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pár řádek k vánočnímu stromečku
K vánočnímu času patří zcela jistě rodinná 
pohoda. Jsem velmi vděčný za to, že ji mů-
žeme v míru v naší zemi prožívat. Radovat se  
z vyhřátého domova, vánočních dobrot, dár-
ků, přání a vzájemných setkání. Ano, není to 
všude ve světě tak samozřejmé, proto naše 
zvolání „Sláva na výsostech Bohu a pokoj li-
dem dobré vůle“ vyznívá také jako prosba, aby 
mír prožívaly všechny rodiny po celém světě. 
A to nejen mír jakožto klid zbraní, ale hlavně a 
především jako vzájemné porozumění a lásku 
všech členů rodiny.
K vánočnímu času patří v naší zemi Štědrý den, 
jesličky, koledy, ale i připomínka Svaté Rodiny 
Nazaretské – Ježíše, Marie a Josefa. Bůh se chtěl 
narodit a vyrůstat v lidské rodině. Ježíš svým ži-
votem stráveným v Nazaretě poctil Pannu Marii 
a spravedlivého Josefa tím, že po celou dobu 
svého dětství a dospívání zůstal podřízen jejich 
autoritě. Vynesl tak na světlo primární význam 
rodiny pro výchovu osoby. Marie a Josef uvedli 
Ježíše do náboženského společenství navště-
vováním Nazaretské synagogy. S nimi se naučil 
chodit na pouť do Jeruzaléma. Maria a Josef 
vychovali Ježíše především svým příkladem: ve 
svých rodičích tak poznal veškerou krásu víry, 
lásky k Bohu a jeho Zákonu, jakož i požadavky 
spravedlnosti, která nachází své úplné naplnění 
v lásce. Od nich se naučil, že nejprve je třeba pl-
nit Boží vůli a že duchovní pouto platí mnohem 
víc než pokrevní.
Vánoční čas by měl proto každé rodině připo-
menout nepřeslechnutelnou výzvu: „Rodino, 
staň se tím, čím jsi“! Společenstvím založe-
ným na přirozených poutech těla a krve a drže-
ným vnitřní silou, kterou je vzájemná láska. Je 
to láska, která oduševňuje mezilidské vztahy 
různých členů rodiny a tvoří jednotu. Bez lásky 
není rodina žádným společenstvím osob, bez 
ní nemůže jako společenství žít, růst a usku-
tečňovat se. Všichni členové rodiny mají, a to 
každý podle svých darů, odpovědnost denně 
budovat společenství osob, aby se tak rodina 
stala „školou plnějšího lidství“. Prostředím vel-
kodušné ochoty k porozumění, snášenlivosti, 
odpuštění a smíření.
Základním úkolem rodiny je sloužit životu,  
v průběhu dějin uskutečňovat původní po-
žehnání Stvořitele, plozením předávat dál Boží  

obraz od člověka k člověku. Rodiče jsou prv-
ními a hlavními vychovateli svých dětí, rodina 
je první školou občanských ctností, které po-
třebuje každá společnost. Společenství, denně 
doma zakoušené a prožívané, účast na jeho ra-
dostech a bolestech je nejkonkrétnější školou 
pro aktivní, odpovědné a nosné začlenění dětí 
do širší společnosti.
Z povahy a povolání rodiny vyplývá, že se 
nesmí uzavírat do sebe, ale musí být ote-
vřená jiným rodinám a společnosti a takto 
přijímat svůj společenský úkol. Spolupůsobí 
svým vlastním způsobem při utváření světa, 
umožňuje vpravdě lidský život prosazováním 
ctností a pozitivních hodnot. Rodina je první 
a životodárnou buňkou společnosti. V rodině 
vyrůstají občané a tam také nalézají svou první 
školu společenských ctností, které znamenají 
život a rozvoj společnosti.
Budoucnost lidstva závisí na rodině. Proto je 
nezbytně nutné a naléhavé, aby každý člověk 
dobré vůle usiloval o udržení a uhájení hodnot 
a požadavků rodiny, rozpoznával nebezpečí 
a zla, která ji ohrožují, a bojoval proti nim. Vá-
žit si rodiny též znamená usilovat o vytváření 
ovzduší, příznivého pro její rozvoj a růst.
Milí přátelé, přeji vám všem požehnaný čas 
vánoční, který umí tak kouzelně vylepšit me-
zilidské vztahy. Prožijte upřímnou radost s tím, 
který stojí v samém středu vánočního kouzla.

V úctě Jan Dlouhý, farář

Pátek 12.12. dopoledne 
ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ

Sobota 13.12. od 8.30 hodin 
VÁNOČNÍ KNOFLÍKOVÝ TRH

Středa 24.12. od 23.15 hodin 
KARLŠTEJNŠTÍ TRUBAČI

Čtvrtek 25.12. od 16.00 hodin 
VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE

Úterý 30.12. od 17.00 hodin 
PŘEDČASNÝ SILVESTR
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Slovo starosty

Vážení Mníšečtí, Stříbrnolhotečtí a Rymaňští, 
milé děti,

musím přiznat, že poslední rok, měsíce a týdny 
byly náročné. Kolem nás se toho děje tolik, že má 
někdy člověk pocit, že život ho jen míjí, že je usa-
zen v rychle se pohybujícím vlaku, kdy vystoupit 
nelze, jen se občas podívat, co pěkného je kolem. 
Myslím, že takový pocit má ale většina z nás. O ko-
lejích se také nezmiňuji náhodou. Máme-li nějaký 
cíl, i obecný, vydáváme se za ním cestou přímou 
nebo více oklikami a pěšinami, ale pořád dopředu. 
To platí i pro směřování města. Volby jsou za námi 
a ta podstatná, mnohem náročnější část, nás tepr-
ve čeká. Realizovat programy a sliby, na základě 
kterých jsme my všichni zastupitelé získali důvě-
ru a mandáty. Přeji si, abychom už i po roce moh-
li s klidem říct, že náš společný vlak zase popojel 
o značný kus dál. Bez nehod a svárů, ale naopak  
v družné pohodě, spolupráci a radosti ze všeho,  
co se povede. Konec konců, v tom vlaku jedeme 
všichni.

