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MĚSTEČKA POD SKALKOU

ZHODNOCENÍ A OHLÉDNUTÍ 
ZA ROKEM 2013
Jak se dařilo v minulém roce splnit všechny 
investiční záměry obce? 
Tak z osmdesáti procent. Pokračovali jsme ve 
výstavbě kanalizace a vodovodu na Stříbrné 
Lhotě, která se letos dokončí. Také další 
ulice Starého sídliště dostaly nový povrch 
a chodníky. Na Starém sídlišti se nám podařilo 
opravit větší rozsah, než jsme původně 
plánovali. Celkově se dá říci, že jsme minulý 
rok výrazně více investovali do komunikací 
a chodníků, než se plánovalo. Ocenili to hlavně 
lidé v ulici Ke Škole, Nová, Severní, U Nádraží, 
v Rymani a další.

Také se velmi posunula výstavba nové 
volnočasové budovy v  Rymani. Myslím, že 
v létě bude připravena k provozu. Svůj prostor 
zde najdou hasiči, fotbalisti a další občanské 
aktivity. Pro naše „malé umělce“ jsme rozšířili 
i základní uměleckou školu a s přispěním paní 
ředitelky Junkové jsou nové učebny s velkým 
úspěchem užívány, a to od podzimu 2013.

A naopak, co se nepodařilo? 
Bohužel se nám nepodařilo zahájit rekonstrukci 
mníšecké základní školy v tom rozsahu, jak 
jsme plánovali. Především se zdržela výběrová 
řízení na nové třídy v prostoru školních 
dílen. Toto budeme muset dohnat letos. 
Také se nám nepodařilo zahájit rekonstrukci  
a odvodnění ulice Na Oboře. To mrzí mě, 
neboť bylo vše připraveno. Bohužel jsme při 
vytyčování inženýrských sítí v terénu zjistili, že 
skutečnost je odlišná od plánů a navrhované 
řešení odvodnění a rekonstrukce bude nutno 
zásadně změnit.

Jaký je stanovený fi nanční rozpočet obce pro 
rok 2014?
Naše město schvaluje rozpočet pro rok 2014 
zpravidla v únoru nebo v březnu. 

V tuto chvíli tedy není znám. Předpokládám 
ale, že největší objem fi nančních prostředků 
půjde do oblasti výstavby a obnovy silnic 
nebo chodníků. 

Dále pak do zkapacitnění základní školy, kde 
jsme žádali o dotaci, a pak do fi nančně velmi 

náročných, ale málo viditelných akcích, jako je 
výstavba nové čistírny a přivaděče pitné vody.   

Jaké jsou pro tento rok naplánovány 
investice? 
Zatím jsou zařazeny především dotované akce. 
Z těch nejvýznamnějších bych uvedl výstavbu 
nového sběrného dvora, intenzifi kaci čistírny 
odpadních vod, obnovu zeleně městských 
parků a spoluinvestici na výstavbě regionálního 
přivaděče Baně II. Osobně doufám, že budou 
podpořeny i akce, kde máme požádáno 
o dotaci, nebo budeme žádat. Jde například 
o výstavbu nového fotbalového hřiště, 
kompostárnu města nebo rozšíření základní 
školy.

Budou se realizovat i jiné akce, pokud se 
nezískají požadované dotace? 
Osobně chci podporovat především další 
opravy komunikací a rozšíření kapacity 
základní školy. 

Co služby pro občany (vodné, topení, svoz a 
likvidace odpadu...) – dojde ke zvýšení cen? 
Pokud ano, jaká bude konečná cena?
Cena za likvidaci odpadu se pro obyvatele 
Mníšku v roce 2014 nezvýší. Spíše se některým 
občanům platba sníží, vzhledem k tomu, 
že cena na osobu se   u nás odvíjí od ochoty 
třídit. 

Na otázky redakce odpovídal
 Ing. Petr Digrin, Ph. D.,starosta
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Vyhlašujeme 14. ročník
pěvecké soutěže pro děti a mládež

BRDSKÝ KOS 2014,
která se uskuteční 

v sobotu 31. května 2014. 

Propozice, přihlášku a další informace získáte 
na adrese brdskykos@mnisek.cz

a v MKS Mníšek pod Brdy na tel. 318 592 280.



Vážení Mníšečtí, 
Lhotečtí a Rymaňští, 
milí přátelé, sousedé, sousedky, milé děti,
chci vám všem poděkovat za všechno dobré, co 
jsme společně prožili a překonali v loňském roce. 
Chci vám poděkovat za to, že jste v práci podporo-
vali mě, radu města i zastupitelstvo i za každý pod-
nět či radu, které jste směrem k nám vyslali. Rok 
2013 byl nabitý prací a v novém roce 2014 chceme 
taky udělat všechno pro to, aby se nám všem spo-
lečně v Mníšku pod Brdy dobře žilo.
Pokud bych měl vypíchnout jednu z věcí, která 
v Mníšku pod Brdy bude, tak je to sportovně re-
laxační park na Pivovárce, která poskytne prostor 
pro odpočinek nejen milovníkům bruslení a kol, 
ale také to bude místo zábavy pro vaše nejmenší 
i větší děti. Projekt se dlouho připravoval a já dou-
fám, že nikdo tento projekt nezhatí.
Do nového roku vám přeji zdraví tělesné i dušev-
ní, štěstí a klid na práci. Věřícím přeji Boží přízeň 
a hledajícím, aby našli radost a pokoj, který se za-
bydlí v jejich srdcích.

Všem přeji mnoho dobrého v novém roce 2014.

 Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Slovo 
starosty
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  RM souhlasila s vypsáním výběrového 
řízení na dovybavení školní kuchyně v ZŠ 
Komenského 420. 

  RM schválila podání žádosti o dotaci na 
projekt Sportovní dvůr při ZŠ Mníšek pod 
Brdy, Komenského 420, ze Středočeského 
fondu vzdělávání, sportu, volného času 
a primární prevence pro rok 2014. 

  RM souhlasila s podáním žádosti 
o účelovou dotaci v rámci Středočeského 
fondu podpory dobrovolných hasičů 
a složek IZS pro JSDH Mníšek pod Brdy.

  RM souhlasila s podáním žádosti o dotaci 
na projekt Zkapacitnění ZŠ Mníšek pod 

Brdy, Komenského 420, ze Středočeského 
FROM pro rok 2014.

  ZM schválilo Pravidla rozpočtového 
provizoria Města Mníšek pod Brdy do 
schválení rozpočtu pro rok 2014.

  ZM schválilo Pravidla pro udělování čest-
ného občanství města Mníšek pod Brdy.

  ZM schválilo kalkulace vodného a stočného 
pro rok 2014 a souhlasilo s cenami:

   – Kč 49,17 včetně DPH pro vodné,
   – Kč 33,63 včetně DPH pro stočné.

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

Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA

HŘBITOVNÍ AGENDA 
A SPRÁVA HROBOVÝCH MÍST
Obracíme se s žádostí na všechny občany, kteří mají na městském hřbitově v Mníšku pod 
Brdy pronajatá hrobová místa a dosud neprovedli úhradu za pronájem hrobových míst, 
popřípadě si nejsou jisti, dokdy je pronájem uhrazen, aby kontaktovali paní Danielu Kukolo-
vou z odboru správy majetku a investic, tel. 318 541 918, email: daniela.kukolova@mnisek.cz, 
která jim ráda poskytne potřebné informace, aby se mohly dát veškeré náležitosti do 
pořádku.  

Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

VÁNOČNÍ PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Správě lesů Kristiny Colloredo-Mansfeldové za vstřícnost a bezúplatnou po-
moc při zajištění stromků a chvojí pro Vánoční Knofl íkový trh v Mníšku pod Brdy. Darované 
vánoční stromky posloužily k výstavě „Vánoční stromky očima dětí“ a byly na náměstí 
ozdobeny dětmi ze základních a mateřských škol, spolky a sdruženími. 

Jaroslav Bednář, OSMI
Miloš Navrátil, OKS

ZPRAVODAJ NOVĚ MĚSÍČNÍKEM 
A PŘEHLED NEJBLIŽŠÍCH UZÁVĚREK
Redakční rada navrhla, aby se počínaje lednem 2014 přeměnil zpravodaj města z občas-
níku na měsíčník. Prosíme všechny přispěvatele, sdružení a inzerenty, aby nám zaslali své 
příspěvky včas. V únoru 2014 je uzávěrka zpravodaje ve středu 5. února, březnová uzávěrka 
je pak ve středu 5. března 2014.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

TROCHA STATISTIKY Z OVV 
– EVIDENCE OBYVATEL
Počet obyvatel v Mníšku pod Brdy je k datu 10. 1. 2014  5204 včetně přihlášených občanů 
jiné státní příslušnosti. Na úřední adrese, tj. na adrese městského úřadu, je z toho přihlášeno 
239 občanů. 

V současné době máme v našem městě 4 občany narozené v roce 1919, v tomto roce tedy 
oslaví úctyhodných 95 let. Je nám líto, že v listopadu zemřela nejstarší obyvatelka našeho 
městečka, která by v prosinci oslavila 102 roků a na přelomu let 2013 a 2014 zemřela další 
z nejstarších obyvatelek Mníšku pod Brdy, paní Kristina Havlová z Penzionu Pod Skalkou, 
která by v lednu oslavila 98. narozeniny.

Naopak v roce 2013 se narodilo nebo bylo přihlášeno k pobytu celkem 72 dětí, které již byly 
nebo budou slavnostně přivítány mezi obyvatele Mníšku pod Brdy.

Mirka Jeřábková, referentka OVV – evidence obyvatel

Zprávy z radnice

REGIONTOUR 2014
Mníšek a Mníšecko se již po deváté prezentovaly 
na největším veletrhu cestovního ruchu v České 
republice Regiontour a GO 2014. 

Město Mníšek pod Brdy, společně s Mikroregio-
nem Mníšecko letos opět odvezly do Brna na ve-
letrh cestovního ruchu Regiontour 2014 širokou 
nabídku turistických, kulturních a místopisných 
informací. Prezentována byla nejkrásnější místa 
Mníšecka a zajímavé turistické aktivity. 

Na vše dohlížela trpaslice Parádnice, kterou nám 
laskavě uvolnil Státní zámek Mníšek pod Brdy, 
společně s Kájou Maříkem, literární postavičkou, 
která je známá po celé zemi.  

Mníšek a Mikroregion Mníšecko se prezentovaly 
v rámci expozice Středočeského kraje. Nabízeli 
jsme nejen materiály Města Mníšek pod Brdy, ale 
také okolních obcí a zámku.  

Nejvíce zaujaly nabídky Státního zámku Mníšek 
pod Brdy a nový propagační materiál města, ve 
kterém je zcela nově průvodcem právě Kája Ma-
řík. Ten zájemce provede nejen městem, ale také 
Barokním areálem Skalka. Postavičku Káji Maříka 
zpracovala, přesně dle literární předlohy, grafi čka 
a výtvarnice Ivana Bartůňková, která bude mít na 
podzim 2014 svou výstavu v klášteře na Skalce. Na 
stranách 7 a 8 si můžete propagační materiál měs-
ta nejen prohlédnout, ale i vystřihnout a použít.

Zpět do Mníšku jsme si přivezli spoustu inspirace, 
pozitivních reakcí návštěvníků, ale také pozdravy 
od hejtmanů Josefa Řiháka a Martina Půty, kardi-
nála Dominika Duky a řady krajanů, kteří už žijí 
na jiných místech naší země, ale na Mníšek a jeho 
krásy stále vzpomínají s láskou.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS
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Zprávy z radnice

Z RADNICE 
KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2014
V letošním roce není žádná změna v systému výpočtu a úhrady ko-
munálního odpadu (popelnic). Platby budou probíhat naprosto stejně 
jako v roce předchozím. Ti, kteří jsou již zaregistrováni a nechtějí měnit 
službu svozu popelnic, zaplatí ve stejné výši a se stejným variabilním 
symbolem.

Platbu je možné uskutečnit bezhotovostním převodem nebo v hoto-
vosti na pokladně městského úřadu. 

Poplatky je třeba uhradit nejpozději do 31. 3. 2014.

Poplatek za svoz komunálního odpadu platí vlastníci nemovitostí, 
v případě bytových domů hradí poplatek sdružení vlastníků nebo oso-
ba, kterou vlastníci jednotlivých bytů pověří. Výše poplatků se stanovu-
je podle obecně závazné vyhlášky města č. 2/2012. Pokud dosud nejste 
do svozového systému zaregistrováni, vyplňte registrační list, který je 
k dispozici na internetových stránkách města nebo na městském úřa-
du. Registraci proveďte na fi nančním odboru městského úřadu u paní 
Jany Bukajové. Po úhradě poplatku vám bude dodána nádoba (popel-
nice) na zaregistrovanou nemovitost.

Pokud zjistíte, že vám stávající popelnice nevyhovuje, stačí zajít na 
fi nanční odbor k paní Bukajové a stávající registraci změnit. 

Pro trvale hlášené občany města Mníšek pod Brdy je stanoven příspě-
vek města na úhradu poplatku, a to ve výši 200,- Kč pro každého trvale 
hlášeného občana. Vyplácení příspěvku se řídí „Zásadami pro poskyto-
vání fi nančního příspěvku města Mníšku pod Brdy na úhradu poplat-
ku za komunální odpad č.1/2012“. Příspěvek je vždy vyplácen plátci, 
tj. osobě, která je uvedena v registračním listu komunálního odpadu, 
pokud přijde platit komunální odpad jiná osoba než plátce, musí být 
plátcem zmocněna k převzetí uvedeného příspěvku. 

Kontaktní osobou pro jakékoliv dotazy týkající se systému likvidace 
komunálního odpadu je:

Jana Bukajová
referentka fi nančního odboru

tel. 318 541 929
jana.bukajova@mnisek.cz  nebo odpady@mnisek.cz

Olga Šibřinová, vedoucí FO 

V AKCI aneb MĚSTSKÁ POLICIE 
MNÍŠEK POD BRDY INFORMUJE
Ani prosinec a leden, tedy konec starého a začátek nového roku, 
nepřinesly výrazný klid a pokoj. Strážníci městské policie byli nuceni 
zasahovat u mnoha jednodušších i složitějších případů a zakročit proti 
prohřeškům vůči veřejnému pořádku či protiprávnímu jednání.

Co jsme například řešili?
  při hlídkové činnosti jsme zadrželi osobu, po níž bylo vyhlášeno 
celostátní pátrání, následně jsme dotyčného předali PČR Mníšek 
pod Brdy

  několikrát jsme zajišťovali asistenci při ošetření a převozu zraněných

  opakovaně jsme zamezili sebepoškozování agresivní osoby, naposle-
dy jsme zajistili její bezpečný sestup ze střechy a následný transport 
do nemocničního zařízení

  spolupracovali jsme s kriminálním oddělením Policie České republiky 
při odhalování prodeje psychotropních látek

  odhalili jsme pachatele trestného činu obecného ohrožení pod 
vlivem návykové látky a po zjištění všech náležitostí jsme ho předali 
k dalšímu řešení PČR

  řešili jsme množství případů na úseku občanského soužití (převážně 
Hladový vrch)

  zaznamenali jsme nárůst počtu volně pobíhajících psů, po jejich
odchytu se snažíme najít a kontaktovat majitele, abychom jim mohli 
psy vrátit, pokud se to nezdaří, jsou umístěni do útulků

  kooperovali jsme s PČR při zásahu u rvačky v oblasti KD v Lipkách

  opakovaně jsme řešili rvačky v restauraci „U krbu“

  zamezili jsme nedovolenému prodeji pyrotechniky dětem a následně 
jsme případ postoupili k dalšímu řešení věcně příslušnému orgánu, 
tedy živnostenskému úřadu

  řešili jsme množství vozidel, zaparkovaných v rozporu s platnými 
právními předpisy (stání na chodníku, na zeleni, v zákazu vjezdu, 
zákazu stání), převážně v ulici Nová

  pomáhali jsme myslivcům při zabezpečení celoregionálně koordino-
vané naháňky divokých prasat, která se přemnožila a způsobovala 
škody na majetku i ohrožení na zdraví obyvatel

  podíleli jsme se na zajištění pořádku a bezpečí při konání všech
kulturních akcí, pořádaných městem

Zejména v lednových dnech jsme 
se zaměřili na kontrolu pejskařů 
a úklidu psích exkrementů. Je smut-
né, když si někdo pořídí psa, či dokon-
ce více psů, a přitom zapomene na to, 
že jejich vlastnictví s sebou nese také 
povinnosti, které se vztahují nejen ke 
zvířatům samotným, ale i ostatním 
spoluobčanům, v tomto případě ze-
jména k čistotě veřejných prostran-
ství. Ulice jsou společné pro všechny, 
a právě proto bychom se na nich měli 
chovat jako na vlastním, abychom je 
měli společně také čisté. V kontrolách 
majitelů psů  budeme s větší intenzi-
tou pokračovat.

Chtěli bychom touto cestou také poděkovat všem, kteří reagovali 
na výzvu „Pojďte se společně s námi podílet na udržování veřejného 
pořádku“. Obdrželi jsme řadu podnětů, jak telefonických, tak i rovnou 
zdokumentovaných formou MMS, a tyto podněty jsme vyřešili. 
Zapojte se tedy i vy a pošlete třeba právě fotografi i pomocí MMS 
s upřesněním místa na telefon 737 274 227, nebo mailem na adresu 
mestska.policie@mnisek.cz .

V našem městě žijeme všichni společně. Bez spolupráce s vámi, s kaž-
dým jednotlivým občanem, se veřejný pořádek udržet nedá. Společně 
se nám snáze podaří udržet město čisté a klidné.

Milan Kotouč, velitel Městské policie Mníšek pod Brdy

JAK DOPADLY REGIONÁLNÍ NAHÁŇKY 
NA DIVOČÁKY?
V prosincovém zpravodaji jsme informovali o dohodě mezi myslivci, 
honebními společenstvími, úřady a obcemi na opatřeních proti pře-
množené černé zvěři. 

