľný 
čas, prostriedky a kľudnú myseľ, aby sme sa 
mohli takými vecami zaoberať. Mníšek má veľa 
rôznych združení, ktoré ponúkajú akcie pre 
duchaplné trávenie voľného času. To sa mi zdá 
úžasné – práve dávaním tej „možnosti“. Ono 
je to totiž často tak, že človek by aj rád niečo 
urobil pre iných, trebárs požičal svojho bieleho 
koňa deťom na povozenie, ale nevie ako, komu 
a kedy a sám dohromady nič nedá. Keď potom 
niekto príde s nápadom niečo pekného zorga-
nizovať, fascinuje ma, ako sa zrazu vynárajú, 
ako púpavy spod asfaltu, ostrovčeky nadšenia 
medzi ľuďmi tam, kde by to človek ani nečakal. 
Je úžasné, že toto mesto, táto doba a dnešná 
spoločnosť také veci umožňuje. Tak to poďme 
využiť a vychutnať si to.   

(kp)

Vlevo Zuzana Bartáková, vpravo Miroslav Škultéty

Měření hladiny vody v jedné studni 
ve Stříbrné Lhotě

Ing. Zuzana Bartáková PhD. (36 let), 
bydlí ve Stříbrné Lhotě. Před mateřskou 
dovolenou pracovala jako odborný asistent 
na katedře fyziky Elektrotechnické fakulty 
ČVUT v Praze. 

Pavla Pšeničková (36 let), bydlí v Mníšku 
pod Brdy, pracuje jako administrativní 
pracovnice. 

Mgr. Miroslav Škultéty (38 let), bydlí v 
Mníšku pod Brdy, pracuje jako architekt IT. 

Vážení spoluobčané, milí sousedé, 
přátelé Mníšku pod Brdy a jeho 
okolí!
Dovolujeme si Vám sdělit, že dne 
4. 6. 2012 bylo zaregistrováno Ob-
čanské sdružení Zdravý Mníšek, 
IČ: 22610227, adresa: Mníšek pod 
Brdy, K Rybníčku 1169.

Základními cíli sdružení jsou ze-
jména:
a)  posiluje roli veřejnosti při otáz-

kách ovlivňujících kvalitu byd-
lení v Mníšku pod Brdy,

b)  usiluje o zlepšení informo-
vanosti a možnosti spoluroz-
hodování veřejnosti v oblasti 
ochrany životního prostředí, 
zejména o stávajících zdrojích 
znečišťování životního prostře-
dí (ovzduší, vodních ploch, toků, 
půdy, lesů), o možnosti vzniku 
nových zdrojů znečišťování ži-
votního prostředí, o stavbách 
ovlivňujících kvalitu bydlení – 
dopravní stavby, stavby infra-
struktury města, veřejných sítí, 
veřejných staveb, staveb ohro-
žujících kvalitu bydlení občanů 
a kvalitu životního prostředí, 
o provozech ohrožujících kvali-
tu bydlení občanů a kvalitu ži-
votního prostředí, služeb ovliv-
ňujících kvalitu bydlení,

c)  své cíle realizuje zejména for-
mou informování občanů pro-
střednictvím médií, prostřed-
nictvím webových stránek, 
elektronické pošty a dalšími for-
mami propagace. Zúčastňuje se 
správních, soudních a dalších 
řízení,

d)  své cíle zabezpečí zejména pro-
jekty trvalého monitorování ži-
votního prostředí v Mníšku pod 
Brdy.

Občanské sdružení Zdravý Mníšek 
vzniklo jako reakce na hrozbu vzni-
ku spalovny v Mníšku, jak je však 
patrno ze stanov sdružení, tak ze 
závěrů ustavující valné hromady, 
která se konala dne 18. 6. 2012, 
jeho činnost neskončí zastavením 
projektu spalovny. Pokusíme se 
naplňovat cíl sdružení tím, že se 
budeme zajímat o dění v oblasti 
životního prostředí včetně účastí 
ve správních řízeních.
Vy všichni, kdo nejste lhostejní 
k těmto otázkám, jste vítaní 
v našich řadách, ať již jako členové 
nebo sympatizanti.
Více informací naleznete na http://
www.zdravy-mnisek.cz/.

Občanské sdružení Zdravý Mníšek

V MF Dnes nedávno proběhla zpráva o zvažované 
spalovně nebezpečného odpadu v Rybitví u Par-
dubic. Je tam uvedeno i několik bodů, které ho-
voří proti i pro spalovnu. Jeden z bodů, dle mne 
závažný, jsem sem zkopíroval:

Pokud fi rma AVE CZ při spuštění spalovny splní 
všechny náležitosti, pak je velmi těžké najít důvody, 
proč ji nepovolit. (Zdroj: http://pardubice.idnes.cz/
spalovna-chemikalii-v-rybitvi-dk8)

Koncem letošního jara jsme mohli číst a slyšet 
poměrně silná slova politických představitelů 
Mníšku, že nesouhlasí s energetickým centrem 
(spalovnou odpadu) v prostoru ÚVRu.

Naopak ode mne bylo občas slyšet, že nevím, 
jak legálně zastavit „spalovnu“, pokud investor 
předloží projekt, který bude splňovat normy pro 
takové provozy. A také, že jediná šance je najít 
řádnou argumentaci, která může případný pro-

Od června 2012 má Stříbrná Lhota zpracovaný hyd-
rogeologický posudek zaměřený na zásoby pitné 
vody z podzemních zdrojů. Posudek je zpracován 
soudním znalcem pro uvedenou činnost a byl pře-
dán příslušnému vodohospodářskému odboru. 
Posudek zahrnuje jen část katastru Stříbrné Lhoty 
– prakticky od bývalé hájovny na západě obce do 
míst na východní straně asi 300 m od Křížku, tedy 
část katastru s převážně trvalým bydlením.

Velmi stručně – posudek sice konstatuje, že 
i v době největšího doložitelného sucha je čerpána asi 
1/3 možných zásob, ale také je zde uvedeno, že 
v některých částech obce s hustou zástavbou si 
studny mezi sebou konkurují, hluboké vrty mohou 
ohrozit v suchém období současné mělké studny, 
studny ohrožují i hlubinné vrty pro tepelná čerpa-
dla. Výsledek je logický – katastr obce není stej-
noměrně zastavěn. Navíc jsme volili raději nižší 
hodnoty spotřeby vody v domácnostech a menší 
počet obyvatel (nelze kvalitně doložit skutečný).

Doporučení je: omezení vrtů pro tepelná čerpadla, 
jímání srážkových vod pro zálivku zahrad, pravidel-
né měření hladiny spodní vody ve studnách, zvážit 
vrty nových studní v husté zástavbě.

Posudek vznikl na základě grantu Nadace VIA 
a podpory několika občanů, kteří na zpracování 
projektů přispěli. Všem za podporu děkuji.

Pavel Jeřábek

REAKCE NA ČLÁNEK SPALOVNA ANO NEBO NE
Autor se v článku dopouští několika hrubých ne-
přesností. Za prvé je důležité říci, že petice Spalov-
ně jasné NE nevznikla jako oponentní proti druhé 
petici. To je naprostý omyl a manipulace. Autorem 
textu petice je Miloš Navrátil, který ji napsal jako 
občan. Přesvědčil ostatní, aby ji vzali za svou a aby 
byla zveřejněna. To, že vznikla ještě jiná petice, se 
nijak ovlivnit nedalo a ani by nebylo správné bránit 
komukoli svobodně projevit názor. A jak správně 
píše autor článku, petice mají stejný cíl, to je dob-
ře. Opačně by to bylo zlé. Druhá hrubá nepřesnost 

se týká „údajného nevyslyšení nabídky občanů“ ke 
spojení petic. Naopak z jednání, které proběhlo na 
úrovni vedení města a vedení Občanského sdruže-
ní Zdravý Mníšek, byl ze strany sdružení vznesen 
požadavek, aby byla petice Spalovně jasné Ne zcela 
stažena. Ze strany města naopak zazněla nabídka 
a výzva ke společnému postupu jak v petici, tak 
v budoucnu. Je totiž zjevné, že obyvatelé města 
a jeho okolí mají jeden společný cíl – ochránit naše 
životní prostředí a zdraví.

Vlastimil Kožíšek, místostarosta

jekt zastavit anebo vytvořit zázemí pro kvalitní 
vyjednávání. 

Protože v minulém Zpravodaji byl článeček o po-
litikaření okolo „spalovny“, byl bych velmi rád, aby 
se veřejnost před novými volbami skutečně za-
myslela nad politickými činy a sliby jednotlivých 
kandidátů a stran. A aby lidé ohledně nejen spa-
lovny nevěřili nesplnitelným volebním slibům, ale 
víc věřili v sebe při prosazování principů funkční 
občanské společnosti.

Ve své podstatě - dvě petice se stejným cílem 
k jednomu tématu je prakticky velmi smutná sku-
tečnost. Zejména když s první peticí přichází ob-
čané a až za několik dní vzniká „úřední“, či „politic-
ká“ petice. A údajně ani nebyla vyslyšena nabídka 
od občanů, aby se obě petice spojily.  Je druhá 
petice politická moudrost anebo politikaření?

Pokud budeme v Mníšku a okolí chtít kvalitní 
ovzduší, je třeba spolupracovat a ne osnovat ple-
tichy.

Pavel Jeřábek



912

V sobotu 16. června putovalo téměř 250 dětí za Večerníčkem. 
OÁZA děkuje všem dobrovolníkům za pomoc s organizací akce a všem 

sponzorům za fi nanční a materiální příspěvky.
Více na stránkách OÁZY http://oaza.mnisek.cz/

Kultura, společnost

Z OTCE NA SYNA   
Každý člověk chce zanechat ne-
smazatelnou stopu na zemském 
povrchu. Zanechat odkaz příštím 
generacím, aby i po několika le-
tech jeho jméno stále vyvolávalo 
pozitivní vzpomínku a každý se 
při jeho zaslechnutí podrbal na 
hlavě a řekl si: „Počkej, toho znám, 
to jméno jsem už někde slyšel..!“ 
Zaručený recept, jak toho dosáh-
nout, zřejmě neexistuje, ale jed-
nou z cest je vybudovat podnik 
s dlouholetou tradicí, dobrým 
jménem a kvalitními službami. 
V každém případě je k tomu za-
potřebí několik základních ingre-
diencí, bez kterých to jednodu-
še nejde a které se musí odrazit 
v konečném součinu kýženého 
úspěchu. Je to píle, tvrdá práce 
a zdravá chuť něčeho dosáhnout. 
Vyskytne-li se kdekoli nula, bude 
nulový i výsledek. Štěstí, náhoda 
nebo jak to chceme nazvat, slouží 
pouze k urychlení cesty vzhůru. 
Podařilo se to v případě mníšecké 
tiskárny a lidí, kteří za ní stojí?
Opomeneme-li neurčité hádan-
ky Sibyly, Leonarda  da Vinci či 
Nostradama, dokáže budoucnost 
předpovídat  jen málokdo. Občas 

dokážeme i my z drobných indícií 
a různých střípků událostí intui-
tivně poskládat nakonec celkem 
odpovídající obraz krátké bu-
doucnosti a odhadnout sled bu-
doucích událostí. K oněm indiciím 
na začátku patří především chuť a 
odhodlání. Chuť mého otce pustit 
se do něčeho nového, pramenící 
z dlouholeté zkušenosti a praxe 
v tiskařské výrobě.  Přes Národní 

podnik Tiskárna Svoboda a je-
den a půl roční mezinárodní stáž 
v Roztocku v Německu zapustil 
své kořeny v Mníšku pod Brdy. 
Další indicií bylo jeho odhodlání 
vzít po Sametové revoluci svůj 
osud do vlastních rukou a udělat 
to, o čem mnoho lidí snilo. A to za-
čít svobodně podnikat.
Je to již 21 let, kdy byly slova 
a myšlenky přeměněny v činy a tři 

společníci založili místní tiskárnu. 
Na vybudování dobrého jména 
Tiskárna Mníšek se podíleli Karel 
Havlík, Jana Doležalová a Lenka 
Šírová. Dnes je to právě jméno 
Havlík, které v této souvislosti 
skloňuji a díky němuž bude tradi-
ce dál pokračovat. Pomyslnou po-
chodeň od stále ještě činorodého 
a pilného otce, který rozhodně 
nehodlá odejít do ústraní, ale spí-
še z povzdálí své knihařské dílny 
vše sledovat a cennými radami 
přispět podnikatelskému počíná-
ní synovi Honzovi, který tuto po-
chodeň s hrdostí přejímá.
Vrátíme-li se k původní myšlence 
o zanechání nesmazatelné stopy, 
je její otisk díky mému otci jas-
ně patrný zásluhou dlouholeté 
kvalitní práce a tradice. Pevně 
věřím, že společně s novým elá-
nem, rozšiřováním výroby o nové 
technologie,  služby a promítnu-
tím vlastních myšlenek budu tím 
správným větrem pro rodinnou 
loď. Díky tomu bude žít jméno 
Havlík dál, nezapadne a bude 
z té nekonečné řady vyčnívat. 
Jsem přesvědčen, že čím dál víc. 
Může si muž, otec, úspěšný pod-
nikatel přát něco víc?

Jan Havlík

MATEŘSKÉ CENTRUM OÁZA 

nabízí ve školním roce 2012/2013 pro děti tyto kroužky: angličtina 
s rodilým mluvčím, dramatický kroužek Zvoneček, výtvarný krou-
žek, hudební škola Yamaha, Veselé pískání, Miniškolička, Mraveneč-
ci, výuka hry na klavír, fl étnu a klarinet. Pro dospělé jsou připraveny 
angličtina a powerjóga s hlídáním dětí. Každý den je od 9 do 12 ho-
din otevřena hernička. Více informací na našem webu http://oaza.
mnisek.cz/materske-centrum/.

Rodiče s dětmi zveme 13. září na první Miniškoličku v novém škol-
ním roce, která nese název „Tričkohrátky“. Po klasickém programu 
si namalujeme trička. Poslední říjnová Miniškolička, 25. října, bude 
halloweenská.

Ve čtvrtek 18. října od 19 h je v herničce  pro rodiče připravena bese-
da s PhDr. Ilonou Špaňhelovou na téma „Dětský vzdor“. 

Na všechny akce jste srdečně zváni!

Kultura, společnost

všechny srdečně zve v rámci oslav 
Svatováclavského posvícení

v pátek 28. září 2012 na posvícenskou stezku 
(start mezi 14.00 a 15.00 hodinou od Malé Svaté Hory)

a na odpolední program na farní zahradě 
(začíná v 15.30 hodin).

Podrobnosti se dozvíte na plakátech
a na našich webových stránkách http://oaza.mnisek.cz

 

PRO DOSPĚLÉ
FRENCH, Dawn
TAK TROCHU ÚŽASNÍ
Ideální čtení pro každého, kdo měl v životě 
pocit, že s ním doma žije podivná skupinka 
cizinců, kterým se říká příbuzní.

RIGGS, Ransom                                                                                                               
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO 
PODIVNÉ DĚTI                               
Fantasy doprovázená strašidelnými starými 
dobovými fotografi emi, při které běží mráz 
po zádech.

BAUER, Jan
KLÁŠTER KOSTLIVCŮ
Po nešťastné smrti svého bratra Ondřeje 
skládá novoměstský rychtář Jakub Protiva svůj 
úřad a vrací se na rodnou tvrz Protivec v jižních 
Čechách. Než však vůbec stačí začít na svém 
majetku hospodařit, navštíví ho zeman Matěj 
z Dvorců s podivnou nabídkou ...

PERSSON, Leif G. W.                                                                                                             
MEZI TOUHOU LÉTA A CHLADEM ZIMY 
Stockholm, listopadový páteční večer. 
Americký novinář John Krassner spadl 
z patnáctého patra studentské koleje.
Jednalo se o sebevraždu, nebo jej někdo 
shodil? 

WHITTON, Hana
PROKLETÍ HRADU LEERHILL
Vědecká konference, které se Annie Brenton-
Clarkeová zúčastní na malebném hradu 
Leerhill, se zakrátko změní v nebezpečné 
dobrodružství.

URBAN, Simon
PLÁN N 
Ke sjednocení Německa nikdy nedošlo. 
Otevřená hranice po pádu zdi v roce 1989 byla 
zase uzavřena a existují dva německé státy.

Výpůjční doba od září

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

KNIHOVNA 
 Mníšek pod Brdy

PRO DĚTI
DVOŘÁK, Otomar
KOUZELNÝ MEČ ABADDON
Dobrodružný pohádkový příběh 
tolkienovského typu začíná v knihovně, 
kde se kurážný prvňáček pustí do četby 
složitého a napínavého příběhu...

JORDAN, Sophie
DRAKIE 
Jacinda od malička žije s cejchem 
výjimečnosti a ví, že každý její krok 
je sledován. Touží ale po svobodě rozhodovat 
se sama za sebe. 

LAVERY, Brian
LODĚ: LEGENDÁRNÍ CESTY
Nejslavnější lodě na vysouvacích stránkách 
pro zvídavé cestovatele.
 
SPORT - VŠE, CO BYSTE MĚLI VĚDĚT 
Více než 300 otázek a odpovědí o sportu.

WEBB, Holly
MOJE NEZBEDNÉ ŠTĚNĚ
Když Hela začala svému pejskovi říkat 
Lumpík, vůbec netušila, jak výstižné mu dala 
jméno. Nový zvířecí mazlíček je totiž pro celou 
rodinu velkým oživením.

TURNER, Alan
PRAVĚCÍ SAVCI 
Kniha textem, ale zejména množstvím 
obrázků přibližuje nejen dětem pravěké savce, 
mezi něž patří různé druhy zvířat, ale i lidé.