Občas je ale potřeba se zastavit a nadechnout. Je 
úžasné, že se nám to nabízí právě teď. Není příhod-
nější čas pro uklidnění se a hluboké nadechnutí, 
než je období adventu. Čas očekávání, klidu, ale 
také plný dnů zvědavé netrpělivosti našich dětí.  
Těším se z toho. Těším se, že budu moci nejkrásněj-
ší svátky v roce prožít v kruhu rodiny i se svými přá-
teli. Raduji se z toho, že Vánoce přinesou setkání, 
na která se po celý rok třeba ani nedostane. A moc 
si přeji, abyste prožili celý advent a všechny svátky 
vánoční v dobré náladě a ve štěstí. Rád se s vámi 
se všemi potkám na zámku i s Mikulášem a čertem, 
na knoflíkovém trhu i při ohňostroji před koncem 
roku. Do nového roku 2015 si pak přejme hlavně 
zdraví, ale i zdravou sousedskou pospolitost. 

Vše dobré vám přeje

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Zprávy z radnice

PROVOznÍ DObA nOVéhO SbĚRnéhO DVORA

zimní režim – období od 1. 12. do 31. 12. 2014
úterý a čtvrtek     14.00 – 17.00 hodin
sobota                        8.00 – 12.00 hodin

Provozní doba může být upravena nebo změněna

Z uSNESENÍ RADy A ZASTuPITELSTVA 
MĚSTA
l  RM vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna v ZŠ Komenského 420 

na dny 30. a 31. 10. 2014, 2. 2. 2015 a 30. 6. 2015.

l  RM souhlasila s příspěvkem Kč 30 000,- ZUŠ Řevnice na generální 
opravu klavírního křídla  zn. August Főrster v. č. 69 555, pro výuku  
v pobočce školy v Mníšku pod Brdy.

l  RM souhlasila se změnou trasy autobusové linky 290448 Karlík –  
Dobřichovice – Mníšek pod Brdy a schválila doplnění trasy této linky 
po místních komunikacích na území města Mníšek pod Brdy z důvo-
du posílení školního spoje.

l  RM schválila znění a uzavření Smlouvy č. 14213574 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí na akci „Sběr a svoz separovaných  
odpadů“.

Více informací získáte na www.mnisek.cz

OznÁMEnÍ FInAnčnÍhO ODbORu (FO)
komunální odpad
Finanční odbor Městského úřadu v Mníšku pod Brdy ozna-
muje občanům, že úhradu za komunální odpad na rok 2015 
bude možné hradit od 19. 1. 2015. 

Splatnost poplatku za komunální odpad je 31. 3. 2015. 

Pokud plátce uhradí poplatek později, upozorňujeme na to, že ztrácí 
nárok na příspěvek od města (pro jednotlivé poplatníky, kteří mají trva-
lý pobyt na území města Mníšku pod Brdy, dle „Zásad pro poskytování 
finančního příspěvku města Mníšek pod Brdy na úhradu poplatku za 
komunální odpad č.1/2012“, čl. II, odst. 2).

Olga Šibřinová, vedoucí FO

OZNÁMENÍ ODbORu MAjETKu  
A InVESTIC (OSMI)
vjezdové karty na malé náměstí a pěší zónu na nám. F. X. svobody

Počátkem roku byly vydávány vjezdové karty umož-
ňující vjezd na Malé náměstí a pěší zónu na nám.  
F. X. Svobody. Tyto karty mají omezenou platnost na 
kalendářní rok 2014. Jejich platnost končí definitivně  
k 31. 1. 2015. Nové vjezdové karty na kalendářní  

rok 2015 budou vydávány v průběhu ledna 2015. Karty si můžou vy-
zvednout všichni občané, kteří zažádali o vjezdové karty v průběhu 
roku 2014 a tyto karty jim byly vydány, na pokladně Městského úřadu 
Mníšek pod Brdy u paní Růženy Horákové. Karty budou mít opět roč-
ní platnost. O karty samozřejmě mohou zažádat i občané, kteří dosud  
o tyto karty nepožádali a splňují podmínky pro vydání vjezdových ka-
ret. V tomto případě je třeba podat vyplněnou žádost buď na podatel-
nu městského úřadu, nebo přímo u paní Daniely Kukolové, referentky 
odboru správy majetku a investic, tel. 318 541 918. Zásady, které sta-
novují pravidla pro vydávání vjezdových karet do vymezených oblastí 
města Mníšek pod Brdy, jsou uvedeny na stránkách www.mnisek.cz.

Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI



3

Zprávy z radnice

ROzLOučILI JSME SE S KOLEgOu 
HONZOu juNKEM
Jan Junek z odboru správy majetku a investic byl milým a pra-
covitým kolegou. Rozuměl své práci a dělal ji rád a pečlivě. Byl 
velmi nenápadným, ale o to více pečlivým pozorovatelem věcí. 
Vždy nás překvapila nějaká glosa či jeho vtipný komentář. Rád 
sportoval, na kole měl proježděny kilometry a kilometry Brd a ne-
jen jich. Rád se podílel na přípravě a organizaci kulturních pořadů  
a účastnil se jich.

Věděli jsme, že je Honza nemocný a snažili jsme se mu pomoci, 
jak jen to šlo. Přesto, nebo právě proto, byla pro všechny zprá-
va o jeho úmrtí šokem. Ještě na dálku z nemocnice komunikoval  
a připravoval informace a podklady pro jednání rady města.  
Druhý den už odešel na věčnost…

Děkujeme mu za vše, co pro město a jeho obyvatele udělal. Dě-
kujeme Ti, Honzo, že jsi byl pro nás vstřícným a dobrým kolegou.

Bůh opatruj Tvoji duši.