Mezi největší opatření bezesporu patřila a patří koordinovaná celo-
regionální naháňka divočáků. Na konec roku byly naplánovány dvě. 
Konaly se 30.11. a 14.12. a zapojilo se do nich 16 mysliveckých sdru-
žení. Tím bylo pokryto území od Cukráku a Zbraslavi, podél brdského 
hřebene přes Mníšek až za Dobříš a dále od Dobříše k Vltavě a zpět ke 
Zbraslavi.

První naháňka byla o trochu úspěšnější, bylo odloveno 139 kusů černé 
zvěře. Při druhé naháňce pak 76 kusů. Odborná veřejnost vyhodnotila 
naháňky jako úspěšné. Důležité také je, že byla zachována bezpečnost 
a nikomu se nic nestalo. 

Při listopadovém setkání s myslivci bylo dohodnuto, že se v dubnu 
opět všichni setkáme a vyhodnotíme všechna probíhající opatření, 
tedy nejen naháňky, ale i odlov na nehonebních pozemcích, odchyt, 
prevenci mezi obyvateli a další. Po vyhodnocení účinnosti všech opat-
ření se domluví další společný postup.

Děkujeme všem myslivcům, kteří velmi uvážlivě, ale ochotně naháňky 
připravovali. Poděkování patří především Ing. Filipu Tobolkovi, Zdeňku 
Malčánkovi a Vladimíru Kocourovi. Zvláště děkujeme panu Ing. Karlu 
Obermajerovi z  dobříšského městského úřadu.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS
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OTÁZKY Z MAILŮ A DISKUZE …
Připravili jsme pro vás novou rubriku otázek a dota-
zů, které nám posíláte mailem nebo do elektronické 
diskuze. Ne všichni však internet nebo mail využí-
vají, ale přesto by bylo dobré, aby byli informová-
ni. Proto jsme se rozhodli, že nejzajímavější otázky
 a hlavně odpovědi, které by mohly zaujmout i další 
občany a čtenáře, budeme průběžně zveřejňovat.

Dotaz R. H. (e-mailem)

Vážení, v prosincovém čísle Vašeho Zpravodaje jsem si přečetl o chys-
taných změnách v provozu na Malém náměstí. Z textu vyplývá, že ni-
kdo kromě rezidentů už na Malé náměstí nevjede.  Chtěl bych se proto 
zeptat, jak máme přijet či něco přivézt nebo někoho dovézt ke svým 
příbuzným tam bydlícím?
Dále mne zajímá, kde lze odstavit vůz v případě, že využiji vlak či 
bus 317 (zastávka U kaple) při cestě do Prahy? Děkuji za odpovědi.

Odpověděl Petr Digrin, starosta

Vážený pane Holštejne, od února bude Malé náměstí pro běžnou auto-
mobilovou dopravu skutečně uzavřeno. Důvody jsou popsány v před-
chozím Zpravodaji.

Pokud chcete jet na návštěvu k někomu, kdo bydlí na Malém náměstí 
a budete tam parkovat, musí vám dotyčný rezident zapůjčit „volnou 
parkovací kartu“. Každá nemovitost, či spíše její vlastník, bude mít právě 
pro účely návštěv, dopravní obsluhy atd. jednu takovou kartu k dispozi-
ci. Ostatní vjezdové karty budou vázány na konkrétní auta. Jednoduše 
tedy - pokud zde chcete parkovat, musí vám to umožnit některý z rezi-
dentů na volnou parkovací kartu.
Na druhou otázku je odpověď přímo ve Zpravodaji. Můžete zdarma 
parkovat před zámkem, kde je místa dostatek a na autobus pak zhruba 
stejně daleko jako z Malého náměstí. Parkovat je možné také před lesní 
správou. Pěkný den.

Zpracoval Miloš Navrátil, vedoucí OKS

CO JE NOVÉHO S TŘÍDIČKOU?
Začátkem letošního roku jsme obdrželi několik neformálních dotazů 
na harmonogram výstavby, fi nancování a budoucí provozování MBÚ. 
V této věci jsme oslovili investora a stručné odpovědi přinášíme v násle-
dujících odstavcích.

V lednu byly zahájeny první přípravné stavební práce na adaptaci haly 
č. 24 průmyslového areálu UVR. Hlavní stavební činnosti začnou začát-
kem jara - a to tak, aby v letošním roce byla celá adaptace a přestavba 
haly na MBÚ dokončena. 

Město Mníšek pod Brdy využilo nabídky investora a v areálu výstavby 
dojde k umístění online kamery, kterou bude možno zcela veřejně pro-
bíhající práce sledovat.

Ve věci fi nancování je projekt výstavby MBÚ hrazen částečně z prostřed-
ků EU (asi 40 procent) a zbývající část z vlastních prostředků investora.

O budoucím provozu hovoří návrh provozního řádu MBÚ, který je dle 
požadavků města součástí vydaného stavebního povolení. V tomto ná-
vrhu provozu je stanoveno množství zpracovávaného odpadu (max. 
40 tis. tun), pracovní doba třídírny, trasy pro zásobování, množství aut 
i návrh budoucích kontrol. 

Začátkem prosince minulého roku došlo k slavnostnímu otevření nově 
rekonstruovaného vědeckotechnologického centra, které je, stejně jako 
MBÚ, součástí rekonstrukce areálu UVR. Nové vědeckotechnologické 
centrum přímo navazuje na „laborky“ bývalého UVR a bude zde, po více 
než 20 letech, opět prováděn aplikovaný výzkum. Je velkým přínosem 
pro celý region, že tato náplň činnosti se k nám vrací a průmyslový are-
ál dokáže v příštích letech nabídnout více než čtyřicet pracovních míst 
pro laboranty, chemiky a další vysokoškolsky vzdělané zaměstnance.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

NA JAKÉ INVESTICE A OPRAVY 
SE MŮŽETE TĚŠIT V ROCE 2014?
Na rok 2014 jsou již dnes připraveny některé akce, na něž město získalo 
v roce 2013 dotaci a které,  jak doufáme, se stanou přínosem pro naše 
město. O jaké akce jde konkrétně?

1. Na jaře letošního roku se začne s realizací opravdu velké revitalizace 
některých parků v Mníšku. Konkrétně půjde o parky na starém sídlišti, 
a to park za Domovem pro seniory a park na Skaleckém náměstí. Dále 
se revitalizace týká parku u Městského kulturního střediska od lipové 
aleje až ke křižovatce ulic Lhotecká – Skalecká, zbývající část zeleně na 
náměstí F. X. Svobody a pak především, kompletní revitalizací projde 
území, kterému každý Mníšečák říká „Pivovárka“. 

Historicky půjde skutečně o první zásadní obnovu této části města 
a to tak, aby se park „prosvětlil“, nevhodné stromy odstranily, upravily 
se cesty a vznikl prostor pro odpočinek a sportovní aktivity. Celý projekt 
terénních úprav a zeleně můžete najít na internetových stránkách měs-
ta. Na úpravu terénu a zeleně naváže návrh vedení jednotlivých tras 
a využití ploch. Návrh bude v průběhu prvního čtvrtletí konzultován 
v orgánech města, v diskusi a bude zveřejněn.    

2. Určitě jste si všimli, že na křižovatce u základní školy je instalovaná 
nová kamera, kterou sleduje naše městská policie. Kamera je totiž sou-
částí většího projektu, a to rekonstrukce celé křižovatky a přilehlých 
ulic. V průběhu letošního roku totiž projdou ulice Nádražní, Ke Škole 
a křižovatka u „základky“ velkou rekonstrukcí. Cílem bude vytvořit 
u školy dostatek parkovacích míst pro místní, „nakládací a vykláda-
cí“ místo pro naše školou povinné děti, novou a větší autobusovou
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PROJEKT CZECH POINT – důležitý 
mezník vztahu OBČAN – STÁT

Projekt Czech POINT se stal iko-
nou modernizace státní správy 
a „úřední úkony“, které byly ještě 
před několika lety nemyslitelné, 
je možné získat hned a na jednom 
místě. Například výpis z katastru 

nemovitostí nebo výpis z rejstříku trestů, to znamenalo dojet i do velmi 
vzdálených míst a vystát frontu, mnohdy i několikrát. Nyní je možné ne-
jen již zmíněné výpisy pořídit v podstatě na kterémkoliv obecním nebo 
městském úřadu nebo na poště.

Na našem městském úřadě funguje Czech POINT od roku 2008 a je to 
jedna z nejvíce využívaných služeb klientům úřadu. Rádi bychom vás 
proto informovali o všech současných možnostech, které tento „Český 
podací ověřovací informační národní terminál“ nabízí.

Kromě známých agend jako jsou: výpisy z katastru nemovitostí, z ob-
chodního, živnostenského a insolvenčního rejstříku, výpisy z rejstříku 
trestů fyzických i právnických osob, výpisy z bodového hodnocení řidi-
če je to dále seznam kvalifi kovaných dodavatelů a také rozsáhlá agenda 
informačního systému datových schránek. 

V případě datových schránek jsou nejvyužívanějšími formuláři Žádost 
o zřízení datové schránky a Oznámení o zneplatnění přístupových úda-
jů a vydání nových, které je nutné v případě, kdy nebylo uživatelem 
včas změněno heslo do datových schránek.

Dále je možné na pracovišti Czech POINT nechat provést autorizovanou 
konverzi dokumentu z elektronické podoby do listinné a naopak z lis-
tinné podoby do elektronické.

V agendě základní registry lze vydávat výpisy a veřejné výpisy údajů 
z registru obyvatel a osob a požádat o změnu těchto údajů.

Mezi ostatní podání patří formulář registru účastníků provozu modu-
lu autovraků ISOH a formuláře registru živnostenského podnikání pro 
fyzickou i právnickou osobu, kdy lze tyto formuláře prostřednictvím 
městského úřadu odeslat příslušnému úřadu živnostenskému.

Na stejném pracovišti provádíme také tzv. vidimaci a legalizaci podle 
zákona o ověřování. Při vidimaci se jedná o ověření shody opisu nebo 
kopie s listinou, při legalizaci se jedná o ověření pravosti podpisu.

Miluše Ptáčková, referentka OVV, pracoviště Czech POINT
Miloš Navrátil, vedoucí OKS
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INFORMACE POLICIE ČR 
O PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH POLICISTŮ
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje v současné době přijímá 
nové policisty do služebního poměru v rámci Středočeského kraje.

Veškeré informace pro případné zájemce budou poskytovány během 
informativní schůzky, která probíhá vždy ve středu v 9.00 hodin na 
Krajském ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 
156 64  Praha 5 – Zbraslav a dále na telefonních číslech:

  Bc. Adéla Merhulíková 974 861 775 (607 007 948), 
krps.op.nabory@pcr.cz

  Miluše Chomátová 974 861 764 (724 210 547),
krps.op.nabory@pcr.cz

  Mgr. Věra Hurdová 974 861 750,
krps.op.nabory@pcr.cz

Mgr. Bc. Zbyněk Flekal, vedoucí odboru, PČR

Stalo se již tradicí, že v Mníšku slavíme Silvestra o něco dřív, už před-
poslední den v roce – tedy 30.12. Všichni se na Předčasného Silvestra 
těší jako na završení městských vánočních slavností a kulturních akcí. 
Obyvatelé města, ale i hosté a návštěvníci Mníšku zaplnili celé náměstí. 
Vypadalo to skoro jako na pouti.
Oslava konce roku 2013 probíhala od 17 hodin na náměstí F. X. Svobo-
dy. Živě hráli Martin Hrubý (Bůhví), Adéla Mašková (FaK) a Vašek Mašek 
(FaK), pro tento večer speciálně jako skupina Proxima Band. Pro dospělé 
bylo nachystáno svařené víno a pro děti horký čaj. Všichni si ale mohli 
pochutnat i na pečených kaštanech, staročeském trdelníku a řadě ji-
ných lákadel. 
Sváteční slovo a novoroční pozdravení všem přednesli místostarosta 
Vlastimil Kožíšek, starosta města Petr Digrin a se svým poselstvím do 
roku 2014 se přidal i Jan Dlouhý, mníšecký farář. Slavnostní podvečer 
vyvrcholil v 18 hodin efektním ohňostrojem. Ten rozzářil nejen kostel, 
ale i náměstí a oblohu. Jakmile ohňostroj utichl, zazněla státní hymna 
v podání mezzosopranistky Martiny Talpové. Naše krásná hymna byla 
v jejím podání dech beroucí a stejně jako ohňostroj sklidila veliký po-
tlesk.
Již teď se těšíme na dalšího Předčasného Silvestra, na úterý 30. 12. 2014. 
Přejeme vám vše dobré a hodně zdraví v roce 2014.

Tereza Středová, OKS

PŘEDČASNÝ SILVESTR 2013 
NADCHL OHŇOSTROJEM I HYMNOU

zastávku a především nově rekonstruovat ulice Nádražní a Ke Škole, aby 
byly průjezdné v obou směrech. Tento problém se týká především ulice 
Nádražní, kde se často v obou směrech projet nedá.  

3. Pro rok 2014 se také fi nalizuje příprava akce opravy a odvodnění ulic 
K Remízku, Prostřední a V Lipkách. Celá akce se v důsledku novely ně-
kterých zákonů při organizaci výběrového řízení zdržela a bude reali-
zována v letošním roce.  Rozsah úprav silnic je velký. Obsahuje jak od-
vodnění ulic novými koryty směrem do Lipek, tak vybudování nových 
zpevněných povrchů včetně odstavných míst pro auta a jednotlivých 
vjezdů k rodinným domkům. Velký důraz je kladen právě na odvodnění 
ulic, a to tak, aby voda při běžných deštích nestékala ze silnice na po-
zemky pod ní.  

Jan Junek, referent OSMI

OPRAVY VE MĚSTĚ
Koncem loňského roku byla provedena řada oprav na bytovém fondu,
a to konkrétně v bytovém domě v ulici Rudé armády č. p. 555. Dům 
prošel kompletní výměnou oken v bytech a k úplnému dokončení zbý-
vá provést výměnu ve společných prostorách a suterénu domu, kde je 
archiv města a sklepní prostory. Doufáme, že nová okna v městských 
bytech pomohou jejich nájemníkům ušetřit na nákladech za vytápění 
a zlepší kvalitu bytů. Okna se také měnila na Hladovém Vrchu č. p. 598. 
Současně s okny se měnily i vstupní dveře. 

Koncem letošního roku bylo uspořádáno i výběrové řízení na dodání 
nové gastro techniky pro naši školní kuchyni. Jde o nákup nového kon-
vektomatu a dalšího vybavení za více než půl milionu korun. Věříme, že 
nové vybavení pomůže zlepšit kvalitu i pestrost jídel, které naše kuchy-
ně nabízí. Nesmíme také opomenout, že v kuchyni základní školy byla 
vyměněna i zbylá okna. 

V letošním roce, a to v prvním čtvrtletí, bude provedena výměna oken a 
vstupních dveří i v hasičské zbrojnici Mníšku pod Brdy. Vyměněná okna 
budou kvalitní plastová. 

Kromě těchto prací byla provedena dosti náročná oprava komunikace 
spojená s výstavbou opěrné zdi v ulici Za Rybníky u hráze mezi Zámec-
kým a Prostředním rybníkem. Byla provedena kompletní oprava hřbi-
tovní zdi – jak část zděná, tak i oplocení. 

V tomto roce se počítá s dokončením výměny společných oken na č. p. 
555 a č. p. 598 včetně nátěru plechové střechy, výměnou vodovodních 
rozvodů v č. p. 519 a drobnými úpravami v bytech.

Problémem nadále zůstává vandalismus ve městě, ničení autobusových 
zastávek, dopravních značek a ostatního mobiliáře města. Tyto opravy 
jsou zbytečně vynaložené peníze a bylo by možné tyto prostředky pou-
žít na jiné, důležitější účely.

Jaroslav Bednář, referent OSMI

DOBROVOLNÝM 
HASIČŮM NA MNÍŠKU A VE LHOTCE  
PATŘÍ PODĚKOVÁNÍ
Rok 2013 byl pro naše hasičské jednotky rušný. Oproti minulým rokům 
vyjížděli k požárům a dalším mimořádným událostem skoro o třetinu 
častěji než v roce 2012. Nebylo to způsobeno pouze jarními povodně-
mi, které se staly skutečně zatěžkávací zkouškou našich jednotek a kde 
především hasiči z Mníšku a Stříbrné Lhoty obstáli na jedničku. Zasaho-
vali nejen na Mníšku, ale pomáhali  i v okolních obcích – ve Všenorech, 
v Řevnicích, v Letech a jinde. Jenom z Mníšku vyjeli naši hasiči v mi-
nulém roce celkem 79x, a to při dvanácti členech jednotky znamenalo 
investovat mnoho volného času na úkor  rodin nebo zájmů. 
Nebyli to pouze členové výjezdové jednotky, ale i ostatní členové sdru-
žení, kteří odpracovali na údržbě techniky další hodiny a hodiny dob-
rovolné práce. Za tuto dobrovolnou a náročnou činnost jim patří velké 
poděkování.

Za radu města Ing. Petr Digrin, Ph. D., starosta 

CHCETE SE STÁT PŘÍSEDÍCÍ NEBO 
PŘÍSEDÍCÍM OKRESNÍHO SOUDU 
PRAHA-ZÁPAD?
Okresní soud Praha-západ hledá přísedící pro volební období 
2014-2018. Zvolení přísedící se podílejí na rozhodovací činnosti soudu 
prvního stupně v trestních a pracovně právních věcech. 
Přísedící volí zastupitelstvo města z navržených kandidátů. Může se 
jím stát občan České republiky, který je způsobilý k právním úkonům 
a který:

  musí být bezúhonný, s morálními vlastnostmi poskytujícími záruku 
řádného zastávání funkce, 

  v den zvolení dosáhne věku 25 let a souhlasí se svým zvolením, je při-
hlášen k trvalému pobytu v obvodu městského zastupitelstva nebo 
v něm pracuje,

  předložil negativní lustrační osvědčení.
Po svém případném zvolení a všech dalších procesech je přísedící za-
školen. Slib se skládá k rukám předsedy okresního soudu. Zpravidla 
se předsedající senátu řídí tím, aby přísedící nezasedali více dnů jak 
20 dnů v kalendářním roce. 
Zájemci mohou zaslat své osobní údaje, přesné informace o bydlišti, 
svém pracovišti a stručné profesní sebehodnocení na adresu: Měst-
ský úřad Mníšek pod Brdy, tajemnice městského úřadu, Dobříšská 56, 
252 10 Mníšek pod Brdy  nebo  na e-mail vera.landova@mnisek.cz,   
a  to do 28. 2. 2014.