Pro dospělé:  
Pondělí    800 - 1100   1200 - 1700

Středa     800 - 1100

Čtvrtek    830 - 1100   1200 - 1800

Pro děti:  
Úterý    1200 - 1400 

Středa    800 - 1100   1200 - 1400

NA VERNISÁŽI VÝSTAVY JITKY ŠTENCLOVÉ 
ZAHRÁL VÁCLAV HUDEČEK  
V neděli 2. září se na Skalce uskutečnila vernisáž výstavy kreseb a objek-
tů ak. mal. Jitky Štenclové. Samotná výstava je umístěna v interiéru kos-
telíka sv. Maří Magdalény, avšak vzhledem k velkému zájmu návštěvní-
ků se vernisáž odehrála v sále kláštera.
 
O osobnosti a tvorbě výtvarnice promluvil Richard Drury, předseda 
výtvarného odboru Umělecké besedy, jenž interiér kostelíka označil 
za podnětné prostředí, velmi vhodné pro výstavy současných projektů 
výtvarného umění.
 
Instalace byla vytvořena na míru tomuto prostoru, který Jitku Štenclo-
vou postupně provokoval ke stále novým a novým nápadům.
 
Hvězdou vernisáže byl bezesporu houslový virtuos Václav Hudeček, 
přítel výtvarnice, který po úvodním slovu zahrál úryvky ze tří skladeb 
pro sólové housle. Nabitý sál jej odměnil bouřlivým potleskem.
 
Poté si návštěvníci postupně prohlédli výstavu v kostelíku, kolekci  
velkorozměrných kreseb a drobných i větších objektů, vytvořených 
z papíru, drátěného pletiva, kovu, plastu a dalších materiálů. Centrem 
instalace je kruhový objekt vyskládaný z kamenů a cihel, který připomí-
ná meditační zákoutí z tradiční japonské zahrady.
 
Výstavu bude možno zhlédnout do 31. října 2012 - v sobotu, neděli 
a svátek od 10 do 17, v úterý-pátek od 13 do 17 hodin.

JB V sále kláštera zahrál návštěvníkům vernisáže Václav Hudeček
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SKALECKÁ POUŤ 2012 
– střídavě oblačno

Počasí Skalecké pouti letos přálo pouze zčásti. Tradiční procesí na Skal-
ku doprovázené souborem staré hudby Ritornello, slavnostní mše  před 
kostelíkem sv. Maří Magdalény celebrovaná P. Josefem Andrejčákem 
a mníšeckým panem farářem P. Janem Dlouhým, vystoupení kapely 
Mníšeckého chrámového sboru i následné koncertní vystoupení pěv-
kyně Jitky Mudrové a klavíristy Jaroslava Šarouna se ještě odehrály bez 
deště. Rozpršelo se až v závěru koncertu, posluchači však vytrvali a od-
měnili účinkující velkým potleskem.

V kostelíku sv. Maří Magdalény byla za přítomnosti autora slavnost-
ně zahájena výstava obrazů Václava Macha-Koláčného Via Crucis. Po 
ukončení společenské akce pro hosty města v klášteře měli i ostatní 
návštěvníci možnost prohlédnout si výstavu fotografi í Petry Doležalové 
a Libora Špačka v sále kláštera. Bylo možno rovněž navštívit poustevnu 
s Brokofovou Pietou.

Na pódiu na náměstí F. X. Svobody na počátku odpoledního progra-
mu vystoupili vítězní zpěváci z pěvecké soutěže Brdský kos. Pak se však 
strhla bouře s průtrží mračen a dlouhotrvajícím deštěm a tak se koncert 
skupiny Chinaski, hlavního magnetu odpoledního programu, nemohl 
odehrát v předpokládané pohodě. Více štěstí přálo skupině Brouci Band 
- The Beatles Revival, při jejímž vystoupení už skoro nepršelo. 

Nedělní dopoledne patřilo tradičnímu divadlu pro děti ve farní zahra-
dě - do Mníšku přijel rovnou ze zahraničního festivalu známý loutkář 
Pavel Vangeli s maňáskovou pohádkou Hloupější vyhraje. Odpoledne 
pak probíhal na Zadním rybníce třetí ročník Neckyády.

Slavnostní program Skalecké pouti 2012 uzavřel nedělní podvečerní 
koncert duchovní hudby v kostele sv. Václava - s programem z děl kla-
siků 17.-19. století se představili varhanní mistr Marek Valášek, sopra-
nistka Naděžda Chrobáková, hobojistka Veronika Hádková a houslistka 
Markéta Valášková. 

JB

 P. Josef Andrejčák a P. Jan Dlouhý při bohoslužbě na Skalce

 Z vernisáže v kostelíku sv. Maří Magdalény – zleva P. Jan Dlouhý, 
P. Josef Andrejčák a Václav Mach-Koláčný

Klavírista Jaroslav Šaroun a sopranistka Jitka Mudrová

Loutkové představení ve farní zahradě - Pavel Vangeli

Závěrečný koncert v kostele sv. Václava – zleva Markéta Valášková,  
Veronika Hádková, Naděžda Chrobáková a Marek Valášek

Kultura, společnost

VÝSTAVY NA SKALCE 
ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2012

8.-30. 9. 2012
Jiří Skořepa – OBRAZY

Vernisáž 8. 9. v rámci kulturního 
programu DED 2012

7.-31. 10. 2012
Stanislav Chládek

ALEUTSKÉ OSTROVY (fotografi e)
Vernisáž s promítáním 

v neděli 7. 10. v 15 hodin.
Autobus pro seniory.

2. 9.-31. 10. 2012
Jitka Štenclová 

KRESBY A OBJEKTY

Výstavy jsou přístupné v sobotu, 
neděli a svátek od 10 do 17 hod.
v úterý-pátek od 13 do 17 hod.

www. mnisek.cz

Více než rok a půl plánovaná akce na Skalce, jejíž výtěžek významně 
obohatil konto veřejné sbírky Skalecké kapličky, se odehrála ve žhavém 
letním odpoledni v sobotu 16. června 2012 v klášteře na Skalce a jeho 
bezprostředním okolí. Všichni účinkující a spolupracující se jí zúčastnili 
bez honoráře.

V sále kláštera byla zahájena výstava obrazů a ilustrací pro děti akad. 
mal. Věry Krumphanzlové. Ta, jako autorka rozsáhlého projektu, přived-
la na Skalku své umělecké přátele a sponzory a s jejich pomocí, ve spo-
lupráci s mníšeckým kulturním střediskem, dovedla náročnou akci až 
k tomuto letnímu odpoledni.

Samotná vernisáž se odehrála v tradičním duchu – s klasickou hudbou 
(na barokní housle zahráli Václav Návrat a na arciloutnu Přemysl Vacek, 
známí špičkoví muzikanti), s představením autorky a jejího díla i s čet-
bou z knihy Evy Hernández Šlépěje ve stopách na cestě (malířkou ilu-
strované), která dokreslila duchovní atmosféru první části „skaleckého“ 
odpoledne. Živelné vystoupení paní Věry Nerušilové (údajně zpěvačky 
s nejhlubším hlasem v ČR) pak dalo událostem další spád - a pokračova-
lo i venku, ve stínu staletého buku u kostelíka sv. Maří Magdalény, kde 
již byly připraveny výtvarné aktivity pro děti i dospělé.

Každý, kdo přispěl do kasičky veřejné sbírky, obdržel od paní Věry Krum-
phanzlové drobnou originální grafi ku podepsanou autorkou. Svými 
drobnými upomínkami – keramickými knofl íčky pro štěstí a záložkami 
do knih s motivem Skalky – přispěla mníšecká výtvarná dílna Otakárek. 
Do kasičky veřejné sbírky tak přibylo, se započtením výtěžku charitativ-
ního prodeje bábovek na mníšeckém náměstí téhož dne dopoledne, 
celkem 11 207 Kč.

Velké poděkování patří všem, kdo přispěli ke zdaru této organizačně 
náročné akce – počínaje již jmenovanými dále pražskému studiu Ate-
lier-dokument, Nakladatelství Triáda (věnovalo 10 knih prodaných ve 
prospěch sbírky), Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha 5 
v čele s paní Evou Hernández (jen příspěvky vložené účastníky výtvar-
ných dílen přinesly do sbírkové kasičky přes 1 500 Kč) a v neposlední 
řadě sponzorce občerstvení pro děti, prodejně Bala Mníšek – paní Svo-
bodové.

Jarmila Balková

KREATIVNÍ ODPOLEDNE NA SKALCE

V sobotu 14. července se návštěv-
níci vernisáže v klášteře na Skalce 
ocitli v kouzelném světě tropic-
kých ostrovů. Umožnili jim to foto-

grafové a fi lmaři Petra Doležalová 
a Libor Špaček, kteří zde představi-
li další etapu svého projektu Útěk 
do přírody (Escape to Nature). 

ÚTĚK NA TAHITI NA SKALCE   

Po úvodním Útěku na Mauricius 
(říjen 2009) se na Skalku vrátili 
s kolekcí Útěk na Tahiti a jeho ost-
rovy, jež nabídla neobyčejné kra-
jinářské záběry i zajímavé detaily 
z podmořského světa. Vernisáž 
byla příležitostí zeptat se na růz-
né detaily z náročného pořizová-
ní fotografi í na souši i pod vodou 
i z fi lmování, při němž se Petra 
a Libor bez obav pohybovali zce-
la nechráněni mezi žraloky. 

Po besedě  následovala projek-
ce dokumentu Útěk na Tahiti 
a jeho ostrovy, který získal 1. místo 
v kategorii televizních dokumen-
tů na 44. festivalu TOURFILM 
v Karlových Varech 2011. 

JB

VÝSTAVU ZAHÁJILI 
PRACOVNÍCI NTM Praha    
Od 11. srpna do 2. září bylo v sále 
kláštera na Skalce možno navštívit  
expozici fotografi í s hornickou te-
matikou  VE ZNAMENÍ SV. BARBO-
RY. Na vernisáži v sobotu 11. srpna 
ji uvedli autoři snímků, pracovníci 
Národního technického muzea 
Martin Přibil a Karol Šmehil, kteří 
se na Skalku dostavili ve sváteč-
ních hornických uniformách. Ná-
vštěvníci vernisáže měli možnost 
zeptat se na cokoli, co je zajímalo  
a také toho využívali. Dozvěděli se 
o tom, jak náročné je pořizování 
snímků v podzemí, kdy za každým 
záběrem kromě fotografa je ještě 

práce několika dalších lidí, kteří 
pomáhají s osvětlením prostor. 
Znalci důlní techniky si zaujatě 
prohlíželi různé typy dobývacích 

strojů. Na výstavě byly záběry 
z různých lokalit a mezi nimi také 
jeden z dolu pod Skalkou. 

JB

Karol Šmehil
 a Martin Přibil
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bez honoráře.

V sále kláštera byla zahájena výstava obrazů a ilustrací pro děti akad. 
mal. Věry Krumphanzlové. Ta, jako autorka rozsáhlého projektu, přived-
la na Skalku své umělecké přátele a sponzory a s jejich pomocí, ve spo-
lupráci s mníšeckým kulturním střediskem, dovedla náročnou akci až 
k tomuto letnímu odpoledni.

Samotná vernisáž se odehrála v tradičním duchu – s klasickou hudbou 
(na barokní housle zahráli Václav Návrat a na arciloutnu Přemysl Vacek, 
známí špičkoví muzikanti), s představením autorky a jejího díla i s čet-
bou z knihy Evy Hernández Šlépěje ve stopách na cestě (malířkou ilu-
strované), která dokreslila duchovní atmosféru první části „skaleckého“ 
odpoledne. Živelné vystoupení paní Věry Nerušilové (údajně zpěvačky 
s nejhlubším hlasem v ČR) pak dalo událostem další spád - a pokračova-
lo i venku, ve stínu staletého buku u kostelíka sv. Maří Magdalény, kde 
již byly připraveny výtvarné aktivity pro děti i dospělé.

Každý, kdo přispěl do kasičky veřejné sbírky, obdržel od paní Věry Krum-
phanzlové drobnou originální grafi ku podepsanou autorkou. Svými 
drobnými upomínkami – keramickými knofl íčky pro štěstí a záložkami 
do knih s motivem Skalky – přispěla mníšecká výtvarná dílna Otakárek. 
Do kasičky veřejné sbírky tak přibylo, se započtením výtěžku charitativ-
ního prodeje bábovek na mníšeckém náměstí téhož dne dopoledne, 
celkem 11 207 Kč.

Velké poděkování patří všem, kdo přispěli ke zdaru této organizačně 
náročné akce – počínaje již jmenovanými dále pražskému studiu Ate-
lier-dokument, Nakladatelství Triáda (věnovalo 10 knih prodaných ve 
prospěch sbírky), Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha 5 
v čele s paní Evou Hernández (jen příspěvky vložené účastníky výtvar-
ných dílen přinesly do sbírkové kasičky přes 1 500 Kč) a v neposlední 
řadě sponzorce občerstvení pro děti, prodejně Bala Mníšek – paní Svo-
bodové.

Jarmila Balková

KREATIVNÍ ODPOLEDNE NA SKALCE

V sobotu 14. července se návštěv-
níci vernisáže v klášteře na Skalce 
ocitli v kouzelném světě tropic-
kých ostrovů. Umožnili jim to foto-

grafové a fi lmaři Petra Doležalová 
a Libor Špaček, kteří zde představi-
li další etapu svého projektu Útěk 
do přírody (Escape to Nature). 

ÚTĚK NA TAHITI NA SKALCE   

Po úvodním Útěku na Mauricius 
(říjen 2009) se na Skalku vrátili 
s kolekcí Útěk na Tahiti a jeho ost-
rovy, jež nabídla neobyčejné kra-
jinářské záběry i zajímavé detaily 
z podmořského světa. Vernisáž 
byla příležitostí zeptat se na růz-
né detaily z náročného pořizová-
ní fotografi í na souši i pod vodou 
i z fi lmování, při němž se Petra 
a Libor bez obav pohybovali zce-
la nechráněni mezi žraloky. 

Po besedě  následovala projek-
ce dokumentu Útěk na Tahiti 
a jeho ostrovy, který získal 1. místo 
v kategorii televizních dokumen-
tů na 44. festivalu TOURFILM 
v Karlových Varech 2011. 

JB

VÝSTAVU ZAHÁJILI 
PRACOVNÍCI NTM Praha    
Od 11. srpna do 2. září bylo v sále 
kláštera na Skalce možno navštívit  
expozici fotografi í s hornickou te-
matikou  VE ZNAMENÍ SV. BARBO-
RY. Na vernisáži v sobotu 11. srpna 
ji uvedli autoři snímků, pracovníci 
Národního technického muzea 
Martin Přibil a Karol Šmehil, kteří 
se na Skalku dostavili ve sváteč-
ních hornických uniformách. Ná-
vštěvníci vernisáže měli možnost 
zeptat se na cokoli, co je zajímalo  
a také toho využívali. Dozvěděli se 
o tom, jak náročné je pořizování 
snímků v podzemí, kdy za každým 
záběrem kromě fotografa je ještě 

práce několika dalších lidí, kteří 
pomáhají s osvětlením prostor. 
Znalci důlní techniky si zaujatě 
prohlíželi různé typy dobývacích 

strojů. Na výstavě byly záběry 
z různých lokalit a mezi nimi také 
jeden z dolu pod Skalkou. 

JB

Karol Šmehil
 a Martin Přibil
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V sobotu 16. června putovalo téměř 250 dětí za Večerníčkem. 
OÁZA děkuje všem dobrovolníkům za pomoc s organizací akce a všem 

sponzorům za fi nanční a materiální příspěvky.
Více na stránkách OÁZY http://oaza.mnisek.cz/

Kultura, společnost

Z OTCE NA SYNA   
Každý člověk chce zanechat ne-
smazatelnou stopu na zemském 
povrchu. Zanechat odkaz příštím 
generacím, aby i po několika le-
tech jeho jméno stále vyvolávalo 
pozitivní vzpomínku a každý se 
při jeho zaslechnutí podrbal na 
hlavě a řekl si: „Počkej, toho znám, 
to jméno jsem už někde slyšel..!“ 
Zaručený recept, jak toho dosáh-
nout, zřejmě neexistuje, ale jed-
nou z cest je vybudovat podnik 
s dlouholetou tradicí, dobrým 
jménem a kvalitními službami. 
V každém případě je k tomu za-
potřebí několik základních ingre-
diencí, bez kterých to jednodu-
še nejde a které se musí odrazit 
v konečném součinu kýženého 
úspěchu. Je to píle, tvrdá práce 
a zdravá chuť něčeho dosáhnout. 
Vyskytne-li se kdekoli nula, bude 
nulový i výsledek. Štěstí, náhoda 
nebo jak to chceme nazvat, slouží 
pouze k urychlení cesty vzhůru. 
Podařilo se to v případě mníšecké 
tiskárny a lidí, kteří za ní stojí?
Opomeneme-li neurčité hádan-
ky Sibyly, Leonarda  da Vinci či 
Nostradama, dokáže budoucnost 
předpovídat  jen málokdo. Občas 

dokážeme i my z drobných indícií 
a různých střípků událostí intui-
tivně poskládat nakonec celkem 
odpovídající obraz krátké bu-
doucnosti a odhadnout sled bu-
doucích událostí. K oněm indiciím 
na začátku patří především chuť a 
odhodlání. Chuť mého otce pustit 
se do něčeho nového, pramenící 
z dlouholeté zkušenosti a praxe 
v tiskařské výrobě.  Přes Národní 

podnik Tiskárna Svoboda a je-
den a půl roční mezinárodní stáž 
v Roztocku v Německu zapustil 
své kořeny v Mníšku pod Brdy. 
Další indicií bylo jeho odhodlání 
vzít po Sametové revoluci svůj 
osud do vlastních rukou a udělat 
to, o čem mnoho lidí snilo. A to za-
čít svobodně podnikat.
Je to již 21 let, kdy byly slova 
a myšlenky přeměněny v činy a tři 

společníci založili místní tiskárnu. 
Na vybudování dobrého jména 
Tiskárna Mníšek se podíleli Karel 
Havlík, Jana Doležalová a Lenka 
Šírová. Dnes je to právě jméno 
Havlík, které v této souvislosti 
skloňuji a díky němuž bude tradi-
ce dál pokračovat. Pomyslnou po-
chodeň od stále ještě činorodého 
a pilného otce, který rozhodně 
nehodlá odejít do ústraní, ale spí-
še z povzdálí své knihařské dílny 
vše sledovat a cennými radami 
přispět podnikatelskému počíná-
ní synovi Honzovi, který tuto po-
chodeň s hrdostí přejímá.
Vrátíme-li se k původní myšlence 
o zanechání nesmazatelné stopy, 
je její otisk díky mému otci jas-
ně patrný zásluhou dlouholeté 
kvalitní práce a tradice. Pevně 
věřím, že společně s novým elá-
nem, rozšiřováním výroby o nové 
technologie,  služby a promítnu-
tím vlastních myšlenek budu tím 
správným větrem pro rodinnou 
loď. Díky tomu bude žít jméno 
Havlík dál, nezapadne a bude 
z té nekonečné řady vyčnívat. 
Jsem přesvědčen, že čím dál víc. 
Může si muž, otec, úspěšný pod-
nikatel přát něco víc?