Jménem všech kolegů a kolegyň Věra Landová,
Pavla Duchoňová, Viktorie Straková, Miloš Navrátil

ÚŘAD PRÁCE PRAhA – zÁPAD  
SE OD 1. PROSInCE 2014 STĚhuJE nA LETnOu…

kontaktní pracoviště Praha – západ, 
bude od 1. prosince 2014 přestěhováno na novou adresu:

DOBROVSKÉHO 1278/25, PRAHA 7 – LETNÁ
Od 24. 11. 2014 do 28. 11. 2014 bude kontaktní pracoviště  

Praha-západ UZAVŘENO. Od 20. 11. 2014 do 21. 11. 2014 bude 
OMEZEN PROVOZ kontaktního pracoviště Praha-západ  

(Kartouzská 200/4, Praha 5 – Smíchov).

Od 24. 11. 2014 do 28. 11. 2014 bude kontaktní pracoviště  
UZAVŘENO, z důvodu stěhování do nové budovy.

Telefonické i e-mailové spojení nebude v uvedených dnech 
dostupné. Jednání s klienty bude probíhat omezeně a pouze v 

budově Kartouzská, Praha 5 – Smíchov!

Plný provoz pracoviště bude ode dne 1. 12. 2014 
na nové adrese: DOBROVSKÉHO 1278/25, Praha 7.

Tolik z letáčku úřadu práce …

Není nám známo, proč k přesunu na novou adresu došlo. Nebyli jsme  
o věci ani dříve nijak informováni, natož aby se někdo měst a obcí  
v okolí zeptal na názor. Pokud má být účelem přestěhování úspora 
MPSV, tak by měl někdo vzít v potaz i druhou misku vah, a to zvýše-
né náklady na dopravu, velmi komplikovanou dopravu autobusem, 
metrem a tramvají a v podstatě nemožnost zaparkovat automobil. 
Problém se netýká jen nezaměstnaných, ale také matek a otců na ma-
teřské dovolené, seniorů, atd. Pokud má a měla by být veřejná správa 
občanům co nejdostupnější a decentralizovaná, tak přestěhovat stá-
vající pobočku ÚP do středu Prahy je přesně krok opačným směrem. 

Na nejbližším setkání obcí Mikroregionu Mníšecko bude změna sídla 
pobočky na programu jednání. Společně se spojíme MPSV ČR a GŘÚP 
ČR a budeme požadovat změny ve spádovosti či snadném a dobrovol-
ném výběru pobočky úřadu práce.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

INfORMACE Z ODbORu MAjETKu  
A INVESTIC 

čistírna odpadních vod
Práce na rekonstrukci, intenzifikaci a zkapacitnění mníšecké čistírny od-
padních vod pokračují dle harmonogramu stavebních prací. Byly pro-
vedeny zemní práce při stavbě dvou kalových nádrží, vybetonována 
lože pro obě nádrže a obě nádrže byly usazeny. Nádrže byly postupně 
napouštěny a prováděna zkouška těsnosti. Souběžně s tím se rozběhla 
rekonstrukce budovy pro zaměstnance čistírny. Byl položen nový kabel 
pro elektrickou přípojku mezi trafostanicí a objektem čistírny odpad-
ních vod. Práce je nutné provádět postupně a tak, aby nebyl narušen 
chod celé čistírny odpadních vod. 

sběrný dvůr
Na sběrném dvoře pokračují práce na stavbě technicko-administrativ-
ní budovy. Hrubá stavba objektu byla zastřešena, tepelně zaizolována. 
Byla instalována okna a probíhají vnitřní práce – rozvody vody a elek-
třiny, štuky, pokládka podlahových krytin a obkladů, instalace sanity. 
Ukončení stavebních prací se předpokládá na počátek ledna 2015. 

pro občany města jsme připravili souhrn praktických informací 
usnadňujících uložení odpadů na sběrném dvoře 
Sběrný dvůr, který provozuje Město Mníšek pod Brdy, je sběrnou od-
padů vznikajících v domácnostech občanů Mníšku pod Brdy, Stříbr-
né Lhoty a Rymaně a je také místem zpětného odběru vyřazených  
elektrospotřebičů. Stavební odpady a odpady z provozu automobilů 
lze ve sběrném dvoře přijmout za podmínek, uvedených v ceníku sběr-
ného dvora.

a) ten, kdo chce svůj odpad předat ve sběrném dvoře k využití nebo 
odstranění je povinen:
l  vjíždět do prostoru sběrného dvora pouze v případě, kdy svítí zelené 

světlo semaforu,

l  po vjezdu na mostovou váhu se prokázat průkazem totožnosti  
anebo dokladem o zaplacení za svoz komunálního odpadu,

l  vyložit svůj odpad do sběrové nádoby, kterou mu určí obsluha  
sběrného dvora,

l  nepožadovat přijetí druhu odpadu, který není povolen provozním  
řádem dvora,

l  přivážet k přijetí pouze utříděné druhy odpadů, nikoliv jejich směsi,

l  v prostoru sběrného dvora se pohybovat jen na základě pokynů  
obsluhy,

l  částku za přijaté zpoplatněné druhy odpadů uhradit v hotovosti po 
druhém vážení obsluze dvora.

Vzhledem k tomu, že provoz sběrného dvora, přeprava odpadů a jejich 
využití nebo odstranění jsou hrazeny z rozpočtu města, je bezplatný 
příjem některých druhů odpadů omezen jejich předaným množstvím.

B) provozní doba:
l  letní – pondělí až pátek od 13.00 do 17.00 hod. a sobota od 8.00  

do 12.00 hod.

l  zimní – úterý, čtvrtek od 14.00 do 17.00 hod. a sobota od 8.00  
do 12.00 hod.

Provozní doba může být upravena rozhodnutím rady města.

c) ceník:
Vždy aktualizovaný ceník najdete na www.mnisek.cz (sekce Kam s od-
padem) a také u obsluhy sběrného dvora.

Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI
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Zprávy z radnice

STRÁžnÍCI InFORMuJÍ
V uplynulém období se opět vyostřily vzta-
hy mezi obyvateli ubytovny na Hladovém 
vrchu, kde opakovaně dochází k přestup-

kům proti občanskému soužití. Městská policie věc řeší ve spolupráci  
s odborem správy investic a majetku a také přestupkovou komisí města.