Věra Landová, tajemnice, vedoucí OVV
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CO A JAK S NOVÝM ÚZEMNÍM 
PLÁNEM? 
Většina lidí vnímá územní plán jako dokument, který určuje, kde 
se bude stavět a kde ne. Už jen při vyhlášení, že se bude nový 
územní plán zpracovávat, přišlo v termínu pro podání návrhů asi 
500 žádostí. Minimálně 95 % z nich byly žádosti vlastníků po-
zemků požadujících, aby se z jejich pole či louky staly parcely 
pro rodinné domy. Tato motivace je čistě ekonomická. Vždyť 
cena se rázem navyšuje cca 100x. Oproti tomu byly pak v ma-
lém zlomku podány žádosti v rovině veřejného zájmu – umís-
tění hřišť pro děti, umístění zelených ploch – záměry týkající se 
životního prostředí či zajištění míst pro občanskou vybavenost 
– obchody, služby.  Z toho vyplývá, že zájmy ekonomické jsou 
oproti veřejným cílům územního plánu v převaze. Určitě by se 
našly další oblasti zájmů. Ty se však nyní projevily málo, nebo 
vůbec. Například by to mohly být zájmy průmyslových podni-
ků. Ty se v požadavcích projevily mizivě. Až snad na vynucenou 
potřebu ČEZu na výstavbu nové transformovny v oblasti mezi 
Kovohutěmi a silnicí do Čisovic.

Ale k věci. V jakém stavu se nachází příprava územního plánu 
a jak postupovaly přípravné práce?

Protože stávající plán z roku 1993 se čtyřmi aktualizacemi je již 
zastaralý a změnily se jak podmínky, tak legislativa, schválilo 
zastupitelstvo v roce 2011 záměr zpracovat nový územní plán. 
Také to v té době stanovoval zákon s termínem zpracování do 
r.  2015. To však bylo novelou zákona odloženo.

V roce 2012 byl ve výběrovém řízení vybrán „pořizovatel“, kterým 
je pan architekt Kindl. Jeho úkolem je činit všechny procesy při 
zpracování tak, aby byly v souladu se zákonem, pravidly a před-
pisy.  Aby byl plán právně v pořádku a nemohl být zpochybnitel-
ný a napadnutelný. (Například jako před několika lety v Peci pod 
Sněžkou, kde na základě zrušení jeho části soudem nebylo mož-
né využívat některé pozemky k účelu, kterému měly sloužit.)

V tomtéž roce (2012) byl vybrán „zpracovatel“. Tím je pan archi-
tekt Salaba. Jako urbanista má za úkol provést vyhodnocení 
všech vstupních podkladů a navrhnout budoucí vizi, jak by se 
město mělo vyvíjet.

Kromě sumarizace všech podkladů o území (tzv. ÚAP – územ-
ně analytické podklady) proběhla také řada různých anket. Zá-
roveň komise pro územní plán zřízená radou města připravila 
podklady o potřebách města. Ve spolupráci se zpracovatelem 
a pořizovatelem bylo připraveno zadání územního plánu. To 
určuje prvotní zadání, jakým směrem by se mělo město rozví-
jet, jakou asi velikost by mohlo v budoucnu mít a která území 
mají být pro budoucí rozvoj prověřována. Komise při diskusi 

o budoucí možné velikosti města vycházela zejména z demo-
grafi ckých údajů. Město se v posledních cca 10 letech rozvíjelo 
podstatně rychleji a nárůst počtu obyvatel se významně proje-
vil v nárůstu počtu obyvatel. Přiložené grafy demografi ckého 
vývoje to jednoznačně dokumentují. Dále pak byl vzat v po-
taz výsledek anket, aby se město nerozvíjelo příliš intenzívně 
a rychle. 

To nejdůležitější na celém zadání je podle mého přesvědče-
ní skutečnost, že stanovení ploch pro budoucí rozvoj by mělo 
respektovat budoucí kapacitu města na hranici cca 7 tisíc 
obyvatel (roční nárůst počtu obyvatel cca 100-150). Zároveň 
byly do zadání vtěleny požadavky na prověření a určení do-
statečného počtu míst pro budoucí rozvoj dalších veřejných 
potřeb (plochy pro obchody, školství, kulturu, veřejná prostran-
ství, sportoviště atd.).

Zadání je obecný záměr, který posoudily i všechny dotčené insti-
tuce. Tento záměr byl v září minulého roku schválen zastupitel-
stvem. V současnosti má zpracovatel připraven návrh územního 
plánu, se kterým bude rada města a komise pro územní plán 
seznámena v druhé polovině ledna. To, co bude pro čtenáře 
zajímavější než dosavadní popisy a diskuse, bude představení 
tohoto návrhu jak ve Zpravodaji, tak v dalších informačních pro-
středcích města.

Ke konečnému schválení nového územního plánu je však ještě 
dlouhá cesta. Předepsané legislativní postupy dávají odhad do 
konečného dopracování cca ještě jeden rok. V této době vás bu-
deme daleko více seznamovat s procesem zpracování než dopo-
sud, protože budou konkrétní návrhy na rozvoj města.

Vím, že územní plán nebude moci uspokojit všechny zájmy 
a záměry. Zejména ne ty ekonomické na přeměnu polí a luk na 
stavební parcely. Zpracovatel vyhodnotil všechny tyto záměry 
a zpracoval odhad počtu obyvatel, pokud by se všem těmto po-
žadavkům vyhovělo. Město by dle těchto požadavků mělo mít 
přes 20 000 obyvatel. To jde proti všem výsledkům diskusí a an-
ket mezi obyvateli města.

Závěrem si dovolím ještě jednu upoutávku. Mezi městem a sta-
vební fakultou obor architektura ČVUT probíhá v posledním cca 
půl roce spolupráce. V rámci projektu spolufi nancovaného EU 
zpracovávají studenti návrhy na to, jak by mělo být zastavěno 
předzámčí a oblast rozšíření školy. Nyní studenti své práce ode-
vzdávají a jsou vystaveny na fakultě. Předpokládám, že dojde 
k dohodě a všechny práce budou moci být vystaveny i u nás. 
Většinu návrhů představíme i na stránkách Zpravodaje. Snad 
i s anketou o nejatraktivnější architektonický záměr.

Jiří Zápal, pověřený zastupitel pro zpracování ÚP
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Vážení čtenáři, dovolte nám, 
abychom vám představili 
novou rubriku, věnovanou 

našim sousedům v mníšeckém 
regionu. Mnohdy známe vzdá-
lené i vzdálenější místa, země, 
ostrovy. Cestujeme nejen po Ev-
ropě, ale i do nejvzdálenějších 
míst naší planety. A mnohdy 
se nám stává, že ani nevíme, co 
máme „za humny“. V této nové 
rubrice vás budeme každý mě-
síc postupně a rádi seznamovat 
s historií a současností všech 
obcí Mikroregionu Mníšecko. 
Texty budou doplněny dobový-
mi pohlednicemi a fotografi e-
mi. Věříme, že tato nová rubrika 
vhodně doplní náš zpravodaj, 
od letošního roku měsíčník. 

Mikroregion Mníšecko je registro-
ván od roku 1992 a tvoří jej cel-
kem 13 obcí: Bojanovice, Bratří-
nov, Čisovice, Hvozdnice, Jíloviště, 
Klínec, Kytín, Líšnice, Měchenice, 
Mníšek pod Brdy, Nová Ves pod 
Pleší, Trnová, Zahořany. Hlavním 
principem činnosti je společné 
jednání o společných postupech 
ve správě věcí veřejných. A spo-
lečné stanovisko obcí mikroregi-
onu je silnějším hlasem, než hlas 
jednotlivé obce.

Dnes se všichni snaží získat zájem 
svých občanů a nalákat turisty na 
zajímavosti svých regionů. Náš re-
gion se svou polohou v blízkosti 
Prahy, Brdského hřebene, toku 
říčky Kocáby a s velmi bohatou 
historií má šanci patřit mezi nej-

POZNÁVÁME KRÁSY MIKROREGIONU MNÍŠECKO

BOJANOVICE – MALÁ LEČICE
Nejstarší zmínka o obci Malá Lečice je z 21. 5. 1304, v potvrzení výsad 
pro Zbraslavský klášter králem Václavem II.; originál této listiny je ulo-
žen ve Vídeňském archivu – text listiny je k dispozici ve Státním archivu 
v Příbrami. Historie této vesnice je nedílně spjata s dobříšským krajem 
i přes příslušnost k zbraslavskému klášteru. 

Obec Malá Lečice v roce 
2004 oslavila 700 let své-
ho založení. Lze se do-
mnívat, že i tudy vedla 
„Zlatá stezka z Pasova“.

V obci byla v sedmde-
sátých letech 19. století 
postavena škola a dne 
5. prosince 1874 zapsá-
na v zemských deskách 
ve prospěch obce Malá 
Lečice, která tato právo 
vložila do rukou školy 
malolečické. Škola v obci 
fungovala až do roku 
1974. Po tomto roce ji 
převzal stát. Před dese-
ti lety vlastnické právo 
získala opět obec Malá 
Lečice.

Nedílnou součástí koloritu obce je místní kaple postavená v roce 1882 
(dle pozemkové knihy SV 0790/1).

V obci Malá Lečice v současné době žije 105 obyvatel. Raritou této 
lokality je i jez na Kocábě, kde se pravidelně pořádá mistrovství České 
a Slovenské republiky a mistrovství světa v rýžování zlata. O tom, že 
obec je jednou z nejmalebnějších koutů okresu Praha-západ, svědčí 
i fakt, že nejeden z producentů fi lmů si obec i údolí říčky Kocáby vybírá 
pro natočení svých příběhů, a to hlavně pohádkových.

Helena Dufková – starostka Bojanovic

vyhledávanější a nejlepší v kraji. 
Velmi dobré podmínky jsou zde 
zejména pro pěší turistiku, cyklo-
turistiku a jízdu na koních. Kromě 
nádherné přírody brdských lesů 
se tu nachází i mnoho historických 
a kulturních památek. V obcích 
regionu se můžete setkat s lido-

vými tradicemi, jako je masopust, 
posvícení, pálení čarodějnic nebo 
stavění Máje. Obce mají bohatou 
spolkovou činnost. 

Budeme se snažit vás seznámit 
s historií Mníšecka a blízkého oko-
lí – nejen články, ale i besedami 

a přednáškami. Využíváme této 
příležitosti a žádáme všechny pa-
mětníky a rodáky o spolupráci, 
aby naše historie byla co nejlépe 
zdokumentována.

Milan Minařík, člen redakční rady
 Miloš Navrátil, vedoucí OKS
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 886, MNÍŠEK POD BRDY
(nad lékárnou) 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY – 11. ÚNORA 2014 OD 10.30 DO 16.00 HODIN.

Škola se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. konkrétně: zdravotní 
postižení (zejména žáci s mentálním postižením, s autismem, s poruchami učení a chování, s více vadami, případně 
i s jiným druhem a stupněm zdravotního postižení, případně zdravotního či sociálního znevýhodnění).

Různým speciálním vzdělávacím potřebám žáků jsou přizpůsobeny příslušné varianty vzdělávacích programů.  

Zapsány budou děti, které do 31. 8. 2014 dovrší šest let věku, nebo starší děti, které dosud z důvodu odkladu neplní povinnou 
školní docházku.

Více zde: http://zsmnisek886.webnode.cz/dokumenty/zapis-do-prvni-tridy/

Již druhým rokem je v naší škole otevřena předškolní PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA. Tato třída je určena především pro děti s odkladem školní 
docházky, které mají např. sníženou schopnost soustředit se, grafomotorické obtíže, vady řeči, nedostatečné zrakové či sluchové vnímá-
ní apod. Snahou pedagogů je vyrovnat tyto nedostatky ve vývoji dětí a připravit je k bezproblémovému nástupu do první třídy běžné 
základní školy. K tomu napomáhá především  práce v malém kolektivu (max. 15 žáků), kde je umožněn opravdu individuální přístup 
a respektování zvláštností dětí a potřeb každého žáka. 

PROČ ZVOLIT PŘÍPRAVNOU TŘÍDU PRÁVĚ V NAŠÍ ŠKOLE?
   pod vedením  speciálního pedagoga jsou žáci efektivně připravováni pro vstup do běžné  základní školy 
   absolvování přípravné třídy je pro děti s obtížemi z psychologického hlediska velkým přínosem – postupným zvykáním na školní 
prostředí se děti zbavují případného stresu a obav v roli prvňáčka, dítě poznává režim školy a postupně přivyká i školním návykům 
(přestávky a výuka, přechody do učeben, chod školní družiny a jídelny)

   příprava budoucích prvňáčků je poskytována zdarma na rozdíl od mateřské školy, kde je docházka předškoláka při odkladu školní 
docházky již hrazena 

   možnost zařazení do školní družiny, stravování ve školní jídelně Komenského 420

Zápisy probíhají průběžně do naplnění kapacity. V případě zájmu zavolejte na telefonní čísla 318 599 465 a 732 458 092 nebo 
navštivte naše webové stránky www.zsmnisek886.webnode.cz. Rádi vás ve škole uvítáme.

NEŽ JSME SE NADÁLI, PŮLROK JE ZA NÁMI ….
Na začátek mi dovolte pozvat vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v naší 
škole, který se koná 4. února od 12.00 do 16.00 hodin. Všichni jste 
srdečně zváni.

A jaké tedy bylo uplynulé pololetí? Jak jistě víte, jsme škola určená pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Primárně se zde vzdělá-
vají žáci s lehkým mentálním postižením, autisté a žáci s více vadami. 
Integrujeme také žáky s poruchami učení a chování, kteří se vzdělávají 
podle programu běžné základní školy. V současné době máme integro-
vány i tři žáky vzdělávající se podle programu základní školy speciální. 
Druhým rokem je ve škole otevřena přípravná třída pro děti, kterým 
pomáháme vyrovnat nedostatky v jejich vývoji a připravit je tak k bez-
problémovému nástupu do první třídy běžné základní školy.  

Různorodost handicapů našich žáků, různé věkové skupiny a více škol-
ních vzdělávacích programů v jedné třídě kladou na pedagogy ob-
rovské nároky a vyžadují od nich velké nasazení. Jsme malá škola tzv. 
rodinného typu, kde na sebe všichni dobře vidíme, vnímáme se zblízka 
a tudíž často řešíme různé obtíže žáků a jejich problémy jako v rodině. 
Možná i to je důvodem, proč do naší školy v letošním roce přibyla řada 
nových žáků, jak do přípravné třídy, tak do základní školy. Všem kole-
gům patří za jejich práci uznání a dík.

Žáky se snažíme vzdělávat a vychovávat nejen ve škole, ale i pořádáním 
různých akcí, které jim výuku zpestří a obohatí. Pravidelně pořádáme 
turistické vycházky do přírody, naposledy na Černolické skály. Pravda, 
vzdálenost některé žáky překvapila, ale všichni dorazili do cíle a moh-
li být na sebe pyšní, že tuto trasu zdolali. Jako každým rokem jsme se 
v říjnu podívali na Svatováclavskou pouť spojenou s návštěvou Mořské-
ho světa. Tento den zde mají žáci s postižením veškeré vstupy zdarma. 
V listopadu jsme v rámci pracovního vyučování pomohli shrabat listí na 
zahradě MŠ 9. května, průběžně se také staráme o zahradu u městské 
knihovny, kde jsme letos prvně k výuce využívali i zahradní učebnu po-
řízenou  z  grantu ministerstva životního prostředí. A mohu jen potvrdit, 
že učení v přírodě má na žáky pozitivní vliv. 

Žáci přípravné třídy a I. stupně jsou také pravidelnými návštěvníky di-
vadel pro děti, které pořádá mníšecké kulturní středisko. Starší žáci na-
vštívili v prosinci v divadle Hybernia v Praze muzikálové představení. 
Zúčastnili jsme se také výtvarné soutěže „Zlatý Zmatlík“ a – i když jsme 
nevyhráli žádnou cenu – žáky potěšilo uznání a poděkování pořadatelů 
soutěže. 

Od začátku prosince se všichni žáci pilně připravovali na vánoční be-
sídku. V pátek 13. 12. jsme ozdobili  vánoční stromeček na náměstí. 
V pondělí 16. 12. dopoledne  proběhl ve škole projektový den na téma 
„Vánoční zvyky a obyčeje“, odpoledne pak žáci předvedli rodičům a pří-
znivcům školy vystoupení s koledami a pohádkami. Starší žáci napekli 
cukroví a připravili malé pohoštění. Byli jsme velmi mile překvapeni 
zájmem a účastí rodičů a jejich poděkování po skončení besídky nás 
opravdu potěšilo. A už pomalu začínáme promýšlet scénář zahradní 
slavnosti, kterou plánujeme na červen.

Za chvíli nás čeká uzavření prvního pololetí, tak hurá do práce, aby si 
žáci mohli ještě vylepšit nějaké známky...

Mgr. Marcela Krákorová
ZŠ Komenského 886, Mníšek pod Brdy
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DO DRUŽINY STROM, POMOC JAKO HROM
V sobotu 23. listopadu se na zahradě družiny na Malém náměstí sešlo 
více jak 30 rodičů s malými pracanty, aby společně v rámci projektu
„Do družiny strom, pomoc jako hrom“ vysadili dřeviny. 

Tento projekt vznikl za podpory a ve spolupráci s občanským sdruže-
ním Oáza, občanským sdružením Fabiánek, Hnutím Brontosaurus, ZŠ 
Mníšek pod Brdy, úřadem města Mníšek pod Brdy a Ministerstvem ži-
votního prostředí ČR. Několik místních podnikatelů významně podpo-
řilo akci bezplatným poskytnutím materiálu či službami. Neméně dů-
ležitá byla silná podpora mníšeckých obyvatel, kteří na výsadby štědře 
fi nančně přispěli nebo přišli fyzicky přiložit ruku k dílu v den sázení. Nej-
větší nadšení projevili členové Fabiánku a Oázy, ale i další dobrovolníci 
usilovně pomáhali a všem bez rozdílu patří velký dík. 