Jan Havlík

MATEŘSKÉ CENTRUM OÁZA 

nabízí ve školním roce 2012/2013 pro děti tyto kroužky: angličtina 
s rodilým mluvčím, dramatický kroužek Zvoneček, výtvarný krou-
žek, hudební škola Yamaha, Veselé pískání, Miniškolička, Mraveneč-
ci, výuka hry na klavír, fl étnu a klarinet. Pro dospělé jsou připraveny 
angličtina a powerjóga s hlídáním dětí. Každý den je od 9 do 12 ho-
din otevřena hernička. Více informací na našem webu http://oaza.
mnisek.cz/materske-centrum/.

Rodiče s dětmi zveme 13. září na první Miniškoličku v novém škol-
ním roce, která nese název „Tričkohrátky“. Po klasickém programu 
si namalujeme trička. Poslední říjnová Miniškolička, 25. října, bude 
halloweenská.

Ve čtvrtek 18. října od 19 h je v herničce  pro rodiče připravena bese-
da s PhDr. Ilonou Špaňhelovou na téma „Dětský vzdor“. 

Na všechny akce jste srdečně zváni!

Kultura, společnost

všechny srdečně zve v rámci oslav 
Svatováclavského posvícení

v pátek 28. září 2012 na posvícenskou stezku 
(start mezi 14.00 a 15.00 hodinou od Malé Svaté Hory)

a na odpolední program na farní zahradě 
(začíná v 15.30 hodin).

Podrobnosti se dozvíte na plakátech
a na našich webových stránkách http://oaza.mnisek.cz

 

PRO DOSPĚLÉ
FRENCH, Dawn
TAK TROCHU ÚŽASNÍ
Ideální čtení pro každého, kdo měl v životě 
pocit, že s ním doma žije podivná skupinka 
cizinců, kterým se říká příbuzní.

RIGGS, Ransom                                                                                                               
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO 
PODIVNÉ DĚTI                               
Fantasy doprovázená strašidelnými starými 
dobovými fotografi emi, při které běží mráz 
po zádech.

BAUER, Jan
KLÁŠTER KOSTLIVCŮ
Po nešťastné smrti svého bratra Ondřeje 
skládá novoměstský rychtář Jakub Protiva svůj 
úřad a vrací se na rodnou tvrz Protivec v jižních 
Čechách. Než však vůbec stačí začít na svém 
majetku hospodařit, navštíví ho zeman Matěj 
z Dvorců s podivnou nabídkou ...

PERSSON, Leif G. W.                                                                                                             
MEZI TOUHOU LÉTA A CHLADEM ZIMY 
Stockholm, listopadový páteční večer. 
Americký novinář John Krassner spadl 
z patnáctého patra studentské koleje.
Jednalo se o sebevraždu, nebo jej někdo 
shodil? 

WHITTON, Hana
PROKLETÍ HRADU LEERHILL
Vědecká konference, které se Annie Brenton-
Clarkeová zúčastní na malebném hradu 
Leerhill, se zakrátko změní v nebezpečné 
dobrodružství.

URBAN, Simon
PLÁN N 
Ke sjednocení Německa nikdy nedošlo. 
Otevřená hranice po pádu zdi v roce 1989 byla 
zase uzavřena a existují dva německé státy.

Výpůjční doba od září

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

KNIHOVNA 
 Mníšek pod Brdy

PRO DĚTI
DVOŘÁK, Otomar
KOUZELNÝ MEČ ABADDON
Dobrodružný pohádkový příběh 
tolkienovského typu začíná v knihovně, 
kde se kurážný prvňáček pustí do četby 
složitého a napínavého příběhu...

JORDAN, Sophie
DRAKIE 
Jacinda od malička žije s cejchem 
výjimečnosti a ví, že každý její krok 
je sledován. Touží ale po svobodě rozhodovat 
se sama za sebe. 

LAVERY, Brian
LODĚ: LEGENDÁRNÍ CESTY
Nejslavnější lodě na vysouvacích stránkách 
pro zvídavé cestovatele.
 
SPORT - VŠE, CO BYSTE MĚLI VĚDĚT 
Více než 300 otázek a odpovědí o sportu.

WEBB, Holly
MOJE NEZBEDNÉ ŠTĚNĚ
Když Hela začala svému pejskovi říkat 
Lumpík, vůbec netušila, jak výstižné mu dala 
jméno. Nový zvířecí mazlíček je totiž pro celou 
rodinu velkým oživením.

TURNER, Alan
PRAVĚCÍ SAVCI 
Kniha textem, ale zejména množstvím 
obrázků přibližuje nejen dětem pravěké savce, 
mezi něž patří různé druhy zvířat, ale i lidé.

Pro dospělé:  
Pondělí    800 - 1100   1200 - 1700

Středa     800 - 1100

Čtvrtek    830 - 1100   1200 - 1800

Pro děti:  
Úterý    1200 - 1400 

Středa    800 - 1100   1200 - 1400

NA VERNISÁŽI VÝSTAVY JITKY ŠTENCLOVÉ 
ZAHRÁL VÁCLAV HUDEČEK  
V neděli 2. září se na Skalce uskutečnila vernisáž výstavy kreseb a objek-
tů ak. mal. Jitky Štenclové. Samotná výstava je umístěna v interiéru kos-
telíka sv. Maří Magdalény, avšak vzhledem k velkému zájmu návštěvní-
ků se vernisáž odehrála v sále kláštera.
 
O osobnosti a tvorbě výtvarnice promluvil Richard Drury, předseda 
výtvarného odboru Umělecké besedy, jenž interiér kostelíka označil 
za podnětné prostředí, velmi vhodné pro výstavy současných projektů 
výtvarného umění.
 
Instalace byla vytvořena na míru tomuto prostoru, který Jitku Štenclo-
vou postupně provokoval ke stále novým a novým nápadům.
 
Hvězdou vernisáže byl bezesporu houslový virtuos Václav Hudeček, 
přítel výtvarnice, který po úvodním slovu zahrál úryvky ze tří skladeb 
pro sólové housle. Nabitý sál jej odměnil bouřlivým potleskem.
 
Poté si návštěvníci postupně prohlédli výstavu v kostelíku, kolekci  
velkorozměrných kreseb a drobných i větších objektů, vytvořených 
z papíru, drátěného pletiva, kovu, plastu a dalších materiálů. Centrem 
instalace je kruhový objekt vyskládaný z kamenů a cihel, který připomí-
ná meditační zákoutí z tradiční japonské zahrady.
 
Výstavu bude možno zhlédnout do 31. října 2012 - v sobotu, neděli 
a svátek od 10 do 17, v úterý-pátek od 13 do 17 hodin.

JB V sále kláštera zahrál návštěvníkům vernisáže Václav Hudeček
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SPALOVNA – ANO NEBO NE? 

HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK PRO STŘÍBRNOU LHOTU

Ekologie, společnostRozhovor

V mníšecké Oáze nedávno proběhla změna vede-
ní: odstupující Zuzka Bartáková se bude naplno 
věnovat povinnostem maminky, práci předsedy 
sdružení převzal Miro Škultéty. Následující roz-
hovor je poděkováním Zuzce za její dosavadní 
úsilí a představením nového vedení: jaká bude 
Oáza pod mužskou rukou?

Oáza je z velké části postavená na dobrovolnosti. 
Přesto je její nabídka rozmanitá, nabízí dětem i 
jejich rodičům opravdu mnoho – a stále přibývají 
pozvánky. Je vůbec ještě možné navyšovat vaši 
nabídku? Kde máte „strop“?

Zuzka: Záleží na nové koordinátorce mateř-
ského centra Evě Wollnerové, co nového ještě 
vymyslí, do čeho bude mít chuť. Od podzimu 
minulého roku využíváme nové místnosti 
v přízemí MKS, takže možnosti prostoru ještě 
jsou. V poslední době se ale stává, že akcí už je 
moc, na některé už ani lidé nepřijdou. 

Nabízí se větší spolupráce s jinými organizace-
mi v Mníšku, třeba Fabiánkem, který se také vě-
nuje předškolním dětem - některé akce se nám 
zbytečně dublují. 

Miro: Súhlasím, len by som doplnil, že do 
budúcnosti by som v Oáze veľmi rád zapraco-
val na kvalitnej komunikácii. Chceme nielen 
dobre predstavovať svoje akcie a udržiavať 
živý vzťah s inými organizáciami, ale aj dať zre-
teľne najavo, že Oáza je otvoreným spolkom, 
ktorý víta všetkých, ktorí majú chuť robiť niečo 
pre seba aj pre iných.

Hlavní činnost Oázy doposud spočívala v budo-
vání mateřského centra. Teď nastupuje do čela 
Oázy mužská síla – neplánujete proto jiné své 
pracovní zaměření? Oáza před časem představi-
la plán obnovy bývalých hospodářských budov 
na farní zahradě. 

Zuzka: Díky vstřícnosti města máme už od pod-
zimu zpracovaný projekt. Zatím se ale nepo-
dařilo vypátrat nějakou dotaci; zjistili jsme, že 
investice do „cizího“ je dnes docela obtížná 
(jedná se o církevní majetek, který máme pro-
najatý za symbolickou cenu). Elán na opravy 
„svépomocí“ nikdo z nás nemá. Uvidíme, kdy-
by se našel v Mníšku nějaký mecenáš nebo 
nadšenec, budeme jenom rádi. 

Miro: Využívaním nových miestností v MKS tlak 
na priestory pre Oázu povolil. Hlavne to ale 
vidím tak, že energiu, ktorú by sme do takých 
náročných opráv svojpomocou museli vkladať 
(stovky brigádnických hodín, rádovo milión 
korún na materiál a odborné práce), by som 
teraz nasmeroval radšej tam, kde vidím hlavný 
zmysel našej organizácie: poskytovať podporu 
ľuďom, ktorí majú nadšenie niečo robiť a po-
vzbudzovať ich v tom.

Hlídáte svoje síly. Kdybyste se při rekonstrukci vy-
čerpali, přišli byste o to hlavní – zápal pro dobro-
volnou práci. Na něm přitom Oáza stojí.

Miro: V organizáciách, ktoré sú postavené na 
dobrovoľnosti, je hlavným kapitálom nadšenie. 
S tým hlavne pracujeme, to je pre nás dôležité. 
Medzi vecami, ktoré robíme, by preto mali pre-
važovať tie, do ktorých sa púšťame s elánom.

Na valnom zhromaždení Oázy som sa pred 
svojím zvolením uviedol myšlienkou: Vážne 
sa zamyslime nad tým, či by Oáza nemala byť 
rozpustená. Povedal som to preto, že je podľa 
mňa nutné otriasť zo seba krustu vecí, ktoré ro-
bíme zo zotrvačnosti a už ani nechápeme pre-
čo. Keď si takto otočíme uhol pohľadu, začne 
sa nám vynárať to podstatné - čo sa nám na 
Oáze páči, prečo by sme chceli, aby fungovala 
ďalej. Bola to veľmi dobrá príležitosť porozprá-
vať sa s členmi Oázy o tom, prečo ju vlastne za-
kladali, aká bola pôvodná myšlienka, čo si dnes 
od nej sľubujú.

Zuzka: Když jsem se mezi členy ptala, kdo by se 
ujal organizování některé z našich akcí, třeba 
Pohádkového lesa, byl to problém. Nakonec 
jsem organizovala většinu sama. „Starší“ čle-
nové Oázy mají už odrostlejší děti a jiné zájmy, 
mladších členů Oázy zase moc není, nikdo ne-
přibývá. Takže jsem přesně rozuměla tomu co 
Miro říkal, když mluvil o rušení Oázy. Musíme 
si přebrat, zda akce dělat jen kvůli tradici, jestli 
k tomu vůbec máme ještě chuť...  

Takže oblíbené akce pro veřejnost budou i letos 
pokračovat? 

Miro: Určite budú, v júni bol napr. Pohádkový 
les - ten patrí medzi naše úspešné akcie, ktoré 
chceme udržať. Tvoja otázka mi ale potvrdzu-
je, že ideme správnym smerom, keď chceme 
s ľuďmi v Mníšku a okolí lepšie komunikovať. 
Chceme predstaviť to, čo chystáme, s výhľa-
dom na celý rok. Lepšie komunikovať pritom 
neznamená viac, skôr koordinovane, zreteľne 
a hlavne: ukázať, že sme organizácia, ktorá je 
otvorená všetkým, ktorí by chceli organizovať 
niečo zaujímavé. Oáza má tradíciu a meno, na 
tom sa dá dobre stavať. 

A jak byste těmto novým lidem představili to, co 
děláte? Proč zrovna vy se ve svém volnu tolik vě-
nujete Oáze?

Zuzka: Než jsme se přistěhovali do Mníšku, byla 
jsem v Praze dost aktivní v jiném spolku, v Čes-
kém svazu ochránců přírody. I v Mníšku jsem 
měla potřebu se někde zapojit, nebaví mě jen 
sedět doma, i když práce je kolem rodiny, domu 
a zahrady vždycky dost. Jsem ráda, když se po-
vede dát dohromady víc lidí a společně uspo-
řádat nějakou akci pro ostatní, když vidím, že 
úsilí věnované zorganizování se vyplatilo. Také 
mě baví to tvoření kolem, vymýšlení úkolů, 
nacvičování pohádek... S funkcí předsedy byla 
spojena i řada méně zábavných činností (psaní 
žádostí o dotace, vyřizování mailů, administra-
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tivy..), které mi zabraly dost večerů, ale když se 
to rozdělí mezi víc lidí, nebude to taková zátěž. 

Pavla: Já splácím dluh. Když jsme se před lety 
přistěhovali do Mníšku, tak nás tady přijala Ma-
ruška Sadilová, byla jedním z tahounů Oázy, 
tou, která vítala nové lidi. Když člověk přijde do 
neznámého místa, na tohle čeká. Taky mě prá-
ce v Oáze samozřejmě baví, ale cítím, že jak se 
sem stěhuje spousta nových lidí, mělo by být 
místo, kde je někdo osloví a řekne, že je rád, že 
sem přišli.  

Miro: Mňa tiež baví blbnúť v rozprávkach a hrať 
princov či hlúpych Janov, to je také príjemné 
odreagovanie. Oáza ma zaujíma aj ako iný 
štýl managementu, keď ľudia nie sú motivo-
vaní peniazmi, ale chuťou niečo urobiť, vlast-
ným nadšením. Ale hlavne si myslím, že toto 
je verejná angažovanosť, ktorá dáva najväčší 
zmysel. Mám možnosť ovplyvniť miesto, kde 
žijem, vidieť konkrétne výsledky svojej práce 
a pracujem s ľuďmi, ktorých veľmi rád bližšie 
spoznám. 

Navyše žijeme v dobe historicky najväčšieho 
blahobytu a mieru, ktorý nám dopriava voľný 
čas, prostriedky a kľudnú myseľ, aby sme sa 
mohli takými vecami zaoberať. Mníšek má veľa 
rôznych združení, ktoré ponúkajú akcie pre 
duchaplné trávenie voľného času. To sa mi zdá 
úžasné – práve dávaním tej „možnosti“. Ono 
je to totiž často tak, že človek by aj rád niečo 
urobil pre iných, trebárs požičal svojho bieleho 
koňa deťom na povozenie, ale nevie ako, komu 
a kedy a sám dohromady nič nedá. Keď potom 
niekto príde s nápadom niečo pekného zorga-
nizovať, fascinuje ma, ako sa zrazu vynárajú, 
ako púpavy spod asfaltu, ostrovčeky nadšenia 
medzi ľuďmi tam, kde by to človek ani nečakal. 
Je úžasné, že toto mesto, táto doba a dnešná 
spoločnosť také veci umožňuje. Tak to poďme 
využiť a vychutnať si to.   

(kp)

Vlevo Zuzana Bartáková, vpravo Miroslav Škultéty

Měření hladiny vody v jedné studni 
ve Stříbrné Lhotě

Ing. Zuzana Bartáková PhD. (36 let), 
bydlí ve Stříbrné Lhotě. Před mateřskou 
dovolenou pracovala jako odborný asistent 
na katedře fyziky Elektrotechnické fakulty 
ČVUT v Praze. 

Pavla Pšeničková (36 let), bydlí v Mníšku 
pod Brdy, pracuje jako administrativní 
pracovnice. 

Mgr. Miroslav Škultéty (38 let), bydlí v 
Mníšku pod Brdy, pracuje jako architekt IT. 

Vážení spoluobčané, milí sousedé, 
přátelé Mníšku pod Brdy a jeho 
okolí!
Dovolujeme si Vám sdělit, že dne 
4. 6. 2012 bylo zaregistrováno Ob-
čanské sdružení Zdravý Mníšek, 
IČ: 22610227, adresa: Mníšek pod 
Brdy, K Rybníčku 1169.

