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ROČNÍK 38, ČÍSLO 220  červenec 2013
Město Mníšek pod Brdy ZDARMA

Milí přátelé, sousedé, sousedky,
Mnoho poutníků, zvláště těch starších, rádo zavzpomíná, jaká byla 
pouť vloni, před dvaceti léty či dříve. Nikdo ale nezažil, jak to vlastně 
všechno na Skalce začalo. Bohudíky máme k dispozici psané dějiny, zde 
konkrétně spis patera Ladislava Stojdla, vydaný v roce 1924. Dovolte, 
abych z něj pár řádek pro připomenutí citoval.

Pan Servác Ignác Engel z Engelflussu, pán mníšeckého panství, byl velmi 
zbožný i štědrý k chudým i ke kostelům. V zimě bydlel v Praze, v létě pak 
na Mníšku na zámku. Dvůr svůj vedl v nádheře. Strašlivý mor, který v roce 
1680 po celých Čechách řádil a jen v Praze čtvrtinu obyvatelů zachvátil, 
hluboce ho dojal, že na svět a světskou slávu střízlivěji pohlížel. Nemaje 
naděje, že by kdy měl vlastní dítko, pojal úmysl na vrchu „Rochoty“ 
zvaném, čili na Skalce,založit poutnický chrám sv. Maří Magdalény a při 
něm malý benediktinský klášter. Proto prodal celý svůj statek „Korkyni“ 
zbraslavskému klášteru za 33 000 zlatých a těchto peněz upotřebil na 
stavbu kostelíku, který měl být též rodovým pomníkem. Ke kajícnici 
Maří Magdaléně měl tento zbožný muž už od útlého mládí velkou úctu, 
a proto není divu, že nelitoval na toto monumentální dílo vynaložit tak 
vysoké náklady. Koupil vyhlédnuté místo i s okolními lesy od panství 
dobříšského a upravil ho ke stavbě. Podařilo se mu získat věhlasného 
pražského stavitele Kiliana (Kryštofa) Dienzenhofera, který stavbu 
započal v roce 1692 a v roce 1693 dokončil za pomoci spolehlivých 
polírů mníšeckých: Jana Rektorise a Benedikta Spinnera. Nad vchodem 
je dodnes z pískovce vytesaná kartuše s rodinným erbem zakladatele  
a uprostřed latinský nápis: „Velevzácný Pán Servác Ignác svobodný pán 
z Engelflussu, rytíř Božího hrobu, pán na Mníšku, Velké Hraštici, J. M. 
C. rada a slavného soudu manského a komorního přísedící, též přední 
královský hejtman kraje podbrdského, založil r. 1693“.

Současně s kostelem dal vystavět v bezprostřední blízkosti i klášterní 
budovu, kde mínil usadit kněze z řádu benediktinského, aby zde  
i v okolí jako misionáři působili a lid věřící k zbožnému a kajícímu 
životu pobádali. Zároveň se stavbou kláštera dal zakladatel vystavět 
na vrcholku chlumu kapli Bolestné Panny Marie se čtyřmi postranními 
místnostmi, určenými k rozjímání o pravdách náboženských pro ony 
čtyři kněze, kteří v dolejším klášteře měli bydlet.

Tak bylo založeno s dobrým úmyslem dílo, které se časem stalo 
oblíbeným poutním místem s velkolepými poutěmi k sv. Maří 
Magdaléně. Naše generace ho převzala jako štafetový kolík. Z dalších 
historických zpráv víme, že byla období rozkvětu i úpadku Skalky. Jsem 
velmi vděčen za to, že mohu žít v době oživení tohoto krásného místa.

Novodobá poutní zbožnost začala zcela nenápadně v roce 1990,  
21. července, mezi křovinami a rozvalinami, ale s velkým zájmem zhruba 

400 účastníků, s bratry františkány a tehdejším duchovním správcem na 
Mníšku, P. Josefem Andrejčákem. Od té doby se poutě konají každoročně, 
od roku 1993 už ne nenápadně, ale velkoryse s aktivním zapojením 
Města Mníšek pod Brdy a s doprovodným kulturním programem na 
Skalce i na náměstí. 

Letos přivítáme na Skalce na mši svaté v 10 hodin v sobotu 20. července 
Mons. ThLic. Artura Matuszka, který zde byl duchovním správcem 
v r. 1993 a nyní je rektorem arcibiskupského semináře v Praze. Pouť 
zahájíme procesím od kostela sv. Václava na náměstí. Vyjdeme  
v 8 hod. za doprovodu poutnické kapely Ritornello. Mši svatou na Skalce 
doprovodí farní kapela a bude též koncertovat po mši svaté. Dalším 
duchovním programem na Skalce bude předčítání z bible od 14 hod.  
a pobožnost křížové cesty, kterou začneme v 15 hod. Také bude 
přístupná poustevna na vrcholu křížové cesty, kde si budeme moci 
ochutnat ticho a rozjímání.

Samozřejmostí je už léta doprovodný kulturní program ve městě, který 
obětavě organizuje Město Mníšek pod Brdy. Přeji vám, přátelé, krásnou 
pouť a příjemné zážitky.  

Jan Dlouhý

Mníšecké kulturní léto

www.mnisek.cz

petr kolář, hradišťan,
 skaleCká pouť, abba stars revival

 jumping drums,  
 historická bitva a další

městečka pod skalkou
Zpravodaj
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Slovo 
starosty

Milí Mníšečtí,  
rymaňští a lhotečtí

bylo 29. května, 
když jsme se rozhodli 

a začali „pro jistotu“ 
vypouštět rybníky, 
abychom vytvořili do-
statečnou kapacitu pro případné velké srážky. 
Velké poděkování patří panu Kraifovi, který po 
celou dobu na rybníky dohlížel a byl v terénu. 
V pátek a v sobotu hodně pršelo. V pátek 
napršelo skoro 100 mm srážek a rybníky se 
naplnily a muselo se začít odpouštět ještě 
víc. Tímto krokem se podařilo oddálit prudké 
stoupnutí hladiny v Čisovicích a Bojově, kde 
měli větší čas na evakuaci domů podél Bojov-
ského potoka. V Čisovicích potok dokonce za-
topil přízemí obecního úřadu. V Mníšku jsme 
také připravovali evakuaci několika domů 
podél Pivovárky. Nakonec evakuace nebyla 
potřebná, i když místy potok stoupl hrozivě. 
U restaurace Káji Maříka se Pivovárka vylila  
z koryta a zatopila silnici směrem Za rybníky. 
Nejhorší situace nebyla u rybníků, ale para-
doxně na svahu od Skalky. Obrovské množ-
ství vody se valilo z brdských lesů a příkopy 
podél silnic ji nemohly pobrat. Nejhorší si-
tuace byla v úseku kolem Hukalovny, kde se 
od křížku na Stříbrné lhotě valila řeka, která 
zatápěla domky pod úrovní silnice. Tady se 
muselo přistoupit k razantnímu zásahu, pře-
kopat silnici a „řeku“ odklonit do polí. Mezi 
další postižená místa patřila ulice Micíkova 
a - již tradičně -Obora. Některé úpravy koryt 
příkopů z minulého roku se osvědčily a pro-
šly prvním zátěžovým testem. Ulice K rybníč-
ku, část Obory a další místa zůstaly relativně 
„v suchu“.
rád bych na tomto místě poděkoval všem 
mníšeckým a stříbrnolhoteckým hasičům, 
především pak těm, kteří aktivně bojovali 
s vodním živlem. Vždyť v průběhu osmi po-
vodňových dní vyjížděli skoro čtyřicetkrát  
k různým zásahům - ať už na Mníšku, kde nej-
více čerpali a odkláněli vodu, nebo v okolních 
obcích. Z mníšeckých hasičů chci poděkovat 
jmenovitě Josefu Dvořákovi, Jaroslavu Prai-
sovi, luboši a Michalovi Balejovým, Josefu 
Černému, Václavu Kovářovi, Miroslavu Šrám-
kovi, lukáši Sosnovi, Miroslavu Dvořákovi, 
Ivo Klimtovi, Matěji Větrovskému, Jakubovi 
Pourovi a Janu Janouškovi. Mé poděkování 
patří také hasičům ze Stříbrné lhoty, jmeno-
vitě Václavu Bláhovi ml., Václavu Bláhovi st., 
Marcelu Jelínkovi, Martinu Jeřábkovi, Pavlu 
Jeřábkovi, Zdeňkovi Jeřábkovi, Petrovi lívo-
vi, Miroslavu rouskovi, Ondřeji Semeckému 
a Jaroslavu Svobodovi
Mám tu čest poblahopřát hned dvěma jubi-
lantům. Náš kolega a přítel, Vlastimil Kožíšek, 
místostarosta města, oslavil nedávno 60. na-
rozeniny, čímž všechny překvapil, protože by 
mu léta nikdo nehádal. Je stále plný energie 
a dovolím si za vás i za sebe popřát mu pevné 
zdraví, pohodu a štěstí.
V těchto dnech si připomínáme i další jubi-
leum. Věřili byste tomu, že už 100 let se na 
Mníšku hraje fotbal? Přesně jedno století už 
existuje FK Mníšek pod Brdy. Vzpomínáme 
na všechny zakladatele klubu a na všechny 
jejich pokračovatele. Myslíme i na mládež  
a budoucnost klubu. Přeji všem členům  
a příznivcům klubu za nás za všechny mnoho 
dobrého do dalších sto let.

        Petr Digrin

l  RM schválila znění a uzavření Mandátní smlouvy se společnosti eCENTRE, a.s. 
na realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky na sdružené služby dodávky 
zemního plynu a Mandátní smlouvy se společností eCENTRE, a.s. na realizaci 
zadávacího řízení veřejné zakázky na sdružené služby dodávky elektrické energie.

l  RM schválila znění a uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy  
a Ing. Pavlem Borusíkem – SILVEX na provedení vícestupňového dendrologického 
průzkumu.

l  RM souhlasila s použitím znaku Města Mníšek pod Brdy pro tisk na trička při příležitosti 
konání radioamatérské cykloexpedice.

l  RM souhlasila s podáním žádosti o nadační příspěvek na obnovu zahrady při budově 
Základní školy v Mníšku pod Brdy, Komenského čp. 420.

l  RM souhlasila s cenovou nabídkou spol. ČNES a.s. Kladno na rekonstrukci ulice  
Ke Škole. 

l  RM v souvislosti s rekonstrukcí ulice Ke Škole souhlasila s úplnou uzavírkou části 
komunikace v ulici Ke Škole od ul. Dobříšské směrem dolů v délce 200 m ve dnech  
17.–21. června 2013. 

l  RM souhlasila s uzavírkou komunikací v ulici 9. května, Skalecká v úsecích a s trasou 
objížďky dle situace v příloze č.1 k č.j. 5486/13 v termínu od 1. 6. do 30. 8. 2013  
z důvodu rekonstrukce těchto komunikací.

l  RM revokovala usnesení č. 12-056/2013 týkající se povolení zbourání přístřešku na 
popelnice v ulici 9. května u č.p. 528  a nesouhlasila s jeho zbouráním.

l  RM na základě poptávkového řízení vybrala dodavatele akce „Oprava komunikací 
– Rymaně – Severní“, a to společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.  
a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítěznou společností.

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

Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zprávy z radnice

Informace oVV  
– Výsledky místního referenda
Ve městě Mníšek pod Brdy se konalo dne 17. 5. 2013 místní referendum. Zastupitel-
stvo města Mníšek pod Brdy na jednání č. 14 konaném dne 20. 3. 2013 referendum 
vyhlásilo dle zákona 22/2004 Sb., o místním referendu a stanovilo dobu a místo ko-
nání referenda. Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy svým usnesením č. 7/14/2013 
schválilo dvě otázky:

otázka č. 1
Souhlasíte s přeměnou stávajícího překladiště komunálních odpadů v areálu UVR na 
mechanickou třídírnu a biologickou úpravnu těchto odpadů?

otázka č. 2
Souhlasíte s tím, aby na území města Mníšek pod Brdy mohlo být realizováno zařízení, 
které umožní spalování odpadů?

Referendum je platné a závazné, pokud jsou splněna ustanovení § 48, odst. 1 a 2 zákona 
o místním referendu. K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti ales-
poň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. 

Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina 
oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných 
osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Po sečtení všech hlasovacích lístků místní komise konstatovala, že:

- u Otázky č. 1 nebyla splněna ustanovení zákona, když se  hlasování účastnilo 31,444 
% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

- u Otázky č. 2 nebyla splněna ustanovení zákona, když se hlasování účastnilo 31,419 
% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Dle § 48 odst. 1 je tedy rozhodnutí místního referenda neplatné.
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Zprávy z radnice

Z raDnIce 
a Je To!  
aneb Co je hotoVo a Co do Voleb ještĚ urČitĚ stihneMe

Vážení a milí,  
od komunálních voleb uběhlo dva a půl roku. Zrekapitulujme si, co se 
nám za tu dobu povedlo i co se nepovedlo. Co jsme museli upravit nebo 
změnit a co ještě plánujeme v průběhu zbývajícího roku a půl udělat. 
Jednotlivé již hotové akce či připravované projekty a záměry nejdete 
od července v novém kabátě na internetových stránkách města, včetně 
diskuse, kam můžete přispět svými postřehy nebo reakcemi například 
i na následující řádky.

Váš starosta Petr Digrin

noVá budoVa Mateřské školy,  
atletiCkÝ okruh, VĚtší školní druŽina
l  Město v roce 2012 zahájilo provoz zcela nové budovy MŠ Eden. Třídy 

dostaly nové vybavení a zahrada nové herní prvky. Prostory MŠ Eden 
patří k nejmodernějším ve městě.
l  Město podpořilo občanské sdružení Fabiánek, které zajišťuje před-

školní vzdělávání. Tím se i kapacitní možnosti sdružení v posledních 
letech významně zvýšily a díky vzájemné spolupráci dnes Fabiánek 
pomáhá vzdělávat celkem 34 dětí a od příštího roku dokonce 45 
dětí.
l  Vzájemnou spoluprací mezi základní školou a městem se podařilo 

během dvou let zvýšit kapacitu školní družiny z 80 na 150 dětí. Dnes 
se do družiny dostane každé dítě, které má zájem, což bylo ještě 
před rokem a půl zcela nemožné. 
l  U základní školy jsme vybudovali velmi kvalitní školní hřiště, včetně 

často využívaného atletického okruhu i multifunkčního hřiště. 
l  Základní umělecká škola od roku 2011 vyučuje ve zcela nových, mo-

derních učebnách. Kapacita „mníšecké Lidušky“ se za poslední dva 
roky zvýšila o 50 % a bude dále stoupat. V letošním roce se dokončí 
rekonstrukce dalších dvou učeben pro keramiku, výtvarnou výcho-
vu a počítačovou grafiku. Nové učebny najdete v suterénu školní 
družiny a budou otevřeny na podzim letošního roku. 

Mezi nejdůležitější věci, které se připravují, patří rozšíření a oprava zá-
kladní školy. V příštích letech se bude naše škola postupně rozšiřovat 
a opravovat tak, aby byla schopna pojmout zájem místních i přespol-
ních žáčků. Vznikne minimálně pět nových velkých kmenových uče-
ben, speciální jazykové třídy, školní klub, nové dílny a především větší 
školní tělocvična. 

noVé FotbaloVé hřištĚ, obnoVa parkŮ 
a VÝZnaMní uMĚlCi 
Pokud jde o sport, kulturu a volný čas, zaměřili jsme se především na 
veřejné prostory, jako jsou dětská hřiště, parky, sportovní hřiště a další 
veřejná místa. Některé záměry byly zcela nové a vyžadovaly delší pří-
pravu, jako například obnova parků. Některé se nám nepodaří realizo-
vat nebo doznaly významných změn. Do této oblasti město od roku 
2010 investovalo přibližně 3 miliony korun. Větší investice nás ale ještě 
čekají.

l  V roce 2012 se po dlouhých 20ti letech podařilo vytvořit a osadit kopii 
sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí F. X. Svobody. Kopii vytvořil 
sochař Karel Váňa a originál se v příštích letech vrátí do Mníšku. 
l  V průběhu roku 2012 bylo otevřeno nové sportovně relaxační cent-

rum Esmarin, které realizovali manželé Šulcovi. Stavbu tohoto zařízení 
město od počátku podporovalo a Mníšek má dnes kvalitní sportovní 
zázemí pro tenis, rehabilitační plavání, nohejbal, tanec a další sporty. 
Součástí komplexu je menší hotel a sportovní hala.
l  V těchto dnech se zahajuje výstavba nového cvičného fotbalového 

hřiště s umělým povrchem na místě staré „škvárovou“. Mníšecký fot-
bal podobné hřiště potřebuje a od města je to zároveň dárek k výročí, 
které mníšecký fotbal brzy oslaví. 
l  V průběhu dvou let se podařilo zvýšit prestiž kulturních akcí pořáda-

ných na Mníšku. Velké oblibě se těší Brdské farmářské trhy. Letošní 
horkou novinkou je cyklus Mníšecké kulturní léto, který organizuje 
Město a jehož součástí se stala celá řada letních kulturních aktivit. 
Máme hodně sponzorů, takže dnes Mníšek navštěvují umělci zvuč-
ných jmen, například Spirituál kvintet, Čechomor, Richard Krajčo  
a Kryštof, Chinaski, Lucie Bílá, Radůza, Petr Kolář a jiní. Chystáme i dal-
ší známé hosty, protože chceme, aby se kvalitní koncerty staly tradicí  
přinášely vám potěšení a oddych od každodenních starostí. Přitom 
ale nezapomínáme ani na „naše“, mníšecké nebo regionální umělce. 
Druhým dáváme možnost vyniknout vedle prvních…

Co ještě chystáme nového? 
Obnovíme většinu parků našeho města. Město Mníšek pod Brdy letos 
získalo dotaci na jejich revitalizaci, která proběhne pravděpodobně 
začátkem příštího roku. Obnova se dotkne části náměstí, parku u kul-
turního střediska, parku na Skaleckém náměstí a zcela nově bude vybu-
dován park nad Domovem seniorů. Největší úpravou však projde zeleň 
kolem Pivovárky. Chceme, aby se tato část otevřela pro všechny. Jak 
pro pěší a maminky s kočárky, tak pro jízdní kola a brusle. Součástí re-
konstrukce Pivovárky bude zpevnění cesty, ošetření, kácení přestárlých  
a výsadba nových stromů. Z prostředků EU do parků v Mníšku „nateče“ 
přes 5 milionů korun. V letošním roce ještě upravíme část louky před 
Zadním rybníkem a v průběhu příštího roku dokončíme výstavbu klu-
bovny v Rymaních. 

odVoZ odpadŮ Za poloViC, osMé Místo V třídĚní  
odpadŮ, kValitní sbĚrnÝ dVŮr, noVé obChody – 
tesko, kik a obi 
Mníšek se za poslední dva až tři roky velmi rozrostl a přistěhovalo se 
mnohem více obyvatel, než kdy dříve. Pro srovnání. V roce 2006 měl 
Mníšek pod Brdy 4 350 obyvatel, v roce 2010 4 570 obyvatel a dnes, 
za necelé tři roky, máme 5 200 obyvatel. Naše město musí reagovat  
a poskytnout dostatečné možnosti a služby. S tím co bylo, často nevy-
stačíme. 

l  Největší změnou, kterou zaregistroval snad každý a o které bylo 
hodně napsáno, byla změna způsobu svozu odpadu a platby za něj. 
Díky této změně město doplácí za odvoz odpadů mnohem méně 
a může za ušetřené peníze opravit víc silnic a chodníků ve městě. 
Navíc se Mníšek v oblasti třídění odpadů dostal do „první ligy“ mezi 
městy Středočeského kraje. Ještě vloni jsme na pomyslném žebříčku  
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v třídění odpadů zaujímali asi 70. místo. A považte! Dnes jsme na mís-
tě osmém. Je to tak, i když se tomu nechce ani věřit. Dnes patříme 
do první desítky nejlépe třídících měst v kraji a můžeme být na sebe 
právem hrdi. Díky tomu mají, ti kteří třídí a jsou trvale hlášeni, odvoz 
odpadů o polovinu levnější. Nám se tak daří plnit slib – odvoz odpa-
dů za polovic pro trvale hlášené. 
l  K odpadům patří i služby sběrného dvora. Mníšecký sběrný dvůr fun-

guje na velmi vysoké úrovni a ani výrazně větší města takovou službu 
nemají. V letošním roce navíc zahájíme jeho komplexní rekonstrukci 
z dotačních prostředků EU. Bude to skutečně moderní a kvalitní zaří-
zení – služba pro vás všechny.
l  Mníšek již dlouhodobě pociťuje nedostatečnou nabídku některých 

typů obchodů. Pokusili jsme se tuto potřebu řešit  a proto v přízemí 
bytových domů sídliště Eden vznikají nové obchody, jako je například 
Žabka. V obchodní zóně při vjezdu do města vzniknou nová obchod-
ní centra. Naproti Penny u zahradnictví začne společnost Intercora 
pravděpodobně na podzim, stavět nový hypermarket TESCO. Otevře-
ní je plánováno příští rok nejspíš na jaře. U Penny bude stát KIK, malé 
OBI nebo jiný hobby obchod a několik dalších menších obchodů.  
To však nebude dříve než koncem roku 2014. Jednáme s investorem 
o umístění bankomatu v nové prodejně a pokud to bude možné, tak 
s 24 hodinovým režimem.