Návrh výsadby byl v duchu „jedlé stromy a keře“. Proto bylo vedle okras-
ných dřevin (javor mléč, sloupový dub, stromový hloh, mochny…) do 
zahrady vysazeno několik dřevin, které poskytují různé jedlé plody - je-
řáb sladkoplodý, muchovník, moruše, josty, rybízy, kamčatské borůvky, 
beztrnné ostružiny a jahody, které jsou vysazeny ke stromům, aby děti 
neudupávaly půdu.  

Protože v listopadu již nebyly vhodné klimatické podmínky pro vý-
sadbu stálezelených dřevin, proběhne druhá fáze projektu na jaře, 
kdy budou dosazeny převážně rododendrony, hortenzie a kanadské 
borůvky. 

Věříme, že děti z družiny a z Fabiánku si nově vysázené rostliny vezmou 
pod svůj patronát a budou se o ně starat, aby jim i jejich následníkům 
přinášely co největší užitek. 

Chceme mnohokrát poděkovat všem, kteří se na výsadbě podíleli – 
ať fi nančně nebo fyzicky. Doufáme, že nové stromy a keře výsadby 
zpříjemní pobyt dětem na zahradě a ostatní alespoň potěší. 

Lucie Vorlová
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ŠKOLNÍ ROK ve 3. A 
Letošní školní rok nám velmi rychle ubíhá, alespoň většina to tak cítí, 
polovinu již máme téměř  za sebou. Než jsme se stačili rozkoukat, byly 
tady Vánoce se závěrem roku. Během uplynulých měsíců jsme se po-
stupně zapojovali do  mnoha projektů, zúčastnili se různých exkurzí, 
ve vyučování jsme nejen nabírali nové vědomosti, ale i aktivně diskuto-
vali a tvořili. Nezapomněli jsme se učit i hrou.

Na samém počátku školního roku, v rámci učiva o historii i současnosti 
města, jsme navštívili mníšecký zámek, na kterém pro nás paní Ing. Di-
grinová připravila velmi poučný program o životě šlechty v době dávno 
minulé. Zapojili jsme se do světového dne boje proti hladu, který byl vy-
hlášen na 16. října. V kruhu děti diskutovaly o pocitu hladu a o tom, jaké 
jsou příčiny hladovění mnoha miliónů dětí ve světě, ukázaly si na mapě 
nejchudší státy světa. Tato akce vyvrcholila naším posvícením, kdy jsme 
z běžně dostupných surovin pekli ve školní kuchyňce švestkové rozpe-
ky a jablkové záviny. Na konci října při společném výletu všech třetích 
tříd jsme nakoukli do výtvarného umění v pražském Veletržním paláci.

O slušném chování sice slyšíme na každém kroku, přesto někdy zapo-
mínáme tuto běžnou věc plnit. Zapojením do projektu etické výchovy 
jsme celé dopoledne diskutovali, tvořili  rodinné erby, rodinné nástěn-
ky, hledali jsme si rodiny nové, zazpívali si a  hlavně si uvědomili, že 
každý z nás má kolem sebe své nejmilejší, svou rodinu. Za vše hovoří 
zhodnocení projektu přímo dětmi, jejichž slov si velice vážím. 

Marek: „Byl to hezký nápad, který členům rodiny udělal radost.“ 
Eliška: „Uvědomila jsem si, že se máme v rodině všichni rádi.“  
Katka: „Povedlo se nám to.“ 
Adam: „Líbilo se mi to, bavilo mě to, každý člen v mojí rodině je důležitý.“ 

V rámci upevňování vztahů mezi třídami připravily děti 3. B  pro kama-
rády z naší třídy kino, nechyběly vstupenky ani malé občerstvení. Naše 
třída následně pro své protějšky ze 3. B připravila netradiční sportovní 
aktivity ve školní tělocvičně.

Na  hodinách výtvarné výchovy jsme pozorovali, přemýšleli a  tvoři-
li. Vznikly velmi hezké práce, například jsme nahlédli klíčovou dírkou 
do  své třídy, odkryli tajemství a  namalovali, co vše nosíme v  hlavě, 
zkoumali, kde bydlí skřítek Podzimníček, nezapomněli jsme na pohád-
ky a malovali si nezapomenutelného Rákosníčka. Pěkným, potřebným 
a  jistě přínosným projektem, pod vedením paní  učitelek Mgr. V. Str-
nadové a  Mgr.  A. Tupé byla akce Mandala dětem. Kolegyně zajistily 
paní lektorky, které za námi přijely až z Brna a pod jejich vedením děti 
tvořily velmi pěkné, originální mandaly. Z  každé zapojené třídy bylo 
pak dětmi vybráno pět reprezentativních mandal. Z těchto děl vybral 
pedagogický sbor v  tajném hlasování 5 nejlepších mandal ze  všech 
tříd do celostátní soutěže. Jak vypadají magické mandaly a více o sou-

těži si můžete prohlédnout na  našich webových stránkách a  manda-
ly dětí může každý svým hlasováním podpořit. Celou galerii najdete 
zde: http://centrum-mandala.cz/mandaladetem/soutez/mandaly. Hla-
sování probíhá do konce ledna. Celý projekt je uskutečněn pod záštitou 
občanského sdružení Janis, výtěžek z něho bude rozdělen lidem, kteří 
neměli to štěstí a vyrůstají bez svých nejbližších.

Po roce se opět přiblížilo adventní období, vánoční atmosféra se znovu 
vrátila do  našich srdcí. Denně jsme si připomínali staré zvyklosti a  ta 
první nám brzy pěkně hlasitě zaklepala na dveře. Byla to tradice sva-
tého Mikuláše a jeho družiny. V naší třídě jsme si čertí den velmi pěk-
ně užili, luštili jsme čertovská slovíčka, tvořili různé druhy vět, hledali 
jsme slova do stejného významového okruhu, věty pak doplňovali a sa-
mozřejmě se všichni dočkali i mikulášské nadílky. Ve školní kuchyňce 
pod rukama dětí vznikly voňavé perníčky a výborný bramborový salát, 
na kterém jsme si společně pochutnali a zároveň tím prohlubovali ka-
marádství u jednoho stolu. Udělali jsme si čas a mnoho z nás navštívilo 
Knofl íkový trh a vypustilo si balónek s přáním Ježíškovi. Poslední školní 
den před svátky jsme se sešli ve třídě u vánočního stromečku, kde měl 
každý od svého kamaráda připraven malý dárek. Poté jsme odjeli na-
sávat vánoční atmosféru do  Příbrami. Zde jsme navštívili Prokopskou 
štolu a  seznámili se se zvyky a  životem horníků v  dávných dobách. 
V Hornickém domečku jsme pak podle starých zvyků z dřevěných fo-
rem vyklopili a upekli perníčky, zazpívali si vánoční koledy, namalovali 
fi gurky z betlému, odlévali olovo a nahlédli do tajemné  budoucnosti. 
Výlet se nám vydařil a všechny děti si zasloužily pochvalu za velmi pěk-
né chování. Poděkování patří i panu Smetanovi, řidiči autobusu, za vel-
mi příjemné vystupování a cestu na naši poslední akci v roce 2013.

Rádi bychom všem čtenářům popřáli úspěšný nový rok. 
Mgr. Eva Branná
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3. ROČNÍK SOUTĚŽE SMART NOTEBOOK

ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ MNÍŠEK POD BRDY

Také vám vadí, kolik času tráví vaše děti u počítače? A jakým způso-
bem tráví čas u počítače? Také jim říkáte: „Sedíš u toho celé odpoledne! 
Kdybys tam aspoň dělal něco pořádného, užitečného!“

Užitečné učební materiály na interaktivní tabuli pro své spolužáky 
vyrobili u svých počítačů děvčata a chlapci z mníšecké školy (celkem 
25 dětí). Práce vytvořili v programu Smart Notebook a prohlédnout si 
je můžete na stránkách školy. 

Ve dvou kategoriích soutěžili žáci 1. a 2. stupně. V první kategorii zví-
tězila se svou prací Klárka Bílková z 1.B. Na druhém místě se umístila 
Markétka Netrefová z 5.A a na 3. místě Tomáš Dvořák z 5.B. Vítězem 
2. kategorie se stal Milan Fáček z 8.A, 2. místo obsadila Lucie Zemanová 
z 6.A a 3. místo získala Adéla Krsová z 6.A. 

Porota hodnotila celkem 37 prací a všechny práce byly zajímavé a pěk-
né. Všichni soutěžící obdrželi hodnotné ceny, které pořizovalo Město 
Mníšek pod Brdy, hlavní partner školy v této soutěži. Pro první tři mís-
ta v obou kategoriích si Družstvo Eurosignal  připravilo  překvapení 
v podobě Lega či fl ashdisky ve  formě šperku pro slečny. Dalšími 
sponzory, kterým bychom rádi poděkovali, jsou  společnosti IDV, o. p. s. 
a AV MEDIA, a. s. Odborným garantem soutěže byl Mgr. David Bílek 
ze společnosti IDV, o. p. s.

Každým rokem přibývá soutěžících a jejich zajímavých prací. Proto 
doufáme, že i příští rok se počet účastníků rozroste a těšíme se, jakými 
výtvory nás překvapí.

Další ročník bude vyhlášen v říjnu 2014.

Renata Bolková, koordinátorka  soutěže
ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420

Tak jako každý rok zveme budoucí žáky a jejich rodiče k zápisu do 1. tříd, 
který se koná v pondělí 3. 2. 2014 od 10.00 do 17.00 hodin. Letošní zápis 
bude náročnější, protože se k nám chystá větší počet dětí, než tomu 
bylo v loňském roce.
I letos je pro budoucí prvňáčky připravena Cesta pohádkovým lesem, 
při které budou plnit nejrůznější aktivity, za které získají razítka. Během 
cesty pohádkovým lesem paní učitelky získávají informace o dítěti jako 
např. jeho matematické představy, výslovnost, slovní zásobu, logické 
myšlení nebo úroveň hrubé a jemné motoriky. Samozřejmě nebude 
chybět oblíbená kavárna a na závěr si děti odnesou dárečky vyrobené 
žáky naší školy.

Školy

Zákonný zástupce dítěte před zápisem vyplní žádost o přijetí k základ-
nímu vzdělávání - dále bude potřebovat svůj občanský průkaz (jedná-li 
se o cizince, pas), rodný list dítěte a vyplněný dotazník s adresou ma-
teřské školy, kterou dítě navštěvuje. Dotazník bude připraven ve škole, 
nebo si jej můžete v předstihu stáhnout na našich webových stránkách 
a již vyplněný přinést s sebou. V případě, že budete žádat pro své dítě 
o odklad školní docházky, budete potřebovat doporučení z PPP a dopo-
ručení dalšího odborného lékaře. 
V současné době navštěvuje naši školu celkem 521 žáků. Na 1. stupni 
máme celkem 13 tříd s 357 žáky. Na 2. stupni je celkem 164 žáků v 7 tří-
dách. Pro příští školní rok počítáme s otevřením čtyř prvních tříd, čímž 
se kapacita školy výrazně navýší. 
Náš původní školní vzdělávací program změnil svůj název „Škola pro 
život“ a byl znovu adaptován a aktualizován tak, aby byl v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP 
ZV) a odpovídal tak požadavkům ministerstva školství. Prioritní snahou 
školy ve spolupráci s městem je snaha stát se nositelem vysoké úrovně 
vzdělanosti a určitých norem chování. Mníšecká škola není pouze zá-
kladní školou, ale je schopna nabídnout dětem a rodičům určitou při-
danou hodnotu, která v jejich očích činí školu zajímavější a zároveň jim 
něco přináší oproti běžnému a povinnému základu. Prioritně se zamě-
řuje na jazykové vzdělávání, které je dnes naprosto nezpochybnitelným 
základem pro všechny, kdo se chtějí připravit zodpovědně pro budoucí 
možnou kariéru.
Další prioritou je podpora zdravého životního stylu našich žáků, který je 
v dnešní době mnohdy opomíjen. Z tohoto důvodu byl navýšen počet 
hodin tělesné výchovy na 2. stupni.
Ve výuce se snažíme o neustálé zatraktivnění výuky zvýšením podílu al-
ternativních vyučovacích metod a používáním moderních technologií. 
V rámci DVPP jsou naši pedagogičtí pracovníci postupně proškolováni 
a vzděláváni v oblastech etické výchovy, kritického myšlení, jazykové 
přípravy, environmentální výchovy. Ve výuce klademe důraz na samo-
statné řešení problémů, skupinové práce, práce ve dvojicích, práce na 
projektech, sestavování pojmových map, práce s portfoliem žáka, indi-
viduální přístup, hodnocení a sebehodnocení a mnohé další tak, aby 
učení bylo pro děti zajímavé. 
Již při zápisu je potřeba pro své dítě zvolit jeden ze dvou rovnocen-
ných výukových programů. Vybírat lze z klasické výuky nebo progra-
mu Začít spolu. Při výběru jednoho z programů záleží na individualitě 
každého dítěte. Každé dítě má své potřeby a každému vyhovuje něco 
jiného. Zvolení jednoho z programů je potřeba zaznamenat již u zápi-
su při vyplňování zápisního listu. Podrobnější informace o programech 
a aktivitách školy si můžete přečíst na našich webových stránkách.
Zápis do 1. třídy je významný den nejen pro dítě, ale také pro jeho 
rodiče. Proto vás jménem kolektivu učitelů naší školy srdečně zveme 
a těšíme se na setkání s vámi.
Přejeme rodičům a jejich dětem, aby první vykročení k budoucímu 
vzdělávání úspěšně zvládli.

Mgr. Kamila Látalová, zástupce pro 1. stupeň 
ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420

JAK SE VYHNOUT RIZIKU? KOMUNIKACÍ A DŮVĚROU
Školní třída, děvčata a chlapci ve věku kolem 14 let přestavují 

židle a stoly tak, aby mohli sedět všichni v kruhu. Přicházím 
na blok primární prevence, který připravuje obecně prospěš-
ná společnost Magdaléna druhým rokem pro základní školu 
v Mníšku pod Brdy. Dnes jsou tématem vztahy a sex. 

Na začátku si všichni zopakují pravidla pro příští 3 hodiny: 
mluví vždy jen jeden, vše, co se zde řekne, zůstane jen mezi 

účastníky, každý může zastavit diskusi, bude-li mu nepříjemná. Násle-
duje „kolečko“, kdy každý ze žáků říká, jak si představuje ideální rande. 
Atmosféra se uvolňuje, možné bariéry v komunikaci padají. 
Při „brainstormingu“ zapisují lektorky Petra a Jesika na velký papír 
pojmy, které žáky k dnešnímu tématu zajímají. O tom, čím se papír zapl-
ní, se pak vede diskuse – zda žáci uvedeným slovům rozumějí, co je pro 
vztahy důležité, proč je podstatné, aby v partnerství či sexu nebyl nikdo 
nucen dělat, co nechce atd. 
„Smyslem programu je, aby dospívající nabyli jistotu, že se v případě 
problémů mohou obrátit na dospělé či odborníky. Podstatou je diskuse, 
ostatní formy prevence rizikového chování, jako jsou přednášky či pro-
mítání fi lmů, se ukazují jako neúčinné a mohou naopak probudit zvěda-
vost,“ říká Hana Lukešová z Centra primární prevence Magdaléna. 
Programy primární prevence se zaměřují na jevy jako jsou záškolác-
tví, šikana, návykové látky. A děti samy mohou téma ovlivnit, zajímá je 
například anorexie či otázka budoucího povolání. „Velice mě potěšila 
otevřenost studentů a jejich schopnost mluvit naprosto v klidu a bez 
ostychu o dosti osobních věcech. Tento blok primární prevence byl pro 
ně určitě zajímavý, pro někoho poučný a nikdo nevypadal, že by se nu-
dil,“ popsala svůj dojem z akce paní učitelka Renata Bolková.
Po setkání ve škole jsem nahlédla do dotazníků, které žáci na závěr vypl-
nili: „Nikdo z nás se nestyděl a dokázal o všem mluvit“, „Líbilo se mi vše, 
protože jsme měli možnost vysvětlení a názoru“. A přesně to je vedle 
poskytnutí informací cílem našich programů.

Zora Kasiková, Magdaléna, o.p.s.
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ŠKOLICÍ STŘEDISKO UVR motivuje děti v Mníšku k třídění odpadů
Tak jak se dítě učí číst 
a psát, mělo by se 
stejným způsobem 
učit chránit přírodu 
a jedním z prvních 
kroků k tomu je na-
učit se třídit odpad. 
Podpořit a rozvinout 
znalosti o třídění od-
padů u dětí předškol-
ního a školního věku 
v Mníšku pod Brdy se 
proto rozhodla spo-
lečnost UVR Mníšek 
pod Brdy a.s.

Koncem listopadu 
loňského roku připra-
vilo Školicí středisko 
UVR pro děti z mní-
šeckého klubu Mla-

dý vědec školení na téma třídění a recyklace odpadu. To proběhlo v areálu společnosti nejen 
formou naučné přednášky, ale součástí byly také kvízy a různé zábavné soutěže o pěkné ceny. 
Děti měly navíc jedinečnou příležitost vyzkoušet si chemický oblek a podívat se do části areálu, 
kde přímo viděly nakládání s odpady a jejich drcení. Na závěr dostal každý účastník osvědčení
o úspěšném absolvování školení a drobné dárky související s touto tématikou.

Jen o několik týdnů 
později, 18. prosince 
pak navštívili zástup-
ci společnosti UVR 
Mníšek pod Brdy 
místní Základní ško-
lu Komenského 420. 
Účelem návštěvy zde 
bylo předání nádob 
na tříděný odpad. 
Společně s vedoucím 
odboru kanceláře 
starosty Mníšku pod 
Brdy panem Milo-
šem Navrátilem a za 
doprovodu paní ře-
ditelky Michaely Pa-
žoutové byly nádoby 
rozneseny přímo do 
tříd ke školákům. Děti 
měly z barevných 
kontejnerů upřímnou 

radost, nádoby si sestavily a našly pro ně ve třídě rovnou i vhodné místo. Návštěva se nesla 
v příjemné vánoční atmosféře a tak děti na oplátku všem přítomným zazpívaly vánoční koledy.