Základními cíli sdružení jsou ze-
jména:
a)  posiluje roli veřejnosti při otáz-

kách ovlivňujících kvalitu byd-
lení v Mníšku pod Brdy,

b)  usiluje o zlepšení informo-
vanosti a možnosti spoluroz-
hodování veřejnosti v oblasti 
ochrany životního prostředí, 
zejména o stávajících zdrojích 
znečišťování životního prostře-
dí (ovzduší, vodních ploch, toků, 
půdy, lesů), o možnosti vzniku 
nových zdrojů znečišťování ži-
votního prostředí, o stavbách 
ovlivňujících kvalitu bydlení – 
dopravní stavby, stavby infra-
struktury města, veřejných sítí, 
veřejných staveb, staveb ohro-
žujících kvalitu bydlení občanů 
a kvalitu životního prostředí, 
o provozech ohrožujících kvali-
tu bydlení občanů a kvalitu ži-
votního prostředí, služeb ovliv-
ňujících kvalitu bydlení,

c)  své cíle realizuje zejména for-
mou informování občanů pro-
střednictvím médií, prostřed-
nictvím webových stránek, 
elektronické pošty a dalšími for-
mami propagace. Zúčastňuje se 
správních, soudních a dalších 
řízení,

d)  své cíle zabezpečí zejména pro-
jekty trvalého monitorování ži-
votního prostředí v Mníšku pod 
Brdy.

Občanské sdružení Zdravý Mníšek 
vzniklo jako reakce na hrozbu vzni-
ku spalovny v Mníšku, jak je však 
patrno ze stanov sdružení, tak ze 
závěrů ustavující valné hromady, 
která se konala dne 18. 6. 2012, 
jeho činnost neskončí zastavením 
projektu spalovny. Pokusíme se 
naplňovat cíl sdružení tím, že se 
budeme zajímat o dění v oblasti 
životního prostředí včetně účastí 
ve správních řízeních.
Vy všichni, kdo nejste lhostejní 
k těmto otázkám, jste vítaní 
v našich řadách, ať již jako členové 
nebo sympatizanti.
Více informací naleznete na http://
www.zdravy-mnisek.cz/.

Občanské sdružení Zdravý Mníšek

V MF Dnes nedávno proběhla zpráva o zvažované 
spalovně nebezpečného odpadu v Rybitví u Par-
dubic. Je tam uvedeno i několik bodů, které ho-
voří proti i pro spalovnu. Jeden z bodů, dle mne 
závažný, jsem sem zkopíroval:

Pokud fi rma AVE CZ při spuštění spalovny splní 
všechny náležitosti, pak je velmi těžké najít důvody, 
proč ji nepovolit. (Zdroj: http://pardubice.idnes.cz/
spalovna-chemikalii-v-rybitvi-dk8)

Koncem letošního jara jsme mohli číst a slyšet 
poměrně silná slova politických představitelů 
Mníšku, že nesouhlasí s energetickým centrem 
(spalovnou odpadu) v prostoru ÚVRu.

Naopak ode mne bylo občas slyšet, že nevím, 
jak legálně zastavit „spalovnu“, pokud investor 
předloží projekt, který bude splňovat normy pro 
takové provozy. A také, že jediná šance je najít 
řádnou argumentaci, která může případný pro-

Od června 2012 má Stříbrná Lhota zpracovaný hyd-
rogeologický posudek zaměřený na zásoby pitné 
vody z podzemních zdrojů. Posudek je zpracován 
soudním znalcem pro uvedenou činnost a byl pře-
dán příslušnému vodohospodářskému odboru. 
Posudek zahrnuje jen část katastru Stříbrné Lhoty 
– prakticky od bývalé hájovny na západě obce do 
míst na východní straně asi 300 m od Křížku, tedy 
část katastru s převážně trvalým bydlením.

Velmi stručně – posudek sice konstatuje, že 
i v době největšího doložitelného sucha je čerpána asi 
1/3 možných zásob, ale také je zde uvedeno, že 
v některých částech obce s hustou zástavbou si 
studny mezi sebou konkurují, hluboké vrty mohou 
ohrozit v suchém období současné mělké studny, 
studny ohrožují i hlubinné vrty pro tepelná čerpa-
dla. Výsledek je logický – katastr obce není stej-
noměrně zastavěn. Navíc jsme volili raději nižší 
hodnoty spotřeby vody v domácnostech a menší 
počet obyvatel (nelze kvalitně doložit skutečný).

Doporučení je: omezení vrtů pro tepelná čerpadla, 
jímání srážkových vod pro zálivku zahrad, pravidel-
né měření hladiny spodní vody ve studnách, zvážit 
vrty nových studní v husté zástavbě.

Posudek vznikl na základě grantu Nadace VIA 
a podpory několika občanů, kteří na zpracování 
projektů přispěli. Všem za podporu děkuji.

Pavel Jeřábek

REAKCE NA ČLÁNEK SPALOVNA ANO NEBO NE
Autor se v článku dopouští několika hrubých ne-
přesností. Za prvé je důležité říci, že petice Spalov-
ně jasné NE nevznikla jako oponentní proti druhé 
petici. To je naprostý omyl a manipulace. Autorem 
textu petice je Miloš Navrátil, který ji napsal jako 
občan. Přesvědčil ostatní, aby ji vzali za svou a aby 
byla zveřejněna. To, že vznikla ještě jiná petice, se 
nijak ovlivnit nedalo a ani by nebylo správné bránit 
komukoli svobodně projevit názor. A jak správně 
píše autor článku, petice mají stejný cíl, to je dob-
ře. Opačně by to bylo zlé. Druhá hrubá nepřesnost 

se týká „údajného nevyslyšení nabídky občanů“ ke 
spojení petic. Naopak z jednání, které proběhlo na 
úrovni vedení města a vedení Občanského sdruže-
ní Zdravý Mníšek, byl ze strany sdružení vznesen 
požadavek, aby byla petice Spalovně jasné Ne zcela 
stažena. Ze strany města naopak zazněla nabídka 
a výzva ke společnému postupu jak v petici, tak 
v budoucnu. Je totiž zjevné, že obyvatelé města 
a jeho okolí mají jeden společný cíl – ochránit naše 
životní prostředí a zdraví.

Vlastimil Kožíšek, místostarosta

jekt zastavit anebo vytvořit zázemí pro kvalitní 
vyjednávání. 

Protože v minulém Zpravodaji byl článeček o po-
litikaření okolo „spalovny“, byl bych velmi rád, aby 
se veřejnost před novými volbami skutečně za-
myslela nad politickými činy a sliby jednotlivých 
kandidátů a stran. A aby lidé ohledně nejen spa-
lovny nevěřili nesplnitelným volebním slibům, ale 
víc věřili v sebe při prosazování principů funkční 
občanské společnosti.

Ve své podstatě - dvě petice se stejným cílem 
k jednomu tématu je prakticky velmi smutná sku-
tečnost. Zejména když s první peticí přichází ob-
čané a až za několik dní vzniká „úřední“, či „politic-
ká“ petice. A údajně ani nebyla vyslyšena nabídka 
od občanů, aby se obě petice spojily.  Je druhá 
petice politická moudrost anebo politikaření?

Pokud budeme v Mníšku a okolí chtít kvalitní 
ovzduší, je třeba spolupracovat a ne osnovat ple-
tichy.

Pavel Jeřábek



V sezóně 2011-2012 dosáhl oddíl stolního tenisu TJ Sokol Mníšek pod 
Brdy velmi významného úspěchu. Družstvo „A“ skončilo v krajském 
přeboru 2. tř. na krásném šestém místě. Družstvo „B“ vyhrálo okresní 
přebor 1. tř., stalo se tak přeborníkem okresu a postoupilo do krajského 
přeboru 2. tř. Družstvo „C“ vyhrálo okresní přebor 2. tř. a postoupilo do 
1. tř. okresu a družstvo „D“ vyhrálo okresní přebor 3. tř. a postoupilo do 
2. tř. okresu. 
Z toho je vidět,  že mníšecký stolní tenis suverénně ovládl všechny 
okresní soutěže. V současné době má oddíl stolního tenisu 38 členů 
včetně 5 dětí. V letošním roce plánujeme přihlásit do soutěže další, 
v pořadí už šesté družstvo.

Zdeněk Freisleben,
odd. stolního tenisu TJ Sokol Mníšek pod Brdy 

SKAUTSKÉ TÁBORY
Vyvrcholením celoroční činnosti je pro všechny skauty letní tábor. 
V letošním roce pořádalo mníšecké středisko tábory dva. V tradičním 
termínu prvních čtrnácti dnů vyrazil dívčí kmen s vlčaty na známé 
tábořiště u rybníka Musík. Paralelně s první skupinou vyrazili skauti 
s rovery na týdenní putovní tábor do Českosaského Švýcarska.

Po příjezdu na sedlčanské tábořiště bylo třeba, tak jako každý rok, 
postavit stany a obecně zabezpečit materiální zajištění tábora. Tato 
fáze byla rychle zvládnuta, jak díky entuziazmu táborníků, tak díky po-
mocníkům, ze kterých určitě stojí za zdůraznění Husky. Následně se již 
mohli všichni věnovat táborovému programu. Děvčata průběžně plni-
la úkoly, jejichž výsledky je měly zavést k tajuplné lucerně – symbolu 
světlušek. Vlčata se připravovala na cestu za pokladem plněním svých 
specifi ckých úloh. Letos se podařilo řadě dětí získat stupně odborné 
zdatnosti, což jsou těžké zkoušky, které se přes rok během týdenních 
schůzek těžko plní. Samozřejmostí byly oblíbené hry jako třeba „šát-
kovaná“ či novější „želvy“ a spousta dalších. Noční hlídky měly letos si-
tuaci o něco těžší díky skoro pravidelným nočním přeháňkám a bouř-
kám, nechyběl ani pravidelný noční koncert v nedalekých Příčovech. 
Život tábora byl čas od času opepřen zajímavými příběhy, jako na-
příklad kam se přes noc ztratila hromada smaženek a mísa šopského 
salátu, které zůstaly v kuchyni. Pátrání bylo ale celkem rychlé, hlídku 
měl tu noc i Lékárník a tudíž byl osud jídla předem zpečetěn. Finálo-
vá „pokladovka“ byla úspěšná a světlo světa spatřily poklady, které si 
účastníci rozdělili a odvezli domů.

Týdenní putovní tábor byl naproti tomu plný zvratů. Hned první noc 
nás v Jetřichovicích pořádně vykoupala bouřka. Stany jsme tudíž ne-
chali v kempu a vyrazili na celodenní túru. Co stihlo uschnout, to ale 
večer opět zmoklo a stejný postup se opakoval každý den. Důležité 
ale bylo, že i přes nepřízeň počasí jsme prošli a viděli všechno, co 

jsme chtěli. Za zmínku určitě stojí obě Pravčické Brány a skalní hrady 
Šaunštejn a Falkenštejn. Škoda, že jsme nemohli projet i soutěsky na 
Kamenici - kvůli vysoké hladině vody byly obě uzavřeny. I přes nepří-
zeň počasí nás ale nálada neopustila, o silné momenty nebyla nouze 
a myslíme, že za dva roky se na puťák všichni vydáme zase.

Za skautské středisko Skalka
David Bílek & Roman Freisleben
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Od září přivítáme děti v nových prostorách v areálu Domova pro seniory 
na Skaleckém náměstí č. p. 500, Mníšek pod Brdy.

Fabiánek, o.s. poskytuje vzdělávací program pro děti ve věku od 3 do 6 let z Mníšku pod Brdy a okolí. Program odpovídá výuce 
v klasické mateřské škole a řídí se schváleným pedagogickým plánem. Výuku pro skupinu max. 16 dětí vedou zkušené lektorky 
a asistentky. Děti se věnují pohybovým a smyslovým hrám, hudební, dramatické a výtvarné výchově, učí se poznávat své okolí a věci 
kolem sebe v souvislosti s ročním obdobím.

  ŽLUŤÁSCI DOPOLEDNÍ (pondělí, úterý),  7.30-12.30 hodin 1 400 Kč/měsíc
  ŽLUŤÁSCI CELODENNÍ (pondělí, úterý),  7.30-16.30 hodin 1 800 Kč/měsíc
  MODRÁSCI (středa, čtvrtek, pátek),  7.30-16.30 hodin  2 800 Kč/měsíc

Více informací získáte nawww.fabianekmnisek.blogspot.cz a na telefonech:
603 309 348 (Andrea Kučerová), 603 973 545 (Alžběta Petrů), 776 284 788 (Pavla Duchoňová)

ŠACHOVÝ PŘEBOR DĚTÍ A MLÁDEŽE 
V KULTURNÍM STŘEDISKU  
V pondělí 25. června se v sále MKS V Lipkách konal 7. ročník otevřeného 
šachového turnaje pro děti a mládež, organizovaný mníšeckým Šacho-
vým klubem.
V mladší věkové kategorii získal prvenství Petr Štěpánek, druhý byl To-
biáš Hájek a třetí Jakub Mikiska.
Mezi staršími šachisty vybojoval vítězství Mirek Brzobohatý, druhý byl 
Petr Šnajdr a třetí Tomáš Buriánek.
Na závěr uskutečnil pan Jiří Arnold simultánní exhibici se všemi zúčast-
něnými, všechny partie skončily v jeho prospěch.

JB V Mníšku již tři roky pracuje spor-
tovní oddíl kickboxu, Sportfi ght 
gym o. s., vedený Martinem Pou-
rem. Ten je vůbec prvním medai-
listou česko-slovenské historie na 
MS v kickboxu (americké karate), 
dále pak dvojnásobným vícemist-
rem světa, mistrem Evropy a šes-
tinásobným mistrem republiky 
(muži) I.S.K.A. a W.K.A. 
Věnujeme se především mládeži 
od 6 do16 let, ale i starším. V naší 
krátkodobé činnosti již máme 
spoustu medailových úspěchů - 
jak na domácí, tak i mezinárodní 
scéně. 

Zaměřujeme se především na po-
lokontaktní disciplíny, jako je se-
mikontakt, lightkontakt/lowkick 
či americké karate. Nevyhýbáme 
se ani základům sebeobrany, at-
letiky a vůbec všestrannému cvi-
čení. Naším hlavním cílem je účast 
v české reprezentaci! 
Již v září chystáme nábor nových 
členů v Mníšku p. Brdy, ale také
v nově otevírané škole v Dobříši.  
Veškeré informace získáte na
e-mailu sportfi ght@seznam.cz,
telefonu 731 968 668 nebo na 
www.sportfi ghtgym.webnode.cz

BESEDA S PANEM ZDEŇKEM POHLREICHEM
Beseda s panem Zdeňkem Pohlreichem, českým šéfkuchařem, gas-
tronomem a moderátorem pořadů Ano, šéfe!, Na nože! a Šéf na grilu 
v televizi Prima, se uskutečnila v sále Městského kulturního střediska 
V Lipkách v úterý 26. června 2012. 
Kuchařský mág a nelítostný kritik nešvarů panujících v českých restau-
racích se ukázal (na rozdíl od svého „televizního image“) jako velmi pří-
jemný a milý účinkující. Při odpovědích na otázky z publika zdůraznil,  
že nekompromisním kritickým přístupem ke stavu českých stravova-
cích zařízení by rád docílil postupného zlepšení úrovně gastronomic-
kých služeb v českých restauracích. Na závěr besedy se konala malá 
autogramiáda. 

JB

Konečné pořadí
KP 2 sk. „C“

  1. Hudlice „C“
  2. Březnice
  3. Sedlčany „B“
  4. Unhošť
  5. Olešná
  6. Mníšek „A“
  7. Hořovice „B“ 
  8. Žebrák „A“
  9. Nižbor
10. Zdice
11. Voznice
12. Žebrák „B“

Konečné pořadí 
OP 2

1. Mníšek „C“
2. Ořech „C“
3. Lety „C“
4. Davle
5. Středokluky „A“
6. Roztoky „C“
7. Libčice „C“
8. Ořech „D“
9. Únětice „B“

Konečné pořadí 
OP 3

1. Mníšek „D“
2. Rudná
3. Vestec
4. Středokluky „B“
5. Černošice „B“
6. Úholičky „B“
7. Mníšek „E“    
8. Ořech „E“
9. Lety „D“      

 Konečné pořadí 
OP 1

  1. Mníšek „B“
  2. Roztoky „B“
  3. Lety „A“
  4. Ořech „A“
  5. Libčice „B“
  6. Černošice „A“
  7. Úholičky „A“
  8. Lety „B“
  9. Ořech „B“
10. Únětice „A“

ÚSPĚCHY MLADÝCH HASIČŮ  
Dne 19. 5. 2012 se kolektiv mladých hasičů Sboru dobrovolných hasi-
čů Mníšek pod Brdy zúčastnil okresního kola soutěže hry Plamen, která 
se konala na hřišti v Radlíku u Jílového u Prahy. Pro naše mladé hasiče 
to byla první soutěž takového formátu, kdy se soutěží najednou v pěti 
disciplínách. Protože fungují teprve od září roku 2011 a nezúčastnili se 
prvního podzimního kola, nemohli bohužel zasáhnout do celkového 
pořadí této celostátní soutěže. 
Přestože v celkovém hodnocení z důvodu neúčasti v podzimním kole 
skončili v kategorii „mladších“ na posledním místě, podaly všechny děti 
naprosto úžasný výkon.
V rámci této soutěže náš kolektiv dosáhl těchto výsledků: štafeta požár-
ních dvojic 6. místo, štafeta 400 m CTIF dokonce 3. místo, štafeta 4x60 m 
4. místo, požární útok CTIF 7. místo a požární útok 6. místo. 
Dovoluji si tímto poděkovat našim mladým hasičům za skvělou repre-
zentaci naší obce a našeho sboru, dále bych rád poděkoval rodičům za 
jejich podporu, SDH Jíloviště za umožnění nácviku na jejich překážkách, 
ale i členům SDH, kteří pravidelných úterních schůzkách děti na tento 
druh soutěže připravují - jmenovitě Ivo Klimtovi, Janě Balejové, Michalu 
Balejovi, Miroslavu Šrámkovi a dalším. 
Vzhledem k tomu, že činnost našich mladých hasičů je plně fi nanco-
vána výhradně z členských příspěvků členů SDH Mníšek pod Brdy, by-
chom rádi oslovili případné sponzory se žádostí o příspěvek na nákup 
výstroje a výzbroje pro členy kroužku mladých hasičů. Děkujeme.