35 Milionu korun šlo do silniC, kanaliZaCí,  
VodoVodŮ a náMĚstí
Za poslední dva roky Město investovalo do oblasti výstavby a velkých 
oprav přibližně 35 milionu korun. Asi třetina z toho byly prostředky EU. 
Nejvíc peněz stálo budování kanalizace a vodovodu na Stříbrné Lhotě 
a oprava náměstí F. X. Svobody. Tu z větší části platila Evropská unie. 
Dále se realizovaly některé stavby a opravy, které Město neplatilo ani 
nestavělo, ale museli jsme si je prosadit a vyjednat, protože jinak by ni-
kdy nevznikly. Tímto způsobem vznikla protihluková bariéra u dálnice  
a oprava krajských silnic č. 116 (na Novou Ves a Malou Svatou). 

l  Náměstí F. X. Svobody dostalo novou tvář. Nové dlažby, osvětlení, ze-
leň. Ještě doplníme lavičky za kostelem, květinovou výzdobu a opra-
víme kostelní zeď. Připravujeme i menší změnu ve způsobu placení za 
parkování a nové parkovací automaty. Způsob placení přes parkovací 
automaty zůstane zachován, neboť vyšel ze všech anket vítězně.
l  Kanalizace a vodovody se nejvíce stavěly ve Stříbrné Lhotě. V letoš-

ním roce bude většina Lhoty odkanalizovaná a zbývající část se do-
končí v průběhu příštího roku. Kanalizace v Rymaních byla v letošním 
roce dokončena kompletně a v minulém roce došlo ke generální 
výměně skoro kilometr dlouhého vodovodního řadu k Madlenkám, 
kterou jsme slibovali.
l  V posledním roce jsme se hodně soustředili na generální opravu ko-

munikací Starého sídliště. Už to potřebovaly. V letošním roce bude 
dokončena rekonstrukce ulice 9. května a Skalecká. Úpravou projde 
i ulička podél hornických bytovek a vznikne několik nových zpevně-
ných ploch pro parkování uvnitř sídliště. 

l  Ulice Na Oboře se v letošním roce dočká změn. V minulém a před-
minulém roce jsme obnovili části odvodňovací strouhy, prodloužili 
kanalizaci s vodovodem a letos zatrubníme horní úsek ulice tak, aby 
zde při prudkém dešti voda nestrhávala celé kusy silnice. 
l V letošním roce se začne i s úpravami na Novém sídlišti. V těch-
to dnech se dokončuje oprava první části ulice Ke škole a v průběhu 
prázdnin se bude opravovat i první část ulice Nová, podél školky až  
k ulici k Vejhrádku. Půjde o velkou opravu, kdy se bude měnit kanaliza-
ce, vodovod a předělávat chodník.

rekonstrukCe Čistírny odpadníCh Vod, staVba 
VodoVodního přiVadĚČe a další opraVy silniC
Mezi naprosto největší a zcela zásadní budou patřit dvě akce, které 
vypuknou příští rok a Mníšek pod Brdy na ně letos získal dotaci. Jde  
o kompletní rekonstrukci čistírny odpadních vod za více než 50 milionů 
korun, která je naprosto nezbytná a bez ní by Město již nemohlo připojit 
na kanalizaci ani jeden domek. 

Druhou akcí je stavba skupinového vodovodního přivaděče z Prahy. 
Celá stavba bude stát více než 150 milionů korun. Z dotace se uhradí 
přibližně 100 milionů a zbývajících 50 milionů financuje velká část obcí 
našeho regionu včetně našeho Města. Jde o velmi významnou akci, kte-
rá zajistí zásobování vodou nejen pro Mníšek, ale celý region od Jíloviš-
tě až po Novou Ves pod Pleší. 

V Mníšku pod Brdy budeme nejvíce investovat do oprav silnic na Novém 
sídlišti (ulice Nová, Nádražní, křižovatka u školy), na Starém sídlišti (Ska-
lecké náměstí, Lhotecká) a na dalších místech (Obora, Lipka a další…).

Petr Digrin, starosta, 
Vlastimil Kožíšek, místostarosta

práCe na přípraVĚ noVého úZeMního plánu
Město Mníšek pod Brdy je v počáteční fázi příprav nového územního 
plánu. „Ve výběrovém řízení Město vybralo zpracovatele územního plá-
nu, kterým je architektonická kancelář Ing. arch. Zdeňka Kindla. Město 
obdrželo více jak 250 podnětů a nových požadavků od jednotlivých 
majitelů pozemků. Nyní se provádějí všechny zjišťovací práce a získá-
vání podkladů, vč. socializace územního plánu,“ podává informaci radní 
Jiří Zápal.

„Město bude v celém průběhu pořizování aktuálně informovat veřej-
nost a organizovat tematická setkání a besedy s občany i vysoko nad 
rámec zákonného způsobu projednávání územního plánu. Město již 

oslovilo všechny občany města čtyřstránkovým dotazníkem. Do schrá-
nek se jich rozneslo více jak 6 tisíc. Položili jsme otázky, kterými chceme 
získat názory na slabé a silné stránky města“, uvádí starosta Petr Digrin 
a doplňuje: „Máme velký zájem oslovit i mladší generace. Společně se 
základní školou a jejím školním parlamentem jsme uspořádali seminář, 
ve kterém se děti, naši partneři, vyslovily ke třem základním otázkám – 
bezpečnost, veřejný prostor a zeleň - a měli jsme úspěch. Architekti si 
odnesli více jak sedm stránek podnětů.“

Jakmile bude nový návrh hotov, bude zveřejněn k připomínkám ob-
čanů, laické i odborné veřejnosti a současně bude rozeslán dotčeným 
orgánům a sousedním obcím k uplatňování jejich požadavků.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS
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přibliŽuje se řešení přeMnoŽení  
diVokÝCh prasat?
Není obce Mikroregionu Mníšecko i dalších pod Brdy, která by neměla 
potíže s přemnoženými divokými prasaty. Přicházejí desítky stížností a 
žádostí o pomoc, a to nejen od občanů, kterým prasata působí obrov-
ské škody, ale také od firem a dalších obcí. Jen Mníšek pod Brdy eviduje 
škody v řádech desítek tisíců, a to za jeden rok.

Prasata jsou čím dál více nebojácnější, dostávají se do zahrad, k rodin-
ným domům, ale i k bytovkám a není zcela neobvyklé, že uvidíte divoké 
prase pod poštou či u kulturního domu. Tato situace vznikla již před 
rokem 2010, a to nejen díky teplým zimám, ale také proto, že divoká 
prasata ve městě snadněji nacházela potravu z odpadků, které lidé čím 
dál častěji odkládají na zcela nevhodná místa. Např. zahrádkáři se často 
zbavují biologického odpadu zřizováním kompostů za ploty zahrádek, 
což je pro prasata velmi lákavé. Úřad se snažil najít možnosti a partnery 
pro řešení situace. Problém byl konzultován s Městským úřadem Čer-
nošice, s mysliveckým sdružením a odborníky Střední lesnické školy v 
Písku.

„Pachové ohradníky se dlouhodobě ukazují jako nedostačující a drahé. 
Jejich účinek je omezen časem, počasím i implementací v členité kra-
jině“, sděluje tajemnice Věra Landová a pokračuje: „Mysliveckým sdru-
žením v Mníšku pomohlo Město zřídit všechny tři výjimky k rozšíření 
možností odstřelu. Ukazuje se ale, že je to málo. Odstřel prasat musí být 
na ploše větší, než katastr města. Musí se zapojit všichni.“

Město požádalo o pomoc i Ministerstvo zemědělství ČR. Starosta města 
Petr Digrin osobně jednal za celý Mikroregion Mníšecko a s jednáním 
byl spokojen. „Ministerstvo nám doporučilo, jak postupovat dál, a to 
nejen směrem k nadřízenému orgánu Města Černošice, ale také k míst-
ním honebním sdružením. Nebudeme čekat na novelu mysliveckého 
zákona. Na základě jednání na ministerstvu tedy připravujeme setkání 
starostů a všech předsedů honebních sdružení, kde se domluví nová 
pravidla. Nastavíme lepší a hlavně účinné podmínky k omezení počtu 
prasat“, uvedl starosta Digrin. Jednání se uskuteční v nejbližším mož-
ném termínu.

Město Mníšek pod Brdy spolu s dalšími starosty podporuje i Petici STOP 
divokým prasatům v Brdech, kterou k dnešnímu dni podepsalo cca  
3 tisíce obyvatel celého regionu. Sběr podpisů pokračuje dál. Petici mů-
žete podepsat na úřadu i na Skalce.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

GeoPorTaL  
– noVá sluŽba MĚstu a jeho obyVatelŮM

Město Mníšek pod Brdy spustilo pro své občany novou službu – Ma-
pový portál od firmy Geosense. Mapový portál je tzv. geoinformačním 
systémem (zkráceně GIS) a můžeme si jej zjednodušeně představit jako 
interaktivní mapu, respektive soubor map, který je propojen se širokou 
škálou informací. Jeho základní funkcí je zobrazování a vzájemné pře-
krývání datových vrstev - map, schémat, plánů, provozů, inženýrských 
sítí, atd. - množství možných informačních vrstev je přitom téměř ne-
konečné.

Mníšecký Mapový portál byl navržen tak, aby jeho funkce co nejvíce 
usnadnily práci jak úředníkům města, tak i jeho obyvatelům. Kromě 
praktických služeb, jako je nahlédnutí do Katastru nemovitostí, lze 
portál využít i ke vzdělávání či hledání zajímavostí. Mapový portál od 
Geosense je zároveň navržen tak, aby byl uživatelsky co nejpřívětivější 
a jeho ovládání bylo intuitivní. Díky tomu se podobá klasickým interne-
tovým mapám a i přes to, že obsahuje mnohem více informací, je práce 
s ním velice jednoduchá.

Mapový portál města Mníšek je pro občany dostupný na internetové 
adrese http://www.geosense.cz/geoportal/mnisek-pod-brdy/ a lze se 
na něj lze dostat přímo ze stránek města. Doporučujeme Mapový por-
tál prohlížet v internetovém prohlížeči Mozilla Firefox, který je volně ke 
stažení.

Po otevření Mapového portálu se nám zobrazí ortofotomapa se základ-
ními ovládacími prvky. V levém horním rohu nalezneme tlačítka umož-
ňující pohyb po mapě a její oddálení a přiblížení – tato tlačítka slouží 
pro práci s mapou. V levém spodním rohu je umístěno měřítko aktuál-
ního mapového zobrazení, tlačítko generující trvalý odkaz na aktuální 
mapu a pole mapové přehledky, umožňující se rychle zorientovat při 
velkém přiblížení. V horní části obrazovky je dostupný panel nástrojů  
a v pravé části jsou umístěny mapové a informační vrstvy. 

Jak jsme již zmínili, ovládání mapového portálu od firmy Geosense je 
velice jednoduché a slouží k němu panel nástrojů. První ikonou na pa-
nelu nástrojů (klíč) je „Přihlášení pro samosprávu“, které slouží pro vstup 
ke složitějším funkcím určeným pro samosprávu. Ty jsou dostupné pou-
ze pro zaměstnance městského úřadu. Dalším tlačítkem je „Nápověda, 
hlášení problémů“, které zobrazí přehlednou nápovědu v případě, že 
byste si s ovládáním portálu nevěděli rady. Zde jsou popsány i funkce 
ostatních ikon na panelu. 

Panel napravo potom obsahuje dvě hlavní záložky – Vrstvy  a Moduly. 
V záložce Moduly nalezneme volbu pokročilého tisku, která umožňuje 
nastavit detailní parametry tisku mapy. Záložka Vrstvy poté obsahuje 
to, co činí Mapový portál geoinformačním systémem, tedy sadu užiteč-

rekonstrukCe uliC, 
VÝstaVba VodoVodu a kanaliZaCe
V době školních prázdnin v polovině července bude zahájena rekon-
strukce ulice Nová. Dopravní uzavírka této ulice bude od Dobříšské 
směrem dolů v délce 170 m a bude trvat cca 6 týdnů. V této době dojde 
k výměně kanalizačního a vodovodního řadu, položení nového asfalto-
vého krytu vozovky a opravě chodníku.

Ve Stříbrné Lhotě probíhá od poloviny června výstavba vodovodu a ka-
nalizace, kde se postupně napojují na hlavní páteřní řad ,,B 1“ stoky ,,B 
1-3, B 1-2, B 1-1“. Práce provádí f. Šindler, důlní a stavební společnost 
s.r.o.

Jde o stoky od Lhotecké směrem k lesu mezi náměstíčkem a křížkem. 
Letos počítáme i s budováním tlakových kanalizačních stok pod hlavní 
ulicí a úpravou dešťové kanalizace u knihovny a hasičské zbrojnice.

Rovněž tento měsíc byly obnoveny práce na rekonstrukci ulic  9. května, 
Skalecká, kde se postupně opravuje přilehlý chodník, budují parkovací 
stání pro osobní automobily, pokládá nový asfaltový povrch komuni-
kace. Práce provádí f. TOST.s.r.o. Zde bychom rádi upozornili na průběž-
né uzavírky ulice 9. května, Rudé armády a Skalecká, které se mohou v 
průběhu prázdnin různě měnit - postupně budou uzavírány a otevírány 
jednotlivé úseky ulic, aby bylo možné jak jezdit, tak opravovat. Práce 
budou probíhat přes celé léto, ale doufáme, že výsledek bude zname-
nat zlepšení dopravy, údržby i parkování na starém sídlišti.

V době školních prázdnin v polovině července bude zahájena rekon-
strukce ulice Nová. Dopravní uzavírka této ulice bude od Dobříšské 
směrem dolů v délce 170 m a bude trvat cca 6 týdnů. V této době dojde 

k výměně kanalizačního a vodovodního řadu, položení nového asfalto-
vého krytu vozovky a opravě chodníku.

V polovině června byla zahájena oprava suterénu družiny základní ško-
ly, kde se od září otevřou nové učebny pro ZUŠ.

Jan Junek, referent OSMI
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ných mapových a informačních podkladů, které lze jednoduše zanášet 
do mapy. V současné době obsahuje Mapový portál, kromě podkla-
dových map, také mapu historickou, katastrální, tematické vrstvy po-
zemků a budov, územní plán, čísla popisná a evidenční a pasport odpa-
dového hospodářství.  U každé vrstvy zároveň nalezneme ikonu „oka“, 
která umožňuje nastavit průhlednost jednotlivých vrstev. Můžeme tak 
díky tomu například porovnat historické a současné mapy či leteckou 
a klasickou mapu. 

Záměrem městského úřadu je do budoucna mapový portál rozšiřovat 
o nejrůznější další informace, které budou sloužit jak občanům Mníšku, 
tak pracovníkům úřadu jako významný pomocník při výkonu činností 
spojených se samosprávou města.

Mapový portál byl pro město Mníšek připraven týmem odborníků ze 
společnosti Geosense. Vlajkovou lodí společnosti je právě geoinfor-
mační systém Mapový portál, díky kterému se stala jedničkou na trhu 
– Mapový portál využívá již okolo 1000 obcí z celé České republiky!  
O kvalitě produktů svědčí mimo jiné četná ocenění v soutěžích Zlatý 
Erb nebo Internet Effectivness Award a další. Úspěch dokládá i letošní 
odlet týmu Geosense do USA, kde pracuje v proslulém IT centru Silicon 
Valley na nových technologiích.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

podĚkoVání Za úklid lesa
Vážím si krásného světa, v němž žiji. Země nám poskytuje všechno, co 
kdy můžeme potřebovat. Je zde voda, potrava, vzduch a společnost. 
Vnímám jeho neuvěřitelnou krásu. V několika posledních desetiletích 
jsme se svou planetou zacházeli velmi špatně. Příliš jsme využívali jejích 
cenných zdrojů. Budeme-li pokračovat v zaplavování planety odpadem, 
vědomě je kamkoliv odhazovat, nebudeme mít kde žít. Jako mnoho ji-
ných jsem se zavázala s láskou pečovat o život na tomto světě a zlep-
šovat jeho kvalitu. Moje myšlenky jsou jasné. Kdykoli mohu, vyjadřuji 
náhodnými laskavými skutky svůj vztah k Zemi. Recykluji a kompostu-
ji, na zahradě se snažím používat organická hnojiva a zlepšuji kvalitu 
půdy. Ve svých myšlenkách vidím čisté, zdravé a bezpečné prostředí. 
A začíná to u mě…u tebe…u vás. Prostor, kde žijeme, sdílíme společ-
ně a všichni máme schopnost přispívat naší společnosti a usilovat o to, 
aby se svět stal pro nás i naše děti lepším místem. Jsem toho názoru, 
že dospělí jsou svým jednáním, vyjadřováním, chováním a myšlením 
tím největším vzorem pro své děti. Proto bych touto cestou velice ráda 
poděkovala všem lidem dobré vůle, kteří v sobotu 27. 4. odvedli velice 
důležitou práci a uklidili společně les. Sešlo se nás přibližně kolem 50, 
včetně dětí. Cílem této akce bylo nejen uklidit les, ale zároveň podpořit 
každého při realizaci svých snů. Je totiž důležité, aby lidé proměňovali 
své pozitivní myšlenky v činy. Mimo jiné rovněž děkuji Městu Mníšek 
pod Brdy za bezúplatné přistavení dvou kontejnerů, dodání pomůcek 
při sběru odpadu a propagaci, a také OS Zdravý Mníšek za informování 
veřejnosti přes Facebook. Na podzim si očistu určitě zopakujeme. Při-
dáte se i další? A na závěr mi dovolte jedno motto: Máte-li svůj cíl, pak 
všechno jde, když se chce :-).