Po uplynutí zákonem stanovené lhůty ke zveřejnění „Výzvy k odstraně-
ní autovraku“ bylo ve spolupráci s firmou Komwag odtaženo vozidlo 
Hyundai, odstavené již delší dobu na parkovišti v Nádražní ulici. Vrak 
skončil v Kovohutích, kde bude zpracován k dalšímu použití.

zMĚnA PODMÍnEK KÁCEnÍ DŘEVIn 
ROSTOuCÍCH MIMO LES
od 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti nová vyhláška  
č. 222/2014 sb.
Kácení dřevin rostoucích mimo les  musí být realizováno v souladu se 
zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění (dále jen „zákon“), dle ust. § 8 zákona a vyhlášky č. 222/2014 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování 
jejich kácení.  

Povolení není třeba ke kácení dřevin za předpokladu, že tyto nejsou 
součástí významného krajinného prvku ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) 
zákona (vodní tok, rybník, atd.) nebo stromořadí (řada nejméně 10 stro-
mů): 

1.  Pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm 
nad zemí.

2.  Pro zapojené porosty dřevin (dřeviny se navzájem dotýkají, překrý-
vají, prorůstají), pokud celková plocha kácených zapojených porostů 
dřevin nepřesahuje 40 m² a nevyskytují-li se zde dřeviny o obvodu 
kmene nad 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.

3.  Pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovi-
tostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.

4.  Pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území  
evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada,  
zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití 
pozemku zeleň.  

V ostatních případech lze povolení vydat jen ze závažných důvodů po 
vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlast-
ník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem 
vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žá-
dost musí obsahovat: jméno a adresu žadatele, označení katastrálního 
území a parcely, doložení vlastnických práv k pozemku – výpis z katas-
tru nemovitostí, specifikaci dřevin, které mají být káceny (druh, počet, 

ÚZEMNÍ PLÁN – NOVÉ INfORMACE  
O PRŮbĚhu zPRACOVÁnÍ ÚzEMnÍhO 
PLÁNu MNÍŠEK POD bRDy
Návrh územního plánu byl odevzdán v půlce září, část „Vyhodnocení 
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území“ začátkem října. Pří-
stupný je na internetových stránkách města Mníšek pod Brdy a grafická 
část na geoportálu města - geosense.cz/geoportal/u24-mnisek-pod-br-
dy/. Fyzicky je do návrhu územního plánu možné nahlédnout na Měst-
ském úřadě Mníšek pod Brdy.

Návrh územního plánu má textovou a grafickou část. Členění celého 
území města na stávající a navrhované plochy podle způsobu jejich vy-
užití je zakresleno v „hlavním výkresu“ (na dvou listech). Pro základní ori-
entaci doporučujeme „koordinační výkres“, kde jsou zakreslené úplně 
všechny dostupné informace o území (např. i ochranná pásma apod.).  
Z textové části je velmi důležitá kapitola A.6 a dále ostatní kapitoly části 
„A“. Kapitoly „C“ vysvětlují navržené řešení.

K návrhu územního plánu se můžete již oficiálně vyjádřit podáním tzv. 
„připomínky“. (Možnost vyjádřit se písemně po červnové besedě byla 
neoficiální, nad rámec zákona a nelze ji s těmito oficiálními připomín-
kami zaměňovat.) Pokud jste tedy již nějaké vyjádření podali a i nadále 
na něm trváte, prosíme o podání oficiální připomínky. Připomínky jsou 
písemné, podávají se na Městský úřad Mníšek pod Brdy a musí v nich 
být uvedeno, kterého území se připomínka týká, v čem připomínka 
spočívá, vaše jméno a podpis. 

Připomínky je možné podávat do 45 dnů od zveřejnění oznámení  
o vystavení návrhu územního plánu, tedy do 15. ledna 2015.

Další postup bude následující:

l  dne 16. prosince 2014 se bude konat tzv. „společné jednání“, kde se 
dotčené orgány („úředníci“) vyjádří k návrhu územního plánu formou 
stanovisek; jednání je neveřejné (tzn. v této etapě je pro občany ná-
vrh k dispozici pouze samostatně k nahlédnutí s možností podání 
připomínek);

l  po uběhnutí všech lhůt pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupi-
telem vyhodnotí všechny došlé připomínky a stanoviska a navrhne 
způsob jejich zapracování;

l  krajský úřad po obdržení návrhu a všech k němu došlých stanovisek 
a připomínek vydá stanovisko z hledisek zajištění koordinace využí-
vání území s ohledem na širší vztahy,

l  zpracovatel územní plán upraví.

Následně (tedy přibližně za několik měsíců) bude svoláno tzv. „veřejné 
projednání“ návrhu územního plánu. To se bude konat v Mníšku ve vše-
dní den v odpoledních hodinách a je především určeno pro veřejnost. 
Předtím bude upravený územní plán zveřejněn stejným způsobem 
jako nyní. Zpracovatel na veřejném projednání územní plán předsta-
ví, vysvětlí případné nejasnosti a zodpoví všechny dotazy. Ještě 7 dní 
po veřejném projednání bude možné podat námitky nebo připomínky. 
Neuplatněním připomínek k návrhu z prosince 2014 neztrácí veřejnost 
možnost uplatnit písemné připomínky nebo námitky ve fázi „veřejné-
ho projednání“. Poté bude následovat podobný postup jako po „spo-
lečném jednání“ – vyhodnocení došlých námitek a připomínek, jejich 
schválení zastupitelstvem a úprava územního plánu (snad už poslední). 
Následně, pokud nedojde k neshodám, by měl být územní plán vydán 
zastupitelstvem obce.

O dalším postupu budeme podrobněji včas informovat.

Ing. arch. Zdeněk Kindl

Na žádost starosty Nové Vsi pod Pleší strážníci MP průběžně kontro-
lovali tamní fotbalové hřiště, kde v minulosti několikrát došlo k ničení 
vybavení. Na hřišti se schází místní omladina, ale dechové zkoušky, kte-
rým se přítomní vždy ochotně podrobili, neprokázaly požití alkoholu,  
a nebylo ani zjištěno jakékoliv poškození vybavení. Lze tedy říci, že tyto 
kontroly splnily svůj preventivní účel.