Josef Dvořák – velitel JSDH, Jaroslav Prais – velitel SDH

SPORTFIGHT GYM V MNÍŠKU POD BRDY

ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA MNÍŠECKÝCH STOLNÍCH TENISTŮ
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Školky, sdružení Sport, společnost

Vážení a milí rodiče,

v loňském roce byla v Mníšku pod Brdy ote-
vřena Miniškolka Sluníčko. Školička se nám 
„zaběhla“ velice dobře a užili jsme si s dětmi 
spoustu legrace, her a akcí...

Děti mají ve školičce program celodenních 
aktivit. Ve výtvarné výchově se děti se učí 
kreslit, malovat, modelovat, vystřihovat, lepit, 
rozeznávat a doplňovat barvy, malířské tech-
niky... V pohybové a hudební výchově „cvičí-
me a tančíme“ s říkadly a písničkami a děti 
si prozpěvují i během dne a na vycházkách. 
Chodíme do lesa poznávat stromy a stopy zví-
řátek, k rybníku krmit kachny, na Skalku opé-
kat buřty. O Vánocích zdobíme v lese stromek 
ovocem a zeleninou, aby měla zvířátka také 

vánoce a srnkám sypeme kaštany, které děti 
samy na podzim nasbíraly. Ve školičce slaví-
me malou oslavou svátky dětí, o Vánocích 
k nám chodí Ježíšek a o Velikonocích nechává 
zajíček dárky na zahradě a děti si je hledají, 
dětský den jsme oslavili v maskách, hrami 
a soutěžemi. Zkrátka – u nás ve školce je živo 
a veselo, děti jsou spokojené a to je úlevou 
pro rodiče a odměnou pro mne.

Velký dík patří paní ředitelce MŠ 9. května 
Mgr. Marii Šretrové, která nám velmi vstříc-
ným přístupem umožnila návštěvy všech akcí 
pořádaných v MŠ. Viděli jsme dravé ptáky 
a barevné papoušky, které si děti mohly po-
hladit, kouzelníky a pohádky, děti si zahrály 
na africké bubínky a měly možnost si vyro-
bit zvířátka z balonků... Na Mikuláše jsme se, 
spolu s dětmi z MŠ, jely podívat na čerty do 
„pekla“do Hornického muzea v Příbrami, na-
vštívily jsme divadelní představení v Praze 
i v Příbrami, stejně jako každý měsíc pohádku 
v mníšeckém MKS. Paní ředitelka nás také po-
zvala na krásný a dokonale připravený dětský 
karneval s živou hudbou a tombolou, na kte-
rý děti dodnes často vzpomínají. Děkujeme 
za krásné zážitky!

Děti si během minulého školního roku osvo-
jily práci s pastelkami, vodovkami, modelí-
nou, moduritem, nůžkami a lepidlem, naučily 
se nové říkanky a písničky, rytmiku při „hře“ 

na hudební nástroje, naučily se rozeznávat 
profese, zvířata − jejich domov a mláďata, 
vztahy v rodině, malou etiketu, změny v pří-
rodě − roční období, učily se odpovědnosti 
a kamarádství a naučily se i pár anglických 
slovíček...

Pro nový školní rok máme připravené rozšíře-
ní činností např. o výtvarnou dílnu vedenou 
akreditovanou výtvarnicí (zaměření na práci 
s dětmi), „angličtinu hrou“pro nejmenší, zim-
ní pobyt na horách, návštěvy solné jeskyně 
a mnoho dalších nových aktivit. Aby děti 
měly ve školičce veškeré pohodlí, začneme 
školní rok v nových prostorách, kde mají děti 
připravenou šatnu, velkou jídelnu, ložnici na 
spinkání, sociální zařízení s dětskými toaleta-
mi a prostornou hernu vybavenou hračkami 
a edukativními pomůckami...

Provozní dobu školičky rozšiřujeme na čas od 
7.00 hod. − 17.00 hod. Nově nabízíme také 
možnost hlídání dětí i ve večerních a noč-
ních hodinách včetně přespání a 24hodinové 
nebo víkendové hlídání.

Velice se na práci se současnými i nově pří-
chozími dětmi v naší Miniškolce Sluníčko těší-
me a věříme, že děti budou stejně spokojené  
jako v loňském roce.

Iva Zemancová, Miniškolka Sluníčko, 
Skalecká 124, Mníšek pod Brdy

Měsíc červen byl pro Fabiánek vel-
mi akční. V polovině měsíce jsme 
se tradičně na Skalce rozloučili 
s odcházejícími členy a přivítali 
nové děti a jejich rodiče. Během 
celého měsíce jsme domlouvali 
a dolaďovali vše potřebné ohledně 

nových prostor v Domově seniorů na Skaleckém náměstí, kde zaha-
jujeme nový školní rok. Konec měsíce byl ve znamení balení všech 
věcí Fabiánka na jeho starém působišti, ve družině Základní školy. 
Během čtyř let si v těchto prostorách hrálo, zpívalo, malovalo, vzdě-
lávalo se a utvrzovalo přátelství přes 70 Fabiánčat.

Děti se rozprchly na prázdniny a Fabiánek čekalo stěhování, vyklíze-
ní a rekonstrukce nových prostor. Vše začalo vystěhováním místnos-
ti, hrubými stavebními pracemi, následovalo vymalování, položení 
podlahy, vybavení nábytkem, úklid a konečně doladění drobností 
a uložení hraček.

Bez pomoci mnoha ochotných, vstřícných a obětavých lidí by výše 
zmíněné nemohlo proběhnout a nemohli bychom v září zahájit nový 
školní rok v novém. Rádi bychom proto věnovali slova poděkování 
všem zúčastněným. A především pak:

Panu starostovi Mníšku pod Brdy Petru Digrinovi, vedoucímu odbo-
ru kanceláře starosty Miloši Navrátilovi a všem z Městského úřadu 
za nalezení a poskytnutí prostor, finanční a organizační pomoc při 
rekonstrukci, za ochotu a poskytování rad,

panu řediteli Domova pro seniory Janu Danielovi, obyvatelům a per-
sonálu Domova za pochopení a trpělivost při stavebních úpravách 
prostor, manželům Hrdinovým a jejich firmě Asko a.s. za darování 
plovoucí podlahy, manželům Vejmolovým a jejich firmě Bono Art 
za bezplatné zhotovení reklamních tabulí, firmě CAG s.r.o. Kytín za 
darování protipožárních dveří, firmě TESPROM s.r.o. a pánům Jiřímu 
a Bohumilovi Tesařovým za bezplatnou pomoc při zajišťování pro-
tipožární ochrany, truhlářství pana J. Slepičky ze Stříbrné Lhoty za 
zhotovení šatny a skříní na míru za příznivou cenu, Michaele Maty-

FABIÁNEK V NOVÝCH PROSTORÁCH 

Miniškolka Slunícko

sové za vytvoření konceptu nové třídy a za vlastní výtvarnou reali-
zaci, Petru Duchoňovi za pomoc při řízení, organizaci a provádění 
stavebních prací a úprav prostor, pánům M. Janoočkovi, D. Řehořovi 
a J. Poršemu za pomoc při bouracích pracích, lektorkám Lence To-
manové a Marušce Davídkové za čas a práci, který věnovaly a věnují 
Fabiánku nad rámec svých pracovních povinností.

3. září jsme zahájili celodenní provoz na nové adrese. Doufáme, že 
se tady dětem i rodičům bude líbit. Skupinka Žluťásků se schází 
v pondělí a úterý pod vedením lektorky Marušky Davídkové a sku-
pinka Modrásků ve středu, čtvrtek a pátek pod vedením lektorky 
Lenky Tomanové. 

Za Fabiánek Andrea Kučerová
http://www.fabianekmnisek.blogspot.cz

AIRSOFT 
MNÍŠEK POD BRDY
Rádi bychom čtenáře Mníšeckého 
zpravodaje seznámili s již uplynu-
lými akcemi, kde jsme reprezento-
vali Airsot-Mníšek potažmo město 
Mníšek. Asi bych se spíše zastavil 
u těch věších akcí (víc než 400 hrá-
čů). 
Již třetím rokem jsme byli pozvá-
ni na výběrovou akci Afhgánistán 
2012 v Milovicích. Patří jak veli-
kostí herního pole, tak i počtem 
hráčů mezi největší v republice. 
Akce je spíše simulací bojového 
konfl iktu, opravdu se vším všudy. 
Náš tým hrál za stranu NOTO – 
našimi úkoly bylo chránit obyva-
telstvo domorodých vesnic před 
nájezdy horských kmenů. Dále 
jsme měli pátrat po výcvikových 
táborech a varnách opia a v po-
slední řadě bránit naše základny. 
Byli jsme pozváni týmem DARON 
na jejich nedobytnou základnu 
NORAD. Základnu bránilo cca 
70 mužů a jedna žena. V průběhu 
dvou dní a dvou nocí na akci jsme 
zažili sabotážní mise, noční přepa-
dy, kontroly domorodých vesnic a 
rutinní denní patroly okolo naší 
předsunuté základny. V posled-
ních hodinách bojů se nepřátelé 

zaměřili všemi dostupnými sila-
mi jen na naší základnu. Všechny 
útoky i motorizovaných jednotek 
jsme úspěšně odrazili. Jako odmě-
na nám byla nabídnuta projížďka 
na transportéru BVP. Celou akci 
jsme si opravdu užili.
Jedna z našich dalších akcí byl Taš-
kent IV. Na této akci jsme se podí-
leli i trochu organizačně. Všichni 

jsme se shodli, že Taškent zůstal 
hodně za naším očekáváním. Jak 
jsme se na něj těšili – a pak jsme 
odjížděli zklamaní a rozmrzelí. 
Jediné, co asi vyšlo, bylo počasí. 
Organizačně strana NOTO hodně 
pokulhávala za minulými ročníky. 
Zatím poslední velkou akcí toho-
to roku byla pro nás War of Milo-
vice. Opět jsme spolupracovali 

s Berounským týmem na jeho 
základně NORAD. Naše jednot-
ka si vybrala i porci smůly, když 
se po 300 m od základny dostala 
do nepřátelské léčky. Možná jsem 
klukům smůlu přinesl já, protože 
jsem se k nim připojil na misi po-
prvé, když jsem vždy předtím byl 
ve velitelském stanu. 

Zdeněk Lukáš

Foto z akce Afghánistán

Rymáňští chovatelé

Škola Taekwon-do I.T.F GBHS již několik let učí 
taekwon-do I.T.F v Mníšku pod Brdy. Taekwon-
do si dává za cíl harmonický rozvoj cvičenců 
po fyzické, psychické a morální stránce. Hlav-
ní zásady každého taekwondisty formuloval 
jeho zakladatel takto: Zdvořilost, Čestnost, 
Vytrvalost, Sebeovládání a Nezkrotný duch. 
K těmto principům jsou vedeni cvičenci již od 
útlého věku. V České republice se taekwon-do 
cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým 
svazem taekwon-do ITF, jehož jsme členy. Jako 
technický dohled zde působí korejský mistr 
Hwang-Ho-Yong, IX. dan. Během posledních 
let si české sportovní taekwon-do ITF vybojo-
valo mnoho cenných umístění. Větší důraz než 
na sportovní stránku je však kladen na výuku 
tradičního bojového umění sebeobrany. 

Naše činnost je zaměřena především na mlá-
dež školního věku, ale máme také členy před-
školního věku i již ty dávno plnoleté. Pravidel-
ně pořádáme zkoušky na technické stupně, 
výukové semináře, soustředění, závody a také 
nabízíme individuální výuku. Tréninky vedou 
kvalifi kovaní trenéři, nositelé černých pásů. 
Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké 
množství tréninků a bezkonkurenční cena. Je 
jen otázkou času, kdy si i mníšečtí mladí lidé 
vydobudou vavříny na některé z významných 
soutěží v tomto sportu.

Tréninky máme v tělocvičně ZŠ každý týden 
pátek od 16 do 18.30.  

Další informace na www.tkd.cz 
nebo na tel.: 603 302 739 

Martin Zámečník, hlavní trenér

Výstava zvířat v Rymáni se stává pomalu tradi-
cí. V letošním roce, tedy již potřetí za sebou, se 
pár nadšených chovatelů z místní organizace 
rozhodlo uspořádat ve dnech 18.-19. 8. 2012 
pro veřejnost letní výstavu holubů, králíků, drů-
beže a exotů. Výstava vznikla dobrovolnou čin-
ností chovatelů z místní organizace na zahradě 
u Kožíšků čp. 644 u místní kapličky v Rymáni. 
Letní proto, že v době prázdnin může vidět vy-
stavená zvířátka co nejvíce dětí. 
Počasí se opravdu vydařilo a tak i návštěva 
byla hojná a tím i výstava velmi vydařená. Ná-
vštěvníci mohli zhlédnout pestrou expozici

 4 plemen exotů, 8 plemen drůbeže, 15 plemen 
holubů a 9 plemen králíků. Dále se mohli ob-
čerstvit a posadit v příjemném stínu horkého 
letního dne. Potěšitelné je, že někteří zájemci 
o chov zvířat si mohli od nás odnést nového 
rodinného mazlíčka. 
Výstavní výbor by chtěl všem touto cestou 
poděkovat, zejména návštěvníkům výstavy 
a vystavovatelům i místní samosprávě za 
vstřícný přístup a pomoc při samotné propa-
gaci výstavy. Dětské nadšení ze zvířátek nám 
bylo velkou odměnou. 

Za výstavní výbor Mgr. Luboš Kožíšek

ŠKOLA TAEKWON–DO I.T.F. GBHS 

VÝSTAVA DROBNÝCH ZVÍŘAT V RYMÁNI 



Vážení rodiče, milí žáci, přátelé 
školy, 

dne 31. července 2012 jsem skon-
čila jako ředitelka základní školy. 
Po dvaceti letech jsem odešla 
z vedení školy s vědomím, že se 
mi podařilo vybudovat  školu, 
v níž je příznivé klima, bezpečné 
prostředí pro vzdělávání žáků 
a ze strany pedagogů je zřejmý 
zájem o žáka včetně empatie 
a důslednosti (nejen podle mého 
přesvědčení, ale i podle inspekč-
ní zprávy). 

Podařilo se mi vytvořit stabili-
zovaný pedagogický sbor, kte-
rý splňuje všechny kvalifikační 
předpoklady pro vzdělávání 
v základní škole. Výsledkem naší 
práce jsou žáci, kteří v základní 
škole získali do života velmi kva-
litní základ pro další studium 
a jsou vybaveni všemi klíčový-
mi kompetencemi – tj. souhr-
nem vědomostí, dovedností, 
schopností, postojů a hodnot 
důležitých pro osobní rozvoj 
a uplatnění každého člena spo-
lečnosti. 

Všem rodičům, kteří byli ochotni 
nám naslouchat, děkuji za velmi 
dobrou spolupráci při výchově 
a vzdělávání dětí. 

Pedagogům a správním zaměst-
nancům děkuji za velmi kvalitní 
práci a snahu dát žákům co nej-
kvalitnější informace do života.

Žákům děkuji za jejich otevře-
nost a upřímnost a přeji jim, aby 
v prostředí, kde je budou učitelé 
dále utvářet a vzdělávat, i nadále 
zůstávali osobnostmi. 

Mgr. Alice Vejmolová, 
bývalá ředitelka ZŠ 

Mníšek pod Brdy

Paní ředitelko, milé paní učitelky a pane učiteli, drazí 
spolužáci. 
Dnešní den je pro nás tak významný, protože je to 
naposledy, kdy se vidíme jako jedna třída. Je to až k 
neuvěření, že od té doby, co jsme na tuto školu po-
prvé nastoupili jako nezkušení prvňáčci, uběhlo již 
devět let. 
Dnes nastává ten den, kdy se rozdělí naše cesty. Každý 
si zvolil tu svou a snad jsme dostatečně připraveni na 
to, abychom po ní vykročili. Poslední půl rok utekl jako 
voda a když se teď tady s vámi máme rozloučit, dělá 
nám to potíže. Ač jsme se na to připravovali dlouho, 
nějak jsme pořád nevnímali ten fakt, že po dnešku už 
naše putování s touto školou opravdu skončí a že se 
sem po prázdninách zase nevrátíme a nezasedneme 
do těch známých lavic vedle našich starých kamará-
dů. Každou hodinou jsme se k tomuto okamžiku blí-
žili, ale až teď k němu stojíme čelem. Většina z nás se 
sem ještě vrátí, ale už ne jako žáci základní školy, nýbrž 
středoškoláci. Na léta na této škole budeme moci už 
jen vzpomínat. Na to jak jsme vystrašeně přišli první 

den do školy a uvítal nás přívětivý úsměv paní učitelky 
Čerešňové, která nás učila v první třídě. Mnoho z nás 
od ní nechtělo odejít a chtěli jsme zůstat navždycky 
prvňáčky. Když jsme nakonec vyšli až na druhý stu-
peň, vzala si nás pod křídla paní učitelka Dalešická. 
Náš vděk však nepatří jen našim třídním, které nám 
celých devět let pomáhali, ale také všem ostatním 
učitelům. Ať už těm, s kterými jsme se potkávali jen 
na chodbách, nebo i těm, se kterými jsme měli tu čest 
se setkat i při hodinách. Náš vděk patří také veškerým 
nejmenovaným, jako panu školníkovi a paním ku-
chařkám a uklízečkám, kteří díky nám měli vždy dost 
práce. 
No, a je to tady, ani nejdelší proslov neoddálí konec, 
který se tak rychle blíží. Jako v první třídě, ani teď se 
nám nechce odejít, ale ten čas tak neúprosně letí 
a nedá a nedá si říct. Víme, že jsme byli skvělí. Ale ne-
musíte plakat, paní učitelky – přijdou naše děti. 
Takže na shledanou. Našli jsme si cestu a teď už zbývá 
jen… vykročit. 