Gabriela Frintová, organizátorka akce

kytínské hry beZ hraniC
V šedesátých letech minulého století přišel tehdejší 
francouzský prezident Charles de Gaulle s nápadem 
spřátelit evropské národy zábavnou formou. Myš-

lenka se ujala a o tři desítky let později se do další 
série již velmi oblíbených Her bez hranic zapojilo i Čes-

koslovensko. 
Na úspěšnost tohoto projektu si vzpomněli v Kytíně a rozhodli se zorga-
nizovat podobnou akci, která by tentokrát měla za úkol stmelit pomocí 
sportovně zábavního odpoledne jednotlivé obce regionu. Tento nápad 
přednesl starosta Míla Holý už v prosinci ostatním kolegům na zasedání 
starostů a odezva byla napříč Mníšeckem jednoznačně kladná. Orga-
nizátorům se podařilo najít skvělé sponzory a partnery, ochotné tuto 
akce podpořit a nic tak nebránilo její realizaci.
O půl roku později se tedy v sobotu 15. 6. 2013 sešlo v poledne na kytín-
ské návsi osm desetičlenných družstev s chutí se pobavit  a odhodláním 
co nejlépe uspět ve čtyřech dosud tajných soutěžích. Kromě domácí-
ho týmu přijeli oficiální zástupci z Mníšku pod Brdy, Nové Vsi pod Pleší,  

Hvozdnice, Klínce a Líšnice. Některé přihlášené obce se na poslední 
chvíli zúčastnit nemohly a tak byla přijata i dvě družstva nadšenců, na-
zvaná Hraštice a Nezávislí. 
Jednotlivé obce dostaly prostor pro vlastní prezentaci ve formě stánku  
s různými výrobky a předměty, typickými právě pro jejich obyvatele. Sou-
těžící si připravili jednotný úbor a secvičili představení týmu formou písně, 
básničky či tance. „Nejlepší prezentaci měli podle porotců i návštěvníků 
soutěžící z Líšnice se svou chytlavou písní o tom, jak jsou v pohodě –  
a bylo to vidět!“, nadšeně sděluje Lída Fárová, hlavní koordinátorka akce. 
Líšničtí ostatně bavili svou kreativitou nejen sebe, ale všechny další sou-
těžící. Na závěr si pak líšnickou hymnu zazpívali úplně všichni.

Zadání jednotlivých disciplín se všichni dozvěděli až na místě. Každá 
byla uvedena poutavým příběhem z historie Kytína, ke kterému se pak 
její úkol vztahoval. Kytínská studánka, která léčí slepce; prsten, kterým 
byl Kytín povýšen na trhovou ves; bitva jak ze třicetileté války i překo-
nání záplav – to všechno si vždy čtyři muži a čtyři ženy z každého druž-
stva vyzkoušeli. Po sotva pár minutách na přípravu strategie už se týmy 
pokoušely nesnadné aktivity co nejrychleji splnit. Prsten byl fyzicky ná-
ročnější pro všechny, v ostatních disciplínách šlo hlavně o spolupráci  
a taktiku. 
Ať už přijeli soutěžící skutečně vyhrát nebo se jen pobavit, všem se 
nakonec podařilo obojí. Atmosféra, podpořená skvělou hudbou a ne-
konečným entusiasmem moderátora Radka Hertla, přemohla i stovky 
diváků. Spousta občerstvení a v neposlední řadě krásné počasí, to vše 
přispělo velkou měrou k tomu, že sobotní odpoledne v Kytíně se oprav-
du vydařilo. Všichni si odvezli hodnotné ceny a pro první tři místa byly 
připraveny i kovové plastiky, vyrobené místním kovářem, panem Slava-
tou, znázorňující právě absolvované aktivity. 
A kdo že vlastně vyhrál? „S velkým náskokem se z vítězství zcela zaslou-
ženě radovali Mníšečtí lvi, následováni Klíncem a Líšnicí. I ostatní ale 
vyhráli tím, že přišli, zkusili překonat sami sebe a zažili tu úžasnou atmo-
sféru“, prozradil výsledky Míla Holý, starosta Kytína..
Nezbývá, než doufat, že se ostatní obce chopí štafety a z her bez hranic 
se v regionu Mníšecka stane tradice. Dokonce už i nějaké sliby padly  
(z Líšnice) – tak se nechme překvapit, jak to dopadne. Tentokrát to v Ky-
tíně, podle reakcí všech, bylo na jedničku, a to včetně večerní hudební 
zábavy. A protože některé týmy zůstaly do pozdních hodin, Charles de 
Gaulle by jistě měl radost! 
Velké díky všem, kteří se na Kytínských hrách bez hranic podíleli a na-
shledanou příště!

Dagmar Čechová, spoluorganizátorka akce  
s přispěním Miloše Navrátila, vedoucího OKS



Zprávy z radnice

skaleCkÝ buk stroMeM roku 2013?
Město Mníšek pod Brdy, společ-
ně s Mikroregionem Mníšecko, 
o.s. Disting PR, o.s. Fabiánek, o.s. 
Zálesáci, o.s. Čejka a Hnutím Bron-
tosaurus, nominovali Skalecký 
buk lesní do soutěže o Strom roku 
2013. Odborná porota vybrala ze 
všech navržených stromů finá-
lovou dvanáctku. Máme velkou 
radost, že do tak úzké skupiny do-
stal i náš buk.

a který z buků na skalce to je? 
Stromů je v Barokním areálu Skalka celá řada, včetně nedávno obno-
vené centrální lipové aleje. Nominovali jsme vzrostlý buk lesní (Fagus 
sylvatica), čeleď Fagaceae (bukovité), rostoucí  a majestátně se rozhlí-
žející do mníšeckého údolí na ostrohu Rochota, na úpatí Skalky. Náš 
buk roste v nadmořské výšce 520 metrů. Buk roste vlevo od kostelíka 
sv. Maří Magdalény. Stáří stromu odhadují odborníci na 230 let, obvod 
stromu ve 130 cm činí 382 cm. Skalecký buk můžeme vnímat jako jaké-
hosi strážce kostelíka a tím i celé Skalky. Je vidět nejen z celého areálu, 
ale také zezdola a z protějších kopců. Námi navržený buk byl zasazen 
pravděpodobně v letech 1780, kdy byly postaveny skalecké kapličky, 
které spojují spodní a horní část areálu. V té době byly zasazeny zřejmě 
i dva buky. 

Strom přežil nesmírnou zátěž, kterou přinášelo v 50. letech 20. stole-
tí poddolování těžbou železné rudy. Těžba zasáhla celou lokalitu, ale 
buk dále rostl a ustál nepříznivá léta režimu. Pověsti vypravějí, že sílu 
buku umocňuje rozdvojení symbolizující, že nikdo na světě není sám  
a každý má svého ochránce, který nad ním bdí. Skalecký buk jako kavalír  
a patron pečuje o kostelík sv. Máří Magdalény, po jehož levé straně ros-
te. Svou ochranu poskytuje jako odměnu a projev úcty za Magdalénin 
kajícný život.

jak podpořit náš skalecký buk?
Od soboty 15. června může veřejnost podpořit 12 finálových stromů, 
které letos soutěží o titul v celostátní anketě Strom roku 2013. Anketa 
je charitativní akcí, proto je hlasování zpoplatněné. Peníze získané an-
ketou se pak vrátí zpět k jednotlivým finalistům a jejich navrhovatelé je 
použijí k odborným ošetřením stromů, novým výsadbám nebo vytvoře-
ní informačních materiálů o stromech podle toho, co si sami zvolili.

Můžete zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS STROM1 (dle vylosované-
ho pořadí) na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, stromy obdrží 27 Kč. 
Druhou možností je sbírat hlasy na zpoplatněné hlasovací archy. Cena 
jednoho archu je 60 Kč a vejde se na něj 20 podpisů. Získat arch jde 
velmi snadno ze stránek projektu.

Rozhodování o Stromu roku 2013 potrvá až do 10. října. Výsledky bu-
dou vyhlášeny 18. října u příležitosti oslav Dne stromů. Vítězný strom 
kromě titulu navíc získá poukaz na arboristické ošetření od firmy Pro-
strom Bohemia a bude reprezentovat Českou republiku v mezinárodní 
anketě Evropský strom roku.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

ZhodnoCení ČerVnoVé poVodnĚ  
Město Mníšek pod Brdy eviduje více jak 7milionové škody na městském 
majetku. Město, přestože je položeno převážně na kopcích, postihuje 
hned dvojí povodeň. „Jednu povodeň způsobuje tok Bojovského poto-
ka, který pramení nedaleko v Brdech. Protéká přes obec Kytín, pak přes 
mníšeckou soustavu tří rybníků a dále dolů k Vltavě přes obec Čisovi-
ce a Měchenice. Objem vody byl tak masivní, že bylo nutné připravit 
evakuaci obyvatel domů pod hrází Zámeckého rybníka a došlo hned 
k dvojímu zaplavení obce Čisovice a Čisovic-Bojova. Druhou povodeň 
působí samotná dešťová voda, kterou nebyl schopen udržet ani lesní 
masiv Brd. Voda tekla zcela nezadržitelně a prudce přes ulice, silnice, 
domy, chaty a zahrady“, uvedl místostarosta Kožíšek.
Město mělo již před povodní preventivně povolán kompletní krizový 
štáb. „Vycházeli jsme ze zkušeností z posledních let“, doplnil starosta 
Digrin. „Upouštěli jsme vodu ze soustavy rybníků a připravovali preven-
tivní opatření. V době povodní byly nasazeny jednotky dobrovolných 
hasičů z Mníšku pod Brdy i Stříbrné Lhoty. Provedly desítky zákroků.  
V nepřetržitém nasazení byla i městská policie, které pomohla i četa pří-
slušníků aktivních záloh armády. Nasazen byl i bagr a další technika.“
Všichni se shodují na jednom – hasičům, městským strážníkům a krizo-
vému štábu je nutné poděkovat. Jen díky jejich práci nejsou škody větší 
a hlavně, nikdo nebyl přímo ohrožen na majetku nebo na zdraví. Dě-
kujeme také členům Aktivních záloh armády České republiky, kteří po-
mohli jak v Mníšku pod Brdy, tak v okolních obcích, např. ve Hvozdnici. 
Společně se starostkou obce Čisovice a obce Měchenice bude město 
požadovat větší spolupráci s Povodím Vltavy s. p. Připravují se jed-
nání, na kterých bude vznesen požadavek na větší možnost přenosu 
informací o stavu toku Bojovského potoka a instalaci automatického 
odečtového čidla. První jednání s prohlídkou celého toku Bojovského 
potoka proběhne v posledním červnovém týdnu.
Hlavní problémy se vyskytly jako tradičně v ulici Obora, kde město 
připravuje od minulého roku velkou úpravu a odvodnění. Mezi další 
postižená místa patří Hukalovna, část Lipek a část Lhoty. Opět se však 
ukázalo, že tam, kde si majitelé udržovali příkopy mezi lesem a pozem-
kem a nezavezli je trávou, jablky či odpadem, domy zůstaly chráněné. 
Také některá opatření města, např. v ulici K Rybníčku nebo část Obory, 
se ukázala jako účinná.

7

VÝZVa Česká teleViZe: pátrejte s náMi!
Česká televize připravuje ke stému vý-
ročí první světové války dokumentární 
cyklus Raport o Velké válce. 

Staňte se jeho spolutvůrci a poskytněte 
dokumentaristům deníky, dopisy, foto-
grafie i další památky vašich dědečků - 

vojáků, kteří se zúčastnili bojů. Pátrejme společně s historiky po jejich 
osudech.

Pište na adresu: 
Velká válka 
Česká televize, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava 
e-mail: velkavalka@ceskatelevize.cz

Jolanda Pilařová, vedoucí oddělení koordinace vysílání



8

Zprávy z radnice

nebojMe se třídírny
Vážení sousedé, již několik měsíců probíhá diskuse o třídičce komunálních odpadů, která má 
vzniknout v průmyslovém areálu UVR a která u části našich obyvatel stále vyvolává značné 
obavy. Informace kolem třídírny jsou značně nepřehledné a mnohdy i značně zavádějící. 
Snažíme se tedy i dnes, možná trochu zjednodušenou formou, situaci dále vysvětlovat, 
abychom tyto obavy rozptýlili. 

o Co V projektu třídírny VlastnĚ jde?
Na protějším obrázku jsme se pokusili názorným způsobem sdělit, jak se měnil způsob 
hospodaření města s našimi odpady v průběhu předchozích let a co pro Mníšek ve skutečnosti 
vlastně znamená realizace třídírny komunálních odpadů v průmyslovém areálu UVR. 

prVní obráZek:
Do roku 2007 jsme odváželi veškerý odpad na skládku v Řevnicích. Ta však byla na přelomu let 
2007-2008 uzavřena a odpad začali obce regionu včetně Mníšku odvážet na skládky vzdálené 
60 i více kilometrů. Bylo to velmi nákladné a město doplácelo na každého občana více než 
600 Kč ročně. Pro bližší představu, 600 Kč ročně bylo přibližně 10 % z částky, kterou každý, kdo 
na Mníšku trvale bydlí, ročně do města odvede ze svých daní.  

druhÝ obráZek:
Od roku 2008 začaly obce regionu, včetně Mníšku, odpad odvážet na nové překladiště  
v areálu UVR. Odtud odpad putuje na skládky již společně, a to ve velkých kamionech. Úprava 
přinesla našemu městu značnou finanční úlevu (na každé čtyři kuka vozy jenom jeden 
kamion). Překladiště však je jednoduché a představa města byla, že se v budoucnu upraví  
a přebuduje.

třetí obráZek:
Po přebudování překladiště na třídírnu se bude odpad před odvozem na skládku třídit a z části 
se drcením vyrobí palivo vhodné pro cementárnu, například v Radotíně. V cementárně se tímto 
palivem topí a nahrazuje běžné hnědé uhlí. Vše se bude odehrávat v hale vybavené kvalitní 
třídící linkou od rakouské firmy Lindner a aktivní biofiltrací. Třídírna výrazně zlepšuje způsob 
nakládání s odpady, městu šetří peníze a je mnohem ekologičtější. Rozhodně neohrožuje 
spodní vody, bude zpracovávat pouze komunální odpad z obcí v regionu a nezvyšuje šanci na 
vybudování již mnohokrát zmíněné spalovny, kterou tady nikdo nechce a ani tu stát nebude.
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Školy

Všichni se jistě shodneme na tom, že školní rok 
nám velice rychle utekl. Stříháme již pomyslný 
metr, abychom měli přehled, kolik dnů nám 
chybí do vytoužených letních prázdnin.

V dubnu jsme přivítali rodiče na první Školní 
akademii a Velikonočním jarmarku. Myslíme si, 
že tato akce byla zdařilá, všem dětem patří po-
děkování nejen za přípravu vystoupení, ale i za 
krásné výrobky, které si na jarmark připravily. 
Děkujeme všem, kteří si u našeho stánku za-
koupili velikonoční dekorace, přispěli nám do 
třídní. kasičky. Peníze třída 2.A využila na osla-
vu Dne dětí, všem dětem jsem zaplatila výbor-
né zmrzlinové poháry v restauraci U Benáků.

Společnými silami celé školy se všichni zapojili 
do oslav Dne Země, uklidili jsme si nejen okolí 
školy, ale i další lokality v celém městě.

Každý z nás chce jistě mít po celý život zdravé 
zuby, proto jsme se aktivně zúčastnili přednáš-
ky o péči o naše zoubky se slečnou D. Salačo-
vou a slečnou T. Hubrtovou.

Čarodějnice se nám povedlo oslavit velmi 
stylově, 30. dubna v Bukové u Příbramě.  
V zajímavém vyprávění se děti dověděly, co 
se v domácnostech o nedělích před svátky 
jara dělalo – uklízelo, peklo... Stodola byla vy-
zdobena pletenými pomlázkami, řehtačkami, 
klapačkami, nazdobenými kraslicemi obarve-
nými různými technikami, ale také krásnými 
modely zvířátek ze sena a slámy.Dle pověsti 
se na jaře otevírají skály, které ukrývají pokla-
dy. I děti byly obdarovány pokladem – kar-
tičkami s obrázky. Poslední dubnový den se 
opravdu vydařil.

Ačkoliv letošní jaro bylo skoupé na sluníčko, 
děti jsme o oslavu jejich dne neošidili. Déšť ne-
zabránil sportovním výkonům našich dětí a na 
školních chodbách se usilovně skákalo do dál-
ky, házelo na cíl či si děti vyzkoušely netradič-
ní disciplíny, jako hod holinkou nebo skákání  
v pytlích, kop na bránu…

Do konce školního roku ještě zavítáme do škol-
ky k paní ředitelce Šretrové, abychom se dově-
děli spoustu nových a zajímavých informací  
o lamách, budeme utužovat naše třídní vztahy 
na škole v přírodě v Blatné . Na Dni dětských 

dílen si pak děti zhotoví jistě pěkné výrobky, 
kterými potěší doma svoje maminky. 

Během celého školního roku nezapomínáme 
na pohyb. Velké přestávky rádi trávíme pro-
běhnutím se na našem školním hřišti nebo 
před budovou školy. Děti si je velmi oblíbily  
a těší se na ně.

Závěrem bychom chtěly poděkovat mamin-
kám a tatínkům za celoroční spolupráci, bude-
me se těšit po prázdninách v novém školním 
roce.

Všem rodičům přejeme hezkou dovolenou, 
dětem nezapomenutelné prázdniny.

Mgr. E. Branná, Mgr. V. Strnadová

jarní bukoVá a oslaVa dne dĚtí  

4. června jsme se vydaly se žáky naší školy 
na šestidenní výlet do Velké Británie. Zá-
jezdu se zúčastnilo 43 žáků naší školy a vše 
se po všech stránkách vydařilo. Navštívili 
jsme Londýn, Stratford, Coventry a Oxford. 
Následují postřehy žáků, popisující jejich 
zážitky a dojmy.
Mgr. R. Bolková, Ing. V. Knotková, MUDr. M. Nováková

V Anglii jsme zažili spoustu krásných okamži-
ků. Každému se líbilo něco jiného. Někomu se 
nejvíce líbilo muzeum voskových figurín nebo 
London Eye. Jiný se zase kochal nádhernou 
kašnou a sloupem na Trafalgarském náměstí, 
jako namalovaným Tower Bridge nebo sta-
dionem Chelsea. Vše, co jsme zažili, bylo na-
prosto krásné, ale určitě si každý ze zájezdu  
z Anglie odvezl jiný zážitek. Výborný okamžik 
výletu byl také, když jsme potkali britského 
premiéra Camerona. Musím za všechny při-
znat, že nikdo z nás asi nevěděl, kdo ten člověk 
je, avšak v tu chvíli byl nejhumornější pohled 
na paní učitelky, které z toho byly opravdu na 
větvi. Prožili jsme nepopsatelně vtipné oka-
mžiky v autobuse. 

Ale nám se asi nejvíce líbil pobyt v našich ná-
hradních rodinách. Kolikrát se nás ptali, jestli 
je vše v pořádku, protože jsme se celou dobu 
nahlas smály. Nejlepší na zájezdech nejsou pa-
mátky nebo kultura, ale jsou to právě lidi, se 
kterými ty památky obdivujete. Zájezd, pro 
někoho poslední, jsme si nepopsatelně užili 
po všech stránkách. Pro deváté třídy to bylo 
nádherné, příjemné a veselé zakončení jejich 
posledních chvil na této škole, a za to bychom 
všem rádi poděkovali. Na takový zájezd se ne-
zapomíná. 

 Kačka Fuchsová, Kačka Hejnicová

Cesta do Anglie byla velmi náročná, ale za tu 
únavu, zpocenost a vyčerpanost to stálo!! Na 
každém rohu krásný černoch a v jednom oka-
mžiku ulice plná protestujících nudistů. Cesty 
k památkám byly dlouhé, ale pokaždé to bylo 
něco nového a poučného. Věřte, že je Anglie 
krásná země a kdybychom mohly, vrátily by-
chom se tam už navždy! 