„Investice do vzdělá-
vání se vyplácí, proto 
bychom rádi i v roce 
2014 naplno využili 
nového školicího stře-
diska, a to nejen na 
různé kurzy a školení 
pro naše zaměstnan-
ce či externí fi rmy, ale 
především také pro 
školy a děti z Mníšku 
pod Brdy a okolí,“ říká 
Veronika Hrůzová, ře-
ditelka Školicího stře-
diska UVR.

Více informací o školi-
cím středisku UVR na-
leznete na stránkách 
www.uvr.cz.

Pavlína Prášilová, DiS., 
Školicí středisko UVR

ZAČÁTEK ROKU 2014 V RC KLUBÍČKO 
Nový rok Klubíčku přinesl nejen radost ze vzá-
jemného shledání, ale i nové Montessori po-
můcky a aktivity. Praktický život byl obohacen 
o dětmi oblíbený louskáček na ořechy. Modré 
trojúhelníky v matematice  poskytují dětem 
možnost objevovat nové a nové obrazce. Abe-
ceda malých a velkých psacích písmen dává 
dětem proniknout do základů jazyka a ani sto-
py zvířat  nezůstávají bez povšimnutí a děti tak 
rozšiřují nové poznatky z kosmické výchovy.

V novém roce nezapomínáme na kulturní 
a vzdělávací program pro děti. V lednu s dětmi 
navštívíme dvě divadelní představení a v rám-
ci projektu recyklace se s dětmi podíváme do 
místního sběrného dvora. Čeká nás také velmi 
zajímavá akce ve spolupráci s dětmi z Mladého 
vědce, který v MKS v Lipkách vede Anička Čiš-
ková. Děti nám předvedou základní fyzikální 
a chemické pokusy, které si budou moci vy-
zkoušet nejen děti z Klubíčka, ale i jejich sou-
rozenci a rodiče. Těší nás projevený zájem ze 
strany rodičů o Montessori pomůcky, které 
budeme na této akci prezentovat.  

RC Klubíčko bude i v novém roce pořádat 
Montessori dílničky pro rodiče s dětmi od 
18 měsíců. Navštívit nás můžete každou středu 
od 17 hodin a každý pátek od 10 hodin. Bližší 
informace naleznete na stránkách www.rcklu-
bicko.cz

Přejeme vám šťastný rok 2014, plný splněných 
přání a radostí z vašich dětí. 

Těšíme se na shledání v RC Klubíčko!

Petra Špičková

MINIŠKOLKA SLUNÍČKO
Mňam mňam 
mňam, to se 
mám, to si letos 
pochutnám!

Od ledna 2014 
jsme ve Sluníčku 
změnili dodava-
tele obědů. Jídlo 
nám nově při-
pravují kuchaři 

z restaurace Lískovka (sportovně relaxační 
centrum Esmarin), která je vyhlášena svojí 
vynikající kuchyní.

Jídlo je připravováno z kvalitních a výhradně 
čerstvých surovin, je odlehčené a často dopl-
něné zeleninovými nebo ovocnými saláty.

Kvalitu a chuť nám už několik týdnů testují naši 
nejmenší - a hodnocení v podobě „nacpaných“ 
bříšek, přídavků a prázdných talířů je tím nej-
vyšším oceněním...

Pro „naše” děti to nejlepší!

Iva Zemancová
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MNÍŠECKÁ ROŠÁDA POOSMÉ
Osmého ročníku již tradičního šachového 
turnaje Mníšecká rošáda se v neděli 8. pro-
since 2013 v sále MKS V Lipkách zúčastnilo 
celkem 22 hráček a hráčů, z toho bylo 7 dětí 
(mladých slečen a hochů) a 15 dospělých. 

Uvádíme pořadí na prvních třech místech.
Kategorie děti a mládež:
1. Aneta Wojnarová
2. Martin Farda
3. Vojtěch Suchopár

Kategorie dospělí:
1. Lukáš Jandourek
2. Miloslav Volf
3. Josef Kunágl

Ceny předávali starosta Mníšku pod Brdy 
Petr Digrin a předseda Šachového klubu 
Vladimír Chudáček.

Oceněna byla i jediná šachistka v kategorii 
dospělých, paní Veronika Čecháková.

Pan starosta dále ocenil nejmladšího účast-
níka turnaje, kterým byl Petr Štěpánek a také 
Michala Ostrého, který – ač věkem patří do ka-

VÁNOČNÍ KNOFLÍKOVÝ TRH 2013
Na rozdíl od loňského roku letos byly podmínky pro tuto oblíbenou 
předvánoční akci téměř ideální – nebývalé množství návštěvníků přišlo 
jistě také díky velmi příznivému počasí.

Letošní kulturní program zahájily projevy starosty Mníšku Petra Digrina 
a mníšeckého pana faráře Jana Dlouhého. Úvodem zazpíval Mníšecký 
chrámový sbor, dále pak děti z obou mníšeckých mateřských škol a sou-
bor ZUŠ Kvítko. Novinkou bylo vystoupení pěveckých sdružení A.M.O.S 
a A.M.O.Sek. Atraktivním bodem programu bylo hromadné vypuštění 
balónků s přáníčky Ježíškovi. Na pěší zóně byla pro nejmenší návštěv-
níky připravena Andělská dílna. A jaký by to byl vánoční trh bez Živého 
Betléma a vánočních koled? Velký úspěch s nimi jako vždy sklízeli členo-
vé spolku Rorejs spolu se skupinou Fotr a kolektiv.

Tržiště doplnily stánky s vánočním zbožím, medovina, svařené víno... 
a kdo ještě neměl, mohl si tu koupit i vánoční stromek. Ozdobené 
stromečky v půlkruhu nad pramenem připravené mníšeckými dětmi 
i dospělými byly pro trh krásným doplňkem a díky počasí vydržely ještě 
dlouhou dobu neporušené...

Jarmila Balková

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. VÁCLAVA 
Vánoční pohodu a radost rozdávalo v kostele sv. Václava na první svátek 
vánoční devět hudebníků a zpěváků z Plzně. 

Plzeňský Malý lidový soubor s vedoucím Miroslavem Šimandlem, známý  
pod zkratkou MLS, vychází z tradic muzikantského a pěveckého odkazu 
štrajchových a dudáckých kapel západních Čech – hlavně Plzeňska, Žin-
kovska, Nepomucka a Chodska. Nástrojové obsazení – troje housle, dva 
klarinety, kontrabas, dudy a niněra – vytváří společně se zpěváky pestrý 
program lidových písní a instrumentálních skladeb, doprovázený mlu-
veným slovem. V Mníšku se soubor předvedl se vší parádou, v krásných 
lidových krojích. Po závěrečné písni Narodil se Kristus pán, kterou si pu-
blikum  zazpívalo spolu s účinkujícími, si spokojení posluchači vytleskali 
ještě přídavek.

Snad se s těmito mladými sympatickými lidmi nevidíme v Mníšku na-
posledy.

Jarmila Balková

Kultura, společnost

tegorie děti a mládež – pravidelně soutěží v ka-
tegorii dospělých, a to s dobrými výsledky (účast 
ve fi nálové skupině a celkové osmé místo).

Organizátoři turnaje děkují všem účastníkům za 
čestnou a aktivní hru a také všem spolupořáda-

jícím organizacím, kterými jsou Město Mníšek 
pod Brdy – Městské kulturní středisko, Šachový 
klub a o. s. Oáza.

Vladimír Novák
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VYBRANÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE ROKU 2014

Sobota 8. února 2014, 14.00
Maškarní rej OÁZY pro děti 

Sál MKS V Lipkách

Úterý 11. března 2014, 19.00
POSVÁTNÁ HORA KAILÁS,

beseda s promítáním
Sál MKS V Lipkách

Úterý 18. března 2014, 19.00
TAJEMNÁ MÍSTA BRD A PODBRDSKA,

beseda s promítáním
Sál MKS V Lipkách

Neděle 13. dubna 2014, 15.00
Zahájení výstavní sezóny v barokním areálu Skalka 

vernisáží výstavy 
Milan Eberl – OBRAZY

a koncertem klasické hudby v sále kláštera 

Neděle 13. dubna 2014, 16.30
Výstava prací 

Večerního kursu výtvarné výchovy 
při ZUŠ Řevnice

(vernisáž výstavy v kostelíku sv. Maří Magdalény) 

Neděle velikonoční 20. dubna 2014
13. VELIKONOČNÍ VESELICE S KUŘETEM

s řemeslným trhem a kulturním programem
Státní zámek Mníšek pod Brdy  

Pátek 16. května 2014, 17.00
František Plzák – OBRAZY 

(vernisáž výstavy)
Kostelík sv. Maří Magdalény v barokním areálu Skalka

Sobota 17. května 2014
BRDSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 

Náměstí F. X. Svobody  

Sobota 17. května 2014
Poberounský folklórní festival 
STAROČESKÉ MÁJE 

Náměstí F. X. Svobody  

Neděle 18. května 2014, 15.00
Radka Kuželová – OBRAZY

(vernisáž výstavy)
Klášter v barokním areálu Skalka

Sobota 31. května 2014 
BRDSKÝ KOS, 

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

Neděle 1. června 2014 
DĚTSKÝ DEN NA ZÁMKU,

kulturní program PRO DĚTI A RODINU.
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Sobota 7. června 2014
BRDSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 

Náměstí F. X. Svobody  

Sobota 14. června 2014
Pohádkový les 

Akci pro nejmenší pořádá OÁZA  

Neděle 15. června 2014, 15.00
Blanka Proksová, Zdeněk Proks 
– SOCHY, OBRAZY, FOTOGRAFIE

(vernisáž výstavy) 
Klášter a kostelík sv. Maří Magdalény v barokním

areálu Skalka

Sobota 21. června 2014
SLAVNOSTI VÍNA 

Hostinec Káji Maříka a okolí

Sobota 5. července 2014
DOBÝVÁNÍ ZÁMKU ŠVÉDSKÝMI VOJSKY

4. ročník atraktivní podívané.
Vojenské ležení, šerm pro děti aj.

Státní zámek Mníšek pod Brdy

Neděle 13. července 2014, 15.00
Alena Čížková – OBRAZY

(vernisáž výstavy)
Klášter v barokním areálu Skalka

Pátek 18. – neděle 20. července 2014
Tradiční SKALECKÁ POUŤ 

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

Zadní rybník. 

Sobota 19. července 2014, 12.15 
Eva Hernández – OBRAZY 

(vernisáž výstavy)
Kostelík sv. Maří Magdalény v barokním areálu Skalka

Pátek 8. – sobota 9. srpna 2014 
MUZIKÁLOVÉ PŘEDSTAVENÍ

Výpravný muzikál na nádvoří zámku.
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Neděle 10. srpna 2014
Pavel Hartl – TVÁŘE – fotografie 

(vernisáž výstavy)
Klášter v barokním areálu Skalka

Sobota 30. srpna 2014
HRADOZÁMECKÁ NOC 

S OHŇOSTROJEM
Státní zámek Mníšek pod Brdy

Pátek 5. září 2014, 17.00
Hana Mislerová – OBRAZY 

(vernisáž výstavy)
Kostelík sv. Maří Magdalény v barokním areálu Skalka

Sobota 6. září 2014
ŠTRŮDL – divadlo, hudba, fi lm 

Oblíbená akce pořádaná spolkem Rorejs

Sobota 6. – neděle 7. září 2014
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 

s kulturním programem. 
Barokní areál Skalka, Státní zámek Mníšek pod Brdy, 

kostel sv. Václava

Sobota 6. září 2014, 16.30
Jaroslav Bezděk – obrazy, 

Jaroslav Jocov – keramika, 
Tomáš Kohout – sochy

(vernisáž výstavy)
Klášter v barokním areálu Skalka

Sobota 6. září 2014
BRDSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 

se soutěží O putovní pohár za nejlepší Kájovy rozpíčky
Náměstí F. X. Svobody  

Neděle 14. září 2014
BĚH NADĚJE 

7. ročník humanitárně sportovní akce
Start a doprovodný program – MKS V Lipkách

Sobota 27. září 2014
BRDSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 

Náměstí F. X. Svobody  

Sobota 27. září 2014
2. MNÍŠECKÉ SLAVNOSTI PIVA 

Hostinec U Káji Maříka a okolí

Neděle 28. září 2014
SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ 
Farní zahrada a komunitní centrum OÁZA

Neděle 5. října 2014, 15.00
Otakar Dušek – MEDAILE, 

Ivana Bartůňková – OBRAZY, 
KRESBY, GRAFIKA

(vernisáž výstavy)
Klášter v barokním areálu Skalka

Sobota 18. října 2014 
BRDSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH 

Náměstí F. X. Svobody  
 

Sobota 29. listopadu 2014
ADVENT NA ZÁMKU

Státní zámek Mníšek pod Brdy
 

Neděle 30. listopadu 2014
S čerty nejsou žerty – Mikulášská

Státní zámek Mníšek pod Brdy

Neděle 30. listopadu 2014
SVĚTLO ADVENTNÍ

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

adventní prohlídky s překvapením 
– Státní zámek Mníšek pod Brdy,

adventní bohoslužba – kostel sv. Václava

Neděle 7. prosince 2014
MNÍŠECKÁ ROŠÁDA 

9. ročník otevřeného šachového turnaje
Sál MKS Mníšek pod Brdy

Sobota 13. prosince 2014
VÁNOČNÍ KNOFLÍKOVÝ TRH
Vystoupení dětí, Živý Betlém, koledy...

Náměstí F. X. Svobody

Čtvrtek 25. prosince 2014, 16.00
VÁNOČNÍ KONCERT

Kostel sv. Václava

Úterý 30. prosince 2014
PŘEDČASNÝ SILVESTR

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

Změna termínů a titulů vyhrazena
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SRDEČNĚ ZVE NA SVÉ AKCE:
Sobota 8. 2. 2014 od 14 hodin

KARNEVAL pro děti v kulturním středisku

Sobota 26. 4. 2014
ČARODĚJNICE na farní zahradě

Neděle 1. 6. 2014
DĚTSKÝ DEN

Sobota 14. 6. 2014
POHÁDKOVÝ LES 

Neděle 28. 9. 2014
SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ

Kultura, společnost

OÁZA SRDEČNĚ ZVE 
 NA VÝTVARNÉ DÍLNY 
Všechny dílny probíhají v prostorách Oázy v MKS 
v Mníšku pod Brdy vždy od 14.00 hod.

Neděle 9. 2. 2014 – Korálkové doplňky
Práce s korálky a vlascem, vyrobíte si přívě-
sek ve tvaru kuličky, náušnice a náhrdelník 
z kuliček na voskové šnůrce.
Cena včetně materiálu 180 Kč

Neděle 16. 2. 2014 – Patchwork 
pro začátečníky
Naučíte se dvě jednoduché techniky, 
vyrobíte si podložku a jehelníček.
S sebou – nůžky, špendlíky, fi x na látku, nitě 
a jehlu.
Cena 160 Kč

Neděle 2. 3. 2014 – Papírový pedig
Z papírových proutků si vyrobíte krabičku 
či misku podle formy.
S sebou – lepidlo na papír, nůžky, kolíčky na 
prádlo, jehlice č. 2, noviny (nejlépe Metro 
nebo Lidové noviny).
Cena 150 Kč

Neděle 16. 3. 2014 – Korálkování
Zhotovení náhrdelníků z korálků na vlasci 
či lanku.
Cena včetně materiálu 180 Kč

Neděle 30. 3. 2014 – FIMO – dekorace
Práce s vypalovací hmotou FIMO, originální 
dekorace na skleněném podkladu.
Vyrobíte si buď skleněný pohárek na ča-
jovou svíčku, sklenici, či láhev s dekorací 
růže/lístek.
S sebou – sklenice, pohárek či nějaká jiná 
skleněná nádoba.
Cena 200  Kč

Neděle 6. 4. 2014 – Nešitý patchwork
Zdobení vajíček z polystyrenu látkami 
či stuhami pomocí špendlíků.
Cena včetně materiálu 180  Kč

Neděle 13. 4. 2014 – Drátování 
(Velikonoce)
Drátování vajíček základními technikami. 
K výzdobě použijeme barevný měděný 
drát a korálky.
Cena včetně materiálu 180  Kč

Závazné přihlášky na tel. č. 721 021 319, 
pro zahájení jednotlivých kurzů je nutné minimálně 

5 přihlášených lidí, jinak se nekonají.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 2014
Milí spoluobčané,

dovolte, abych vám poděkovala 
jménem všech koledníků Tříkrálové 
sbírky za vaše štědré dary. Vybralo 
se rekordních 45 701 Kč. V sobo-
tu a neděli 4. a 5. 1. 2014 v Mníšku 
chodilo sedm skupinek koledníků, 
v Kytíně dvě a v neděli v Čisovicích 
jedna.

Tříkrálovou sbírku pořádanou Cha-
ritou ČR lidé už dobře znají z médií 
(má také 14letou tradici ) a je pěkné, 
že se vždy najdou ochotní dobrovolníci nejvíce z řad farníků. Jsou to jak děti, tak dospělí, kteří jdou 
mezi své spoluobčany, zpívají, koledují a vnášejí pocit lásky do těchto dnů. 

Cílem této sbírky je fi nanční pomoc sociálním projektům v ČR i v zahraničí. Letos je to provoz azy-
lového domu v Praze 8, pomoc sociálně slabým rodinám a seniorům a také pomoc v odstranění 
podvýživy v Ugandě.  Mníšecká charita může dostat 65 % z vybrané částky na svůj sociální projekt, 
který zpracujeme a budeme vás o něm informovat.

Eva Nováková, koordinátorka Tříkrálové sbírky

PĚVECKÁ SDRUŽENÍ A.M.O.S a A.M.O.Sek
Jednou zjara v nočních hodinách se mě na Facebooku Hanka zeptala, co bych řekla na to, dát do-
hromady dospěláky na zpívání. Bylo opravdu pozdě a tak jsem se vším souhlasila. To víte, únava, 
práce, vidina, že zítra už se o tom nebude vědět, a tak... Ale večerní diskuse pokračovala i druhý den 
a tak vznikl spolek lidí, kteří se scházejí jednou týdně, aby si společně zazpívali. 