Za třídu 9. A Eliška Libovická

Prázdniny utekly jako voda a je tady nový škol-
ní rok. V naší škole nás čeká několik podstatných 
změn. První z nich je otevření přípravné třídy 
pro předškolní děti se sociálním znevýhodně-
ním. Je pro ně připraven nový zajímavý Školní 
vzdělávací program vycházející z Rámcového 
programu pro předškolní vzdělávání. Cílem bude 
systematicky připravovat děti v posledním roce 
před zahájením školní docházky na vstup do 
1. třídy běžné základní školy tak, aby se přede-
šlo jejich případným neúspěšným začátkům ve 
školní docházce, které by mohly ohrozit průběh 
jejich dalšího vzdělávání a perspektivy v dalším 
životě. U dětí budeme rozvíjet jejich schopnosti 
a dovednosti hlavně v těchto oblastech – mo-
torika, oblast jazyka a komunikace, sociální 
dovednosti, matematické představy, hudební 
a výtvarné projevy, pracovní návyky a soustře-
dění. Vše bude pod vedením speciálního pe-

dagoga v malém kolektivu a samozřejmostí 
bude individuální přístup refl ektující potřeby 
jednotlivých dětí. Další novinkou je otevření 
družiny pro žáky naší školy. Pro většinu žáků 
tak bude zajištěn další výchovný, vzdělávací 
a zájmový program v odpoledních hodinách.

CO DÁLE ŠKOLA NABÍZÍ?
Škola poskytuje především výchovu a vzdělá-
ní dětem, kterým se nedaří zvládnout nároky 
běžné základní školy. Jedná se o žáky se zdra-
votním postižením, zdravotním či sociálním 
znevýhodněním. Vzdělávání se uskutečňuje 
s využitím všech dostupných vyrovnávacích 
a podpůrných opatření. V každé třídě působí 
asistent pedagoga, který je pro některé žáky při 
vzdělávání nezbytnou pomocí a oporou. Žáky 
vzděláváme podle těchto vzdělávacích progra-
mů: Školní vzdělávací program běžné základní 
školy, ŠVP pro žáky s lehkým mentálním posti-
žením, ŠVP pro žáky se středně těžkým mentál-

ním postižením a ŠVP pro žáky přípravné třídy. 
Snažíme se s žáky vytvářet ve škole příjemné 
prostředí, podporujeme otevřenou komunikaci a 
spolupráci a to se kladně odráží i ve výchovném 
působení.
V novém školním roce nás čeká celá řada akcí, 
které obohacují výuku, ať jsou to různě zaměřené 
tematické projektové dny, návštěvy kulturních 
památek a akcí, kde je našim žákům umožněn 
často bezplatný nebo minimální vstup, exkurze, 
turistické výlety po okolí, účast na sportovních 
či výtvarných soutěžích apod. Při těchto akcích 
úspěšně spolupracujeme s celou řadou rodičů.
Zájemci o dění ve škole mohou sledovat aktivity 
školy na webových stránkách www.zsmnisek886.
cz nebo se domluvit na osobní návštěvě na tele-
fonním čísle 318 599 465. 

Za pedagogický tým ZŠ Mníšek pod Brdy, 
Komenského 886 (nad lékárnou) 

Mgr. Marcela Krákorová

Letošní školní rok začal jinak. Před školou vyrost-
lo pódium, přesně v osm hodin zazněly slavnostní 
fanfáry a slova se ujala nová paní ředitelka Michaela 
Pažoutová. Upozornila na organizační i personální 
změny, jejichž cílem je vybudování moderní ško-
ly, ve které hlavní úlohu hrají vzdělaní, aprobovaní 
a průběžně se vzdělávající pedagogové komunikující 
s rodiči. Paní ředitelka také vyjádřila uznání rodičům 
z programu Začít spolu za jejich pomoc při zvelebo-
vání tříd. Přítomné pozdravil pan starosta Petr Digrin, 
který vyjádřil naději, ze se mníšecká škola stane mo-
derní, prestižní a vyhledávanou školou v okolí. Ná-
sledovalo dojemné šerpování všech prvňáčků, které 
prováděl sám starosta. „Byl to nádherný zážitek pro 
všechny prvňáčky i jejich blízké“, komentovalo slav-
nost před školou mnoho rodičů. 
A avizované změny na sebe nedaly dlouho čekat. 
Největší proběhly ve školní družině. Nastoupila nová 
vedoucí Hana Korejsová, byla přijata opatření, aby 
mohly být přijaté děti z nejnižších ročníků. Otevřela 
se družina ve škole, prodloužila provozní doba až do 
17.30. Krátkodobý zmatek způsobila nová organi-
zace předávání dětí od učitelů vychovatelkám. Toto 

opatření však výrazně zvýší bezpečnost nejmenších 
dětí, které budou nově stále pod dozorem a nebu-
dou samy bloumat po školní budově. Také budou 
mít více klidu na oběd, který si nově organizují paní 
družinářky přímo v jídelně.
Škola má zcela nové webové stránky, které by měly 
být maximálně přehledné a uživatelsky příjemné. 
Novinkou na zdejší škole budou i individuální třídní 
schůzky, kterých se bude účastnit učitel, konkrétní 
rodič a žák. Tato forma již funguje na mnoha školách 
a učí dítě přebírat zodpovědnost za svou práci. Dítě 
je při tom, když se o něm mluví, má šanci obhájit se, 
pochlubit se dobrými výsledky, zamyslet se nad tím, 
co může zlepšit, jak se může posunout dál. V přípa-
dě problémů je zajištěno soukromí, komunikace ne-
probíhá před ostatními rodiči. Pokud rodiče chtějí, 
mohou se samozřejmě potkat i všichni dohromady. 
Poslední změnou, o které se hodně mluví, je nové 
pojetí velkých přestávek. Děti v nich chodí ven, na 
blízké hřiště nebo před školu. Opět žádná novinka a 
věc doporučovaná lékaři i psychology. Dítě má šanci 
uprostřed vyučování zrelaxovat, nadýchat se čerstvé-
ho vzduchu a také se protáhnout. Všechny aktuální 
informace najdete na webu školy www.zsmnisek.cz 

Mgr. Libuše Lörinczová, ZŠ Komenského 420
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PODĚKOVÁNÍ ROZLOUČENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍDY SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU

ZE ZŠ KOMENSKÉHO 886

SPOUSTA ZMĚN VE ŠKOLE

 VZPOMÍNÁME

Dne 21. 7. 2012 zemřel v úctyhodném věku 
91 let náš tatínek, pan Václav Baňka.

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří mu 
ochotně pomáhali – zdravotní sestře paní 
Hrubé a sousedům v domě, zejména paní 
Janotové.

Syn Václav a Jiří s rodinami

Potřebujete si něco zařídit?

Potřebujete občas v týdnu vysadit 
od každodenní péče o blízkou osobu?

Hledáte pro svého bližního rodinné 
prostředí a rodinnou péči v průběhu 
dne?

Denní stacionář v Dobřichovicích od září 
2012 rozšiřuje svoje služby – bude přijí-
mat nové klienty!

Někteří současní klienti vyrostli do mla-
dých žen a mužů. Jeden žák se díky indi-
viduální podpoře pracovníků stacionáře 
a pedagogického vedení učitelky zapo-
juje do speciální třídy v ZŠ Dobřichovice. 
Další klient bude v průběhu roku pravdě-
podobně zaměstnán v kavárně Modrého 
domečku v Řevnicích. Vyspěli natolik, že 
podpora stacionáře pro ně již není nutná. 

Díky tomu se ve stacionáři od září 2012 
uvolňuje kapacita pro nové klienty. Bu-
deme přijímat děti a mládež s tělesným, 
mentálním nebo kombinovaným postiže-
ním od 18 let nebo mladší děti s ukonče-
nou povinnou školní docházkou. 

Cílem Denního stacionáře je podpora kli-
enta v soběstačnosti a rozvoji dovedností 
v maximální míře, které je sám schopen 
dosáhnout. Uživatelům našich služeb 
nabízíme terapeutické činnosti jako je 
arteterapie (umělecká tvorba, malba), hip-
poterapie (jízda na koních), jóga, tělesné 
cvičení a cvičení s prvky taneční terapie. 

Zájemci o službu se mohou hlásit přímo 
na adrese stacionáře Pražská 345, Dob-
řichovice nebo na tel. čísle 257 712 312 
(www.os-naruc.cz). 

Občanské sdružení Náruč – Šárka Hašková

Vzpomínáme 
2. července 2012 tomu bylo již dvacet let, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný a drahý 
tatínek, manžel, tchán, bratr, strýc, švagr 

a dědeček, pan Zdeněk Kožíšek z Rymáně. 

S úctou vzpomíná manželka Libuše s rodinou.                                                                     
Čest jeho památce!

Vzpomínáme
Všechny přátele a známé prosíme

 o tichou vzpomínku na paní 
Alenu Bulinovou (roz. Rauchovou)

 ze Stříbrné Lhoty. 

Dcery Alena a Hana s rodinami
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1. Mníšecké
slavnosti piva
sobota 29. září 2012 od 11h.

na prostranství před
Zájezdním hostincem U Káji Maříka

moderuje Zbyněk Merunka 

Přehlídka malých pivovarů
Koncert skupiny Nešlapeto
Soutěže pro dospělé i děti

a další...

Těšíme se na Vás.

DENNÍ „DRUŽINA“ 
PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ! 

áme 
l
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Nejen prvňáčci zasednou v září za ne-
známé, dosud nepoznané lavice. Také 

novou paní ředitelku mníšecké základní 
školy Mgr. Michaelu Pažoutovou čeká nová 
práce za stolem v ředitelně. Jak vnímá své 
nové zaměstnání? A v čem se mníšecká ško-
la změní? 

Jak byste představila sama sebe?
Vystudovala jsem pedagogickou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze. Před nástupem 
na mníšeckou základní školu jsem působila 
jako ředitelka na ZŠ v Písnici, pracovala jsem 
i v Dobřichovicích, chvíli i na škole na Praze 9. 
Určitou dobu jsem byla i v pozici tzv. „OSVČ“, 
což mě obohatilo o manažerské a ekonomické 
zkušenosti.
Pro práci ve školství jsem se kdysi rozhodla 
proto, že mám děti moc ráda a práce s nimi mi 
byla blízká. A povolání učitele máme i v rodině, 
tatínek je také ředitel školy. 
Když ale odpoledne zavřete dveře od ředitelny 
a jdete domů, je z vás obyčejný člověk. Jaký?
Ráda sportuji. Baví mě lyžování, cyklistika, in-
line brusle, plavání... Dříve jsem hrávala na kla-
vír, teď mě láká zkusit se ke hře zase vrátit. Těší 
mě také divadlo a četba, ale času mám velmi 
málo. Sice říkám, že s radostí čtu – a zejména 
detektivky, ale přes školní rok se ke knížce přes 
ty hromady zákonů, nařízení a dokumentů 
prakticky nedostanu.
Vyznat se v takových lejstrech je ale také často 
detektivka. 
Někdy i horor. Pozice ředitele školy dnes zahr-
nuje poměrně široký rozsah činností, zdaleka 
nejde jen o výchovnou práci a vedení pedago-
gických pracovníků.
Ředitel musí sledovat aktuální situaci ve škol-
ství a v legislativě, mít přehled o práci svých 
učitelů, tedy docházet na hospitace, organizo-
vat i vzájemné učitelské hospitace, vést množ-
ství nejrůznějších porad, znát chod celé školy. 
V neposlední řadě je jeho úkolem i ekonomické 
řízení školy i získávání zdrojů z různých grantů. 
A měl by se také postarat o to, aby škola půso-
bila příjemně a aby se v ní lidé i tak cítili.
Máte raději práci v ředitelně, nebo se cítíte lépe 
jako paní učitelka mezi dětmi?
Ta práce je oboustranně propojená a baví mě 
všechno. Je ale pravda, že řídící práce je někdy 
ubíjející a děti mi naopak energii dodávají. 
Coby manažerka budete mít spoustu práce při 
vedení programu „Začít spolu“, kolem kterého je 
stále rušno. Zeptám se na poslední dvě kauzy: 
neuzavření smlouvy s dvěma novými učitelkami 
a matoucí reportáž TV NOVA o „nucené“ spo-
lupráci rodičů. Začněme tím prvním: proč jste 
s učitelkami neuzavřela smlouvu? Pokud máte 
být dobrým manažerem školy, jak tento krok 
chápat jako správný? 
Nevím, jestli to byl manažersky dobrý, nebo 
špatný krok. Já jsem ty smlouvy připravené 
měla, ale paní učitelky je odmítly podepsat. 
Proč, to nevím, údajně nesouhlasily s přijetím 
na dobu určitou. V každém případě jde o zcela 
běžnou praxi. Jestli v jejich rozhodnutí hrál roli 
ještě jiný fakt, nevím, zeptejte se jich. Stalo se 
to v den mého nástupu, takže pro mě ta situ-
ace byla spíš nepříjemným překvapením, než 
něčím, na co bych byla připravená. Naopak, já 
se na ně těšila. 

Následovala zmatená reportáž TV NOVA o špat-
né spolupráci rodičů a školy při úpravách tříd, 
o obavách ze školní šikany při sociální nerovnosti 
rodičů žáků. O co šlo?
Šlo zjednodušeně o toto: Část rodičů budou-
cích prvňáčků se rozhodla, že pro své děti na-
stupující do prvních tříd v rámci výukového 
modelu „Začít spolu“ připraví lepší prostředí, 
než je škola schopna zajistit ze svých zdrojů. 
Zdůrazňuji, že se jednalo o aktivitu rodičů a že 
škola žádný e-mail vyzývající rodiče k podílu 
na úpravě tříd od počátku mého působení ve 
funkci neposílala. 
Vámi zmíněná reportáž byla skutečně odvysí-
lána, a to na základě telefonického upozornění 
jednoho rodiče, resp. prarodiče nastupujícího 
žáka 1. třídy. Pokládám to za poněkud nešťast-
né a především unáhlené rozhodnutí zatahovat 
do takové situace média, a to i s přihlédnutím 
ke skutečnosti, že telefonát do redakce Novy 
proběhl v podstatě tentýž den pár hodin před 
plánovanou schůzkou rodičů se mnou a novou 
paní učitelkou, kde se měly vysvětlit všechny 
otázky týkající se tohoto tématu. Na schůzce 
jsme si s rodiči vyjasnili, že „začít spolu“ je pře-
devším o spolupráci rodiny a školy. Jsou rodi-
ny, které mohou a chtějí přispět fi nančně, ale je 
i řada těch, kteří fi nančně přispívat nemohou. 
Ujasnili jsme si, že to vůbec nevadí, že tyto ro-
diny se mohou zapojovat jinak (např. přinést 
do výuky barevná víčka, účastnit se výletu s 
dětmi…). Bohužel redaktorka televizního štá-
bu zřejmě vycházela při konstrukci reportáže 
z neúplných a neověřených informací, naopak 
některé podložené skutečnosti a informace se 
v reportáži neobjevily. Vznikl tak bohužel re-
portážní blok s minimální informační hodno-
tou, jehož hlavním smyslem patrně bylo spíše 
vyplnit v okurkové sezóně disponibilní vysílací 
čas.
Otázka školní šikany je na samostatný rozhovor, 
přesto: byla obava ze školní šikany díky sociální 
nerovnosti a míry fi nančních příspěvků rodičů 
žáků opodstatněná? Nevytvářejí rodiče, kteří na 
potřeby školy přispívají více než jiní, výjimečnou 
skupinu, kterou pak budou kopírovat i jejich děti 
ve třídě?
Nemá smysl se tvářit, že šikana na školách ne-
existuje. Existuje – a její zdroje a příčiny mají 
různé kořeny i různou intenzitu a formu. Také 
netvrdím, že jsem se ve své praxi se šikanou 
nesetkala. Proto nikterak nezpochybňuji pří-
spěvek paní doktorky Masákové ve zmíněné 
reportáži, který se o šikaně v obecné rovině 
zmiňuje. Pro zamezení jakýmkoli projevům 
šikany je samozřejmě důležitá jednak práce 
samotné školy, ale hlavně otevřený dialog 
mezi školou a rodiči. Sociální rozdíly existují a 
je pouze na nás, abychom s tím naučili děti žít. 
A paradoxně právě program „Začít spolu“ by 
měl i mimo jiné právě uvědomování si sociál-
ních rozdílů mezi rodinami potlačovat.