Natka Čvančarová, Verča Arnoldová 

obyČejnÝ příbĚh jednoho roku
V těchto dnech kdy začíná jaro, tedy skuteč-
né jaro připravujeme se na poslední dva mě-
síce práce v naší školní družině. Docházíme  
k vlastnímu zamyšlení nad naší prací, co se 
nám podařilo a co nebylo vykonáno. Musím 
pátrat ve svém kalendáři, abych si vybavila 
všechny akce, které jsme pro děti v průběhu 
roku připravili. Především musím zavzpomínat 
na dokonalou práci skupiny rodičů, kteří nám 
pomohli zlepšit prostředí oddělení školní dru-
žiny dětí „Začít spolu“.

Příchod podzimu jsme oslavili tzv. „Štrůdlová-
ním“, výrobou podzimních skřítků, navštívili 
nás chovatelé dravců a tak jsme měli možnost 
sledovat „Let dravců“ na zahradě školní druži-
ny. Užili jsme si různých tematických výtvar-
ných činností i „Halloweenskou párty“. Zimní 
čas jsme započali „Svatomartinským pečení“, 
užili jsme si společně s rodiči vánoční dílny, na-
vštívili jsme místní kostel, kde jsme si společně 
zazpívali koledy, zúčastnili jsme se vynikající 
akce „Vypouštění balonků s přáním“. Ve škole 
jsme společně s dětmi připravili malou vý-
stavku betlémů. V době sněhové nadílky jsme 
stavěli ze sněhu různé sochy a hlavně sněhu-
láky. Sněhu a zimy jsme si letos užili opravdu 
vydatně. A už tu byl „Masopust“ a tak jsme 
opět připravovali koláče a užili si karnevalové-
ho veselí.

Pro naše budoucí prvňáčky jsme připravili 
mnoho hezkých dárků, které si odnesli jako 
vzpomínku na zápis v naší škole. Nezapomněli 
jsme ani na Zdravý týden - ochutnávali jsme 
ovoce, zeleninu a vytvářeli pyramidu zdraví.  
V březnu jsme otevřeli dětem a jejich rodičům 
„Velikonoční dílny“, kde si každý měl možnost 
vyrobit hezký výrobek jako dekoraci nebo dá-
rek pro své blízké. Zúčastnili jsme se školního 
jarmarku, který se, doufám, stane školní tradicí. 
Celý duben jsme se věnovali projektu „Voda“, 
který jsme zakončili společnou vycházkou  
k místnímu rybníku a zde jsme se rozloučili  
s „Mořenou“ a přivítali tak jaro. Den Země jsme 
oslavili společným tvoření světadílů z víček 
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PET lahví.a uvědoměním si ochrany planety. 
Absolvovali jsme přednášku Městské policie 
na téma „ Bezpečné chování doma a na komu-
nikacích“, oslavili Svátek matek... Společný vý-
let do ZOO Plzeň byl završením našich rozmluv 
o zvířatech a to i těch pravěkých.

Podařilo se nám zrenovovat jedno oddělení 
školní družiny na Malém náměstí a za velké 
pomoci skupiny rodičů jsme toto oddělení 

pomalovali veselými obrázky. Doufáme, že se 
nám za přispění obce podaří zrekonstruovat 
budovu školní družiny trochu zásadněji. Dě-
tem chybí hřiště na míčové hry a herní prvky 
na školní zahradě. Chtěli bychom též osvěžit 
zahradu kvetoucími keři a pěstitelským záhon-
kem o který by se děti mohly starat.

Čas rychle běží a my často zapomínáme co 
všechno jsme společně prožili a vnímáme 

jen to nové. Podívejme se na naše prvňáčky, 
vyrostli, už vědí že učení může být zábava  
a zábava může být zároveň učení. Snažme se 
vytvářet v našich dětech správné návyky a po-
vědomí o využívání volného času hodnotným 
způsobem.

Děkuji všem paní vychovatelkám za celoroční 
práci s dětmi.

Hana Korejsová

Červen se chýlí ke konci a všichni již nedočka-
vě odškrtávají poslední dny do prázdnin. Aby-
chom mohli školní rok zdárně uzavřít, pojďme 
si zrekapitulovat jeho závěr a zavzpomínat na 
události, které nám přinesl. 

Poslední čtvrtletí jsme začali praktickou před-
náškou studentek zubního lékařství zaměře-
nou na správnou péči o ústní dutinu a zuby. Od 
dubna do června také probíhaly na naší škole 
velmi oblíbené lekce canisterapie. Díky fence 
Trudy a její cvičitelce víme, jak se chovat k vol-
ně pobíhajícímu psovi, jak se starat o vlastního 
psa či jak ho správně vycvičit. Začátkem květ-
na nás navštívili žáci speciální třídy 2. stupně 
ZŠ Dobřichovice.  Při té příležitosti proběhla 
pod vedením jedné z maminek výtvarná dílna, 
kde si žáci vyrobili šperky a batikou ozdobili 
trička. V polovině května jsme pořádali okresní 
kolo lehkoatletického čtyřboje za účasti žáků 
ZŠ Dobřichovice, Rudná a Hostivice. Soutěžilo 
se v běhu na 60 m, hodu kriketovým míčkem, 
skoku do dálky a běhu na 800 a 1500 metrů. 
Účastnili se téměř všichni žáci 2. stupně a za 
hlasité podpory svých mladších spolužáků 
vybojovali v kategorii týmů chlapci i dívky 2. 
místa. V kategorii dívek získala 2. místo žákyně 
8. třídy Kateřina Svobodová. Celkovým vítě-
zem soutěže v kategorii chlapců se stal náš žák 
8. třídy David Bihary. Svým výkonem si zajistil 
postup do krajského kola, které se konalo 29. 
5. v Kolíně.  V silné konkurenci i zde zabojoval 
a skončil na krásném 11. místě. 

Na konci května jsme vyjeli na výlet za pozná-
ním. Autobus nás dovezl do obce Jarotice do 
pevnosti Fort Hary, kde nás čekali dobově odě-
ní průvodci s přednáškou a programem týkají-
cím se historie osidlování Severní Ameriky. Po-
časí nám sice příliš nevyšlo, ale zahřáli jsme se 
pohybem a u ohniště, kde jsme si také opekli 
buřty. Součástí programu bylo i házení nožem, 
lasem, tomahawkem, střelba z luku, vzduchov-
ky a práskání bičem. Fotografie z tohoto výletu 
i z dalších akcí si můžete prohlédnout na inter-

Ze Zš koMenského 886
netových stránkách školy www.zsmnisek886.
cz. Začátkem června jsme se s dětmi vypravili 
za kulturou spojenou s turistickou vycházkou 
– po zdolání místního terénu brdských lesů 
jsme si prohlédli výstavu obrazů v barokním 
areálu Na Skalce. Využili jsme krásného počasí 
k různým hrám a poznávání přírody. Poslední 
novinkou v naší škole je pořízení nové inter-
aktivní tabule z grantu „EU- peníze do škol“, 
která nám jistě nabídne nové možnosti práce 
a vzdělávání.

Nesmíme opomenout zprávu o tom, jak po-
kračuje stavba altánu. V průběhu uplynulého 
čtvrtletí jsme dokončovali výrobu ozdobných 
kachliček na tuto venkovní učebnu, která je re-
alizována díky grantu z revolvingového fondu 
MŽP. V rámci tohoto projektu již žáci zasadili i 
několik ovocných stromů v okolí plánovaného 
altánu a podíleli se aktivně na jeho výstavbě. 
Ta sice začala kvůli nepříznivému počasí až na 
začátku června, přesto práce budou ukončeny 
dle plánu a na závěr školního roku chystáme 

zahradní slavnost spojenou s otevřením učeb-
ny, na kterou si mladší žáci připravují mimo 
jiné i drobné pěvecké vystoupení za pomoci 
jedné z maminek.

Již druhým rokem otevíráme pro žáky v po-
sledním roce před zahájením školní docházky 
nebo pro žáky s odkladem školní docházky 
přípravnou třídu. Žáci se zde pod vedením 
zkušených pedagogů připravují v menším 
počtu na bezproblémový vstup do běžné zá-
kladní školy. V případě zájmu o umístění dítěte 
nás můžete kontaktovat na telefonním čísle  
732 458 092.

Závěrem mi dovolte poděkovat rodičům za 
příkladnou spolupráci se školou, dětem za 
vzornou reprezentaci školy na školních akcích 
a v neposlední řadě zřizovateli, zvláště panu 
Navrátilovi, za pomoc při realizaci venkovní 
učebny. Všem přejeme pohodové prázdniny 
plné slunečných dní a těšíme se na shledání 
po prázdninách. 

Mgr. Lenka Kofroňová

super a jedeMe dál
Na jaře se děti, kromě divadel a hudebních po-
řadů, které jsou tematicky propojeny s naším 
školním vzdělávacím programem, účastnily v 
předvečer čarodějnic krásného programu Ča-
rovná škola kouzel a magií. V kouzelnických 
a čarodějnických oblecích si kluci i holčičky 
nebojácně zarejdili a začarovali a připravili se 
tak na ty pravé Mníšecké čarodějnice. V květ-
nu jsme popřáli při besídce všem maminkám, 
babičkám i tetám a nezapomněli jsme ani na 
naše partnery - babičky v sousedním Domově 
pro seniory pod Skalkou. Vždy nás rádi uvítají 
a děti je potěšily drobnými přáníčky a vystou-
pením.

Děti pod vedením kolegyň Kubové a Vinické 
se účastnily se svými výkresy několika soutěží 
a vždy se umístily - Anička Koudelková získala 
třetí místo v okresní soutěži s požární temati-
kou a v okresním kole soutěže „Co se děje ve 
tmě“ obsadily naše děti všechny medailové 
pozice - vyhrála Nina Churová, druhé místo 
obsadila Anička Koudelková a třetí místo vy-
bojoval Zdenda Svatoš. Super, děkujeme za re-
prezentaci školy dětem i jejich učitelkám.Všem 
dětem přejeme hodně podobných úspěchů i v 
základní škole.

V květnu jsme si vyrazili do ZOO. Měli jsme vel-
ké štěstí, přálo nám počasí, autobus nám uhra-
dil sponzor pan Skalák a tak si děti mohly den 
užít. Řízky od kuchařek chutnaly všem, zrovna 
tak jako zmrzlina. Děti jsou ještě malé, takže 
si v klidu část zahrady projely vláčkem a mís-
to návratu ve tři hodiny jsme se vrátili až před 

půl pátou, ale zato všichni a všichni spokojeni 
a plni dojmů a nových zážitků.

Dětský den jsme bohužel oslavili, vzhledem  
k deštivému počasí, ve škole. Ale děti si jej 
užily i tak - soutěže, diskotéka, občerstvení od 
sponzora pana Klikorky - melouny, jahůdky, 
pizzy, šampíčka i zmrzky a nakonec dárky od 
sponzorů manželů Petráňových, to vše si děti 
náramně vychutnaly. Spokojenost a rozzáře-
ná dětská očka jsou pro nás zaměstnance tou 
nejlepší odměnou, které se nám může dostat. 
Zmrzky si pak děti užily i od sponzorů - manže-
lů Benákových, kteří nás zvou do své restaura-
ce každoročně.

Rádi a často spolupracujeme s oběma základ-
ními školami, s Fabiánkem i se Sluníčkem. 
V rámci našeho programu jsme v oblasti ekolo-
gické výchovy pozvali do naší školy lamy. Děti 
se mohly o nich mnohé dozvědět, pohladit je, 
pozorovat a ještě se potkat s kamarády ze zá-
kladní školy - vždyť druháci, kteří k nám přišli 
a zvláště 2. A paní učitelky Brané, jsou skoro 
všichni naši absolventi, vždy se k nám rádi vra-
cejí a my je rádi vidíme. Děti si pak zařádily na 
skákacím hradě a nakonec vybraly sladkosti  
z pirátské truhly pokladů - to vše nám zajistili 
sponzorsky manželé Bajerovi.

Na konci roku se rozloučíme na zámku opět 
s našimi školáky. Jako vždy bude představe-
ní dětí, pasování školáků, předání pamětních 
medailí a školních triček. Nakonec se tradičně 
občerstvíme i dortíky od pana Jarolímka a s ro-
diči v přátelském hovoru shrneme pobyt ško-
láků v naší škole. Děkujeme paní Digrinové za 
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bezplatné poskytnutí prostor. Školní rok uza-
vřeme na školní zahradě Princeznou Mlsalkou 
a zahradní párty s občerstvením. 

Školní rok 2012/2013 byl opět velice rozmani-
tý a bohatý ve všech směrech. Věřím, že nejen 
díky všem akcím, ale hlavně díky práci celého 
kolektivu se dětem v naší škole líbí, že jsou 
spokojeny nejen ony, ale i jejich rodiče. Dě-
kuji všem učitelkám, kuchařkám, uklízečkám 
a především své zástupkyni Zitce Hosnedlové 
za obětavou práci v průběhu celého školního 
roku. Děkuji také všem sponzorům, jejichž 
podpora je pro nás pro zajištění mnoha škol-
ních akcí důležitá, věřím, že nám zachovají 
svoji přízeň i nadále. Super a jedeme dál... 

Za MŠ 9. května Marie Šretrová, ředitelka

S příchodem letních měsíců končí další pes-
trý školní rok v MŠ Nová. A co nám přinesl? 
Celou řadu zážitků, akcí, projektů, radostí, 
neocenitelných zkušeností, ale také změn, 
starostí a nových výzev. Pojďme se ohlédnout  
a to významné si připomenout.

Nejvýraznější změnou bylo zářijové otevření 
detašovaného pracoviště Eden a s tím souvi-
sející navýšení kapacity školy již pro 100 dětí. 
Změně předcházela řada příprav a nezbyt-
ných úkolů - zařízení interiéru, úprava zahra-
dy, přijetí nových dětí, ale také zaměstnanců. 
Plynulou adaptaci na nové podmínky naru-
šila koncem září havárie vody, která budovu 
zcela vytopila. Pracoviště bylo nutné uzavřít 
a třídu přesunout na dlouhých 50 dnů do 
náhradních prostor školní družiny. Díky obě-
tavé pomoci občanů, organizací a představi-
telů města se podařilo uvést vše do pořádku  
a v listopadu se Eden mohl opět otevřít. Bylo 
příjemné si potvrdit, že se Mníšečtí zajímají o 
své okolí a dokáží nezištně pomoci. Děkujeme!

Ve spolupráci s dětmi a rodiči jsme se účastni-
li tradičních mníšeckých kulturních akcí. Bylo 
to mrazivé zdobení vánočních stromečků na 

náměstí, účast na deštivém Knoflíkovém trhu, 
slunečné jarní Vítání občánků. Naši předško-
láčci již tradičně navštívili své starší kamará-
dy v prvních třídách. Měli možnost podívat 
se přímo do výuky a seznámit se s budovou 
školy ještě před zápisem. S radostí jsme také 
přijali pozvání k návštěvě družiny, kde pro 
nás byl nachystán pěkný zábavný program. 
Nechyběla ani tradiční velikonoční návště-
va kostela s poutavým výkladem laskavého 
pana faráře. Školní rok se nachýlil ke konci 
přípravami programu na Májové slavnosti. 

V tomto roce proběhlo několik schůzek s ro-
diči. Před vánoci a v květnu jsme pro rodiče 
uspořádali besídky tříd. Před zápisem do ZŠ 
proběhla informativní schůzka rodičů a zá-
stupců ZŠ. Poté již vrcholily přípravy na zápis 
do naší školky. Zápisu předcházela beseda 
pro veřejnost s prezentací naší školky a škol-
ky 9. května s následnou diskusí. Uspořádali 
jsme Den otevřených dveří v Parníku i v Ede-
nu, paní učitelky vítaly malé i velké návštěv-
níky a zodpovídaly jejich dotazy. U příležitosti 
Svátku maminek proběhla odpolední hodina 
Hudebně pohybového kroužku, na které si 
rodiče zatančili společně se svými dětmi. Na 

ukázkové hodině Pilates se mohli rodiče pře-
svědčit, co vše se jejich děti naučily. 

Do školky zavítala řada již osvědčených 
„potulných umělců a muzikantů“, například 
Divadýlko z pytlíčku, Divadlo V kufru, diva-
dla Poutníček a Sluníčko. Na podzim jsme 
podnikli výlet do pohádkového domu v Pi-
číně s hudebním programem. V prosinci nás 
navštívil sv. Mikuláš se svou knihou hříchů  
a zdravým mlsáním pro děti. O vánocích se 
děti radovaly z nových hraček a pomůcek. Na 
jaře jsme si poslechli Vlněné pohádky a vyro-
bili ovečky z pravé vlny, malovali hedvábné 
šátky pro maminky. Navštívili jsme Čechovu 
stodolu s tématickým programem „Staré po-
věsti české“ a také pražskou ZOO. Pro roz-
loučení s předškoláčky a letošním školním 
rokem byla připravena zahradní slavnost  
s doprovodným pirátským programem, paso-
váním na školáky, hudbou, skákacím hradem 
a občerstvením. 

Letošní práce našich pedagogů se soustře-
dila na rozvoj pozornosti, předčtenářských  
a předmatematických dovedností dětí. Dě-
tem jsme nabídli Hudebně pohybový krou-
žek, Řečový kroužek, Pilates pro děti, Percepč-
ní kroužek a kurz plavecké výuky v Příbrami. 
Škola pokračovala ve spolupráci se speciálně 
pedagogickým centrem Stochov, proběhla u 
nás také logopedická depistáž a preventivní 
vyšetření zraku dětí. Věnovali jsme se pre-
venci sociálně patologických jevů, vedli jsme 
děti ke vzájemné kooperaci a soudržnosti. 
Pořízena byla řada moderních didaktických 
pomůcek a soustředili jsme se na zařazování 
polytechnické výchovy do výuky prostřednic-
tvím kreativních technických stavebnic. Naši 
pedagogové absolvovali řadu vzdělávacích 
seminářů se zajímavými tématy, jako např. 
Prosociální činnosti, Práce se vzdělávacím 
cílem, Motivace dětí v ekovýchově, Mateřská 
škola očima České školní inspekce, Public re-
lations ve školství, atd. Ředitelka školy se zú-
častnila týdenního vzdělávacího programu 
Začít spolu. Z programu využíváme vybrané 
prvky a nové poznatky si předáváme na pra-
videlných pedagogických poradách. 

A co nás čeká nového? Od září budeme mít 
ve škole takřka 60 předškoláčků a tato skuteč-
nost nás přiměla k podstatné změně ve výuce 

Mš noVá – ohlédnutí Za školníM rokeM 2012/2013
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– třídy budou věkově smíšené. Co to pro nás 
všechny znamená? 

Pro pedagogy jistě vyšší nároky na jejich prá-
ci s pečlivou letní přípravou a reorganizaci 
vybavení tříd. Pro děti klidnější adaptaci na 
školu, možnost pobytu ve třídě se sourozenci, 
rychlejší rozvoj komunikativních dovedností, 
učení mladších dětí od starších nápodobou, 
přirozenou motivaci dětí, tvorbu a přijímání 
pravidel ve třídách, větší podporu prosociál-
ních dovedností mezi dětmi a další nesporné 
výhody. Jsme přesvědčeni, že podstatou vý-

chovy a vzdělávání není vedení dětí k maxi-
málnímu výkonu za každou cenu. Právě pro-
sociální výchova v dnešní době a společnosti 
opět nabývá velkého významu. A pro rodiče? 
Uvolněná místa pro další zájemce o předškol-
ní vzdělávání. Příští zápis do MŠ udělá radost 
daleko většímu počtu dětí a rodičů, než tomu 
bylo letos. 