Na podzim jsme ve škole zjistili, že dětí v pěveckém kroužku ubývá. Domluvili jsme se tedy s dospě-
lými zpěváky, že ty mladší zpěváky podpoříme také naším zpěvem. A tak první předvánoční zpí-
vání na Adventním světle bylo již společné. Při této příležitosti  se objevily ve městě na plakátech  
poprvé i názvy našich sdružení – A.M.O.S  a  A.M.O.Sek. Jednotlivá písmena jsou oddělena záměrně 
tečkami, aby si nás nikdo nespojoval se známým pedagogickým velikánem. Každé to písmeno má 
význam - a je to zkratka tohoto názvu: Amatérské Muzikálně Optimistické Sdružení. 

Předvánoční čas jsme si 
se zpěvem výborně užili. 
Zpívali jsme spolu s dět-
mi na Adventním světle, 
na Knofl íkovém trhu, na 
již tradičním zpívání po-
slední den před prázdni-
nami ve vestibulu školy 
a v Domově pro seniory. 
Zde jsme zažili  krásnou 
atmosféru, kdy si všichni 
dohromady – diváci i vy-
stupující děti a dospělí – 
zpívali známé koledy za 
doprovodu houslí, kon-
trabasu, klarinetu a var-
han. Doufám, že i nadále 
se budeme společně se-
tkávat ve škole a zpívat. 

Renata Bolková

Co jsme všechno dělali? Každou neděli jsme 
hráli pohádku pro děti a budeme v této aktivitě 
pokračovat i v měsíci únoru.  

Děti ze ZŠ Komenského a děti z MŠ u nás navští-
vily Vánoční příběh, vypily čokoládku a snědly 
perníčky.

Pro dospěláky jsme zahráli večerní představení  
Námluvy s medvědem (A. P. Čechov), Svět pod-
le FAGI a Zelda, manželka spisovatele. 

V únoru se můžete těšit na Oldřicha Navrátila 
v jeho úžasné aktovce Válka profesora Klamma, 
kdy vás zveme na představení 19. 2. od 19.30. 

Těšíme se na vás každou neděli od 15 hodin 
v Divadélku KÁ na dětských představeních.

Za produkci Simona Vlková, Divadélko KÁ, 
Skalecká 124, Mníšek pod Brdy, tel.: 727 818 398,
e-mail: kulturnicentrummnisek@gmail.com, 
web: http://ukajimarika.cz/cs/divadelko-ka
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VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA HAVLA PLNÁ SRDCÍ
Srdce jako symbol lásky a dobré vůle a jako symbol našeho prvního „po-
revolučního“ prezidenta bylo hlavním z motivů Vzpomínky na Václava 
Havla. Ve středu 18. prosince 2013, v den 2. výročí jeho úmrtí, ji pořádala 
občanská sdružení Disting PR a Matice Skalecká na mníšeckém náměstí 
F. X. Svobody. Několik desítek lidi si přišlo připomenout Václava Havla 
jako dramatika, politika či jednoduše člověka a výjimečnou osobnost 
českých dějin, jejíž pohled na věci veřejné v naší současnosti nyní chybí. 
Každý z nás jej vnímal po svém, každému utkvělo v povědomí něco ji-
ného. I vzpomínka na něj byla pestrá. Četly se úryvky z jeho divadelních 
her, povídalo se, symbolickými sladkými srdíčky přítomné obdarovaly 
Ivana Bartůňková a Vlasta Skarlandtová, lidé mohli také nakreslit své 
vlastní srdce na trička Mníšeckých lvů, která následně putovala jako dar 
do Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Díky Janě Porschové 

Kultura, společnost

ožily na jednom ze stromů na náměstí Havlovy Antikódy, originální kali-
gramy, které lákaly k zastavení po celý následující týden. 

A především – v mrazivém adventním večeru zněl náměstím památný 
proslov Václava Havla k senátorům a kongresmanům USA. Proslov, jenž 
v únoru 1990 američtí zákonodárci ocenili rekordním a od té doby ne-
překonaným počtem ovací, zůstává i po 24 letech v mnohém aktuální: 
„Záchrana tohoto lidského světa není nikde jinde než v lidském srdci, 
lidském rozmyslu, lidské pokoře a lidské odpovědnosti... Stále ještě ne-
umíme postavit morálku nad politiku, vědu a ekonomiku. Stále ještě 
nejsme schopni pochopit, že jedinou skutečnou páteří všeho našeho 
konání – má-li být mravné – je odpovědnost. Odpovědnost k něčemu 
vyššímu, než je má rodina, má země, můj podnik, můj prospěch. Odpo-
vědnost k řádu bytí, do něhož se všechno naše konání nesmazatelně za-
pisuje a kde se teprve a jen spravedlivě zhodnocuje. Tlumočníkem mezi 
námi a touto vyšší autoritou je to, co se tradičně nazývá lidské svědomí. 
Podřídím-li své politické chování tomu imperativu, který mi zprostřed-
kovává mé svědomí, nemohu toho moc zkazit. Kdybych se naopak ne-
řídil tímto hlasem, nepomohlo by mi v politice ani deset prezidentských 
škol, kde by učilo dva tisíce nejlepších politologů světa.“ 

Miloš Navrátil, představitel obou pořádajících sdružení, ukončil pietní 
shromáždění slovy: „Jako dramatik dokázal Václav Havel ve svých diva-
delních hrách glosovat absurditu mnohého lidského chování a konání. 
Jako politik prosazoval vizi společnosti, v níž je na předních místech 
morálka, slušnost a zodpovědnost. Jako člověk byl inspirací k odhodlá-
ní, aktivitě a pravdivosti. Pane prezidente, vzpomínáme a děkujeme.“

Děkujeme za spolupráci Knihovně Václava Havla a Kongresu USA za las-
kavé poskytnutí nahrávky projevu.

Zora Kasiková, za Disting PR, o. s.

Fabiánek doprovází mníšec-
ké děti už šestým rokem. Za 

jeho vedením stojí předsedky-
ně Pavla Duchoňová, která se 
pro nemoc nemohla rozhovoru 
zúčastnit a členky rady Andrea 
Kučerová a Alžběta Petrů. Právě 
s nimi jsem se sešla, abychom 
se ohlédly za léty minulými 
a zastavily nad dneškem.
Fabiánek má v Mníšku své neza-
stupitelné místo. Myslíte, že je ještě 
něco, co o vás lidé nevědí?
Skoro všichni v Mníšku znají Fa-
biánek - ale jen málokdo ví, že se 
jedná o neziskovou organizaci – 
občanské sdružení, které stojí na 
většinové dobrovolné práci a nad-
šení těch, kteří pro ně pracují ve 
svém volném čase. Máme někdy 
pocit, že někteří nás vnímají jako 
soukromou školku, kde pracujeme 
jako zaměstnanci a z práce kolem 
dětí profi tujeme. Teprve před pár 
měsíci jsme vyčlenili malou část-
ku, kterou jsme určili na režii pro 
radu občanského sdružení. Máme 
každá své zaměstnání a práci pro 
Fabiánek děláme ve svém volném 
čase. Zjistily jsme, že Fabiánek je 
pro nás srdeční záležitost a že by 
nás to bez něj v Mníšku nebavilo. 
Zakládáme si také na tom, že ne-
poskytujeme pouhé hlídání dětí. 
Naše péče o děti představuje pl-
nohodnotný výchovný program, 
velmi blízký tomu, který mají děti 
v běžné školce. 
Čím se ještě odlišujete od soukro-
mých školek?
Snažíme se zachovat cenu tak níz-
kou, aby na ni dosáhl opravdu kaž-

dý. Což je možné jen díky tomu, že 
Fabiánek má základ v dobrovolné 
práci, nadšení těch, kteří jej vedou 
i kvalitní spolupráci rodičů dětí. Ti 
pomáhají opravdu hodně. Fabiá-
nek byl v roce 2008 založen s cílem 
poskytnout možnost socializace 
dětem starším 3 let, které se ne-
dostaly do běžné školky. A tento 
směr si držíme dodnes, ani nepod-
miňujeme přijetí dítěte trvalým 
bydlištěm. 
Oproti běžné školce navíc nabízíte 
větší variabilitu docházky – rodiče 
si mohou vybrat z více možností.
Máme dvě pracoviště, první na 
Skaleckém náměstí v prostorách 
areálu Domova pro seniory, kde 
máme pro děti otevřeno od 7.30 
do 16.30 hod. – buď celý týden, 
nebo jen 2 či 3 dny v týdnu. Dru-
há provozovna na Malém náměstí 
v prostorách školní družiny fungu-
je pouze do 12.30 hod. pro děti, 
které jsou čerstvě tříleté. I tady 
mohou rodiče zvolit délku do-
cházky. Nabízíme také „nárazovou 
docházku“ pro chvíle, kdy rodiče 
výjimečně potřebují, aby k nám 
dítě mohli přivést i v jiný čas, než 
k nám dítě dochází běžně. 

Odlišujete se třeba i v pedagogic-
kém přístupu k dětem?
To ne, naopak se snažíme o co nej-
větší přiblížení k výchovnému plá-
nu běžných školek. Náš, snad tro-
chu odlišný, více rodinný přístup 
vyplývá z toho, že jsme menší sku-
pinkou a více spolupracujeme s ro-
diči. Ti jsou pro nás důležití, při or-
ganizaci nejrůznějších akcí se o ně 
hodně opíráme. Jinak výuka dětí 
se řídí schváleným pedagogickým 
plánem, děti se věnují pohybovým 
a smyslovým hrám, dramatické, 
hudební a výtvarné výchově. Lek-
torky píší na naše webové stránky 
o činnostech ve třídě tzv. Deníček 
pro rodiče. Je to dobrá zpětná vaz-
ba, rodiče tak vědí, co všechno děti 
během dne zažily a mohou si také 
s dětmi o chvílích strávených ve 
Fabiánku povídat.  
Vaše hlavní provozovna na Skalec-
kém náměstí je v těsném soused-
ství s MŠ 9. května a zároveň se na-
chází v areálu Domova pro seniory. 
To je velké obohacení - navštěvuje-
te se vzájemně?
Děti chodí často do školky na diva-
delní představení. Prostory v areá-
lu Domova pro seniory nám vstříc-
ně nabídlo vedení města. Možnost 
mezigenerační inkluze se snažíme 
využít a pokoušíme se propojit 
program dětí a seniorů.
A je to cílené propojení, nebo spíš 
jen nahodilé akce? 
Cílené. Ale zjistili jsme, že aby mělo 
naše setkávání opravdu smysl, ne-
stačí jednou za půl roku říct seni-
orům nějakou básničku. Chceme, 
aby šlo o přirozené setkávání, 
v činnosti, která by vznikala obou-
stranně, ve vhodně upraveném 
prostoru a ve spolupráci s er-

goterapeutem. Model, kdy děti 
a senioři dobře fungují pod jednou 
střechou – chodí spolu ven, pracu-
jí ve výtvarce, hudebce – dobře 
funguje v zahraničí. Je to pro nás 
inspirace a zároveň i cesta, kudy se 
v nejbližších letech vydat.
Rády bychom, aby se v budoucnu 
z Fabiánku stal „Fabiánek 3G“ – 
místo setkání 3 generací (dětí, ro-
dičů a právě seniorů).
Zatím jste toho stihli hodně – dvě 
dobře vybavené provozovny, celo-
denní a celotýdenní výchovný pro-
gram, dobrá spolupráce s ostatní-
mi mníšeckými sdruženími... co mi 
v tom výčtu ještě chybí?
Nedávno jsme získali certifi kát Sítě 
mateřských center – Společnost 
přátelská rodině. Co nás navíc těší, 
že jsme i zaměstnavatelé, vytvořili 
jsme sedm částečných pracovních 
míst. Zaměstnáváme tři lektorky 
a čtyři asistentky, většinou mamin-
ky z Mníšku. Podtrhli bychom ještě 
dobrou a velmi cennou spolupráci 
s jinými organizacemi – vedením 
města, Oázou, farností, Rorejsem, 
skauty – jednou pomůžeme my 
jim, podruhé oni nám. 
A jaká je vaše odměna? V čem vás 
práce pro Fabiánek obohatila?
V zapuštění kořenů v Mníšku, našli 
jsme tu přátele, naše děti potkaly 
kamarády... Ta práce nám umožňu-
je i jakýsi pocit hrdosti, na Mníšek, 
na Fabiánek; vlastně je i fajn vidět, 
kolik schopných lidí tady ochot-
ně a dobrovolně vytváří akce pro 
jiné, pak je baví společně se setkat, 
spolupracovat. To je velká radost 
a zároveň zadostiučinění, které nás 
nabíjí a žene vpřed.

Karolína Peroutková

FABIÁNEK a jeho šest let života
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Kultura, společnost

PROHLÍDKY NA ZÁMKU I V ZIMĚ
Rodiče a prarodiče, přijďte s dětmi i v zimě na prohlídku zámku!

Komnaty mníšeckého zámku jsou otevřeny i v zimních měsících. Každý 
víkend se na zámku děti setkávají s pohádkovými bytostmi, jako jsou 
víly, skřítkové, čarodějnice, Šípková Růženka a další. Také průvodkyně 
povídající si s dětmi není ledajaká. Je to průvodkyně z pohádky. Nej-
častěji provádí děti sama zimní paní, dcera místního vodníka, čertice 
a modrá víla. Nejsou to prohlídky, na kterých musíte tiše poslouchat, 
kdepak! 

A co vám tedy můžeme nabídnout? 
Hned o pololetních prázdninách v pátek 31. 1. a o víkendu 1. a 2. února 
se na vás těší skřítkové na prohlídkách Putování za zámeckými skřítky. 
Skřítkové se většinou netěší příliš dobré pověsti. Bývají škodolibí, občas 
dokonce zlí a v domácnostech páchají nejrůznější neplechy. Berou na 
sebe podobu pavouků, hadů, lasiček a zmoklých kuřat. Ale naši zámečtí 
skřítkové jsou kultivovaní a bát se jich rozhodně nemusíte! Slíbili, že 
se vám představí v dobrém světle. V každé místnosti se jeden zabydlel 
a o všech si budeme vyprávět. Jestliže nestihnete navštívit skřítky bě-
hem prázdnin, opustí své úkryty ještě v neděli 16. února.  

O víkendech 8.-9. 2. a 22.-23. 2. vás na prohlídkách Cesta za pohádkou 
čeká důležitý úkol! Zlá čarodějnice začarovala pohádky do zámeckých 
komnat. Osvobodí je pouze ten, kdo zná správné odpovědi na otázky. 
Jestliže jste se o vánočních prázdninách dívali na pohádky poctivě, ur-
čitě všechny pohádky zachráníte. Tak například: Víte, jak se jmenuje Po-
pelčin pejsek? Který dar je ten nejvzácnější a jakou karetní hru mají čerti 
nejraději? Pohádky vám budou velice vděčné. 

V sobotu 15. 2. k nám na zámek zavítají anděl a bílá paní, a to v pod-
večerních hodinách. Od 16.00 se budou konat prohlídky romantické-

ROK 2013 
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Začátek roku 2013 byl 
v městské knihovně po-
znamenán prosincovou 
havárií vody, proto byla 
městská knihovna na za-
čátku roku uzavřena a půj-
čovat se začalo až 11. února 
v provizorních prostorách 
svatební síně Městského 
úřadu. Do opravených 
prostor knihovny jsme se 
vrátily 18. března.

V roce 2013 se v Městské 
knihovně Mníšek pod Brdy 
zaregistrovalo 590 čtená-
řů, z toho 199 dětí. Čtená-
ři si vypůjčili 28 168 knih, 
přičemž 1 409 výpůjček 
proběhlo s využitím služby 
rezervace titulu. Do kniž-
ního fondu přibylo 1 042 
nových knih a 3 065 bylo 
vyřazeno následkem zmiňované havárie.

Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby jsme zprostředkova-
ly 329 výpůjček z jiných knihoven, převážně ze Středočeské vědecké 
knihovny v Kladně.

Již tradičně městská knihovna úzce spolupracuje se školskými zařízení-
mi v Mníšku. Navštívily nás jak děti ze základních škol, mateřských škol 
nebo z občanského sdružení Fabiánek, tak třeba i děti ze školních dru-
žin v Líšnici a Čisovicích. S dětmi jsme si povídaly o knihovně, četli jsme 
společně pohádky a říkadla, vyráběli různé výrobky. Pro žáky devátých 
tříd jsme uspořádaly besedu na téma Československý letecký odboj za 
druhé světové války. 

Městská knihovna se podílela i na besedách se spisovatelkami Ditou 
Pecháčkovou a Janou Šrámkovou pořádaných v MKS.

Hana Jeřábková a Tereza Bauerová

ho přítmí zámeckých interiérů. Už z nádvoří možná zahlédnete bílou 
paní se svíčkou v ruce, jak se prochází sem a tam po prosklené chodbě. 
Uvnitř před barokní zámeckou kaplí spatříte anděla zámeckého pána. 
Ten přilétl s důležitým poselstvím. Jakmile jej děti pozorně vyslechnou, 
bude je anděl mečem pasovat do šlechtického stavu. Ze zámku pak již 
budou odcházet jen samé malé princezny a stateční rytíři. 

Zámek je otevřen také dospělým, a to na klasických prohlídkách I. a II. 
okruhu. I o služby je u nás postaráno. Chcete si dát s dětmi teplý čaj, 
nebo vychutnat si lahodnou kávu? V zámecké restauraci můžete okusit 
nápoje, pěnivé moky a pestrou nabídku rozličných krmí. Na dětské pro-
hlídky se rezervujte na tel. č. 318 590 261. Těšíme se na vás.

Anna Čelouchová, průvodkyně

PRO DOSPĚLÉ
SERNO, Wolf
DOKTORKA Z BOLONĚ
Carla se narodí se znetvořujícím ohni-
vým znamením, pro inkvizici ostudným 
znamením hříchu. Aby se ho zbavila, 
sní o tom, že se stane lékařkou. 

MINA, Denise                                                                                                                      
KONEC VOSÍ SEZÓNY                                                                                                     
Velmi přesvědčivý vícevrstvý detektivní 
román, který sleduje zničující důsledky 
sobeckého počínání jednoho člověka.

KERR, Philip
PRAHA OSUDOVÁ
Detektivní příběh z nacistické Prahy, 
který je zároveň i politickým thrillerem.