− rozhovor s Mgr. Michaelou Pažoutovou
Těším se na svou práci

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

A nyní konkrétně. Na škole, kde jsem působila 
jako ředitelka v minulých pěti letech, se rodiče 
také podíleli jak fi nančně, tak přímou fyzickou 
pomocí na úpravách prostor i nákupu nadstan-
dardního vybavení, a to rovněž v různé výši 
podle svých individuálních možností. Nikdy 
jsme ale nemuseli řešit byť jen náznak šika-
ny vycházející z tohoto faktu. Nevím, proč by 
tomu právě na mníšecké škole mělo být jinak. 
Ve společné nezištné práci a pomoci rodičů já 
osobně vidím jen pozitiva a z výchovného hle-
diska i vhodný a tolik potřebný vzor pro děti. 
Myslím, že rodiče, kteří vložili do školy něco 
navíc ( a to nejen pro své vlastní děti, ale i pro 
děti těch, kteří nemohli tolik přispět ), naopak 
vytvořili pro své ratolesti příklad, jakým způ-
sobem je také možné přistoupit k řešení pro-
blému. Já osobně jsem za takový postoj rodičů 
vděčná.
A poslední otázka k tomuto tématu: když bude 
někdo s čímkoli ohledně školy nesouhlasit, te-
lefon do televize je zcela nekonstruktivním 
a bláznivým řešením. Mají ale rodiče dostatečný 
prostor k tomu, aby vyjádřili své postoje, nebo je 
to věc, na které chcete - po této zkušenosti – více 
zapracovat? 
Já nemohu po několika týdnech na škole hod-
notit, jestli rodiče takový prostor měli či nikoli. 
Nevím, jaký prostor cítili v minulosti, těžko tedy 
říci, jestli zapracovat více. Přicházím ale s vlast-
ní zkušeností i vizí, jak má probíhat komunika-
ce rodičů a školy. Nástroje k dobré komunikaci 
existují, sama jsem je uplatňovala již na před-
chozím pracovišti. Věřím, že můj přístup ocení i 
rodiče dětí ZŠ v Mníšku, komunikace bude pro-
bíhat standardním způsobem a rodiče budou 
cítit dostatečný prostor k prezentaci vlastních 
názorů.
Máte před sebou šest let. Jak by podle vás měla 
vypadat mníšecká škola v roce 2018? V čem by se 
měla změnit? 
Chci odvést dobrou práci a neberu to tak, že 
mám před sebou jen šest let. Zákon o funkčním 
období ředitelů obcím umožňuje, aby konkurs 
vyhlásily – ale nenařizuje to. Takže bych ráda, 
aby za mnou byla vidět dobře odvedená práce: 
škola, která sice sídlí v historické budově, ale 
uvnitř je fungující moderní školou 21. století. 
Udělám maximum proto, aby mé vize a mé 
projekty, se kterými jsem uspěla v náročném 
výběrovém řízení, přesvědčily nejen město, ale 
i děti, rodiče, kolegyně a veřejnost, že je škola 
na dobré cestě a že jsem schopna přinášet dal-
ší vize a naplňovat je v dalším období.    
Co si pod školou 21. století můžeme představit? 
Plánů mám celou řadu, od zavedení nových vý-
chovných prvků, školení pedagogických pra-
covníků, přes zlepšení přístupu k alternativním 
výukovým metodám, zvelebení interiéru školy. 
V tuto chvíli se mi ale obtížně odpovídá, ve své 
funkci jsem krátce, se vším se seznamuji, a na-
víc teď na konci prázdnin řešíme spíš provozní 
věci, například chybějící lavice pro prvňáčky, 
tekoucí vodu v šatnách pro paní uklízečky… 
Každý rok ale budou vidět změny, už teď při-
pravujeme webové stránky jako společný pro-
stor pro rodiče a učitele, kde se budou moci 
virtuálně „setkat“, chystám návrh žákovského 
parlamentu, založení školního časopisu, který 
by vedli sami žáci, ráda bych také zavedla výu-
ku angličtiny už od první třídy. 
Mníšecká škola je krásná. Kolem je pěkné pro-
středí, spousta zeleně, nově vybudované hřiš-
tě... Těším se na svou práci.

S novou ředitelkou mníšecké základní školy 
si povídala Karolína Peroutková 

Vydává Město Mníšek pod Brdy se sídlem Městský úřad Mníšek pod Brdy, 
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ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

Uzávěrka č. 217
Uzávěrka č. 217 je v pátek  9. listopadu 2012 

do 10 hod. pro příspěvky dodané do podatelny MÚ, 
v pondělí 12. listopadu 2012 do 8 hod. ráno 

pro příspěvky zaslané mailem.

▪ 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

Soukromá mateřská školka
pro děti od 2 do 7 let

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
 prázdninový provoz

 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

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. 

Kompletní aktuální nabídku najdete na www.skodaplus.cz
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Inzerce

Z RADNICE 
VODA Z PRAMENE NA 
SEQUENSI AŽ NA NÁMĚSTÍ
Voda z lesních pramenů na úpatí Hřebenů bý-
vala velmi čistá. Mníšecký hrádek měl koncem 
15. století  dokonce speciální vodovod. Pitnou 
vodu přivádělo dřevěné potrubí z Rochot, což 
je název pro návrší, na němž se dnes nachá-
zí poutní areál Skalka. Během třicetileté války 
byl vodovod zničen stejně jako většina mní-
šeckého panství. V polovině sedmnáctého sto-
letí zakoupil zpustošené panství Servác Engel 
a obnovil nejen zámek a celé panství, ale také 
vodovod.

MNÍŠEČTÍ HASIČI SLAVILI ÚSPĚCH 
NA „TATROVÁNÍ“
Dne 8. září 2012 proběhlo v prostorách Hasič-
ského záchranného sboru České republiky ve 
Zbirohu již druhý ročník Zbirožského hasičského 
tatrování. Návštěvníci celodenní akce se mohli 
těšit například na přehlídku hasičských i armád-
ních Tater, ukázky dekontaminačních linek, vy-
stoupení jednotky Čestné stráže Armády České 
republiky. 

Po celý den probíhala soutěž krásy Tater, stej-
ně tak dovednostní soutěž jejich posádek. 
O titul krásky soutěžilo celkem 59 tatrovek, nej-
starší dámě bylo krásných 80 let. Nejpočetnější 
porota složená z návštěvníků akce zvolila jako 
nejkrásnější Tatru 148 CAS 32 sboru dobrovol-
ných hasičů města Zbiroh. Stříbro si odvezli dob-
rovolní hasiči z Mníšku pod Brdy, díky své Tatře 
138 CAS 32. Bronzová příčka patří obhájcům 
loňského vítězství, a sice Tatře 813 Terno hasičů z 
Hrádku u Rokycan. Mníšecká Tatra byla vyrobena 
v roce 1969 a v Mníšku pod Brdy slouží od roku 
1985.

Jaroslav Prais, velitel SDH

OPRAVY A INVESTICE 
V PRŮBĚHU LÉTA
STŘÍBRNÁ LHOTA
Začátkem léta byl dokončen hlavní kanalizační
a vodovodní řad na Stříbrné Lhotě, a to konkrét-
ně v úseku od Křížku až k chatám mezi Mníškem 
a Lhotou na hlavní Lhotecké ulici. Poté byly práce 
přerušeny, a to až do prvního týdne měsíce září. 
Začátkem září se stavební fi rma přesunula na „ná-
městíčko“ a pokračovala výstavbou řadů v ulici 
směrem k lesu. Do konce října zde postaví ještě 
asi 300 m řadů tak, aby před zimou bylo možné 
silnice zaasfaltovat. V příštím roce by měla být vý-
stavba kanalizace a vodovodu na Stříbrné Lhotě 
ukončena. Letošní náklad na výstavbu dosáhne 
4,5 milionu korun. 

STARÉ SÍDLIŠTĚ
Mezi velké opravy letošního roku patří i oprava 
první poloviny ulice 9. května a navazující ulice 
K Rybníčku. Práce v těchto místech vrcholí a bě-
hem několika dnů bude položena živice i v ulici 

VYBRANÉ KULTURNÍ 
A SPOLEČENSKÉ AKCE
v Mníšku pod Brdy 

Sobota 22. září 2012
Koncert skupiny VÝČEP
Amfi teátr u Hostince Káji Maříka
Sobota 29. září 2012
1. MNÍŠECKÉ SLAVNOSTI PIVA
Prostranství před Hostincem Káji Maříka
Sobota 6. října 2012
BRDSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 
Náměstí F. X. Svobody
Neděle 7. října 2012
Stanislav Chládek: ALEUTSKÉ OSTROVY
Vernisáž výstavy fotografi í s promítáním 
a besedou.Klášter na Skalce – zajištěn 
autobus pro seniory
Sobota 1. prosince 2012
ADVENT NA ZÁMKU
Státní zámek Mníšek pod Brdy
Neděle 2. prosince 2012
SVĚTLO ADVENTNÍ
Rozsvěcení vánočních svící, luceren 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
Úterý 25. prosince  2012
VÁNOČNÍ KONCERT
Irena Budweiserová a Miroslav Linka
Kostel sv. Václava
Neděle  30. prosince  2012
PŘEDČASNÝ SILVESTR
Živá hudba, ohňostroj, svařené víno....
Náměstí F. X. Svobody

Zprávy z radnice, kultura

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

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

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

(duben–srpen)

� platební karty
� splátkový prodej bez navýšení

jízdní kola
� příslušenství � náhradní díly

KOLA
� horská � trekingová
� silniční � dětská

SERVIS
� perfektní předprodejní 

příprava kol

SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!

Ve třicátých letech dvacátého století byl vybu-
dován v blízkosti vodního pramene hotel Se-
quens (o jeho zakladateli si můžete přečíst článek 
v mníšeckém zpravodaji č. 145/2001) a postupem 
doby se začalo mluvit o prameni Sequens nebo
o prameni na Sequensi.

Voda z pramene Sequens byla přiváděna také 
do městských kašen a později i do altánu na 
Starém sídlišti. V letošním roce bylo vybudo-
váno v rámci rekonstrukce náměstí F. X. Svo-
body nové pítko, umístěné ve spodní části 
náměstí za zastávkou autobusu, do kterého při-
téká voda právě z pramene na Sequensi. Voda 
v něm z důvodů čistoty stále proudí a je nejen 
pitná, ale i dobrá. 

Ivana Černá, odbor kanceláře starosty

K Rybníčku. Snahou je, aby uzavírka ulice byla 
co nejkratší. Realizací této části silnice dojde ke 
spojení lokality rodinných domků Optreal, ulice 
Pod Skalkou, ulice Řevnická a Starého sídliště. 
Průběžně zde vznikají i opravená parkovací mís-
ta. Pro příští rok se počítá s opravou druhé polo-
viny ulice 9. května, ulice Skalecká, Rudé armády 
a s instalací několika zpomalovacích prahů.
Během rekonstrukce došlo ke změně směru pro-
vozu na ulici 9. května. Upozorňujeme všechny, 
že tato ulice je oproti minulosti v části jedno-
směrná a městská policie zde počítá s pravidel-
nějšími kontrolami.

NÁMĚSTÍ F. X. SVOBODY
V polovině léta byly ukončeny i všechny hlavní 
práce na náměstí F. X. Svobody a postupně se 
odstraňují drobné nedodělky nebo vady. Došlo 
k osazení nových květináčů a doplnění laviček. 
Postupně jsou osazovány nové odpadkové koše 
a nové lavičky dostanou nové sedáky. Pro příští 
rok se počítá s doplněním výsadeb květin a ze-
leně, s novými květináči na sloupech veřejného 
osvětlení, s novými nástěnkami včetně mapy 
města a s dalšími lavičkami za kostelem. 
V dolní části náměstí byly zasazeny nové kaštany, 
pro doplnění stromové aleje. Při sázení se ukáza-
lo, že při převozu došlo z jedné strany koruny ke 
spálení listů větrem. Proto jsme na místo přivolali 
Ing. Janu Příhonskou, hlavní zahradnici Komwag, 
aby stav sazenic pomohla posoudit. Po dohodě 
s fi rmou byly stromy zatím zasazeny. Na případ-
nou výměnu stromů máme dva roky a chceme si 
být zcela jisti tím, zda jsou stromy zdravé, či ne. 
Pokud se například na jaře objeví jakékoliv potíže 
s ozeleněním, budou stromy v rámci reklamace 
vyměněny. 

DOBŘÍŠSKÁ – ROZVODY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
Mezi velkou investici patří i realizace zcela nové-
ho veřejného osvětlení, které vznikalo v souvis-
losti s rekonstrukcí rozvodů elektrické energie 
v ulicích Nová, Ke škole, Dobříšská, Kytínská, Sta-
rá Kytínská a Na vrškách. Šlo o velmi náročnou 
i nákladnou akci, kterou se povedlo uzavřít pěti-
letou snahu města o odstranění vrchních rozvo-
dů elektřiny a která se dotkla skoro všech, kteří 
v této oblasti bydlí. 

KYTÍNSKÁ / MADLENKY – VODOVOD 
Koncem letošního roku ještě dojde ke generální 
opravě vodovodu směrem na Madlenka. Oprava 
začne na konci ulice Stará Kytínská a rekonstrukcí 
projde přibližně 800 m vodovod až k Madlenkám. 
Jedná se o jeden z nejstarších vodovodů ve měs-
tě, který způsobuje značné ztráty vody a díky kte-
rému lidé bydlící podél Kytínské a na Madlenkách 
mají neustálé problémy s tlakem vody. Společně 
s vodovodem dojde i k doplnění a přesunutí stá-
vajícího veřejného osvětlení na nové a moderní 
sloupy.
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Slovo starosty

Vážení Mníšečtí, Lhotečtí a Rymaňští, 
jistě jste již zaslechli, že se podařilo prosa-
dit nové rozpočtové určení daní (RUD). Byla 
dlouhodobá snaha drtivé většiny starostů, 
aby se tak stalo a nakonec byla korunována 
úspěchem. K čemu je to dobré?
Většinu daní, s kterými na městě hospoda-
říme, získáváme přerozdělováním od státu, 
a to podle počtu obyvatel. Celý proces se 
děje podle poměrně složitého vzorce. Od 
1. ledna 2013 se tento vzorec změní, a to tak, 
že velkým městům, jako je Praha, Brno, Ostra-
va a Plzeň, ubude a těm zbývajícím městům 
a obcím přibude. V případě našeho města pů-
jde o navýšení reálně asi o 8 miliónů korun.
Jsem tomu rád, protože nebudeme nuceni 
prodávat vlastní pozemky jen proto, aby-
chom získali peníze na opravu veřejných bu-
dov (jako je například škola), na opravu silnic 
nebo případně i úřadu. Většina takto získa-
ných prostředků přirozeně půjde do nejpo-
třebnějších oblastí, a to právě do školství 
a rozbitých komunikací.
Rád bych ale také upozornil na problém, kte-
rý nás, obyvatele města, tíží již delší dobu. 
Tím problémem jsou divoká prasata. Je to 
problém velký a z úrovně města a našeho 
úřadu vlastně samostatně neřešitelný. Pře-
množování divokých prasat už začíná být 
neudržitelné i z úrovně kraje a bude nutné 
do problému aktivně zapojit ministerstvo 
i parlament. Připravujeme konkrétní interpe-
laci k ministrovi zemědělství Petru Bendlovi. 
Zapojíme všechny obce mikroregionu i šir-
ších celků.
Ptáte se, proč je prostě nepostřílíme? Existují 
mnohá zákonná omezení – např. povolená 
množství kusů, které je možno střílet. A i 
když máme výjimku z některých uložených 
opatření, což nám umožňuje větší a jistější 
odstřel, ostatní ji mít nemusí. Pak se stává, 
že mláďata rychle nahradí odstřelené mladší 
kusy, které jsou více produktivní... Prasata na-
víc velice rychle migrují, za den jsou schopna 
urazit i 50 km! Pachové ohradníky už takovou 
účinnost nemají a mnoho je neodrazují. Chci 
vás ujistit, že děláme vše, co je v našich silách, 
abychom našli dobré a účinné řešení.

               Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

  ZM souhlasilo s  úplatným nabytím  pozemku p.č.1937/17 o výměře 2531 m2, orná 
půda v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství z vlastnictví 
společnosti OPTREAL, spol. s r.o. do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za kupní 
cenu 2 000,- Kč, dále s úplatným nabytím staveb víceúčelového sportovního hřiš-
tě, dětského hřiště - herních prvků DRAK včetně oplocení, chodníku, sadových úprav (vše 
umístěné na pozemku p.č.1937/17  v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy) z vlastnictví společnosti 
OPTREAL do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 3 000,- Kč, dále 
s úplatným nabytím staveb veřejného osvětlení, vodovodu, přeložky vodovodu, splaškové 
kanalizace gravitační a tlakové v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy, specifi kovaných v čl. 1 kupní 
smlouvy v příloze č. 3 k č.j. 4505/2012, z vlastnictví společnosti OPTREAL do vlastnictví 
Města Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 5 000,- Kč.

  ZM schválilo znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odprodej pozemků 
č. parc. 1314/4 a 1313/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za účelem výstavby Supermarketu TESCO.

  ZM schválilo nový název ulice v lokalitě „Mníšecký Eden“ – ulice „ V Edenu“.

  Zastupitelstvo schválilo vypsání záměru prodat obálkovou metodou budoucí pozemky 
vzniklé rozdělením pozemkové parcely č. parc. 274/3 v kat. území Rymaně a obci Mníšek 
pod Brdy, a to nejvyšší nabídce, kdy minimální cena za 1m2 bude 2 200,- Kč. Město Mníšek 
pod Brdy se zavazuje vybudovat k nabízeným pozemkům technickou infrastrukturu v roz-
sahu: připojení na tlakovou kanalizaci, připojení k vodovodní síti, vybudování přístupové 
komunikace, vybudování veřejného osvětlení, zajištění připojení pozemků k rozvodům 
ČEZ. 

  RM projednala problematiku pronájmu plochy za Zadním rybníkem a rozhodla, že prostor 
bude možno využít pouze po individuálním projednání a souhlasu rady města.

  RM souhlasila s pokácením 1 ks jírovce maďalu na pozemku města č. parc. 13 před do-
mem č.p. 1038 (ve Stříbrné Lhotě u kapličky) z důvodu, že hrozí nebezpečí jeho rozlomení. 
Strom je silně proschlý s hnilobnými procesy. 

  V souladu se zákonem 137/2006 Sb. vybrala Rada města z došlých nabídek na zakázku 
„ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY“ nabídku Ing. arch. Milana Sa-
laby. Dále RM schválila uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem a vítězem soutěže a pověřila 
starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

  Rada města souhlasila s přípravou a podáním žádosti o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí  na podporu akce „Mníšek pod Brdy – rozšíření a intenzifi kace čistírny od-
padních vod“. Rada města pověřila jednáním se SFŽP ČR starostu Ing. Petra Digrina Ph.D. 