Děkujeme všem, kteří s námi spolupracovali 
a podíleli se na klidném chodu školy. Ceníme 
si podpory města i nezištné pomoci rodičů  
a přátel školy, kteří nám pomáhali například  

i se sekáním trávy, stěhováním a montováním 
nábytku, s drobnými opravami všeho druhu 
či poskytli výtvarné potřeby, hračky a spon-
zorské dary. Oceňujeme i spoluúčast rodičů 
na týdenních vzdělávacích programech. Těší-
me se na příjemné letní dny, ale i na změny 
v novém školním roce. Věříme, že nám všem 
přinesou příliv pozitivní energie a chuti do 
další práce. Totéž přejeme i Vám čtenářům  
a děkujeme všem za důvěru.

Za kolektiv MŠ Nová 
Mgr. Petra Poučková, ředitelka školy

jaro Ve sluníČku 
Po dlouhé zimě jsme se už moc 
těšili na jaro… a ono nikde.

My si ale ve školičce umíme po-
radit a tak jsme navlékli reflexní 
vestičky a vyjeli jsme si do Prahy 
do kina. Kamarádi ze Čtyřlístku 
nás moc pobavili a protože jsme 

byli moc šikovní, tety nám ještě 
zařídily výlet do Prahy vlakem 
(to byla paráda!)  s návštěvou 
Království železnic, zajeli jsme 
si do divadla za Spejblem a Hur-
vínkem, absolvovali úžasnou 
pohádkovou prohlídku mníšec-
kého zámku, pohádky v MKS, 
pálili jsme čarodějnici a potom 
jsme si na ní opekli buřty :-) , 
ve školičce si užívali naše krás-
né kroužky – hudební s kočkou 
Lízou a výtvarný s tetou Lídou a 
naučili jsme se s tetami spoustu 
nových věcí – už umíme barvy, 
počítat do deseti, víme kde a jak 
pozdravit, jak se chovat v restau-
raci, u paní doktorky, na hřišti, 
ke starým lidem a sami k sobě 
navzájem….

Sluníčko si  letos opravdu po-
spalo, ale chodit na vycházky  

v pláštěnkách a holínkách má 
také něco do sebe! Mohli jsme 
ťapat v loužích a na našem ško-
ličkovém vodítku jsme vypadali 
jako dlouhá barevná housenka. 

Byl už květen, jaro pořád nikde 
a tak jsme se rozhodli zimu de-
finitivně zahnat a vynesli jsme ji 
(Moranu) do potoka! A jaro bylo 
tady… Říkali jsme si, že jsme asi 
kouzelníci a tety nám potvrdily, 
že kouzelní opravdu jsme :-).

Konečně bylo hezky a my jsme 
mohli KONEČNĚ vyjet na naší dal-
ší školku v přírodě – hurááá!

Přijeli jsme do Harrachova, vy-
balili si a vybrali si postýlky 
(stejné, jako v zimě :-) - jsme už 
tady jako staří mazáci) a hned 
vyrazili ven…. Celý týden jsme 
si báječně užili – chodili jsme na 

dobrodružné výlety za Krakono-
šem, plnili úkoly na Liščí stezce, 
vykuleně koukali na Mumlav-
ské vodopády, hráli si na lesních 
hřištích, skákali na trampolíně a 
skákacím hradu a dokonce jsme 
si byli 2x zařádit v bazénu! Po-
slední večer u táboráku jsme si 
zpívali a opékali buřtíky a už nám 
bylo trošku smutno z toho, že 
odjíždíme…. Slíbili jsme si ale, že  
v zimě si na horách společně zase 
užijeme sníh a lyžování.

Za pár dní bude konec školního 
roku, s mámou a tátou zažijeme 
prima prázdniny a v září se těší-
me na setkání v naší nové školce.

Iva Zemancová, Miniškolka 
Sluníčko

www.minislunce.cz,  
Facebook: miniškolička sluníčko

Celoplošné a regionální projekty
V uplynulém roce se naše škola zúčastnila řady 
zajímavých projektů a akcí. 

Již druhým rokem jsme zapojeni do projektu 
„Celé Česko Čte Dětem“. Dětem předčítali ro-
diče, prarodiče i přátelé naší školy, uspořádali 
jsme výstavky knih, besedovali nad nimi a děti 
si knížku zkusily i samy vyrobit. Paní učitelky 
přečetly dětem řadu knih, které si zapůjčily při 
návštěvách místní knihovny a pro rodiče byly 
pořádány oblíbené knižní prodejní výstavky. 
Význam čteného slova a získávání předčte-
nářských dovedností v naší přetechnizované 
době je veliký. 

V letošním roce se naše škola zapojila do pro-
jektu „Zelená škola“, získali jsme stejnojmenný 
certifikát a obdrželi výukové materiály na téma 
recyklace. Do vestibulu školy byl umístěn sběr-
ný kontejner na drobný elektroodpad, který 
využije nejen škola, ale i rodiče. 

Z regionálních projektů jsme se s úspěchem 
zúčastnili výtvarné soutěže „Naše školka“ ur-

čené pro školky postavené nebo zmodernizo-
vané v rámci Regionálního operačního progra-
mu regionu soudržnosti Střední Čechy. 

Škola se již tradičně podílela na veřejné sbírce 
Fondu Sidus, jehož cílem je finanční a mate-
riální pomoc Pediatrické klinice FN v Motole  
a Dětské klinice FN Olomouc.

školní a třídní projekty
Školní projekty tematicky navazovaly na náš 
školní vzdělávací program. K nejzajímavějším 
projektům patřila podzimní návštěva ochrán-
ců přírody z ekocentra Votice. V programu „Co 
vyprávějí koruny stromů“ se děti dozvěděly, 
proč jsou pro nás stromy životně důležité, 
nahlédly pod jejich kůru i kořeny a zjišťovaly, 
kteří živočichové využívají stromy ke svému 
životu. V zimě jsme si užili „Eskymácký týden“ 
a poznávali život v polárních krajích. V týdnu 
„Festival vynálezů“ byla ve třídách uspořádána 
výstavka starých strojů a nástrojů. Rodiče se 
do akce velice ochotně zapojili a zapůjčili vzác-
né exponáty starých mlýnků, žehliček, budíků 

a další rodinné poklady. Děti hledaly výhody 
a nevýhody starých i současných vynálezů, 
nakonec si samy vyrobily mechanické hodiny 
z papíru. Na jaře nám děti a rodiče vyzdobili 
školu svými originálními ručně vyrobenými ve-
likonočními kraslicemi. A v dubnu jsme oslavili 
náš oblíbený Den Země. Během dopoledního 
výšlapu jsme uklízeli místa, která rádi navště-
vujeme, zkoumali přírodu lupami, poznávali 
stopy zvířat, určovali rostliny podle kapesních 
atlasů. Duben je ale také měsícem bezpečnos-
ti - týdenním projektem „Bezpečně doma i na 
ulici“ si děti připomněly, co vše se může přiho-
dit a jak se zachovat v nebezpečných situacích. 
Opět jsme s díky přivítali spoluúčast a zájem 
rodičů. Děti na zapůjčeném iPadu řešily úlohy 
s dopravní tematikou, podle modelových si-
tuací sehrávaly scénky z darované tématické 
knihy. Úspěch sklidila také akce „Dřevohraní 
se skřítkem Dřevíčkem“. Děti se pohádkovou 
formou dozvěděly, jak roste strom od semín-
ka a co je zapotřebí k výrobě dřevěné hračky. 
Poté si hračku samy vyrobily a pyšně odnesly 
domů. 

Mgr. Petra Poučková, ředitelka školy

VZdĚláVaCí projekty V Mš noVá



S písničkou Tluče bubeníček zahájily děti  
z folklórního souboru Kvítko své vystoupení 
na Staročeských májích v sobotu 18. května  
v Mníšku pod Brdy. Kvítko již třetím rokem  
nacvičuje lidové písničky, básně a tance při 
mníšecké pobočce ZUŠ Řevnice pod vedením 
Ivy Bydžovské a Jarmily Matouškové.
Členy pěveckého sboru Kvítko doprovodily na 
housle  Iva Bydžovská a maminka jedné z vy-
stupujících holčiček, Eva Matějková. Do rytmu 
písniček hezky zapadl bubínek i vozembouch, 
který nám vyrobil pan Koval z Mníšku. Malí 
tanečníci a tanečnice zaujali díky skvělé cho-
reografii jejich učitelky Jarmily Matouškové, 

která k textu písniček vybrala vhodné rekvizity –  
a tak kluci při „Bubeníčkovi“ šermovali dřevě-
nými meči jako skuteční vojáci, při písničce  
„Já mám koně, vraný koně“ projížděli po jevišti 
na dřevěných konících. Holčičky zase tančily za 
zpěvu textu „Já mám doma trnku“ s malovaný-
mi hrnečky a vařečkami.

Vystoupení Kvítka bylo odměněno velkým 
potleskem a stalo se vlastně neoficiální gene-
rální zkouškou před vystoupením souboru na 
červnovém mezinárodním západoslovanském 
folklórním festivalu ve Slaném.

IB

kVítko Zaujalo na FestiVale 
Ve slanéM
„Roztomilé a nadané děti“, tak nazvala mo-
derátorka II. Západoslovanského folklórního 
festivalu ve Slaném členy dětského souboru 
Kvítko, který reprezentoval Mníšek pod Brdy, 
přesněji zdejší pobočku řevnické Základní 
umělecké školy.
Na festivalu organizovaném Českomoravským 
slovanským svazem, který proběhl v sobotu 
8. června, tedy v první opravdu slunečný den 
po dlouhých deštích, bylo Kvítko jediným 
dětským souborem. Kvůli povodním totiž ne-
dorazila některá další uskupení. O to víc byla 
přítomnost malých tanečníků a zpěváků, ve-
dených paními učitelkami Ivou Bydžovskou  
a Jarmilou Matouškovou, pro celou akci osvě-
žující. Děti, které do Slaného většinou přivezli 
rodiče, se již během dopoledne zúčastni-
ly krátkého krojovaného průvodu souborů 
městem. Kráčely tak po pěší zóně bývalého 
královského města například spolu s kape-
lou Baráčníků, Rusínským tanečním soubo-
rem Skejušan, Akademickým souborem písní  
 tanců Jedliniok či dudáckou muzikou Pracha-
randa.
Odpoledne pak jako první zahájilo Kvítko na 
náměstí, kde se konal i tradiční jarmark, sérii 
vystoupení – a sklidilo velký potlesk. Děti uká-
zaly, že i na malém městě, jako je Mníšek pod 
Brdy, může díky obětavým učitelkám vyrůst bě-
hem několika málo let kvalitní umělecký sou-
bor. Navíc pomohly splnit cíl festivalu, kterým 
bylo podle slov organizátorů „Oživit staročeské 
a slovanské tradice,  připomenout slávu české-
ho národa a ostatních Západních Slovanů, pro-
hloubit lásku k vlasti, posílit vědomí slovanské 
sounáležitosti a vyvolat pocit národní hrdosti  
v našich duších“.
Zdá se, že touto první akcí mimo Mníšek  
o sobě dalo Kvítko dostatečně vědět a oteví-
rají se další možnosti a místa, kde bude moci 
v budoucnu své umění předvést.

Zdena Lacková  
(maminka zpěvačky z Kvítka)

Ráno 18. května zaplavoval Mníšek neustávající déšť, který odradil některé z přihlášených pro-
dejců prvního letošního Brdského farmářského trhu, jenž byl součástí letošních Staročeských 
májů. Ti, kdo vytrvali nebo přijeli později, však nelitovali... Po poledni vysvitlo sluníčko a hřálo 
účinkující i návštěvníky téměř až do konce bohatého programu. 

14

soubor kVítko na MájíCh i na FestiValu
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brdskÝ kos se letos sChoVal pod střeChu

Třináctý ročník Brd-
ského kosa měl smů-

lu na počasí – velmi 
chladné a deštivé počasí 

vedlo organizátory k roz-
hodnutí, že přemístí soutěžní klání pod 
střechu mníšeckého kulturního střediska. 
Díky patří všem, kdo se doslova na posled-
ní chvíli zúčastnili úpravy a výzdoby sálu 
(především o. s. Fabiánek za jeho nápadité 
výtvarné přispění). Publikum pak vytvořilo 
pro soutěž mimořádně skvělou atmosféru.

a jak to dopadlo?

i. věková kategorie (5-8 let)
1. Natálka Frintová z Mníšku (Dlouhé dny)

2. Evelína Fialová z Líšnice (Letní růže)

3. Matyáš Paul z Příbrami (Dám dělovou ránu)

ii. věková kategorie (9-13 let)
1.  Zuzana Valešová z Čisovic (/Chattanoga 

Choo Choo)

2.  Kilián Lang (Anděl)

3.  Alžběta Dejdarová z Prahy (Slza z tváře 
padá)

iii. věková kategorie (14-18 let)
1.  Natálie Zbuzková z Prahy (Make You Feel 

My Love)

2. Vladimír John z Prahy (Hello)

3.  Sabina Olijve z Prahy (Stand Up for Love)

Čestné uznání: Eliška Rezková z Prahy (Skyfall)

iV. kategorie,  
skupiny bez věkového omezení
1.  Kvartet ve složení 
Evelína Fialová, Meda Hrazdirová, Anička  
a Jan Abtovi s písní  Boty proti lásce

2.  Septet ve složení 
Adéla Flekalová, Martina Zounková, Hedvika 
Kučerová, Zuzana Kolací, Anna Černá, Karo-
lína Jelínková a Sára Bobková s písní Toulaví 
zpěváci

3.  Trio ve složení 
Kristýnka Červenková, Kristýnka Baťová  
a Sofinka Franková s písní Pejsek

Cenu diváka získala 
Zuzana Valešová z Čisovic. 

Soutěž se uskutečnila pod záštitou starosty 
Mníšku Dr. Petra Digrina a za přispění řady 
sponzorů – díky za hodnotné ceny pro sou-
těžící patří firmám Eurosignal, Merten Dental, 
Modrá Pyramida, General Reality, Pekařství Ja-
rolímek a prodejně Bala Mníšek – paní SVobo-
dové, která již tradičně věnovala občerstvení 
pro soutěžící, porotu a organizační tým. Ceny 
pro vítěze věnovali kovář pan Milan Vyskočil  
a keramik pan Jaroslav Jocov z Mníšku pod 
Brdy, tradiční pamětní plakety pro všechny 
zúčastněné vyrobila mníšecká keramička paní 
Zuzana Zápalová. 

 JB

sobota 6. července
dobÝVání ZáMku šVédskÝMi Vojsky

3. ročník atraktivní podívané
státní zámek mníšek pod Brdy

sobota 13. července 2013
starÝ Mníšek (vernisáž výstavy)

klášter v barokním areálu skalka
doprovodné akce k výstavě:

Neděle 21. a 28. 7., 15.00
promítání filmů o Mníšku, 

sobota 27. 7., 15.00
setkání pamětníků a příznivců Mníšku

sobota 3. 8., 10.00
prohlídka kostela sv. Václava  

a mlýna v podzámčí 

sobota 20. – neděle 21. července 2013
tradiční skaleCká pouť 

s kulturním programem a trhem.
Barokní areál skalka, náměstí F. X. svobody 

(viz plakát s podrobnostmi)

sobota 20. července, 11.30 
Milan eberl – obraZy (vernisáž výstavy)

kostelík sv. maří magdalény  
v barokním areálu skalka

sobota 10. srpna 2013
toulaVé ČoČky – fotografie  

(vernisáž výstavy)
klášter v barokním areálu skalka

Neděle 11. srpna 2013 od 19.00 hodin
Melody gentleman lednice, 

swingová hudba s módní přehlídkou  
dobových šatů z 30. a 40.let

zahrada státního zámku mníšek pod Brdy 

pátek 16. – sobota 17. srpna 2013, 20.30
postřiŽiny, divadelní představení
Zahrada státního zámku mníšek pod Brdy

pátek 30. srpna 2013
koncert skupiny škwor

amfiteátr u Hostince káji maříka

Neděle 1. září, 15.00
jana průšová – kaligraFie  

(vernisáž výstavy)
kostelík sv. maří magdalény v barokním areálu 

skalka

sobota 7. září 2013
štrŮdl – divadlo, hudba, film 

oblíbená akce pořádaná spolkem Rorejs
(viz plakát a článek v tomto čísle)

sobota 7. – neděle 8. září 2013
dny eVropského dĚdiCtVí  

s kulturním programem. 
Barokní areál skalka, státní zámek mníšek pod Brdy, 

kostel sv. Václava

Vybrané kulturní  
a spoleČenské akCe
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sobota 7. září 2013
Výtvarný spolek paV – obraZy  

(vernisáž výstavy)
klášter v barokním areálu skalka

sobota 14. září 2013
brdskÝ FarMářskÝ trh 

se soutěží o putovní pohár za nejlepší kájovy rozpíčky
Náměstí F. X. svobody  

Neděle 15. září 2013
bĚh nadĚje – 6. ročník  
humanitárně sportovní akce 

start a doprovodný program – mks V lipkách

Neděle 15. září 2013
koncert skupiny hradišťan

Zahrada státního zámku mníšek pod Brdy

sobota 28. září 2013
brdskÝ FarMářskÝ trh 

Náměstí F. X. svobody  

sobota 28. září 2013
2. MníšeCké slaVnosti piVa 

Hostinec u káji maříka a okolí

sobota 12. října 2013
krásy sVĚta – fotografie Miroslava deneše 

(vernisáž výstavy)
klášter v barokním areálu skalka

sobota 19. října 2013
brdskÝ FarMářskÝ trh 

Náměstí F. X. svobody  

sobota 30. listopadu 2013
adVent na ZáMku

státní zámek mníšek pod Brdy
 

Neděle 1. prosince 2013
s čerty nejsou žerty - Mikulášská

státní zámek mníšek pod Brdy

Neděle 1. prosince 2013
sVĚtlo adVentní

Rozsvěcení vánočních svící a světel –  
náměstí F. X. svobody, 

adventní bohoslužba – kostel sv. Václava

prosinec 2013
MníšeCká rošáda 

8. ročník otevřeného šachového turnaje 
sál mks mníšek pod Brdy

sobota 14. prosince 2013
VánoČní knoFlíkoVÝ trh
Živý Betlém, koledy, zvonohra... 

Náměstí F. X. svobody

středa 25. prosince 2013, 16.00
VánoČní konCert

plzeňský mls (malý lidový soubor)
Vánoční koledy a písně. kostel sv. Václava

pondělí 30. prosince 2013
předČasnÝ silVestr

Živá hudba, ohňostroj, svařené víno....
Náměstí F. X. svobody

Změna termínů a titulů vyhrazena

krajiny,  
které dŮVĚrnĚ ZnáMe
V sobotu 11. května 2013 byla na Skalce za-
hájena výstava olejů a akvarelů Zdeňka Pátka, 
výtvarníka úzce spjatého s Mníškem pod Brdy, 
kde prožil dětství a kam se rád a často vrací.
Nejprve se zabýval převážně figurální a por-
trétní malbou tužkou nebo uhlem, dnes se vě-
nuje téměř výhradně krajinomalbě.
Přes nepříznivé počasí neměla vernisáž nouzi 
o publikum. V jejím úvodu zahrály úryvky ze 
skladeb barokních autorů dvě mladé houslist-
ky – Jana Růžičková a Monika Jägerová. Krás-

aMeriCké jaro na skalCe
Písně a árie z oper klasiků 16.-20. století 
přednesla v sále kláštera na Skalce v neděli  
9. června americká sopranistka Lynn Eustis. 
Zpěvačka nadchla posluchače temperamen-
tem, bravurou a přirozeností, lehkostí, s níž 
vyzpívala všechny nuance svých partů. Skvě-
lým doprovazečem jí byl český kytarista Tomáš 
Hanzlíček, jenž se představil rovněž jako sólový 
hráč. V dílech J. Dowlanda, A.Caldary, G.Gior-
daniho, A.Parisottiho, G. Faurého, P.Viardot  
a F. Schuberta zazněla angličtina, italština, 
francouzština a němčina, v závěrečné okouz-
lující kantiléně H. Villa-Lobose pak portugalšti-
na... Nadšené publikum pak duo odměnilo pří-

davkem – Pucciniho árií O mio babbino caro.
Koncert se uskutečnil v rámci kulturního fes-
tivalu Americké jaro. Jeho posláním je šířit 
dobré jméno USA prostřednictvím hudby  
a mluveného slova (v návaznosti na odkaz 
Antonína Dvořáka, jehož jméno symbolizuje 
česko-americkou spřízněnost). Pořadatelem 
festivalu je Mezinárodní společnost Antonína 
Dvořáka. Její ředitelka paní Jiřina Rybáčková 
byla na koncertu osobně přítomna a pronesla 
krátký projev k posluchačům.
Dobrovolné vstupné bylo věnováno na opra-
vu areálu Skalka - na veřejnou sbírku Skalecké 
kapličky.