V říjnu proběhlo v Mníšku pod Brdy měření rychlosti. I v tomto případě 
lze pozorovat značné zlepšení kázně řidičů, kteří jezdí v drtivé většině 
dle předpisů.

Vyskytlo se i několik zatoulaných psů, kteří byli odchyceni a v pořádku 
navráceni svým majitelům.

Jan Janoušek, strážník MP MpB
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popř. velikost plochy keřů), situační zákres. Dále musí být udán obvod 
kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí a zdůvodnění žádosti. Dů-
ležité je také navržení náhradní výsadby, jako kompenzace ekologické 
újmy vzniklé pokácením dřevin. 

K povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, jež jsou součástí vý-
znamných krajinných prvků ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona 
– vodní tok, údolní niva, les, jezera, rybníky, rašeliniště, atd., je zapotřebí 
získat souhlas orgánu ochrany přírody, v tomto případě MěÚ Černoši-
ce, odbor životního prostředí, podle ust. § 4 odst. 2 zákona. K žádosti  
o vydání tohoto závazného stanoviska je potřeba doložit podklady, po-
dobné výše jmenovaným.

Orgán ochrany přírody by měl ve svém rozhodnutí o povolení kácení 
dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenza-
ci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit 
následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 
dobu pěti let.

Ing. Jiřina Romová, referentka OVV

MNÍŠEK OSLAVIL 25 LET SVObODy  
A DEMOKRACIE
Na den státního svátku svolaly mníšecké spolky Disting PR a Matice 
Skalecká vzpomínkové shromáždění k upomínce na výročí Sametové 
revoluce a studentské demonstrace, konané 17. 11. 1989. 

Tehdy byli pokojní demonstranti stlačeni k udušení a pak několika  
koridory pouštěni ven. Při tom byli mláceni, kopáni, biti pěstmi, obušky 
i štíty. Tehdejší jednotky „červených baretů“ byly cvičeny na boj proti te-
roristům. Bolševická moc je nasadila proti studentům, dětem. Na místě 
zůstala krev, oblečení, osobní věci a hlavně šok a vztek. Byla to poslední 
krev, kterou komunisté v naší zemi prolili. 

Na tehdejší události přímo v Mníšku vzpomínal a slova se ujal Petr Vod-
vářka, jeden ze zakladatelů místního Občanského fóra a organizátor 
mníšeckých pochodů za svobodu. Zora Kasiková připomněla význam 
občanské společnosti - od roku 1990 bylo založeno více jak 80 tisíc 
sdružení, spolků či nadací. Vyzdvihla možnost tvořit a svobodně se  
orientovat dle svých schopností a zájmu, a to vše v době svobodných 
médií. O nutnosti transformace nejen ekonomické, ale současně s ní 
nutně i duchovní obrody, promluvil P. Jan Dlouhý, farář z mníšecké far-
nosti. Miloš Navrátil zdůraznil potřebu chránit občanská a lidská práva 
na celém světě. Vyzdvihl úlohu studentů a zmarněné životy Jana Ople-
tala a dalších studentských vůdců v roce 1939. 

Všichni přítomní, zejména děti, zapalovali svíčky u štítů, které teh-
dy používaly bezpečnostní složky státu při potlačování demonstrací.  
Atmosféru dokreslovaly také přilba, obušek a kabát příslušníka  
Pohotovostního útvaru, který na Národní třídě zasahoval (většinou šlo  
o mladíky stejně staré jako studenti, proti nimž stáli). Za zapůjčení  
dobových předmětů děkujeme por. Janu Holubovi z Policie ČR a poli-
cejnímu muzeu.

Shromáždění ukončila státní hymna.
Anna Čišková

PŘEhLED ADVEnTnÍCh, VÁnOčnÍCh 
A nOVOROčnÍCh bOhOSLužEb

pořad mší svatých, římskokatolická farnost  
mníšek pod Brdy

středa  24. 12. – Štědrý den
16.00 Mníšek pod Brdy, „dětská“
21.00 Líšnice
24.00 Mníšek pod Brdy

čtvrtek  25. 12. – slavnost narození páně                          
8.30 Mníšek pod Brdy
10.30   Líšnice
14.30   Trnová

pátek  26. 12. – svátek sv. Štěpána  
8.30   Mníšek pod Brdy
10.30   Líšnice
14.30   Kytín

sobota  27. 12. – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
9.00   Mníšek pod Brdy, farní kaple

neděle  28. 12. – svátek svaté rodiny                             
8.30   Mníšek pod Brdy
10.30   Líšnice
14.30   Kytín      

Pondělí  29. 12., 18.00, Mníšek pod Brdy
Úterý  30. 12., 9.00, Mníšek pod Brdy, farní kaple
Středa  31. 12., 16.30, Mníšek pod Brdy, děkovná mše

čtvrtek  1. ledna – slavnost matky Boží, panny marie   
8.30 Mníšek pod Brdy 
10.30   Líšnice
14.30   Kytín

www.farnost-mnisek.cz

seznam bohoslužeb Husova domu Hvozdnice, 
českobratrská církev evangelická

neděle  30. 11. – 1. adventní
9.30 s vysluhováním svaté večeře Páně (přijímání pod obojí)
 a nedělní školou pro děti, kazatelka: Vendula Kalusová

neděle  7. 12. – 2. adventní
9.30  kazatel: host

neděle  14. 12. – 3 adventní
9.30   kazatelka: Vendula Kalusová

neděle  21. 12. – 4. adventní
9.30  s dětským vánočním divadelním vystoupením,
 kazatelka: Vendula Kalusová
 
středa  24. 12. – Štědrý den, půlnoční bohoslužby
22.00  kazatelka: Vendula Kalusová, koledy a vánoční spirituály  
 zpívá Hvozdnický pěvecký sbor

čtvrtek  25. 12. – Boží hod vánoční
9.30  s vysluhováním svaté večeře Páně,
 kazatelka: Vendula Kalusová
  
středa  31. 12. – silvestr 
16.00  bohoslužba s vysluhováním svaté večeře Páně,
 kazatelka: Vendula Kalusová

www.hvozdnice.evangnet.cz
Facebook: Husův dům Hvozdnice
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Prosíme, kontaktujte nás, rádi Vám řekneme další informace.  
Místní organizátory zastihnete na e-mailu taizemnisek@gmail.com. 