  Rada města uložila odboru správy majetku a investic provést dopravní posouzení v oblasti 
Malého náměstí a následně navrhnout řešení dle odborníků na dopravu.

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

NOVÉ KOLEGYNĚ NA STAVEBNÍM ÚŘADU 
A ODBORU MAJETKU A INVESTIC
Stavební úřad má nové dvě pracovnice, které byly přijaty na základě konkurzního řízení. Sleč-
na Pavla Petříková pracuje jako referentka pro oblast obcí Jíloviště a Trnová. Slečna Veronika 
Vlková je referentkou pro oblast obcí Řitka, Černolice a Zahořany.

Další novou kolegyní je paní Daniela Kukolová, která byla vybrána na uvolněné místo re-
ferentky odboru majetku a investic. Paní Kukolová bude mít ve své gesci zejména silničně 
správní a hřbitovní agendu.

Věra Landová, tajemnice

Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Zprávy z radnice Inzerce

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

PRODÁM KLAVÍR (PIANO) zn. „WEIFSBROD“, prvorepublikový hudební
nástroj – pozůstalost po varhanním virtuosovi, provedena generální opra-
va aparatury. Cena k jednání: 27 300,- Kč. 
Kontakt: mob. 608 030 933, bezecn@seznam.cz

Rizikové kácení. Ošetřování dřevin a rizikové kácení. Mobil: 603 148 974. 

Zahradnické služby. Návrhy, realizace a údržby zahrad, závlahové 
systémy, rizikové kácení, komplexní péče o dřeviny. 
Tomáš Kostečka, Ládví 115, mobil: 603 148 974.

Hledám podnájem nebo pronájem jedné, pokud možno i zařízené míst-
nosti, např. u starších manželů v bytě nebo domu v Mníšku pod Brdy
a okolí. Jsem zdravý důchodce s malým pejskem. Kontakt 731 512 731.

Oznamujeme otevření krámku Ovoce, zelenina – potraviny od 3. září 
2012 v Mníšku pod Brdy v ul. 5. května na starém sídlišti. Otevírací doba 
od pondělí do pátku 8–17 hodin, v sobotu od 8 –12 hodin.

FINANČNÍ PŮJČKY – nebankovní a bez poplatku předem, 
půjčky vhodné pro podnikatele, důchodce, ženy na MD i zaměstnané.
Kontakt: 728 787 585 (stačí poslat SMS) nebo e-mail: pujcky@mnisek.eu
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Inzerce

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU „V NOVÉM“ 
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE, V EDENU I FABIÁNKU
Jistě už víte, že žáčci naší základní školy Komenského mají 
novou paní ředitelku. Mgr. Michaela Pažoutová se pustila do 
práce naplno. Kromě jiného, ve velmi krátké době vznikly také 
zbrusu nové internetové stránky školy, které jsou barevné a pů-
sobí vesele. Co je ale hlavní - jsou velice přehledné a dozvíte se 
tam všechny potřebné i zajímavé informace. 

Rozhovor s paní ředitelkou si můžete přečíst uvnitř tohoto čísla 
Zpravodaje. 

Od září byla nově otevřena „kruhová“ mateřská škola v sídlišti 
Eden. Začalo do ní chodit 25 dětí. Tým, pod vedením paní ředi-
telky Petry Poučkové, pod kterou budova spadá, se na otevření 
velmi dobře připravil a tak mohla být byla školka 3. září otevře-
na do plného provozu. Budova školky je velmi pěkně řešena 
a moderně vybavena.  

Pokud máte chuť, přijďte se do nové školky v Edenu podívat. 
V sobotu 6. října od 9.00 DO11.30 hodin proběhne ve školce 
Den otevřených dveří. Těšit se na Vás budou paní ředitelka 
i paní učitelky.

Poděkování patří také Občanskému sdružení Fabiánek. Sdru-
žení se přestěhovalo do nových prostor v přízemí domova pro 
seniory. Stavební úpravy místností hradilo město, ale většinu 
prací si rodiče dělali sami, a to včetně vybavování a malování. 
Velkou měrou přispěli i sponzoři, za což jim patří poděková-
ní. Prostory jsou nyní větší, takže děti budou mít víc možností 
k různým aktivitám a rozvíjení svých programů. Všichni společ-
ně si pak od nového umístění Fabiánku slibujeme začátek soci-
ální inkluze, tedy mezigenerační spolupráci a „vzetí mezi sebe“ 
týkající se hned tří generací – dětí, rodičů a seniorů.

Všem školským zařízením i občanským zařízením a „jejich“ dě-
tem přeji úspěšný, ale i zábavný a pestrý školní rok. Učitelkám 
a lektorkám dětí pak přeji hodně sil a pozitivní energie a spous-
tu dobrých nápadů. 

 Dr. Petr Digrin, starosta

ROČNÍK 37, ČÍSLO 216  září 2012
Město Mníšek pod Brdy ZDARMA
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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU V MNÍŠKU POD BRDY
K ORGANIZACI A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB 
DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU V MNÍŠKU POD BRDY
K ORGANIZACI A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB 

DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

   DATUM KONÁNÍ VOLEB               
 
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje se budou ko-
nat ve dnech 12. a 13. října 2012. 

Dne 12. října 2012 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a dne 13. října 2012 (sobota) se bude hlaso-
vat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Za jakých podmínek má občan České republiky právo hla-
sovat ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje? 

   VOLIČI – OBČANÉ ČESKÉ REPUBLIKY              
Právo volit do zastupitelstva kraje má:

  státní občan České republiky,
  který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let;
  je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územ-
ního obvodu kraje (dále jen „volič“) nebo na území vojenské-
ho újezdu v územním obvodu kraje.

Hlasovat ve volbách do zastupitelstva kraje však nemůže volič 
(překážky výkonu volebního práva):

  který je ve výkonu trestu odnětí svobody;
  který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům;
  jehož osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany zdra-
ví lidu (pobyt na infekčním oddělení). 

Ve volbách do zastupitelstva  kraje nevolí cizí státní příslušníci, 
právo volit má pouze státní občan České republiky, který spl-
ňuje podmínky výše uvedené.

   PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO  
   OBČANSTVÍ                                             
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové vo-
lební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, di-
plomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a stát-
ní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a 
který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsko-
vá volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů 
dodatečně a umožní mu hlasování.

   VOLIČSKÉ PRŮKAZY                      
Zcela nově je možné ve volbách do zastupitelstev krajů vo-
lit na voličský průkaz. Voliči, který nebude moci volit ve vo-
lebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní 
úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje 
k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve vo-
lebním okrsku spadajícím do územního obvodu Středočeské-
ho kraje, v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalé-

mu pobytu. Informace k voličským průkazům též na webových 
stránkách Ministerstva vnitra. 

Voličský průkaz pro volby do Zastupitelstva Středočeského 
kraje se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém sezna-
mu, vedeném obecním úřadem v územním obvodu Středočes-
kého kraje. Voličský průkaz vydává obecní úřad  podle místa 
trvalého pobytu voliče, a to na žádost tohoto voliče.
Zákon upravuje dva způsoby, jak lze požádat o vydání volič-
ského průkazu, a to: 

  buď podáním (písemnou žádostí)
- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voli-
če; ověřený podpis je vyžadován z důvodu ochrany voliče před 
zneužitím tohoto institutu. Při ověření podpisu u správních 
úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle usta-
novení § 8 odst. 2 písm. f ) zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od 
poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního 
práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí;
- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče;
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky.

Pozor, nejzazší lhůta pro doručení písemné žádosti  je 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. 5. října 2012.

  nebo osobně – v tomto případě není písemná žádost vyža-
dována, neboť volební orgán, který je oprávněn voličský prů-
kaz vydat, o žádosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré 
potřebné údaje uvede. 

Pozor, nejzazší lhůta pro osobní požádání o vydání voličského 
průkazu je 2 dny přede dnem voleb, tj. 10. října 2012 do 16.00 
hodin, tedy do okamžiku uzavření stálého seznamu.

Více informací k volbám zjistíte také na stránkách  
Ministerstva vnitra České republiky:

www.mvcr.cz

Pro volby do krajského zastupitelstva Středočeského 
kraje, konané ve dnech 12. 10. 2012 a 13. 10. 2012, jsou 
stanoveny tyto volební okrsky pro voliče podle místa,
 kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

   VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1            
Volební místnost: 
MĚSTSKÝ ÚŘAD, 
Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy 
Mníšek pod Brdy
Čisovická  –  č.p. 20, 21, 33, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 

112, 113, 114, 131, 132, 140, 152, 153, 184, 
199, 204, 220, 228, 232

Dobříšská
Káji Maříka
Komenského  – č.p. 97, 100, 101, 102, 103, 104, 156, 182, 480
Kytínská
Malé náměstí
Na Madlenkách
Na Šibenci
Na Vrškách
Na Vyhlídce
Nádražní  – č.p. 72, 73, 74, 88, 382, 487
Náměstí F. X. Svobody
Nová
Pražská
Skalecká  – č.p. 124
Terezie Wagnerové
Tovární
Vejhrádek
Za Rybníky
Za Sokolovnou
a dále   – č.p. 1032
      č.e. 0261

   VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2             
Volební místnost: 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 
Komenského 420, Mníšek pod Brdy 
Mníšek pod Brdy
Jana Šťastného
Ke Škole
Komenského  –  č.p. 272, 337, 357, 387, 427, 433, 471, 833, 

851, 881, 913
Nádražní  –  č.p. 420, 603, 604, 613, 614, 615, 616, 617, 

618, 1086
Rymáňská
Švermova
V Edenu

   VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3  
Volební místnost: 
DOMOV PRO SENIORY, 
Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy
5. května
9. května

K Remízku
K Rybníčku
Lhotecká
Micíkova
Na Kvíkalce
Na Oboře
Pod Lesem
Pod Skalkou
Prostřední
Rudé armády
Řevnická
Skalecká  –  č. p. 115, 118, 493, 498, 519, 520, 521, 576, 

577, 829, 852, 954
Skalecké náměstí
Sluneční
V Jalovčinách
V Lipkách
Ve Štítku
Zahradní
a dále  –  č.p.1118
  –  č.e. 0409, 03

   VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4            
Volební místnost: 
PENZION U KOŽÍŠKŮ, 
Rymaně 291, Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy
Čisovická –  č.p.120, 213, 240, 246, 281, 283, 284, 285, 

301, 318,  362, 363, 372, 401, 409, 410
Hladový vrch
Jarní
Kamenné
K Třešňovce
Letní
Lucký mlýn
Luční
Polní
Průmyslová
Rymaně
Severní
U Nádraží
U Kolejí
U Lesa
Včelník
Za Lesem
Zimní
a dále  –  č.p. 1112, 226, 1078; č.e. 0737, 0723, 0129, 

0134, 0187, 0202, 0132

   VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5         
Volební místnost: 
HASIČSKÁ ZBROJNICE, 
       Stříbrná Lhota č.p. 1167, Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy - Stříbrná Lhota

Další informace Vám poskytne
Městský úřad Mníšek pod Brdy,

odbor vnitřních věcí – paní Mirka Jeřábková,
tel. 318 541 939, e-mail: mirka.jerabkova@mnisek.cz

nebo také na www.mnisek.cz

Informace o případných nově vzniklých ulicích 
a jejich zařazení do volebních okrsků naleznete 

na stránkách www.mnisek.cz



INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU V MNÍŠKU POD BRDY
K ORGANIZACI A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB 
DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU V MNÍŠKU POD BRDY
K ORGANIZACI A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB 

DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

   DATUM KONÁNÍ VOLEB               
 
Volby do zastupitelstva Středočeského kraje se budou ko-
nat ve dnech 12. a 13. října 2012. 

Dne 12. října 2012 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a dne 13. října 2012 (sobota) se bude hlaso-
vat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Za jakých podmínek má občan České republiky právo hla-
sovat ve volbách do zastupitelstva Středočeského kraje? 

   VOLIČI – OBČANÉ ČESKÉ REPUBLIKY              
Právo volit do zastupitelstva kraje má:

  státní občan České republiky,
  který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let;
  je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územ-
ního obvodu kraje (dále jen „volič“) nebo na území vojenské-
ho újezdu v územním obvodu kraje.

Hlasovat ve volbách do zastupitelstva kraje však nemůže volič 
(překážky výkonu volebního práva):

  který je ve výkonu trestu odnětí svobody;
  který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům;
  jehož osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany zdra-
ví lidu (pobyt na infekčním oddělení). 

Ve volbách do zastupitelstva  kraje nevolí cizí státní příslušníci, 
právo volit má pouze státní občan České republiky, který spl-
ňuje podmínky výše uvedené.

   PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO  
   OBČANSTVÍ                                             
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové vo-
lební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, di-
plomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a stát-
ní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a 
který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsko-
vá volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů 
dodatečně a umožní mu hlasování.

   VOLIČSKÉ PRŮKAZY                      
Zcela nově je možné ve volbách do zastupitelstev krajů vo-
lit na voličský průkaz. Voliči, který nebude moci volit ve vo-
lebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní 
úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje 
k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve vo-
lebním okrsku spadajícím do územního obvodu Středočeské-
ho kraje, v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalé-

mu pobytu. Informace k voličským průkazům též na webových 
stránkách Ministerstva vnitra. 

Voličský průkaz pro volby do Zastupitelstva Středočeského 
kraje se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém sezna-
mu, vedeném obecním úřadem v územním obvodu Středočes-
kého kraje. Voličský průkaz vydává obecní úřad  podle místa 
trvalého pobytu voliče, a to na žádost tohoto voliče.
Zákon upravuje dva způsoby, jak lze požádat o vydání volič-
ského průkazu, a to: 

  buď podáním (písemnou žádostí)
- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voli-
če; ověřený podpis je vyžadován z důvodu ochrany voliče před 
zneužitím tohoto institutu. Při ověření podpisu u správních 
úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle usta-
novení § 8 odst. 2 písm. f ) zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od 
poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního 
práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí;
- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče;
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky.

Pozor, nejzazší lhůta pro doručení písemné žádosti  je 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. 5. října 2012.

  nebo osobně – v tomto případě není písemná žádost vyža-
dována, neboť volební orgán, který je oprávněn voličský prů-
kaz vydat, o žádosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré 
potřebné údaje uvede. 

Pozor, nejzazší lhůta pro osobní požádání o vydání voličského 
průkazu je 2 dny přede dnem voleb, tj. 10. října 2012 do 16.00 
hodin, tedy do okamžiku uzavření stálého seznamu.

Více informací k volbám zjistíte také na stránkách  
Ministerstva vnitra České republiky:

www.mvcr.cz

Pro volby do krajského zastupitelstva Středočeského 
kraje, konané ve dnech 12. 10. 2012 a 13. 10. 2012, jsou 
stanoveny tyto volební okrsky pro voliče podle místa,
 kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

   VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1            
Volební místnost: 
MĚSTSKÝ ÚŘAD, 
Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy 
Mníšek pod Brdy
Čisovická  –  č.p. 20, 21, 33, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 

112, 113, 114, 131, 132, 140, 152, 153, 184, 
199, 204, 220, 228, 232

Dobříšská
Káji Maříka
Komenského  – č.p. 97, 100, 101, 102, 103, 104, 156, 182, 480
Kytínská
Malé náměstí
Na Madlenkách
Na Šibenci
Na Vrškách
Na Vyhlídce
Nádražní  – č.p. 72, 73, 74, 88, 382, 487
Náměstí F. X. Svobody
Nová
Pražská
Skalecká  – č.p. 124
Terezie Wagnerové
Tovární
Vejhrádek
Za Rybníky
Za Sokolovnou
a dále   – č.p. 1032
      č.e. 0261

   VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2             
Volební místnost: 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 
Komenského 420, Mníšek pod Brdy 
Mníšek pod Brdy
Jana Šťastného
Ke Škole
Komenského  –  č.p. 272, 337, 357, 387, 427, 433, 471, 833, 

851, 881, 913
Nádražní  –  č.p. 420, 603, 604, 613, 614, 615, 616, 617, 

618, 1086
Rymáňská
Švermova
V Edenu

   VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3  
Volební místnost: 
DOMOV PRO SENIORY, 
Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy
5. května
9. května

K Remízku
K Rybníčku
Lhotecká
Micíkova
Na Kvíkalce
Na Oboře
Pod Lesem
Pod Skalkou
Prostřední
Rudé armády
Řevnická
Skalecká  –  č. p. 115, 118, 493, 498, 519, 520, 521, 576, 

577, 829, 852, 954
Skalecké náměstí
Sluneční
V Jalovčinách
V Lipkách
Ve Štítku
Zahradní
a dále  –  č.p.1118
  –  č.e. 0409, 03

   VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4            
Volební místnost: 
PENZION U KOŽÍŠKŮ, 
Rymaně 291, Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy
Čisovická –  č.p.120, 213, 240, 246, 281, 283, 284, 285, 

301, 318,  362, 363, 372, 401, 409, 410
Hladový vrch
Jarní
Kamenné
K Třešňovce
Letní
Lucký mlýn
Luční
Polní
Průmyslová
Rymaně
Severní
U Nádraží
U Kolejí
U Lesa
Včelník
Za Lesem
Zimní
a dále  –  č.p. 1112, 226, 1078; č.e. 0737, 0723, 0129, 

0134, 0187, 0202, 0132

   VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5         
Volební místnost: 
HASIČSKÁ ZBROJNICE, 
       Stříbrná Lhota č.p. 1167, Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy - Stříbrná Lhota

Další informace Vám poskytne
Městský úřad Mníšek pod Brdy,

odbor vnitřních věcí – paní Mirka Jeřábková,
tel. 318 541 939, e-mail: mirka.jerabkova@mnisek.cz

nebo také na www.mnisek.cz

Informace o případných nově vzniklých ulicích 
a jejich zařazení do volebních okrsků naleznete 

na stránkách www.mnisek.cz