JB

Z vernisáže výstavy Zdeňka Pátka  
v klášteře na Skalce 11. 5. 2013

Výstava olejů Václava Šestáka  
v kostelíku sv. Maří Magdalény 
na Skalce zavedla návštěvníky do 
jarních, převážně podbrdských 
krajin. 

Osobnost a dílo výtvarníka přesta-
vil Dr. Martin Lang, vedoucí Muzea 
Středních Brd ve Strašicích. Uvedl, 
že expozice je Šestákovou již dv-
advacátou výstavou – předchozí, 
jedenadvacátá, se uskutečnila pod 
názvem Krajina snů v galerii Ivy 
Schach v Muzejní čtvrti ve Vídni. 

JB

Zleva výtvarník Václav Šesták a Dr. Martin Lang,  
vedoucí Muzea Středních Brd ve Strašicích

Kytarista Tomáš Hanzlíček (ČR)  
a sopranistka Lynn Eustis (Boston, USA)

nou květinovou výzdobu připravila Daniela 
Preissová.

JB
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ČerVnoVé VÝstaVy na skalCe
Během třetího červnového víkendu se na Skalce uskutečnily hned dvě 
vernisáže.
Za krásného slunečného počasí se v kostelíku sv. Maří Magdalény a  jeho 
okolí konala v sobotu 15. června vernisáž výstavy Podbrdská keramika.  
Expozice, která skončila v neděli 30. června,  byla prezentací historie sta-
ré hrnčířské dílny v Klínci a současných snah o oživení výroby tradiční-
ho hrnčířského zboží. V kostelíku sv. Maří Magdalény nejprve zazpívala 
Jitka Smutná, na prostranství vedle kostelíka pak k dobré pohodě hrála 
keltskou muziku kapela Naholou 25. Po dobu trvání výstavy bylo mož-

no před kostelíkem vidět ukázky točení nádob na hrnčířském kruhu.
V neděli 16. června byla v sále kláštera otevřena expozice Toulky Křivo-
klátskem - soubor velkoformátových fotografií a textů o krajině, vzác-
né květeně a rostlinných společenstvech Křivoklátska,  představujících 
krásy přírody tohoto regionu a její jedinečnost. Výstavu uvedly intrády 
členek Českomoravské myslivecké jednoty, úvodní slovo pronesl Miro-
slav Hejlek, předseda Mysliveckého sdružení Řevnice (patrona výstavy). 
Expozici připravenou fotografy Vladimírem Douskem a Petrem Šmerá-
kem, bude možno navštívit až do neděle 7. července 2013.

JB

nejlepší buChty byly MakoVé
Dvanáct pekařů a pekařek dodalo do soutěže, která se konala v rám-
ci červnového Brdského farmářského trhu, celkem třináctery buchty.  
O tom, kdo zvítězí, rozhodovala porota ve složení Milada Čechová (he-
rečka a moderátorka) - předsedkyně poroty, Petr Němeček (pekařský 
mistr, Pekařství a cukrářství Jarolímek), Ludmila Stibůrková (zástupkyně 
firmy Oriflame) a Michaela Pažoutová (ředitelka ZŠ Mníšek pod Brdy). 
Paní Milada Čechová rovněž celou soutěž moderovala.

Jako nejlepší byly vyhodnoceny makové buchty Evy Kaňkové, druhá se 
umístila Růžena Langerová a třetí byla Lenka Boháčová. 

Všichni soutěžící obdrželi z rukou starosty Mníšku Petra Digrina diplom 
za účast, první tři pak pěkné ceny, které věnovali firma Oriflame, droge-
rie paní Ryzcové Mníšek pod Brdy, obchodní dům Werva Mníšek pod 
Brdy a košíkář pan Drahomír Veroněk.

Další pekařská soutěž, tentokrát o Putovní pohár za nejlepší Kájovy roz-
píčky (3. ročník), se bude konat v sobotu 14. září.

Výtěžek z prodeje soutěžního pečiva putuje jako vždy na konto veřejné 
sbírky Skalecké kapličky, ona obnovu křížové cesty na Skalce. Všem pe-
kařům a pekařkám za jejich přispění děkujeme!

JB

Z vernisáže výstavy Toulky Křivoklátskem 
zleva Vladimír Dousek, Miroslav Hejlek a Petr Šmerák

Petr Němeček, Ludmila Stibůrková a Michaela Pažoutová  
při hodnocení soutěžních vzorků

Z expozice podbrdské keramiky v kostelíku sv. Maří Magdalény

v sobotu 13. července 2013 v 15 hodin  
v sále kláštera na Skalce 

Součástí vernisáže bude vystou-
pení dechového tria a promítání 
filmů o Mníšku pro pamětníky. 

Výstava bude přístupna do 4. 8. 2013  
(v sobotu a neděli od 10 do 17 h.,  

v úterý až pátek od 13 do 17 h., 
ev. po dohodě na tel. 604 801 999).

doproVodné akCe k VÝstaVĚ

Neděle 21. 7. a 28. 7.  
(klášter Skalka)  

promítání filmů o Mníšku pro pamětníky

Sobota 27. 7., 15.00  
(klášter Skalka)  

setkání pamětníků a příznivců Mníšku

Neděle 3. 8, od 10.00 
prohlídka kostela sv. Václava včetně  

běžně nepřístupných prostor  
s výkladem pana faráře Jana 

Dlouhého.

Pro zájemce následně  
prohlídka mlýna pod hrází  

Zámeckého rybníka  
s odborným výkladem majitele 

pana Jindřicha Žukovského.

Na Skalku bude v sobotu 13. 7. 2013 
a v sobotu 27. 7. 2013 vypraven  

pro seniory a pohybově omezené 
občany autobus s odjezdem  

ve 14.15 od Domova pro seniory 
na Skaleckém nám.,  

resp. 14.30 h. z nám. F. X. Svobody.

Dobrovolné vstupné z výstavy 
bude věnováno na obnovu  

barokního areálu Skalka.

www.mnisek.cz

město mníšek pod Brdy Vás zve na vernisáž výstavy 

starÝ Mníšek
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Děti i dospělí uvítali jaro „čaroděj-
nou oslavou“ se spoustou úko-
lů, výtvarnou dílnou, pohádkou  
a opékáním vuřtíků.

V kotli se míchala ježibabí polév-
ka. Ve sklenicích se barvily odstíny 
jedovatého lektvaru. V pytlíčkách 
byly poschovávány bylinky na čaj. 
Žabí královna se radovala, když jí 
děti přinesly přes netopýří slalom 
ztracená vajíčka. A kdo dometl 
koštětem dračí vejce do jeskyně 
a doskákal přes bažinu k hadímu 
hnízdu, byl vítěz a mohl si vyrobit 
ve výtvarné dílně pavouka nebo 
netopýra.

Dětí i dospělých v čarodějnickém 
převleku dorazilo opravdu hodně 
a rolí v čarodějnické pohádce, kte-
rá vyvolala zasloužené ovace, bylo 
pro všechny dost.

Děkujeme všem, kdo se podíleli 
na přípravě a organizaci celé akce. 
Díky také městu Mníšek pod Brdy 

za finanční přispění, panu Nová-
kovi (řeznictví na Skaleckém ná-
městí) za slevu na vuřty, Marušce 

Sadilové za přípravu dárečků na 
podporu rekonstrukce OÁZY a sa-
mozřejmě díky vám všem za vaše 

příspěvky, a za to, že vás přišlo 
tolik!

OÁZA

Příjemná letní procházka ko-
lem mníšeckých rybníků byla 
už pošestnácté zpestřena sta-
novišti a úkoly, které letos spo-

jovala láska ke zvířátkům. OÁZA 
stmelila všechny zástupce or-
ganizací z Mníšku napříč všemi  
věkovými skupinami, aby 

společně potěšili naše děti. 
Těch letos dorazily zhru-
ba dvě stovky a díky ochotě 
dobrovolníků si mohly projít  

16 stanovišť a řešit zvířátkový 
kvíz. 

V cílové farní zahradě se děti utka-
ly se zlou selkou a jejím kumpá-
nem a zachránily tak živá kůzlátka. 
Radovat se mohly i z živých králí-
ků. Na všechny děti čekaly drobné 
odměny v podobě dráčků, plyšáč-
ků a knížeček. Vylosovaní luštitelé 
kvízu získali zdarma vstupenku do 
mníšeckého zámku. Pro osvěžení 
servírovali kuchaři ovocný salát. 
Nechyběla ani perníkářka. A k ra-
dosti všech dětí vyrostla na zahra-
dě obří skluzavka.      

OÁZA velice děkuje za spoluprá-
ci na této akci:
městu Mníšek pod Brdy za finanč-
ní i mediální podporu, městské 
policii za zajištění bezpečnosti 
při průchodu městem, zámku 
Mníšek pod Brdy za vstupenky 
zdarma i za zajištění stanoviště, 
Magdaléně za zapůjčení koziček a 
přípravu několika stanovišť, panu 
Kaprovi ze Svazu chovatelů za 
zapůjčení králíků, paní Jarolímko-
vé za upečení „kouzelných“ hadů  
a dále zástupcům mníšecké far-
nosti, Junáka, Zálesáka a Rorejse 
i ostatním jednotlivcům za za-
bezpečení jednotlivých stanovišť, 
startu i cíle. 

Fotografie z akce najdete na 
webových stránkách OÁZY 

(oaza.mnisek.cz).  

bareVné ČarodĚjné  
setkání na Farní ZahradĚ

pohádkoVá Cesta aneb putoVání Za ZVířátky



pro dospĚlé

ROBB, J. D.
KAŽDÝ MÁ MOTIV
Ve střešním bazénu je nalezena mrtvola  
mladé herečky. Rozbíhá se vyšetřování  
a Eva Dallasová odhalí, že k vraždě mohl  
mít motiv kdokoliv z přítomných.

TOUŠLOVÁ, Iveta – PODHORSKÝ, Marek –  
MARŠÁL, Josef 
TOULAVÁ KAMERA 15,16
V pořadí už patnáctá a šestnáctá kniha  
z oblíbené edice výletů za zajímavostmi  
České republiky.

PROCHÁZKOVÁ, Lenka
BERÁNEK
Apokryfní biblický příběh o Ješuovi  
z Nazaretu. Nové zpracování věčně živého 
příběhu o touze po svobodě a lásce.

ŠRÁMKOVÁ, Jana 
ZÁZEMÍ 
Ani deník, ani vzpomínky, ani obrázky  
ze života. Drásavá elegie o ztrátě města, 
 domu, pokoje, gauče, babičky.

DVOŘÁK, Otomar
ĎÁBEL NA ŘETĚZU
Strhující román přibližuje dramatický osud 
sázavského opata Prokopa, mocného mága, 
léčitele a světce, českého Merlina,  
nejzáhadnějšího z našich národních patronů.

SIMONS, Paullina
TAŤÁNA A ALEXANDR
Pokračování legendárního románu  
Měděný jezdec.

MACEK, Petr
IVA JANŽUROVÁ VČERA, DNES A ZÍTRA
Autorizovaná biografie jedné z našich  
nejlepších hereček.

Výpůjční doba od září

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

KNiHOVNA  
 Mníšek pod Brdy JAZAIRIOVÁ, Pavla

JEDINÝ SVĚT
Známá novinářka a spisovatelka vybírá  
pro svou novou knihu z pozoruhodných  
cestovatelských poznatků ty, které dosud  
nezaslouženě zůstaly stranou knižního 
zpracování.

pro dĚti

DOSKOČILOVÁ, Hana
ŠIMSA
Některé děti jsou tak hodné, až jsou protivné. 
Ale Šimsa ne! Je s ním legrace, umí vymýšlet 
překvapení a dělá dobré skutky, ani o tom 
neví.

VODŇANSKÝ, Jan
JAN VODŇANSKÝ DĚTEM
Veselé písničky a básničky Jana Vodňanského 
s kouzelnými ilustracemi Ladislavy Pechové.

GROENING, Matt
SIMPSONOVI. KOMIKSOVÝ ÚLET
Komiksové příběhy podle animovaného 
seriálu.

SCHWABIKOVÁ, Kateřina
CESTY DĚTÍ DO STALETÍ
Seznam se s Kubou a Bělou, nasedni s nimi  
do stroje času a vydej se na cestu do minulosti 
naší země.

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
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poMáháMe nedoklubku!
Nabídka pomáhat rodinám nedonošených 
dětí se setkala s milým ohlasem. 

Díky všem šikovným maminkám a často  
i babičkám za spoustu balíčků se svetříky, 
bačkůrkami, čepičkami, ale i zavinovačkami, 
fusáčky a ručně vyrobenými dárky pro ma-
minky.

Všechny ušité, upletené, uháčkované, nebo 
jinak umotané výrobky jsem opět předala  
koordinátorce pro porodnici v Podolí. A všem 
vyřizuji veliké poděkování.

Jmenovitě děkuji:
Paní Magdě Hyspecké ze Zavržic  
u Příbrami za pletené čepičky a bačkůrky, 
paní Markétě Šrutové z Prahy 4 za spoustu 
háčkovaných čepiček všech barev  
a velikostí, paní Řeháčkové z Prahy 4  
za záplavu ponožtiček, paní Pavlíně  
Hermanové z Královy Lhoty u Čimelic  
za ušité zavinovačky a fusáčky, paní Marii 
Horákové z Prahy za háčkované čepičky  
a bačkůrky, paní Katce Typlové z Mníšku 
pod Brdy, která vyrobila pro maminky květy 
z organzy (zabalili jsme je do ručně  
vyrobených taštiček od maminek z MC 

Mateřské centrum OÁZA  
a Město Mníšek pod Brdy

vás zvou na

dĚtskÝ proškolní jarMark
... vybavte se na další školní rok bez stresu  

a bez tlačení se v nákupních centrech.  
Nikam už jezdit nemusíte.  

Stačí dorazit na sál Městského kulturního 
střediska v Mníšku pod Brdy a vše si v 

klidu prohlédnout a nakoupit …

Kdy: sobota 31. srpna 2013 od 9.00 hodin 
do 12.00 hodin

Kde: sál MKS, Mníšek pod Brdy

Eva Wollnerová, koordinátorka MC OÁZA

OÁZA), paní Marii Sadilové z Mníšku pod 
Brdy za háčkovaná srdíčka pro maminky, paní 
Anně Čiškové ze Řitky, která se svými dětmi 
Aničkou a Robertem vyrobila papírová srdíčka 
s přáníčky, paní Pajerové z Čisovic za pletené 
soupravičky a paní Svobodové z Mníšku pod 
Brdy za přáníčka, svetříky, ponožtičky  
a čepičky. 

Další předávání je naplánováno na září. 

Více o projektu Šikovné ruce na stránkách 
OÁZY www.oaza.mnisek.cz.  



klub spoleČenského tanCe Mníšek pod brdy
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V letošním roce slavíme 35 let 
činnosti Klubu společenského 
tance Mníšek pod Brdy. Počet 
členů, kteří se v průběhu uply-
nulých 35 let podíleli na práci 
našeho tanečního klubu, přes-
ně spočítat nedokážeme, je jich 
opravdu hodně a v řadě přípa-
dů u nás tančí už děti bývalých 
tanečníků. Přesně však máme 
evidovanou účast a výsledky 
našich párů na všech soutěžích 
a také všechna vystoupení při 
ukázkách a předtančeních v do-
savadní historii našeho taneční-
ho klubu. 

Za těchto 35 let nepřetržité čin-
nosti se naši reprezentanti do-
sud zúčastnili 2 578 vystoupení 
na veřejnosti v České republice i 
v zahraničí a vzhledem k aktivní 
členské základně se tento počet 
bude zcela jistě neustále zvy-
šovat. Jsme rádi, že v našem ta-
nečním klubu si řada tanečních 
párů vytančila nejvyšší taneční 
třídy, včetně tříd mezinárodních. 
Nejúspěšnější reprezentanti na-
šeho klubu se zúčastňovali jak 
soutěží Mistrovství republiky, 

tak soutěží zahraničních. Ti nej-
lepší se zúčastnili velmi úspěšně 
i Mistrovství světa. 

O to víc jsme rádi, že i v letoš-
ním - pro nás jubilejním - roce 
se našim reprezentantům daří 
velmi dobře. Vícemistry České 
republiky pro rok 2013 ve stan-
dardních tancích v kategorii do 
21 let se v lednu v Olomouci 
stal náš nejlepší taneční pár Vít 
Domorád – Simona Tejcová. Zisk 
stříbrných medailí z Mistrovství 
ČR je největším úspěchem na-
šich reprezentantů v dosavadní 
35leté historii tanečního klubu. 
Kromě tohoto mimořádného 
úspěchu jsou Víťa se Simonou 
v současné době na 4. místě v 
průběžném pořadí seriálu sou-
těží Taneční ligy párů meziná-
rodní třídy pro rok 2013, když 
se ve všech třech soutěžích, 
jichž se zúčastnili, probojovali 
do finále a na soutěži „Uhlířsko-
janovická parketa“ vytančili do-
konce skvělé 2. místo. V březnu 
Víťa se Simonou vyhráli tradiční 
soutěž „Mistrovství jižních Čech“ 
v Českých Budějovicích. Velmi 

dobře náš klub i Českou repub-
liku reprezentovali i na význam-
ných mezinárodních soutěžích 
„Austrian Open“ ve Vídni, „World 
Open Bassano Open 2013“ v Itá-
lii, „World Open Tilburg 2013“ v 
Holandsku, „World Open Mege-
ve 2013“ ve Francii, „World Open 
Užhorod“ na Ukrajině či na mezi-
národní soutěži „Brno Open“. Za 
mimořádný úspěch považujeme 
i 39. místo na soutěži „Blackpool 
Dance Festival 2013“ v Anglii, 
kde se probojovali až do 3. kola 
této světově proslulé soutěže, 
které se každoročně zúčastňují 
stovky tanečních párů celého 
světa. Díky těmto velmi dobrým 
výsledkům rádi zaznamenává-
me neustálý výkonnostní posun 
našeho páru, kterému v součas-
né době patří skvělé 242. místo 
ve světovém rank listu nejlep-
ších párů světa.

Na soutěžích nižších tříd se daří 
letos i dalším tanečním párům. 
Michal Žaloudek s Nikolou Je-
řábkovou si během pouhých 
sedmi týdnů vytančili třídu „B“ 
ve standardních tancích. Stačil 

jim k tomu start na 7 soutěžích,  
z nichž 5 vyhráli a na dvou soutě-
žích obsadili druhá místa. Michal 
Žaloudek s Nikolou Jeřábkovou 
vyhráli „Mistrovství Prahy“, „Po-
děbradský pohár“ v Nymburce, 
„Kladenský pohár“, „Jarní cenu 
MČ Praha 12“, „Otavský pohár“ 
v Písku, druhé místo vytančili 
na soutěži „Jarní cena NKC Nové 
Strašecí“ a na soutěži „Cena TŠ 
Salta“ v Benešově. Žádnému ji-
nému páru se nepodařilo vytan-
čit si vyšší třídu tak rychle.