Za pomocný přípravný tým  
Klára Schichová 

Miloš Navrátil

NOMINOVALI jSME DObROVOLNÍKA 
ROKu
Krajský úřad Středočeského kraje letos počtvrté vyhlásil anketu Dobro-
volník roku. Jejím smyslem je zviditelnit neziskový sektor v našem kraji 
jako nezastupitelnou součást občanské společnosti a ocenit dobrovol-
níky, kteří pomáhají, kde je třeba. Město Mníšek pod Brdy spolu s obec-
ně prospěšnou společností Magdaléna nominovalo Ing. Václava Grepla, 
který v Magdaléně pomáhá již tři roky. 

Václav zde začal působit v době, kdy měl za sebou již velmi úspěšnou 
kariéru na významných pozicích v oboru informačních technologií (na-
příklad jako vedoucí IT oddělení v Komerční bance). Vystudoval obor 
psychologie a přišel do terapeutické komunity s tím, že by se rád blí-
že seznámil s každodenní prací s klienty, kteří mají diagnózu závislosti. 
Své nabyté znalosti chtěl také prakticky používat a dále rozvíjet pro-
střednictvím výzkumných projektů v oblasti adiktologie. A navíc si přál 
nezištně pomáhat lidem, kteří se rozhodli léčit se ze své závislosti na 
návykových látkách.

Dnes, ačkoliv je neplaceným dobrovolníkem, je pro klienty i kolegy pl-
nohodnotným členem týmu, jejž jedinečně doplňuje svými životními 
zkušenostmi i velkým pracovním nasazením. Klienti mají díky Václavo-
vě práci v Magdaléně navíc možnost setkat se s člověkem velice mrav-
ně zásadovým, s velikým kulturním rozhledem, odbornými znalostmi  
a sportovním duchem. Pro mladé lidi, hledající cestu zpět ke zdravé-
mu životu, je tak cenným lidským a přitom přátelským vzorem. Pracuje  
s nimi nejen v běžném programu komunity, ale účastní se také tzv. zá-
těžových programů či kulturně-sportovních akcí a i jinak se zapojuje do 
života komunity. Navíc se v současnosti podílí na výzkumu vlivu ADHD 
(hyperaktivity s poruchou pozornosti) u dospělých na tvorbu závislost-
ní osobnosti, na výzkumu, který může významně pomoci v dalším roz-
voji terapeutické práce.

Domníváme se, že vzhledem ke svému věku i k motivům, které jej do 
Magdalény přivedly, stejně jako k délce svého působení v této organi-
zaci, se Václav vymyká obvyklému typu dobrovolníka v ČR a posouvá 
dobrovolnictví blíže k tomu, co je běžné ve vyspělých demokraciích zá-
padního či severského typu. Magdaléna a Město Mníšek pod Brdy chtějí 
Václavu Greplovi nominací na Dobrovolníka roku Středočeského kraje 
poděkovat nad rámec běžných příležitostí a také vyjádřit, že si jej a jeho 
přínosu pro terapeutickou komunitu velmi váží. Poděkování je totiž to 
jediné, co si od nás kdy „vzal“.

Zora Kasiková, mluvčí Magdaléna, o.p.s. 
Miloš Navrátil, OKS, člen správní rady Magdaléna, o.p.s.

TAIZÉ 2014 –  
EVROPSKÉ SETKÁNÍ 
MLADÝCH
Na konci tohoto roku přijedou do  
Prahy tisíce mladých ze všech zemí  
Evropy. Nebude to jen další příval turis-
tů. Tito mladí přijedou s batohy plnými 
přátelství a se srdci, která prahnou po 

naději, že lidi může spojit důvěra. Přijedou do Prahy jako poutníci míru, 
aby se spolu setkali a aby se setkali s těmi, kteří jsou největším bohat-
stvím tohoto krásného města – s jeho obyvateli.

Pozvala je komunita bratří z Taizé. Založil ji člověk, který celý svůj život 
zasvětil budování cest smíření, bratr Roger. Po jeho smrti bratři pokra-
čují v jeho díle, když organizují každoroční Evropské setkání mladých. 
Lisabon, Paříž, Varšava, Brusel, Řím, Berlín, to jsou jen některá z hlav-
ních měst našeho kontinentu, v nichž už bylo takové setkání uspo-
řádáno. Také v Praze se už jednou, v památném roce 1990, Evropské 
setkání konalo a zanechalo v paměti mnohých trvalou stopu. Letošní 
37. Evropské setkání opět shromáždí, ve dnech od 29. prosince do  
2. ledna, desítky tisíc osob.

Bratři mají zkušenosti i nápady, ale není jich tolik, aby mohli takové se-
tkání zorganizovat bez pomoci jiných. Pokaždé hledají lidi dobré vůle 
ke společné realizaci tohoto projektu. Vedení města Prahy umožnilo 
zorganizování přípravného centra (Kafkův dům), představitelé praž-
ských církví otevírají dokořán dveře kostelů a sálů. Umělci pomáhají  
s přípravou vizuální podoby setkání. Ve všech čtvrtích Prahy, v okolních 
městech a vesnicích, se formují místní přípravné skupiny. Obyvatelé  
vyjadřují svou ochotu přijmout mladé lidi ve svém domově, aby nemu-
seli spát ve školách.

Potřeb je mnoho. Každý kdo chce, může se již dnes zapojit do společ-
ného úsilí. Kontakt s organizátory je snadný. Například je možné zajít 
do Kafkova domu. Nebo se podívat do nejbližšího kostela – téměř všu-
de jsou již vyvěšeny informace o místních přípravách. Lze také napsat  
e-mail, nebo se podívat na Facebook.