SVĚRÁK, Zdeněk
PO STRNIŠTI BOS
Téměř autobiografi cké vyprávění 
z dětství oblíbeného českého 
dramatika, scénáristy, herce 
a spisovatele.

POSPÍŠILOVÁ, Jarmila
KATEDRÁLA Z  PÍSKU
Příběh o rodině, která působila jako 
vzor dokonalosti a spořádanosti 
– a přece přišla smršť.

PATTERSON, James
ZABÍT ALEXE CROSSE
Napínavý thriller z prostředí Bílého 
domu. Alex Cross se snaží vypátrat 
unesené děti prezidenta Spojených 
států.

 PRO DĚTI
KROLUPPEROVÁ, Daniela
POLICEJNÍ KŘEČEK
Lehce napínavý příběh o přátelství 
Jirky a křečka Bruna, vhodný pro malé 
čtenáře do 10 let.

BRYCZ, Pavel
BÍLÁ PANÍ NA HLÍDÁNÍ
Bílou paní Perchtu z Rožmberka už neba-
ví každou noc strašit. Rozhodne se proto 
podat si inzerát coby paní na hlídání.

DVOŘÁK, Jiří
ROSTLINOPIS
Tato kniha je určena všem dětem, které 
se nespokojí s jednoduchým vysvět-
lením a často kladou rodičům otázku 
„proč“. Proč na akátu žijí mravenci, proč 
kopřiva žahá, proč cibule štípe do očí 
a proč musí mít kytky kořeny v zemi?

DURKOVÁ, Milena
MYŠKA PELIŠKA A MYŠKA DOB-
ŘÍŠKA
V jedné obyčejné kuchyni žijí myška 
Peliška a myška Dobříška. Není ale myš 
jako myš. Tyhle dvě myší kamarádky 
spolu totiž zažívají skvělá dobrodružství.

GORDON, Roderick
POSLEDNÍ CESTA DO PODZEMÍ
Podzemí odhalilo svou nejtemnější 
stránku. Nikdo na Povrchu už není 
v bezpečí. Styxové proudí přes Anglii 
a zanechávají za sebou jen smrt 
a zkázu. Zdá se, že tentokrát je nic 
nezastaví. 

Výpůjční doba

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

R
V
Z

Pro dospělé:  
Pondělí   800 - 1100   1200 - 1700

Středa     800 - 1100

Čtvrtek     830 - 1100   1200 - 1800

Pro děti:  
Úterý    1200 - 1400 

Středa   1200 - 1700

Sběrné místo Městská knihovna 
Mníšek pod Brdy

KNIHOVNA Mníšek pod Brdy



CENTRUM 
PSYCHOLOGICKO-SOCIÁLNÍHO 

PORADENSTVÍ
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

(dříve Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy)
Poskytuje komplexní odborné psychologicko-poradenské

služby, sociálně-právní poradenství.
(Konzultace pro páry i jednotlivce.)

Adresa:
CPSP – Pracoviště Praha západ-východ

Viktora Huga 4, 150 00  Praha 5
tel. 257 325 638; 775 210 543 (ne SMS)

centrumpsp-prahazv@seznam.cz
www.poradnaprahazv.eu

NAŠE SLUŽBY JSOU BEZPLATNÉ.
 DO PORADNY JE BEZBARIÉROVÝ VSTUP. 

NENÍ NUTNÉ DOPORUČENÍ.
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Vážení a milí 
přátelé divadla,

Městské kulturní stře-
disko by se chtělo v tom-
to roce pokusit navázat 
na tradici zájezdů do
divadel. 

Pomohlo by nám, kdybyste 
si našli čas a odpověděli na pár otázek.

   o jaký druh divadelních představení máte zájem – uveďte tři pod-
le priority sestupně, např. činohra – opera – balet (pantomima, 
muzikál a další)

   pokud vyberete činohru, o jaký druh činohry máte zájem – uveďte 
opět tři podle priority, např. veselohra – tragédie – detektivka

   které divadlo byste navštívili nejraději (uveďte tři podle priority)

   který den v týdnu preferujete? (uveďte alespoň dvě varianty podle 
priority)

   máte zájem jen o večerní představení, nebo též o odpolední 
(případně naopak)?

   jaká cena vstupenky je pro vás limitem?

   máte zájem o organizovanou dopravu autobusem? (Kalkulace na 
dopravu je cca 70-80 Kč – při plně obsazeném autobuse. Do někte-
rých divadel však není možno zajet až k budově, je nutno použít 
také MHD – např. Národní nebo Stavovské divadlo.)

jméno

e-mail

telefon

Po zjištění předběžného zájmu bude na webu města zveřejněna nabídka
určitého konkrétního divadelního představení, na niž bude třeba reago-
vat do cca 1 týdne. Oslovíme též e-mailem všechny, kdo e-mailový kon-
takt uvedou.

Těšíme se na Vaše odpovědi, které laskavě zasílejte e-mailem na adresu 
mks@mnisek.cz (případně doručte do MKS V Lipkách) a děkujeme Vám 
za spolupráci.

Jarmila Balková

Nejúspěšnějším českým párem na mezinárodní soutěži

„CHOMUTOVSKÉ TANEČNÍ GALA – VELKÁ CENA MĚSTA CHOMUTOVA“ 
(listopad 2013) ve standardních tancích

 byli Vít Domorád se Simonou Tejcovou, 
z KST Mníšek pod Brdy,
kteří obsadili 2. místo.

Kultura, společnost

Vážení,
děkuji za vzpomínku na ubíhající čas, který mi přinesl osmé kulati-
ny. Byla bych skutečně přešťastná, kdyby mi Bůh daroval vše, co mi 
přejete. Mohu vám ale důvěrně sdělit, že bych nechtěla být znovu 
mladá, neboť lidstvu přestávám rozumět. Všichni touží po životě 
v přírodě, jen se však do ní nastěhují, urychleně ji zabetonují, ozvučí, 
hvězdy zastíní přehnaným osvětlením či „oživí“ drahými ohňostro-
ji a zvěř zaženou či dokonce vystřílí. Jak krásně vystihl písničkář, 
že „ptáci řvou“. A proto Mníšku přeji, aby zůstal „městečkem pod 
Skalkou“ v krásné přírodě a nezmizel zalitý do betonu a asfaltu. 
Nedopusťte to!

Jitka Brzorádová, 18. 12. 2013

(Text z pohlednice, kterou jubilantka zaslala na mníšecký městský úřad 
před loňskými Vánoci – pozn. red.)

Zájezdy do divadla – ANKETA
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Rozhovor, diskuse

Ukázková demagogie a maloměšťáctví občana Jiřího Ptáčka
V prosincovém Zpravodaji městečka pod Skalkou byl zveřejněný článek 
CO JE TO „ZDRAVÝ“ MNÍŠEK, autora Jiřího Ptáčka. Pisatel, jenž se vydává 
za obhájce zájmu občanů města upřednostňujících pracovní příležitosti 
i za cenu zhoršení životního prostředí všech občanů, mne nijak nepře-
svědčil. Nastolil však otázku, jestli se nedostal do podezření ze spáchaní 
trestného činu šíření poplašné zprávy ? Nedokázal se totiž vyhnout xe-
nofobii, stejně jako podnikatel Daniel Kraft v jeho roztomilém občasníku 
„Čistou cestou“. I proto Ptáčkův autorský počin evokuje dojem, že pochá-
zí ze stejné tvůrčí dílny.

Ostatně posuďte sami autorovu produkci: „Co více si ještě přát? Samo-
zřejmě, že si tu fi rmu ohlídáme, aby vše udělala správně, podle platných 
norem – za podmínek co možná nejčistějšího životního prostředí, kon-
trola je potřeba,“ napsal Ptáček. Realita je však diametrálně odlišná. 
Pan Ptáček a především kompetentní, teda zastupitelé města ne-
zvládli dohled a kontrolu ani dosavadních Kraftových aktivit. Důka-
zem je dodatečné povolení Stavebního úřadu spočívající v navýšení 
výkonu kotelny LTO o dva kotle v areálu ÚVR.To přesto, že dosavadní 
kotel určený ke spalování prakticky čehokoliv, postrádá-li provozova-
tel trvalou nezávislou kontrolu, byl povolen s tím, že majitel přejde 
na vytápění plynem. Nicméně topení a především spalování „LTO“ 
a tudíž „zušlechťování“ ovzduší nás všech, může pan podnikatel nyní 
ztrojnásobit. Podle Ptáčka by nás zřejmě měl uspokojit návazný poten-
ciální nárůst pracovních příležitosti v areálu ÚVR.

Jiří Ptáček prostě píše nesmysly, nebo účelově lže. Rozhodně však ob-
čany Mníšku uvádí do omylu. K tomu navíc využívá i podprahovou 
xenofobii: „To co po Mníšku slýchám, je spíše rozdmýchávání nenávisti, 

ztěžování chodu městského úřadu a jeho lidem. Zkuste se vžít do následu-
jící modelové situace: Bydlíte ve svém domě po generace. Do sousedního 
domu se nově přistěhují lidé, kteří od počátku dávají svému okolí najevo, že 
jsou tu pro to, aby zde působili obecné blaho. Avšak to, co od nich skutečně 
každodenně zakoušíte, je házení klacků pod nohy, vystavování vás různým 
stresům a dávání vám najevo, že oni jsou tady důležitější než Vy. Co budete 
dělat? Budete se mít dobře, anebo budete spíše ve stresu? Ze své zkušenosti 
vím, že takoví lidé ze strachu dělají mnohem více chyb, než kdyby „takové 
pomocníky“ neměli. Možná dojde i k tomu, že se zcela odstěhujete, a své 
město a místo pod nátlakem přenecháte těmto „mírotvorcům.“

Tak pregnantní ukázku maloměšťáctví by pisateli záviděl i Turge-
něv. Ptáček upozorňuje až straší občany – starousedlíky, aby si dáva-
li pozor na všechny jakési druhořadé „naplavené“ spoluobčany, kteří 
pod záminkou udržení, či zlepšení životního prostředí „házejí klacky 
pod nohy“ původním obyvatelům a v neposlední řadě vedení měs-
ta – jak plyne z kontextu článku. Evidentně opomenul, že novoused-
líci ze svých daní nezvyšují pouze příjmy města, nýbrž si zakládají i 
na zdravém ovzduší, které po utlumení průmyslové zóny v Mníšku 
vzniklo. Nicméně, věřím, že zvolení občané v městském zastupitel-
stvu v drtivé většině neuvažují podobně, jako občan Ptáček. Součas-
ně bych rád vyjádřil naději, že kvůli aktivitám „mírotvorců“ se nikdo 
z občanů městečka pod Skalkou nebude muset stěhovat. Naopak, vě-
řím, že i tyto aktivity „okysličí“ a obohatí život a spokojenost nás všech, 
včetně Jiřího Ptáčka. Tak jak je tomu ve všech vyspělých demokraciích 
západního typu, k nimž se snad v budoucnu přiblížíme na dosah.

Radim Hreha
Mníšek pod Brdy

Věc: Zpravodaj č. 222, ročník 38
Jako obvykle jsem se zájmem přečetla prosincové číslo Zpravoda-
je a s určitými výhradami (neboť vše souvisí se vším) se snažila chá-
pat i stanovisko redakční rady na str. 5. Až do okamžiku, kdy jsem 
na str. 17 přečetla článek Jiřího Ptáčka, který vašemu rozhodnutí na-
prosto protiřečí a je proto popřením obzvláště jeho posledního odstav-
ce. Jistě by nemělo být příkladem dávného úsloví o nerovnosti „Quod 
licet Iovi, non licet bovi“ – tedy „Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno 
volovi“, ale přímo se nabízí...

Jsem poměrně častým účastníkem veřejných schůzí již 14 let a schází se 
na nich stále méně občanů. Většinou proto znám ty, kteří mají skuteč-
ný zájem o blaho města (nejen o své) a snaží se být aktivní na schůzích 
i mimo ně. Jméno Jiřího Ptáčka je pro mne naprosto neznámé, natož pi-
satel osobně. Ani dotazy u spoluobčanů jsem neuspěla – nikdo nevěděl. 
Nechápu proto, proč ve svém článku (kterému nepochopitelně tak boha-
tý prostor poskytla redakce Zpravodaje) píše chvílemi za sebe, chvílemi 
za „NÁS“. Nepřeji si, a jistě nejsem sama, aby mě kdokoli, koho dokonce 
ani neznám, natož když nesdílím jeho vyjadřovací prostředky ani názo-
ry, zahrnoval do své množiny a hovořil i mým jménem. Tón jeho článku 
souzní s pamfl ety, které mi vloni – nežádané – špinily schránku a které 
obsahovaly i padělky tiskopisů složenek – poštovních poukázek.

Jako dlouholetá vydavatelská pracovnice mám velkou vnímavost pro 
český jazyk a rozeznám zdánlivou bodrost pisatelových argumentů od 
podbízivého (až podprahového) ovlivňování. Říká se, že „ptáka poznáš 
po peří“, já věřím tomu, že i „po hlase“. Proto jsem přesvědčena, že redakce 
(nyní již) měsíčníku „Zpravodaj“ se svému zásadnímu rozhodnutí ze str. 5 
o dvanáct stránek dál tomuto zpronevěřila. Dala totiž prostor „řešení ne-
srovnalostí či případných sporů dvou subjektů prostřednictvím Zpravo-
daje městečka pod Skalkou, tedy časopisu veřejné služby“ – ovšem pouze 
jednomu názorovému proudu. Je lhostejné, že autorem není přímo spo-
lečnost PURUM, ale Jiří Ptáček. Neboť je k poznání „po hlase“. Obzvláště 
odstavec, který napadá nevybíravě „Zdravý Mníšek“, je psán jazykem, 
který V. Havel trefně nazval „PTYDEPE“ a který se vyznačuje prostodu-
chou nenávistí a buzením nízkých lidských pudů.

Samozřejmě, že jsou jistě všichni pro moderní řešení problému odpadů. 
Ve Švýcarsku bych vždy hlasovala pro spalovnu. Neboť tam dokáží nejen 
dohlédnout, ale i vymoci plnění již v záměrech daných závazků. Zatím-
co u nás jsou odstrašujícím příkladem hořící sklady odpadů, které náhle 
nemají majitele (vzali dotace a navždy buď zmizeli, či vyhlásili insolvent-
nost) a strašlivé náklady, které obce musí vynaložit na jejich likvidaci. Což 
může znamenat i likvidaci městského rozpočtu. Nedivte se nedůvěře, lid-
stvo se učí především ze špatných zkušeností!

Věřím, že – stejně jako Jiřímu Ptáčkovi – věnujete i mému stanovisku ve 

Vážený pane Ptáčku, 
děkujeme za Váš příspěvek, protože po řadě anonymních útoků jste 
první osoba, která se dokázala podepsat pod svůj nesouhlasný názor, 
týkající se činnosti našeho občanského sdružení. Dovolili bychom si 
však korigovat Vaše některá sdělení týkající se zdravého životního pro-
středí a odpadového hospodářství.

Především, kompromis, který se promítá do života naší společnosti 
a našeho životního prostředí, není vždy optimálním řešením dané si-
tuace, naopak se může stát příčinou často nenapravitelných následků 
v životě příštích generací. Je proto potřeba přemýšlet v souvislostech 
a volit uvážlivě, racionálně. Nejde pouze o pohodlné cestování do práce 
nebo jednoduché odklízení odpadu. To by bylo samozřejmě málo. 

Zmiňujete ve svém článku třídění odpadu.  Lidé v mnoha civilizovaných 
zemích již pochopili, že skládkovat bez omezení se opravdu nedá do-
nekonečna. Také poznali, že třídění odpadů hned u zdroje je to nejlepší 
a nejúčinnější řešení. Právě zde se nachází prostor pro Vámi zmiňovaný 
kompromis. Na likvidaci odpadů naší společnosti totiž nelze pohlížet 
pouze jako na byznys. Výstavba Mechanicko-biologické úpravny pro 
široké okolí Mníšku neznamená, že za nás někdo náš problém vyřeší, 
že nás zbaví etické povinnosti třídit odpad, neházet vše do jednoho 
pytle, nepálit plasty v kotlích a na volných prostranstvích nepohazovat 
odpadky. Všichni se přece snažíme žít tak, abychom z naší, dosud snad 
ještě krásné země, neudělali jedno velké smetiště. MBÚ sama o sobě 
netřídí, ale upravuje pro další následnou likvidaci.

To, že v blízkosti města vznikne provoz, který bude denně zpracovávat 
tuny a tuny navezeného odpadu, nebude pro nikoho z nás nic příjem-
ného. Není to výhodné ani pro jednu stranu. Město obdrží marginál-
ní částku a dokonce ani provozovatel za stávajících podmínek, pokud 
bude s odpady nakládat dle zákona a uvědoměle, z toho žádný velký 
profi t mít nebude. Neměl by mít. Profi t by se dostavil ve chvíli, kdy by 
na provoz navázal další likvidační jednotku ve formě spalovny, tak jak to 
měl původně v úmyslu. A to je to meritum věci. Investor totiž může kdy-
koli v zájmu zvýhodnění svého podnikatelského záměru přijít s novým 
projektem a celý proces dohadování, sepisování petic, ať už ze strany 
města anebo někoho jiného, může začít nanovo. Kontrolou životního 
prostředí a porušováním zákona o životním prostředí jsou u nás pově-
řeny orgány, které se možná snaží, ale dopady některých prohřešků jsou 
oproti uloženým nízkým pokutám mnohem dramatičtější. Město samo 
má pramálo možností, jak tuto problematiku ohlídat a kontrolovat.

Zpravodaji potřebné místo. Aby spoluobčané měli možnost přečíst si 
i jiný názor a sami se rozhodnout, komu dají za pravdu.

Mníšek pod Brdy 9. 1. 2014
Jitka Brzorádová
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Diskuse

Ve Vašich úvahách nad sdružením Zdravý Mníšek pociťujeme jistou ne-
opodstatněnou nevoli. A přitom podstatou sdružení je pouze semknutí 
občanů, aby společně vyjádřili vlastní názor. Víc za tím nehledejte. 