Dalším párem, který si letos vy-
bojoval třídu „B“ je Lukáš Bech-
ner s Lenkou Zábojovou, kteří 
si tuto třídu vytančili v tancích 
latinskoamerických na soutěži 
v Benešově. Také další náš pár 
tř. „C“ David Šmolík - Nicola Pe-
táková se letos dokázal probojo-
vat do finále soutěží a zisk vyšší 
třídy v obou skupinách tanců je 
pro ně jen otázkou času.

Daří se i našim reprezentantům 
v kategorii začínajících párů. 
Juniorský pár Daniel Drda s Eliš-
kou Mrázovou vyhrál soutěže 
„Memoriál Bohuslava Matiáše“ 
v Kolíně, „Jarní cena NKC Nové 
Strašecí“, „Jarní cena MČ Praha 
12“, „Tábor Open“ a „Otavský po-
hár“. Kromě toho se probojovali 
na stupně vítězů na soutěžích 
„Říčanský pohár“ a „Nymburská 
pečeť“.

Finále soutěží hobby párů si 
několikrát v průběhu prvního 
pololetí letošního roku zatančili 
také Miroslav Brzobohatý s Lucií 
Bendovou. Na dvou soutěžích 
se jim podařilo vytančit bronzo-
vé medaile.

Závěrem naší informace chci 
poděkovat všem bývalým i sou-
časným členům Klubu společen-
ského tance Mníšek pod Brdy 
za odvedenou práci a skvělou 
reprezentaci v průběhu uply-
nulých 35 let. Poděkování patří 
i Městu Mníšek pod Brdy, které 
náš Klub společenského tance 
v této činnosti maximálně pod-
poruje.

Ing. Pavel Kojetín, učitel tance

Vít Domorád  
a Simona Tejcová  
se stali vícemistry ČR pro rok 2013  
(na stupních vítězů z Mistrovství ČR 
v OlomoucI – pár uprostřed)
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dobÝVání ZáMku šVédskÝMi Vojsky 5. ČerVenCe
Třicetiletá válka je v plném proudu, všude se jen pustoší a rabuje a ani 
poddaní z mníšeckého panství se v této době svému osudu nevyhnou. 
Do Mníšku přitáhla švédská vojska, která neustále shání nějaký provi-
ant. Vojáci, kteří křičí neznámou řečí, odnášejí slepice, dobytek a vše, co 
najdou k snědku. Vede je známý velitel, o kterém se ví, že nepohrdne 
žádnou kapkou alkoholu, Johann Banér. Ten zpustošil už dobrou půlku 
Čech a stále mu to není málo. Teď se píše rok 1639 a on se rozhodl srov-
nat se zemí i renesanční zámek Mitroviců, který se nachází nedaleko 
sídelního města Českého království.

Vraťte se s námi do této pohnuté doby a přijďte se podívat na volnou 
rekonstrukci bitvy a dobývání zámku Švédy. V předzámčí bude plno vo-
jáků, kteří se chystají bojovat jako o život na obou stranách. Uprostřed 
bojové vřavy měli v nepřehledných situacích nelehký úděl, často sot-
va rozeznali nepřítele od příslušníka svého pluku. Všude plno prachu 
a kouře a ohlušujícího hluku z vypálených střel kanónů, děl a dalších 
zbraní.

Bitva o zámek proběhne v letošním roce v pátek 5. července od 18 do 
19 hodin, ale bohatý program se bude konat po celý den od 11 do 17 
hodin v zámecké zahradě i na louce před zámkem. Těšit se můžete na 
vystoupení skupin historického šermu a taneční vystoupení. Představí 
se Alotrium, Manus Regis, Rebel, Fuente Ovejuna, Balteus, Nevers, Ani-
mata, Krvavý regiment, Brandýská Garda, Plzeňští střelci, Golem, Ortel, 
Regius, Taurus.

A to zdaleka není všechno. Připraveny budou i ukázky řemesel jako 
vaření piva, kovářská dílna, dále vojenský tábor z 30leté války, střelba  
z kanonu a cvičení mušketýrů. Součástí programu budou také sokolník, 
lukostřelba a samozřejmě dobové tržiště.

Celodenní vstupné pro dospělé 100 Kč,-, děti do 15 let 50,- Kč, děti do 
výše meče zdarma

Večerní bitvy se účastní 130 účinkujících a celá bude provázena slovem 
moderátora Standy Berkovce.

Na vaši návštěvu se těší pořadatelé - zámek a město Mníšek pod Brdy - 
spolu s agenturou Alotrium a sponzoři akce, Pekárna Jarolímek.

Bojujeme za každého počasí!

Unikátní divadelní představení 
bude letos v létě k vidění na zám-
ku Mníšku pod Brdy ve dnech 
16. a 17. srpna. Původní muzikál 
POSTŘIŽINY svedl na jednu scénu 
Jana Rosáka, Pavla Vítka, Lumíra 
Olšovského, senátora Jiřího Ober-
falzera a ministra Petra Bendla se 
zkušenými ochotníky. Na jevišti 
se navíc kromě lidí objevují koně, 
koza, historický náklaďáček i mo-
tocykl a třeba i více než sto let 
stará hasičská stříkačka. Diváci se 
mohou těšit na koupel Maryšky 
a paní hostinské v pivovarském 
sudu, skok pana De Giorgiho  

z pivovarského komína, na léčbu 
pomocí zázračných fulguračních 
proudů, zabijačkové pochoutky  
i výborné pivo. Vše zdobí původ-
ní hudba a odvážné pěvecké vý-
kony. 

Postřižiny jsou původním mu-
zikálem autorů Miloslava Frýdla 
(scénář) a Jana Martínka (hudba) 
vytvořeným na motivy známé 
předlohy Bohumila Hrabala. Své-
rázný profesionálně-amatérský 
soubor je hrál po celé republice 
už v letech 2008-2010, za tu dobu 
je vidělo na dvacet tisíc diváků. 

Protože celé tři roky, kdy se Postři-
žiny nehrály, o ně pořadatelé pro-
jevovali zájem, rozhodl se soubor 
muzikál vrátit na scénu, tentokrát 
v režii známého herce i režiséra 
Lumíra OLŠOVSKÉHO.

Vstupné činí 190,- Kč  
bez rozdílu věku.

Předprodej zahájen na zámku 
Mníšku pod Brdy.

V rámci vstupného na muzikál 
jsou navíc umožněny prohlídky 
expozice módy a výstavy výtvar-
ných prací paní Taťjany Krechové, 
které můžete navštívit od 18.45 – 
20.15 h.

Hrají a zpívají:
Jan ROSÁK – Dr. Gruntorád
Pavel VÍTEK – De Giorgi
Lumír OLŠOVSKÝ – Francin
Pavla ŠVÉDOVÁ – Maryška
Karel KRÁL - Pepin
Petr BENDL – pan Koloničný
Petr KAPLAN - pan Vilímek
Alena ŘÍHOVÁ – paní Koloničná
Petr ŘÍHA – statkář Souhrada
Lucie PALIČKOVÁ – hostinská  
Dorotka
Jiří CICVÁREK– kadeřnický mistr 
Boďa
Ondřej NOVÁČEK – řezník Myclík
Jan KUNA – pan Václav
Osovští hasiči, koně, koza, hasičská 
stříkačka, motoveteráni, pivo…

postřiŽiny se VraCejí do Mníšku
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13. roČník malého festivalu štrŮdl
Mníšek pod Brdy přivítá 7. září účinkující i diváky ne-
soutěžní přehlídky amatérského a studentského di-
vadla. Festival s názvem Štrůdl se letos uskuteční již 
po třinácté.Ani tento ročník, tradičně pořádaný ob-
čanským sdružením Rorejs, nemá jiné ambice než po-
bavit diváky všech věkových kategorií a přispět svým 
dílem do mníšeckého kulturního života.

V dopoledních hodinách program festivalu na farní 
zahradě (Oáza Mníšek) otevře non-verbální předsta-
vení Tančíček Adušiadáši brněnského divadla Kufr. 
Následovat bude žonglérská dílna vedená herečkami 
téhož divadla Adélou Kratochvílovou a Dášou Trávní-
kovou.

Program pro děti i dospělé bude odpoledne pokra-
čovat opět v prostorách farní zahrady, a to legendou 
o českém knížeti Svatováclavská aneb Plášť a hrubá 
halena. Kateřina Molčíková z divadla CIRKUS ŽEBŘÍK 
zde sehraje představení s prvky činoherního herectví, 
loutkoherectví a jarmarečního divadla. Na vystoupe-
ní naváže tradiční výtvarná dílna dobříšské výtvarnice 
paní Daniely Doubkové.

Na festival letos zavítá i světoznámý Bleší cirkus ma-
estra Giorgio Fame,jehož perfektně vycvičení svěřen-
ci ohromují svými odvážnými kousky. Odpolední pro-
gram zakončí koncert zhudebněné poezie ze sbírky 
Jiřího Žáčka Ahoj, moře.

Večerní rozinkou festivalového závinu, tentokráte 
pro dospělého diváka, bude Sólo pro Bedřicha.Nové 
představení divadla Anička a letadýlko se uskuteční v 
prostorách Divadélka K.

Festival je tak jako každý rok pořádán za podpory 
Města Mníšek pod Brdy.

Změny programu vyhrazeny. 

Aktuální program a další informace jsou k nalezení na 
http://rorejs.mnisek.cz/

Vážení spoluobčané,

informace o akcích a pořadech sdružení Rorejs zveřejňujeme na we-
bových stránkách sdružení (rorejs.mnisek.cz), na našem Facebooko-
vém profilu (facebook.com/rorejs.mnisek) nebo na plakátovacích 
plochách města Mníšek pod Brdy.

Můžete se též přihlásit k odběru novinek zasílaných emailem. Pokud 
tento informační kanál preferujete, neváhejte a přihlaste se. Můžete 
tak učinit zasláním emailu s požadavkem na adresu rorejs@mnisek.
cz nebo přes webový formulář na adrese http://eepurl.com/svDtz

Do Mníšku pod Brdy jezdí ze Smíchovského nádraží autobusy PID číslo 
317–321. Přesný jízdní řád můžete najít na www.dpp.cz. 
POSLEDNÍ AUTOBUS z Mníšku do Prahy odjíždí v sobotu ve 23.30 hodin.

Změna programu vyhrazena!

„DIVADLO KUFR“ s představením

„TANČÍČEK ADUŠIADÁŠI“
10:00

„ANIČKA A LETADÝLKO“ s představením pro dospělé

„SÓLO PRO BEDŘICHA“ – Divadélko K ***
*** vstupné – 80 Kč

19:30

„BLEŠÍ CIRKUS“ představí principál „Giorgio Fame“16:00

TRADIČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI 
S DOBŘÍŠSKOU VÝTVARNICÍ DANIELOU DOUBKOVOU

15:00

„SVATOVÁCLAVSKÁ aneb Plášť a hrubá halena“ 

představení divadla „CIRKUS ŽEBŘÍK“ – Farní zahrada – Oáza
14:00

ŽONGLÉRSKÁ DÍLNA S DIVADLEM KUFR
– Farní zahrada – Oáza (náměstí F. X. Svobody)
*** vstupné – dopolední blok 50 Kč / rodinné 130 Kč

po
divadle
bude

*** celodenní vstupné je 140 Kč / rodinné 300 ***
BĚHEM PROGRAMU V „OÁZE“ SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT FOTOGRAFIE GABRIELA FRAGNERA

7. září 
si Vás dovoluje pozvat do

MNÍŠKU pod  BRDY
kde v sobotu 

BUDE

Zhudebněná říkadla a básničky Jiřího Žáčka

„AHOJ MOŘE“ – Farní zahrada – Oáza
*** vstupné – odpolední blok 50 Kč / rodinné 130 Kč

16:30

Festival ŠTRŮDL by nevznikl bez finanční pomoci města Mníšek pod Brdy

dále 
děkujeme

za mediální 
podporu 

díkyplakáty vytiskl

Po skončení představení pokračuje pravidelný večerní program „Kájovy hudebky“

rorejs.mnisek.cz

13

kurZy alFa 
Milí přátelé,
dovolte, abychom Vás předběžně pozvali 
na kurzy Alfa, které začnou v posledním 
zářijovém týdnu zde v Mníšku pod Brdy,  
a to ve čtvrtek 26. 9.2013 od 19.00 hod.

Připojíme se tím k celorepublikové inicia-
tivě, kdy na téměř 200 místech republiky 
budou kurzy probíhat.

Kurzy začínají večeří, následuje krátká 
přednáška a po ní se vede diskuze na 
dané téma. Setkání je dvanáct (u nás tedy  
11 čtvrtků a jeden víkend ) a probírají se 

na nich témata týkající se Boží existence  
a křesťanské víry. 

Kurzy Alfa jsou hojně pořádané již mnoho 
let nejenom v ČR, ale téměř po celé Evropě. 
I u nás v Mníšku máme zkušenost s příjem-
nou atmosférou těchto večerů. 

Podrobnější informace přineseme v násle-
dujícím Zpravodaji či na vývěskách města.

Těšíme se na viděnou po prázdninách.

Římskokatolická farnost v Mníšku pod Brdy 
a Křesťanské společenství Praha.
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Máme za sebou skoro celé první pololetí roku 
2013 a my bychom se s vámi chtěli podělit o 
pár neuvěřitelných možná i uvěřitelných zážit-
ků z cest a akcí.

V únoru jsme úspěšně hostovali na karnevale 
mníšeckého občanského sdružení Oáza jakož-
to doprovodná hudební produkce. O této akci 
se nebudu více rozepisovat, protože report z 
karnevalu byl v minulém čísle zpravodaje. S 
příchodem března jsme se začali naplno věno-
vat přípravám akce s názvem Noční Přechod 
Brd.

Neuplynul ani měsíc a už jsme všichni stáli na 
startu tohoto jedinečného otevřeného závo-
du. V noci z pátku 5. 4. na sobotu 6. 4. 2013 se 
konal právě v Mníšku pod Brdy, pod taktovkou 
ředitele závodu Chossého (Josef Kapr), již jeho 
5. ročník. Letos se startovalo od nádražní sta-
nice Všenory, cílem byla klubovna Brdských 
zálesáků. Jako každý rok, i letos nám Chossé 
připravil několik nástrah, které jsme museli 
překonat a přitom být nejrychlejší. První z nich 
byl revizor v autobuse, který nám všem pořád-
ně zkontroloval jízdenky a velmi dbal na to, zda 
je máme poctivě označeny - kdo neměl, trest-
né body sbíral ještě před startem. Další bylo 
vyluštění tajenky podle indicií, umístěných 
ve třech tajných schránkách na trase. Hlavním 
úkolem pak bylo uvařit po cestě vajíčko natvr-
do, a to pouze za pomoci plastového kelímku. 
Někteří se tohoto úkolu zhostili po svém - zlatá 
medaile za tento úkol patří týmu „Náhradníci“, 

který přemluvili hospodské-
ho a nechali si vajíčko uvařit  
v hospodě po cestě a při tom si dali ještě pau-
zu a malý dlabanec. Snad jen dva týmy oprav-
du zkusily uvařit vajíčko v plastovém kelímku, 
ale bez úspěchu. A o co se vlastně hrálo? V 
sázce byla láhev šampaňského a hlavně celo-
životní zvěčnění na putovním pergamenu - co 
si budeme povídat, to už stojí za to vítězství. 
Do cíle dorazily všechny týmy bez ztrát na ži-
votech, zato ovšem jejich členové zkropili Brdy 
svým potem a někteří i krví. Po přechodu ná-
sledovala afterpárty, na které to nejtvrdší já-
dro vydrželo oslavovat vítězství až do deváté 
hodiny ranní, kdy byla akce ukončena.Celkem 
bylo přihlášeno 22 týmů, ovšem na start se po-
stavilo nejodvážnějších patnáct.

Děkujeme Chossému za jeho nápady a těšíme 
se na v pořadí již 6. ročník, máte chuť taky příš-
tí rok zabojovat, neváhejte a přihlaste se. 

Ani se nám nestihly vstřebat puchýře na no-
hou a už se plně rozjela příprava naší největší 
akce Čarodějnice 2013. Letos proběhl už 22. 
ročník. V loňském roce jsme hodně uvažovali, 
jak Čarodějnice ozvláštnit. Vedli jsme dlouhé 
debaty a diskuze o novém programu a myslím 
si, že nakonec se nám to podařilo vydebatovat 
a připravit nad míru dobře. Hlavní ovšem je, 
jak jste akci viděli vy všichni, co jste čarodějni-
ce navštívili.Dle bouřlivých potlesků si troufám 
tvrdit, že se inovovaný program velmi líbil. A 
co že vlastně bylo nového? Pro menší diváky 

jsme si připravili vystoupení kouzelníka On-
dry Soukupa, které sklidilo nevídaný úspěch, 
pro ty větší diváky čekala po již tradičně ča-
rovném zapálení hranice ještě ohnivá show 
Filipa Stejného. Abych nezapomněl, hranici 
nám zapálila - jak jinak - než naše čarodějnice 
z Brd! Po celou dobu hlavního programu bylo 
možné nechat se namaskovat od maskérky 
Olgy Grušové z firmy Oriflame.Celým večerem 
se jako každý rok prolínalo losování tomboly a 
také volba miss Čarodějnice 2013. A nesmím 
zapomenout na odvážlivce, kteří sebrali všech-
ny síly a zabojovali při soutěžích pro dospělé. 
Hudebně celou akci doprovodila již podruhé 
kapela Static.

K červnu tradičně patří víkend v již nepoužíva-
ném lomu Borovíčko u Sázavy s traverzem, na 
němž zkoušíme naše nervy a odvahu. Během 
těchto akcí navíc pravidelně navštěvujeme 
lezecké centrum a tam se pokoušíme vylepšit 
techniky a stupně obtížnosti v lezení (prozatím 
na umělých stěnách, jelikož, jak se říká - těžko 
na cvičišti, lehko na bojišti). 

Chcete-li o nás vědět víc, navštivte náš web 
www.brdskyzalesak.wz.cz .

Michal Járka alias Meďan, hlavní náčelník

přípraVka Fk Mníšek pod brdy na VítĚZné VlnĚ
Právě skončená sezóna 2012-2013 mníšecké fotbalové přípravky nám fot-
balovým příznivcům přinesla velký úspěch v podobě vítězství v Okresním 
přeboru skupiny C se skóre 197:40 a ziskem 39 bodů ze 14 zápasů. A samo-
zřejmě postup mezi poslední tři týmy na turnaj pořádaný FAČR na praž-
ském Strahově. Poslednímu domácímu zápasu přihlížel i pan starosta Petr 
Digrin a z jeho rukou naši nejmenší převzali pohár a ocenění za vzornou 
reprezentaci Mníšku.

Ve finálovém turnaji 9. 6. 2013 na Strahově jsme podlehli až ve finále Jese-
nici a z 27 účastníků jsme skončili druzí, což je velmi dobrý výsledek naší 
práce s mládeží.

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kdo nám po celou dobu našeho půso-
bení v soutěži pomáhali - jak rodičům,  tak sponzorům a v neposlední řadě 
i Městskému úřadu Mníšek pod Brdy.