Můžeme ujistit všechny, kteří vyjdou vstříc mladým, hledajícím přá-
telství a naději, že budou stejně štědře obdarováni, neboť přátelství,  
naděje a důvěra rostou, když se o ně dělíme.

co je komunita taizé?
Komunitu Taizé tvoří sto bratří z katolické i různých protestantských 
církví, pocházející z asi třiceti zemí. Svou samotnou existencí je komu-
nita „podobenstvím společenství“, které chce, aby byl jeho život zname-
ním smíření mezi rozdělenými křesťany a mezi národy. Bratři žijí výhrad-
ně ze své práce; nepřijímají žádné dary.

V roce 2005, kdy zemřel bratr Roger, napsal Václav Havel tato slova: „Ne 
náhodou se z vesničky Taizé stalo poutní místo i pro mnoho především 
mladých lidí z naší země. Bratr Roger byl pro mne jedním z duchovních 
pilířů sjednocující se Evropy.“ Snaha komunity Taizé o smíření a mír ve 
světě si získala uznání a bratr Roger dostal několik prestižních mezi-
národních ocenění, mimo jiné Templetonovu cenu, Cenu UNESCO za  
výchovu k míru, Cenu Karla Velikého a Cenu Roberta Schumana.

Po smrti bratra Rogera se role představeného komunity Taizé ujal bratr 
Alois. Pochází z Německa, ale jeho rodiče se narodili a vyrostli v Sude-
tech v bývalém Československu. Společně s bratrem Rogerem několi-
krát Československo v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého 
století navštívil a setkal se s křesťany, pronásledovanými pro nábožen-
ské přesvědčení.

můžete pomoci a být součástí? Budeme rádi!
Milí Mníšečtí i sousedé v okolí, pomozte nám najít střechu nad hla-
vou pro všechny, kdo přijedou do Prahy na Evropské setkání mladých.  
Několik tisíc lidí v rodinách může vytvořit několik tisíc pout přátelství.

Nebojte se ubytovat mladé poutníky. Stačí 2 m² na jednoho. 
Stačí jen postel nebo matrace a místo pro přespání. 

Přijmout u sebe doma mladé lidi může být jedním z nejhezčích způso-
bů, jak se setkání zúčastnit. Mladí účastníci (většinou ve věku 17–35 let) 
si přivezou spacáky a karimatky. Potřebují jenom jednoduchou snídani. 
Po snídani odjedou a okolo 22.00 se zase vrátí. 1. ledna můžete pozvat 
své hosty na oběd. Vřelé přijetí je o tolik důležitější než luxus! 
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nová ves pod pleŠí
Na jih od Prahy pod zalesněným 
vrchem Pleš a kopcem Včelník leží 
obec Nová Ves pod Pleší. Její kořeny 
sahají až do 11. století, kdy se lidé 
v okolí začali věnovat rýžování  
a dolování zlata. Přímo pod vrchem 
Pleš (tehdy Plešivec) vznikla malá 
hornická osada, jejíž název neznáme. 
Víme však, že patřila nejdříve 
ostrovskému klášteru a později do 
majetku Koruny české. 

Ve 12. století dochází ke kolonizaci Čech a nedaleko osady vzniká nová 
vesnice – Lhota. Později se s hornickou osadou sloučila. První písemnou 
zmínku o ní máme v listině Václava II. z 21. května 1304, kde král věnoval 
vesnici „Nova villa“ čerstvě založenému klášteru na Zbraslavi. Farně 
patřila vesnice do Petrovy Lhoty (Stará Hraštice). To však platilo jen 
do roku 1424, kdy po husitských bouřích byla Petrova Lhota zničena 
a Nová Ves přešla do mníšecké farnosti, kde je dodnes. Stejně tak se 
stala opět královským majetkem se správou v Dobříši. V době prvních 
Habsburků na českém trůně probíhají snahy o znovuotevření zlatých 
dolů na Podbrdsku, a tak i na Nové Vsi byl roku 1560 obnoven „fundgrub 
Pleš s erbštolou“. A pak přišla třicetiletá válka a vše se změnilo. Císař 
Ferdinand II. potřeboval peníze a prodal roku 1630 Dobříš a jeho panství 
i s Novou Vsí svému komořímu Brunovi z Mansfeldu. Třicetiletá válka se 
stala Nové Vsi osudovou. V noci z 22. na 23. října 1639 přitáhly do kraje 
švédské jízdní oddíly a celé panství zpustošily. Brzy po válce však došlo 
k obnově vsi a roku 1653 zde žilo již sedmnáct rodin.

Největšího rozkvětu dosáhla Nová Ves v 19. století. Rok 1848 znamenal 
konec vrchnosti. Lidé v Nové Vsi (tehdy Neudorfu) se stali občany 
svobodné a svéprávné vesnice, v jejímž čele a řízení se vystřídalo několik 
velmi schopných starostů, s nimiž je spojen rozkvět vesnice. Především 
musíme jmenovat Josefa Hodyse (1853-1909) a Josefa Holého  
(1909-1919). I když na sv. Václava dne 28. září 1866 většina vesnice po 
velkém požáru lehla popelem, rychle se vzpamatovala a brzy vyrostla  
v moderní obec. Roku 1880 byla dokončena silnice z Nového Knína přes 
Novou Ves do Mníšku. Josef Hodys nechal následujícího roku podél ní 

vysadit kaštanovou alej. Přes dva tisíce lidí se zúčastnilo dne 21. října 
1883 vysvěcení a otevření moderní obecní školy. I v jejím čele stáli skvělí 
pedagogové – např. Rudolf Frič (1883-1899), František Novák (1900-
1925), František Marhoul (1925-1933) či Rudolf Šedivý (1939-1948). 
Roku 1888 byl založen v obci Sbor dobrovolných hasičů a dne 22. září 
1897 přijel na Novou Ves první vlak.