Váš náhled na lidi, kteří se teprve nedávno přistěhovali do města, je 
mírně řečeno poněkud xenofobní, možná spíš charakteristický pro lidi 
uvažující tendenčně s různými podtexty. Podstatou každého zdravě 
fungujícího společenství je totiž především vzájemná tolerance, úcta 
a schopnost vyslechnout si jeden druhého. A noví občané se nastěho-
vali do Mníšku s vědomím, že tyto hodnoty zde naleznou. 

Občanské sdružení Zdravý Mníšek je spolek lidí, kteří se před jeho 
vznikem zpravidla neznali, neměli spolu nic společného. Spojili se až 
v momentě, kdy se dověděli, že je zde připravován a realizován rozsáhlý 
projekt likvidace odpadů spojený se záměrem výstavby MBÚ a rekon-
strukce uhelné kotelny na energetickou centrálu (spalovnu). 

Chtěli totiž, aby o tak zásadních projektech v blízkosti města byla objek-
tivně informována veřejnost a mohla také projevit svůj názor. Konkrétní 
údaje o dopadech na životní prostředí, kvalitě bydlení a v neposlední 
řadě devalvaci cen nemovitostí v důsledku této situace jsou pro každé-
ho občana bezesporu životně důležité. 

Jak velkou péči věnuje vedení města životnímu prostředí si může 
každý občan zjistit sám. Nechte si doložit, kolikrát proběhly kontroly 
a s jakým výsledkem. Přes naše časté intervence jsme požadované pod-
klady neobdrželi. Je skutečností, že pokud by všichni občané Mníšku 
byli přesvědčeni, že vedení města či zastupitelé skutečně jednají tak, 
aby v oblasti ochrany životního prostředí nedocházelo k porušení před-
pisů, pak by nikdy žádné sdružení nevzniklo.

Občanské sdružení nikdy nevyvinulo politickou aktivitu, svojí činností 
pouze supluje nedostatečný zájem o tuto oblast ze strany vedení měs-
ta. Žádným způsobem obyvatele města nemíní rozdělovat, pouze infor-
muje širokou veřejnost a činí legální kroky v rámci správních řízení. 

Pokud byste měl zájem pokračovat v debatě, přijďte se s námi sezná-
mit. Najdete samé slušné lidi, kteří se pouze nedokázali smířit s tím, že 
někdo jiný rozhoduje o jejich zdraví a majetku, aniž by se k tomu mohli 
vyjádřit, nebo se bránit. 

Za Občanské sdružení členové představenstva: JUDr. Miroslav Vilimovský, 
Ing. Libuše Pechoušková, Ing. Pavel Grygar, Robert Prokeš

Věc: Žádost o uveřejnění odpovědi

V souladu s § 10 tiskového zákona Vás žádáme o uveřejnění odpovědi ke 
„STANOVISKU REDAKČNÍ RADY K TISKOVÉ ZPRÁVĚ ZASLANÉ O. S. ZDRAVÝ 
MNÍŠEK“, uveřejněné na straně 5, Zpravodaje č. 222. Uveřejněné sdělení 
redakční rady poškozuje dobré jméno Občanského sdružení Zdravý 
Mníšek, protože v rozporu s pravdou uvádí, že naše občanské sdružení 
požadovalo otisknout své nesouhlasné reakce na informace uveřejněné 
v občasníku „Čistou cestou“.

Odůvodněním je, že se jedná o spor dvou nezávislých subjektů. 

Toto sdělení je zřejmě nepravdivé, občanské sdružení jednak nepožádalo
 o jakoukoliv publikaci ve Zpravodaji městečka pod Skalkou a takto po-
dané sdělení vyvolává dojem, že Občanské sdružení Zdravý Mníšek je ve
 sporu a dožaduje se jeho publikování ve Zpravodaji. 

Přestože se domníváme, že tiskovina územního správního celku by měla 
sloužit k veřejné debatě a prezentaci názorů svých občanů, žádost o uve-
řejnění sdělení jsme nepožadovali.  

Z uvedených důvodů požadujeme uveřejnění následujícího znění 
odpovědi:

„Občanské sdružení Zdravý Mníšek prohlašuje, že nezaslalo redakční 
radě žádnou žádost o otištění tiskové zprávy. 

Důvodem je skutečnost, že jsme již dávno rezignovali na publiková-
ní čehokoliv v Mníšeckém zpravodaji, protože jsme pokaždé narazili 
na cenzuru. Zvolili jsme jinou formu komunikace a informování ob-
čanů. Veškeré informace umisťujeme na web www.zdravy-mnisek.
cz, vydáváme elektronický newsletter a v tištěné formě Zpravodaj 
OS Zdravý Mníšek.

O „objektivním“ přístupu redakční rady svědčí, že v tomtéž čísle Zpra-
vodaje uveřejnila článek Jiřího Ptáčka, který útočí na naše občanské 
sdružení.

Stanovisko redakční rady:

Redakční rada v prosincovém vydání Zpravodaje městečka pod Skal-
kou zveřejnila své stanovisko k tiskové zprávě o.s. Zdravý Mníšek, kte-
rou předseda sdružení, JUDr. Miroslav Vilimovský, zaslal jednomu z čle-
nů redakční rady, Ing. Radimu Hrehovi. V dobré víře, že byla zaslána jako 
žádost o její zveřejnění, předložil tiskovou zprávu na jednání redakční 
rady. Redakční rada se ale jednomyslně shodla na názoru tiskovou zprá-
vu nezveřejnit a přijala již zmíněné stanovisko. Redakční rada tím sle-
dovala jediný cíl – neposkytovat veřejný mediální prostor sporu dvou 
subjektů, jenž řeší příslušné orgány veřejné správy, případně soudy. Nic 
více, nic méně.
Jinými slovy, redakční rada v žádném případě neomezila a nijak neo-
mezuje prostor pro názory a stanoviska občanů,  a to bez ohledu, zda 
se názory týkají problematiky životního prostředí nebo jiných aspektů 
veřejného zájmu. Podmínky zveřejnění názoru kohokoliv na cokoliv  
jsou součástí každého vydání. Příspěvky odporující např. etice, resp. ka-
pacitním podmínkám, nemohly být zveřejněny a ani v budoucnu zve-
řejňovány nebudou. Nicméně vnímáme, že neznalost elementárních 
pravidel vydavatelské problematiky může vést k domněnkám o cenzu-
ře. Redakční rada proto zcela jednoznačně a zásadně odmítá jakékoliv 
nařčení z cenzury, ve smyslu omezování slova a svobody projevu.

Stanovisko redakce:
Redakce požádala o stanoviska společnost Komwag, a.s., správce rybní-
ků pana Kraifa i městskou policii. V příštím vydání Zpravodaje se k téma-
tu vrátíme, ale nyní jen pro informaci uvádíme, že na hráz rybníka bylo 
v poslední době umístěno několik odpadkových košů – plechové, beto-
nové a dva sudy. Pokaždé je někdo v krátké době buď zcizil, nebo hodil 
do rybníka. Městská policie na místě provádí obhlídky a kontrolu a také 
udělila několik napomenutí. Stejně tak správce rybníků pan Kraif. Dle je-
jich společného vyjádření je vše jen o lidech. Místostarosta pověřil fi rmu 
Komwag, aby na místo bezodkladně umístil další odpadkový koš. Bude-
me kontrolovat (a doufat), že svému účelu bude sloužit co nejdéle. 

KRÁSA ZÁMEČÁKU, KUPME SI KOŠ!
Milí spoluobčané, mám pro vás 
návrh. Pojďme se složit na ná-
kup alespoň tří odpadkových 
košů, které bychom umístili na 
hrázi rybníků (v rozpočtu měs-
ta na ně nejsou zřejmě peníze). 
A pojďme také společně požádat 
představitele města, aby uložili 
městským strážníkům – dřívěj-
ším pochůzkářům (zlatý pan Fišer 
a spol.) pravidelné kontrolní cesty 
kolem rybníků! Cílem je tuto té-
měř pěší památnou zónu v pod-
zámčí, trasu procházek maminek 
s dětmi a většiny návštěvníků 
Mníšku, očistit a ochránit. Sáčky 
na psí výkaly by byl už asi luxus?

Naše jednotlivé žádosti nebyly na radnici vyslyšeny, proto se obracím 
na vás.

Alexandra Merunková

Uveřejnění jeho názoru nicméně považujeme za správné, protože 
jsme přesvědčeni, na rozdíl od redakční rady, že Zpravodaj městeč-
ka pod Skalkou, tedy časopis veřejné služby, má sloužit k informacím 
týkajícím se Mníšku, jeho občanů, včetně veřejné diskuse na různá 
témata, ať jsou již někomu příjemná nebo ne a rovněž k prezentacím 
názorů obyvatel. 

Předpokladem je samozřejmě zachování základních pravidel sluš-
nosti.“
V Mníšku pod Brdy dne 19. 12. 2013

Za občanské sdružení 
Předseda představenstva

JUDr. Miroslav Vilimovský
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ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

Uzávěrka č. 224 je ve středu 5. února 2014 ve 12 hodin.  
Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 1 800 znaků včetně mezer, fotografi e 
s rozlišením minimálně 300 dpi. Nepodepsané texty nebudou zveřejňovány. 
Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, 
úplné fakturační údaje – název a sídlo fi rmy, IČ, DIČ).

NABÍDKA PRÁCE – CHŮVA PRO MIMINKO
Hledáme prima chůvu pro naši 7měsíční holčičku. Potřebujeme hlídání 
v našem domově v Mníšku pod Brdy na 2 až 3 dny v týdnu. Hledáme 
zkušenou pečovatelku, která má ráda děti, zajistí miminku pravidelný 
denní režim a budeme vědět, že je holčička v dobrých rukou. Od února 
2014. Zájemce prosíme o životopis a reference z předchozí práce s dět-
mi. Pokud se spolupráce osvědčí, budeme rádi, když bude dlouhodobá. 
Děkujeme. Miroslava Vlčková – miroslava.vlckova@rcandilek.cz

Početnější rodina hledá oby-
vatelný dům k rekonstrukci, či 
vestavbě v Mníšku pod Brdy a 
okolí. Cena dohodou.

Babička hledá pro vnuka pěkný 
stavební pozemek v Mníšku a 
okolí.

Zabezpečená 4 - členná rodina 
hledá dům, nejlépe novostavbu 
s příjemnými sousedy v Mníšku 
pod Brdy i okolí. Ne satelit.

Mladý pár koupí zemědělskou 
usedlost vhodnou pro chov 
koní.

Pěkný byt (min. 3+1) po rekon-
strukci koupí mladý pár plánu-
jící rodinu v Mníšku pod Brdy.

Mladý pár koupí zemědělskou 
usedlost vhodnou pro chov koní. 

Majitel stavební firmy hledá ke 
koupi rodinný domek na trati 
Praha - Beroun.

Řemeslník s rodinou hledá ke 
koupi chatu k trvalému pobytu. 
I k rekonstrukci. 

Pro podnikatelský záměr hle-
dáme statek, hájovnu nebo 
mlýn s většími pozemky.

Dům ve špatném stavu vhodný 
k demolici poblíž centra Mníšku.

Starší manželé, kteří by se rádi 
usadili za Prahou shání chatu 
k celoročnímu bydlení s mož-
ností přestavby.

Byt min. 3+1 po rekonstrukci 
bez nutnosti dalších úprav s lo-
džií a hezkým výhledem.

Levný dlouhodobý pronájem 
(10 - 15 let) malého bytu či 
garsoniery pro jednu osobu.

Mladá rodina s dvěma dětmi 
hledá pronájem třípokojového 
bytu za rozumnou cenu. (Staré 
i Nové sídliště).

Rybář koupí chatu u Berounky.  
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Většinu nemovitostí prodáme právě klientům 
z naší databáze, a to bez jakékoliv veřejné inzerce!

CHCETE PRODAT NEMOVITOST V MNÍŠKU A OKOLÍ?  
NABÍDNĚTE JI PŘÍMO NAŠIM KLIENTŮM!

Aktuálně hledáme především tyto nemovitosti: 313 034 113 nebo 725 873 663

Inzerce
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Poskytnu právní služby ve všech oblastech práva
Poskytnu realitní služby

JUDr. Jiří Tvrdek, advokát, ČAK 12145
Komenského 1533, 252 10  Mníšek pod Brdy 

(u školní jídelny)

Kontakt: 606 476 169
e-mail: advokat.tvrdek@email.cz

Inzerce
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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

PB STĚHOVÁNÍ – provádíme stěhování bytů, domů, 
fi rem. Vyklidíme vaši nemovitost, pozůstalost, půdu,
sklep. Mezinárodní autodoprava – přeprava zboží,
 materiálu. 721 951 905, www.pbstehovani.cz

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.

Nabízím venčení, krmení, hlídání vašich zvířecích mazlíčků – pejsků, 
kočiček i jiných. Láska ke zvířatům na prvním místě. Zodpovědnost. 
Zkušenost. Zájemci,  volejte na 739 070 140.

Prodám pozemek pro výstavbu RD v lokalitě Rymaně, blízko žel. 
stanice. 846 m². Zasíťovaný. V r. 2008 SÚ vydal souhlas se stavbou RD, 
nerealizováno. Tel. 777 504 051.

Inzerce
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www.pizzeriaalcapone.cz

pondělí - neděle 10 - 21h.
tel. 605 084 154

ROZVOZ
PIZZY A JÍDLAROZVOZ
PIZZY A JÍDLA

zzerriiaaaallccaappoonnee cczz

Akce: 3+1 pizza ZDARMA
Při nákupu nad 1000 Kč SLEVA 5%

Při nákupu nad 2000 Kč SLEVA 10%

!!! Rozvoz Mníšek ZDARMA !!! 
okolí do 10 km 40 Kč a každý další 1 km 10 Kč.

Rozvážíme kompletní nabídku pizzerie Al Capone!
Pizzeria Al Capone, Pražská 96, Mníšek pod Brdy

     Mgr. Eduard   NAVARA      
 

vedení účetnictví, daňové evidence, 
realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, 

zpracování odborných studií a posudků, 
zpracování daňových přiznání 

 
mobil: +420 607 991 281                         Jana Šťastného 585 
e-mail: e.navara@eduard-navara.cz          Mníšek pod Brdy 
web: www.eduard-navara.cz                     252 10 

PC Akademie Všenory pořádá:
Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé.

 večerní  víkendové  individuální

Naučte se:
Základy ovládání PC.

Základy práce s Internetem.
základy Word a Excel 2010.

Naše kurzy jsou vhodné i pro seniory!!!

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

Vážení přtlé,
V ovm rce 2014 Vám přeji oho 

úsěů  prci , spokoe  obnm 
žot ě , hdně zdraví  pohdy.

An Vská, Vš obní  ační porace , 
T .:734 618 798, U Kolejí 196,

252 10  Mníš pd Brdy



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!

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

Inzerce
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majitelům nemovitostí:
� bezplatnou konzultaci
� přípravu prodejní strategie a propagace
� účinnou inzerci na internetu i v tisku
� vlastní rozsáhlou databázi nemovitostí
� zařazení do vyhledávače nemovitostí REMAX

oběma stranám:
� profesonální přístup a zkušenosti
� právní ošetření u externí advokátní kanceláře
� bezpečnou a pojištěnou úschovu finančních částek
� kompletní servis až do dokončení transakce

zájemcům o nemovitost:
� smluvně ošetřené zakázky, pouze ověřené informace
� informace o novinkách ještě před zahájením inzerce
� rychlé vyřízení hypotéky u všech bankovních domů
� možnost nezávazné schůzky s hypotečním poradcem
� výběr z široké nabídky
� vyhledání nemovitostí na míru

✆ 722 490 490

Jaroslav Pýcha
Váš certifikovaný realitní makléř.
Tato lokalita je i mým domovem.

NABÍZÍM

PRODEJ novostavby RD 3+kk 81m2,
zahrada 820m2, Nová Ves pod Pleší

PRODEJ
nízkoenergetické
nemovitosti
se třemi byty

na okraji přírodního
parku

nedaleko Příbrami

PRODEJ zrekonstruované vily
6+kk/G 240m2, Březová-Oleško

PRODEJ
pozemku na úpatí
brdských lesů,

708m2,
Vižina

Zavolejte mi a já přijedu zaVámi

jaroslav.pycha@re-max.cz

PRONÁJEM nebytového prostoru
38m2, ul. Jankovcova, Praha 7

REZERVOVÁNO



Přijďte si vyzkoušet golf zdarma 26. 4. 2014

NIKON spol. s r.o. 
K Radotínu 15, 156 00  Praha 5 - Zbraslav, mobil: +420 601 558 568 e-mail: ngac@ngac.cz, www.ngac.cz

NikonGolfAcademy

Kurzy pro děti:
Moderní metodika výuky
V tréninkové skupině maximálně 4 žáci 
Pro děti a mládež od 5 let
Lokalita: tréninkové hřiště PAR3 na Zbraslavi 
Trénink: 1x týdně 1,5 hodiny roční platba 18 000 Kč
 2x týdně 1,5 hodiny roční platba 24 000 Kč

Kurzy pro dospělé:
Skupinové kurzy: minimálně 2 osoby – cena 
5 999 Kč na osobu za 10 golfových lekcí (55 minut) 
včetně Osvědčení pro hru na hřišti
Individuální tréninky: 1 lekce 900 Kč (55 minut) 
včetně míčů na driving a vstupu na tréninkové hřiště 
PAR3 na Zbraslavi
Kurzy pro rodiče dětí z NGAC: 600 Kč za (55 minut) 
včetně míčů na driving a vstupu na tréninkové 
hřiště PAR3 na Zbraslavi, cena platí při objednání 
minimálně 4 lekcí

Den otevřených dveří
Prezentace akademie, promo golfového 
vybavení, ukázka výukové hodiny zdarma, 
seznámení s golfem pro veřejnost

Tábory:
Letní golfový tábor – 3. až 9. srpna 2014 - Hořehledy
Příměstské tábory – v průběhu letních prázdnin

Turnaje na hřišti PAR3 Zbraslav:
5. 4. 2014 – Texas scramble turnaj – pro děti i dospělé
26. 4. 2014 – Turnaj na rány – pro děti i dospělé
cena 250 Kč, pro členy NGAC 150 Kč

Golfová 
akademie 
Nikon
Partneři akademie

Hra, zábava, ušlechtilý sport – to je Nikon Golf Academy