Za FK Mníšek pod Brdy, Radomil Hošek (trenér A-UEFA)

Co se dĚje u brdského Zálesáka

Místní VÝstaVa drobného ZVířeCtVa V ryMani
Výstava zvířat v Rymani se stává hezkou tradicí na sklonku prázdnin. V letošním 
roce, tedy již počtvrté za sebou, se pár nadšených chovatelů z místní chovatelské 
organizace rozhodlo uspořádat pro děti a širokou veřejnost dne 24. – 25. 8. 2013 
letní výstavu holubů, králíků, drůbeže a exotů. Některá vystavená zvířata budou 
i prodejná. Součástí výstavy je občerstvení a příjemné posezení v domácím prostře-
dí. Výstava bude otevřena v Rymani  u místní kapličky na zahradě u Kožíšků 
čp. 644 v sobotu 24.8. od 9.00 hod do 19.00 hod. a v neděli 25. 8. od 9.00 hod. 
do14.00 hod. Udělejte si příjemnou procházku či vyjížďku do Rymaně. Vstupné pro 
dospělé je 20,- Kč, děti samozřejmě zdarma.  
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ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

uzávěrka č. 221
uzávěrka č. 221 je v pátek 23. srpna 2013  

do 10 hod. pro příspěvky dodané do podatelny mÚ,  
v pondělí 26. srpna 2013 do 8 hod. ráno  

pro příspěvky zaslané mailem.

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

VŠE PRO CYKLISTY.  Prodej kol – servis – díly – výbava. 
Mníšek p. B., Dobříšská 134 (vedle Sokolovny), tel. 606 116 163.

Čejka na jaře
Kroužek Čejka byl na jaře na několika několik výpravách.

Pozorovali jsme káňata  v okolí Sýkorováku, na  Medníku jsme pozo-
rovali vzácnou rostlinu kandík, byli jsme v pražské ZOO. Jednu sobotu 
jsme věnovali také kroužkování ptáků,odchycených do sítí.

Nejdelší  byla ale pětidenní výprava na začátku května. Navštívili jsme 
Stráž pod Ralskem, kam jezdíme už dlouhá léta na podzim. Letos jsme 
tam jeli poprvé na jaře - a opět si přírodovědci přišli na své. První den 
jsme navštívili  ZOO a Botanickou zahradu v Liberci a v dalších dnech už 
jsme zamířili do volné přírody.

Všichni  zvládli výstup na Ještěd, i když byl pokažený  vytrvalým deš-
těm. Ostatní dny už počasí přálo a tak jsme si prošli  ještě naučnou stez-
ku  „K pramenům Ploučnice“, hledali masožravé rosnatky u rašeliniště 
Černého rybníka  a  prohlédli si pískovcové útvary – např. Lesní divadlo, 
Stohánek a další.

V květnu jsme se opět zúčastnili soutěže Zlatý list v Pražské botanické 
zahradě – Čejka získala 3. místo v krajském kole.

Na léto chystáme výpravu do Vyššího Brodu.

Věra Hanousková, vedoucí

letní příMĚstskÝ tábor V Mníšku pod brdy
Zveme vaše děti na letní příměstský tábor, který se bude konat v krásné 
lokalitě brdských lesů. děti se můžou těšit např. na bojovky, skupinové 
hry, lanové překážky, míčové hry, na závěr se dočkají možná i vaření na 
ohni a dalšího dobrodružství.

kdy: 12. – 16. srpna 2013  a  19. – 23. srpna 2013
Čas: 8 – 17 hodin
kde: mníšek pod brdy - základna (pro předávání a přebírání dětí)  
v mks v lipkách – veškeré aktivity se budou konat v okolních lesích,  
v případě nepřízně počasí bude k dispozici klubovna.

VĚkoVá kategorie: 6 –12 let  
(skupina o max. počtu 8 dětí na 1 vedoucího)
skupinu povedou 2 táboroví vedoucí (skautští vedoucí s bohatou 
praxí, zdravotnickým kurzem a akreditovaným certifikátem skautského 
vůdce; vš)

straVoVání: v ceně bude zajištěn teplý oběd, případně obědový  
balíček. svačinu a nápoje si děti přinesou z domova.

Cena: 1.750,- kč /1 turnus.  
zjistěte si, zda na tábor vaše zdravotní pojišťovna přispěje. 

přihlášky na: essentia@centrum.cz  
nebo tel.: 774 278 546, 607 743 763
pořádá rodinné centrum essentia, o. s. se sídlem v mníšku pod brdy.

Děkuji Městskému úřadu Mníšek pod Brdy, Sboru pro občanské 
záležitosti na blahopřání k mému jubileu.

Zdeňka Bláhová

Podekování

Podekování 
Děkuji všem přátelům a známým za projevy soustrasti  
a slova útěchy po úmrtí mého manžela Václava Hrabáka. 
Zvláště děkuji MUDr. Alexandře Aschermannové za 
pomoc a podporu. Dále děkuji Ing. Robertu Raschmanovi 
za jeho citlivý smuteční projev při rozloučení v Příbrami.

Ludmila Hrabáková

Děkujeme faráři P.Janu Dlouhému a všem, kdo se přišli 
22.5.2013 naposledy rozloučit do kostela sv.Václava 
v Mníšku s naší drahou maminkou, babičkou a místní 
rodačkou, paní Boženou Camrdovou.

Rodiny Němečkova a Chadimova

Děkujeme všem přátelům a známým, že se v únoru 
přišli rozloučit s naším synem Honzou. Též děkujeme za 
všechny projevy soustrasti.

Dana a Jan Talůžkov

Dne 20. 6. 2013  
by oslavila moje teta 

paní Jiřina Kocourová 
100leté výročí.  

Prosíme o tichou 
vzpomínku.

S láskou, úctou  
a vděčností

Věrka a Bohouš 
Benákovi, Svrčkovi  

a Švecovi
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PC Akademie Všenory pořádá  
večerní počítačové kurzy pro dospělé,  

začátečníky i pokročilé.

Délka kurzu 2 měsíce (celkem 16 hodin).
Cena: 100 Kč/hod.
Zahájení – září 2013

Individuální školení a konzultace.
Termín a místo dle dohody.

Cena: 250,- Kč/hod.
Doprava lektora do 15 km v ceně.

Informace a přihlášky na tel. 602 395 228  
a na www.pcakademie.cz.
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iNSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN

Mníšek pod Brdy   Pražská 16
mobil.: 732 825 975, 731 253 750

Provozní doba: PO – PÁ   7.30 – 12.00
                                                   13.00 – 17.00  
                                  SO             8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

KUŘÁCI – ODVYKNETE!!!   tel.: 224 214 617, 604 207 771

HRA NA KLAVÍR
Výuka hry na klavír, klavírní doprovod sólistů. 
Uralská hudební škola (Rusko). Možnost dojíždění za studenty. 
Výuka v čestině, ruštině, angličtině. Natalia Fofanova, Davle. 
Kontakt: Mobil: +420 606 570 346; www.piano-lessons-prague.com

POZEMEK V MNÍŠKU POD BRDY – zajímavá investice již od 918 000,-  
za  stavební pozemek. Možnost výběru z posledních 4 pozemků uprostřed 
přírody v okrajové a klidné části obce. Lokalita Sequens pod lesy mezi Mníš-
kem a Řitkou. Možnost okamžité výstavby rodinných domů a dvojdomů. 
Cena za 1 m² Kč 1 680,-. Bližší info na www.pozemkymnisek.webnode.cz  
nebo na tel.čísle: 606 549 370.

Náměty, návrhy, poradenství, realizace a péče o zahradu. 
Mgr. Lucie Vorlová DiS. lucka.vorlova@centrum.cz 

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

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů,  

které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

prodej 9. 8. 2013 od 12.00 hodin  
Mníšek pod brdy – u zámku

kuřice černé, červené                stáří:12-18 týd. cena:120-180 kč

kuřice kropenaté, bílé (nesou bílá vejce) 12-18 týd.  120-180 kč   

Chovní kohoutci   12-18 týd. 120-180 kč   
   
!sortiment, stáří a cena drůbeže se mohou lišit dle aktuální nabídky!

drůbež, prosím, objednáVejte na adrese: gallus extra s.r.o.,  
pražská 8, 586 01 jihlava 

tel. 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15 h! 
gallusextra@centrum.cz
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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

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

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

ZELEŇ
  zahradnické práce    sekání trávy  
  údržba mobiliáře    plnění bazénů  
  ostatní komunální služby

Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd   2 22.1.2013   14:55:41

MNÍŠEK POD BRDY
prodej koMerČního poZeMku 9 921 m2

včetně stavebního povolení
tel.: 731 500 096
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PRODÁVÁTE BYT, DŮM, CHATU ČI POZEMEK?
PRO NAŠE KLIENTY PRÁVĚ HLEDÁME:

Výtvarník – sochař – hledá starší domek 
poblíž Mníšku, který by mohl využívat přes 
léto jako ateliér. 

Pole, louku či jiný zemědělský pozemek 
v  okolí Mníšku vhodný pro ovocný sad 
sháníme pro nadšenou pěstitelku.

Mladí manželé koupí menší byt před 
rekonstrukcí.

Podnikatel s rodinou poptává novostavbu 
rodinného domu, ideálně lokalita Pod 
Skalkou, Stříbrná Lhota apod.

Architekt koupí stavební pozemek, pro-
luku ve starší zástavbě, může být i s chatou 
či domem k demolici.

Seniorka hledá byt v Mníšeckém Edenu. 
Zdravotní důvody – potřebuje výtah. 

Programátor shání byt 2+1, pouze 
osobní vlastnictví, do 1 650 000 Kč.

Starší manželský pár ze Švýcarska poptává 
RD, rozhodující je pěkné místo. 

Pro profesionálního kuchaře hledáme 
pozemek, na který je zavedený plyn. 
Cena  1,5 – 2 mil. Kč.

Náš VIP klient koupí dům k podnikání 
i bydlení na náměstí v Mníšku.

Celoročně obyvatelnou chatu na okraji 
obce k postupné rekonstrukci sháníme 
pro rodinu z Prahy.
Cena kolem 800 000 Kč.

Dům nebo chatu nedaleko Mníšku (Černo-
lice, Kytín, Chouzavá, Voznice) do 2,5 mil. 
Kč hledáme pro klienta, který se chce vrátit 
do rodného kraje.

Nabízíte jinou nemovitost? 

Jsme schopni ji ihned nabídnout téměř 
300 poptávajícím z naší databáze.

právní servis
zajištěn

Zdeňka Benešová
realitní makléřka pro Mníšek pod Brdy a okolí

vedoucí pobočky

tel.: 728 961 519 nebo 313 034 113 

e-mail: mnisek@general-reality.cz

www.general-reality.cz 

otevírací doba: po, út, čt,  pá: 8 – 16, st: 8 – 18

Po dohodě schůzka možná kdykoliv.

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!
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MĚsto Mníšek pod brdy a říMskokatoliCká Farnost sV. VáClaVa 
Vás ZVou na tradiČní akCi

Skalecká pout 2013

Farní Zahrada  (při nepřízni počasí objekt oáza  
na farní zahradě)

10.00  diVadlo pro dĚti: loutkoVá pohádka  
diVadla krab „Žabák Žak a rak jak“

Zadní rybník (při nepřízni počasí se akce nekoná)
14.00  4. MníšeCká pouťoVá neCkyáda  

plavidla všeho druhu, vodní soutěže.  
Hrátky na vodě i na souši, aquazorbing, zajímavosti, 
zábava, občerstvení. Hraje tŘeHusk

kostel sV. VáClaVa
18.00  konCert duChoVní hudby 

Gabriela eibenová, soprán 
adam Viktora, varhany

ZáMek Mníšek pod brdy 
sobota a neděle 20. – 21. 7. / prohlídka dvou okruhů  
s názvem Bydlení drobné šlechty za první republiky.  
pro děti od 3 do 9 let jsou připraveny speciálně upravené 
prohlídky plné zábavy dobrodružství.

VÝstaVa drobného ZVířeCtVa 
Zo ČsCh Mníšek, louka u penzionu obora
sobota 20. 7. od 8.00 do 17.00,  
neděle 21. 7. od 8.00 do 13.00 hodin 

den oteVřenÝCh dVeří u hasiČŮ
sdružení dobrovolných hasičů Mníšek pod brdy
sobota 20. 7. od 9.00 do 17.00, hasičská zbrojnice

dopraVa pro úČastníky poutĚ na skalku
pro osoby se sníženou pohyblivostí  
v sobotu 20. 7. 2012 odjezd autobusu v 9.00 hodin  
ze zastávky mníšek – náměstí. odjezd zpět ve cca 15.00 hodin.

SOBOTA 20. ČERVENCE

DaLŠÍ DoProVoDnÉ aKce

NEDĚLE 21. ČERVENCE

Informace K orGanIZacI

náMĚstí F. X. sVobody – kostel sV. VáClaVa
  7.30  k účasti v poutním procesí svou hrou zve 

soubor :||:ritornello:||:
  8.00  odchod procesí na skalku   

barokní areál skalka
10.00  slaVnostní Mše sVatá  

s doprovodem farní kapely.  
mši celebruje Mons. thlic. artur Matuszek, 
rektor arcibiskupského semináře v praze

11.30  koncert farní kapely 
12.15  Vernisáž výstavy děl Milana eberla  

v kostelíku sv. Maří Magdalény
13.00  koncert k letnímu odpoledni:  

dana krausová (soprán),  
ester godovská (klavír)

14.00  Čtení z bible
15.00  pobožnost křížové cesty 

od 9.00 do 16.00 zpřístupněna poustevna 
se sousoším pieta od Jana Brokofa

náMĚstí F. X. sVobody
  8.00  pouťový a farmářský trh 

Jarmark, pouťové atrakce, představení spolků
13.00  Vítězové pěvecké soutěže brdský kos 2013 
14.00  koncert skupiny 008
15.30  koncert abba stars reViVal

17.00  koncert petr kolář
18.30  koncert skupiny juMping druMs

moderují:
Vlaď ka pirichová, aneta Christovová

Frekvence 1

restauraCe sokoloVna
21.00  pouťová zábava – hraje poruCha

Děkujeme mediálním partnerům a spomzorům



Mons. thliC. artur MatusZek 
(*23. 5. 1963 v Krzyzanowicích, Pol-
sko) je v současné době rektorem 

Arcibiskupského semináře v Praze. 
Po vysvěcení na kněze (1988, Opo-
le) působil jako farní vikář v Polsku, 
v roce 1992 byl vyslán jako misionář 
do pražské arcidiecéze. V Čechách 
působil v rámci Římskokatolické 
farnosti sv. Václava Mníšek pod Brdy 
(1992-1996) a poté ve farnosti při 
kostele sv. Ludmily v Praze (od září 
1996 do června 2006). 1. 7. 2006 se 
stal rektorem Arcibiskupského semi-
náře v Praze, v listopadu 2004 prelá-
tem Jeho Svatosti a od 1. 7. 2011 je 
rovněž nesídelním kanovníkem Krá-
lovské kolegiátní kapituly sv. Petra  
a Pavla na Vyšehradě.

petr kolář se narodil v r. 1967 v 
Českých Budějovicích, vystudoval 

na LŠU bicí, od 18 let zpíval s řa-
dou rockových kapel a věnoval se 
nejrůznějším hudebním projektům  
v nahrávacích studiích.V roce 1993 
přichází do Prahy a od tohoto roku 
začíná účinkovat v nejúspěšnějších 
českých a zahraničních muzikálech 
jako např. Dracula, Johanka z Arku 
a další. Vícenásobný držitel stříbrné-
ho Českého slavíka. V r. 2011 získal  
s písní „Navzdory hříchům“ 1. místo 
za nejhranější píseň na Rádiu Im-
puls.

diVadlo krab hraje od roku 1997 loutkové divadlo dětem z mateřských  
a základních škol. Pracuje s netradičními loutkami, které probouzejí  
dětskou fantazii. Běžně používané předměty (čepice, rukavice, hudební  
nástroje…) ožívají a proměňují se v pohádkové postavy. Hudební doprovod 
je vždy živý – akordeon, heligonka, kytara.  Pohádku „Žabák Žak a rak Jak“ 
zahraje Divadlo Krab dětem od tří let na farní zahradě v neděli 21. července  
od 10 hodin. 

Zpěvačka gabriela eibenoVá se po 
absolutoriu na Pražské konzerva-
toři a studiu v Londýně zaměřila 
především na koncertní činnost  
a interpretaci staré hudby. Spolu  
s Adamem Viktorou založila soubor 
Ensemble Inégal a později i komor-
ní těleso Pražští barokní sólisté. 
Účinkuje na prestižních hudebních 
festivalech po celé Evropě, zpívala 
také v Izraeli i Japonsku. Hostovala 
např. s Českou filharmonií, Südwest-
funk Freiburg, v Národním divadle, 
ve Státní opeře Praha nebo Divadle 
J. K.Tyla v Plzni. Natáčí pro rozhlas a 
televizi, na svém kontě má více jak 
30 CD nahrávek. Zpívala pro papeže 
Jana Pavla II, Dalajlámu i řadu vyso-
kých evropských státníků.

Varhaník a dirigent adaM Viktora 
vystupuje na hudebních festivalech 
po celé Evropě, přednáší a koncer-
tuje na mezinárodních varhanních 
kongresech, působí jako poradce  
v odborných komisích při restaurová-
ní významných historických varhan  
a nahrává pro evropské rozhlasové  
a televizní stanice. Velký zájem věnu-
je historickým varhanám a aktivitám 
usilujících o jejich záchranu a pro-
pagaci. Je zakladatelem a umělec-
kým ředitelem ojedinělého projektu 
Český varhanní festival, uměleckým 
vedoucím souborů Ensemble Iné-
gal a Pražští barokní sólisté, s nimiž 
uskutečnil bezpočet novodobých 
koncertních a nahrávacích premiér 
evropského barokního repertoáru. 

Milan eberl se narodil v Praze  
v roce 1950 jako potomek slavného 
houslařského rodu. Spolu se svým 
bratrem Karlem (v současné době 
houslistou mnichovské filharmonie) 
byl svým dědečkem od malička ve-
den k muzice a malování. Absolvo-
val SOŠV Hollarova v Praze, kterou 
ukončil v roce 1975 u profesora Ru-
dolfa Klimoviče. Soukromě studoval 
malbu u profesora akademického 
malíře Josefa Hluchého (žáka Fran-
tiška Tichého).
V malířské práci Milana Eberla se 
odráží jeho blízký vztah k hudbě, 
přírodě a kráse a jeho citový vztah 
k životu a lidem. Kromě malby se 
Milan Eberl věnuje také grafice, perokresbě, řezbářství a jiným výtvarným 
činnostem. Jeho práce můžeme nalézt, kromě tuzemských galerií a soukro-
mých sbírek, také v USA, Kanadě, Německu, Rusku, Švédsku a Austrálii.

Skupina abba stars reViVal oslavila na podzim roku 2009 pětileté výročí 
své existence. Během této doby se stala jednou z nejúspěšnějších světo-
vých revivalových skupin, odehrála přes 600 koncertních vystoupení u nás  
i v zahraničí a získala si respekt fanoušků i kritiků. Má na svém kontě 2 CD 
(Na podzim roku 2006 převzala platinovou desku za 40 tisíc prodaných no-
sičů), mnoho televizních vystoupení a několik zajímavých cen – ta poslední 
z Francouzské televize FT 1 z podzimu 2009 ze soutěže „Nejvěrnější dvojníci 
na světě“, kterou sledovalo 70 mil. lidí.
Aktuální sestava: Dan Dobiáš – kytara, zpěv, Petra Peterová a Beatrice Todo-
rová – zpěv, Michal Vaněk - klávesy

Bubenickou kapelu juMping druMs založil v roce 2000 profesionální  
bubeník, lektor a muzikoterapeut Ivo Batoušek. Spolu s ním vystupují  
perkusionisté Jindřich Jakubal, Milan Dolák, Pavel Černý, Jiří Švéda  
a Zuzana Nagyová. Skupina vystupuje na mnoha prestižních akcích,  
hudebních festivalech, městských slavnostech. Podílí se na realizaci  
hudebních, komerčních, vzdělávacích a charitativních projektů. 13 let 
na hudební scéně, 150 až 200 koncertů ročně, 6 nahraných CD a jedno 
DVD. Rytmy, zvuky a tóny inspirované hudbou všech kontinentů – to jsou  
Jumping Drums.