Od roku 1901 měla Nová Ves vlastní četnickou stanici a roku 1907 se 
začíná budovat „nádražní čtvrť“, jejíž dominantou se roku 1925 stala 
místní Sokolovna. Ta se stala centrem kulturního života v obci. Vedle 
pravidelných cvičení se zde hrálo divadlo a později zde byl i biograf. 
Již před 1. světovou válkou se začalo na Pleši budovat sanatorium pro 
nemocné tuberkulózou. Roku 1920 se změnil název obce a na mapě 
příbramského okresu se objevuje obec Nová Ves pod Pleší. V období 
první republiky občané Nové Vsi byli náruživými sportovci. Vedle místní 
tělovýchovné organizace Sokol vznikl ještě v roce 1933 Sportovní klub. 
Obec navštívilo také několik velmi významných osobností, z nichž 
bychom měli jmenovat především rakouského blahoslaveného císaře 
Karla I. a československého prezidenta T. G. Masaryka.

V současnosti probíhá v obci (zejména v části Včelník) rozsáhlá výstavba 
rodinných domů. Také díky této výstavbě se předpokládá nárůst počtu 
obyvatel ze současných 1 050 na zhruba 1 500. Obec tedy vynakládá 
nemalé finanční prostředky do rozšiřování mateřské a základní školy. 
V roce 2014 také postavila kabiny u fotbalového hřiště, provedla 
rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice a zahájila výstavbu 
bezbariérového chodníku spojenou s rekonstrukcí centra obce. V tomto 
roce obec zainvestovala rovněž rozsáhlé opravy místních komunikací 
a dešťové kanalizace.

V obci působí TJ Sokol (především fotbalový klub) a Sbor dobrovolných 
hasičů. Obě tyto organizace se snaží ve spolupráci s obcí nejen 
propagovat jméno obce na sportovních akcích, ale též vychovávat 
mládež. V poslední době obec získala značnou popularitu v souvislosti 
s expedicemi nadšenců trabantistů do Afriky a Jižní Ameriky, které 
podporuje místní autoservis pana Miloslava Fouknera.

Od roku 2012 má Nová Ves pod Pleší obecní znak. V témž roce byly také 
pojmenovány její ulice.

Ing. Jan Havelka, starosta obce, 
František Kolouch

Účastníci expedice „Trabantem Jižní Amerikou“ 
 s vlajkou Nové Vsi pod Pleší na jihoamerickém rovníku

Obnovená hasičská zbrojnice

Škola – dobová fotografie Návštěva T. G. Masaryka – dobová fotografie Sokolovna – dobová fotografie

777
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Reportáž

V neděli 9. listopadu 2014 se ve slovenské obci Radošovce (okres Ska-
lica) konala velká událost. Po dvou letech naplněných stovkami a stov-
kami hodin práce se skupině místních dobrovolníků podařilo dokončit 
prvních šest dílů amatérského seriálu na motivy knih Felixe Háje a uvést 
je v premiéře na filmovém plátně. Celý projekt nese název „Mauí chua-
pec z Radošovec“. Za jeho realizací stojí společenství dětí a mládeže při 
římskokatolickém farním úřadu Radošovce, Rodzina veseuá.

Už několik desítek minut před zahájením premiéry se v sále místního 
kulturního domu začala scházet doslova celá obec. Nechyběli zástupci 
žádné generace. Animátoři Rodziny veseuej měli při realizaci projek-
tu kromě elánu a nadšení také celou řadu výborných nápadů. Jedním  
z nich určitě bylo, že zapojili do práce na seriálu o Kájovi celé Radošov-
ce. Zejména při natáčení průvodu na svátek Božího těla a slavnosti biř-
mování byla potřeba velká spousta komparzistů. Organizátoři v kostele 
i v obecním rozhlase požádali obyvatele obce o pomoc a k jejich velké 
radosti se na natáčení dostavila více než stovka (!) lidí ve vlastních staro-
bylých krojích (děděných v místních rodinách z generace na generaci), 
tedy oblečených tak, aby co nejvěrohodněji ztvárnili vesničany z doby 
asi před sto lety. Do této doby je zasazen děj jak v knihách, tak v seriálu 
Rodziny veseuej. Muži, ženy, mladí, staří… všichni se nadchli pro tento 
projekt a dopomohli tak k jeho realizaci. Toto nadšení bylo cítit i po čas 
celé tříhodinové slavnosti.

Kája se Zdeňou (Ondrej Chrenka s Barborkou Kudláčovou) byli na pre-
miéře oblečeni v kostýmech ze seriálu a naživo nám ještě před začát-
kem promítání zahráli scénku „Kája učí Zdeňu zaklejvání“, kterou jsme 
potom viděli i ve filmovém zpracování. Děti si okamžitě získaly celý sál. 
Rázem bylo jasné, že režisérka a autorka scénáře Silvie Kudláčová měla 
velmi šťastnou ruku při výběru hlavních protagonistů.

Svátečním odpolednem provázela redaktorka Rádia Lumen Anna Bož-
ková. Mezi jednotlivými epizodami, kterých je na prvním DVD celkem 
šest (všechno jsou to příhody z první knihy série Školák Kája Mařík), 
nám postupně představila hlavní členy štábu a některé z herců.

Dozvěděli jsme se, že Rodzina veseuá už má za sebou jeden menší  
filmový projekt. Zkušenosti z prvního filmu štáb zúročil při realizaci pod-
statně náročnějšího Káji. Domy, chaty, nábytek, nejrůznější staré byto-
vé vybavení a památeční předměty, oblečení, prapory a baldachýny na 
průvod Božího těla, liturgické předměty a oděvy, ale i např. i automobily 
nutné k přesunům, zapůjčila pro účely filmování velká spousta členů  
a sympatizantů Rodziny veseuej. Mladí lidé ze společenství spolu s re-
žisérkou několik měsíců procházeli okolí a pečlivě vybírali lokace, ve 
kterých později natáčeli. Ze všech záběrů dýchá snaha tvůrců, aby seriál 
byl co nejhezčí a nejvěrnější předloze. Ochotné maminky a tety ušily 
kostýmy a navařily a napekly jídlo do seriálu i na premiéru (seriálový 
Kája má stejně dobrý apetit jako ten knižní a dobré jídlo mu padá rov-
nou do ledvin). Další ochotní lidé pomohli připravit a vyzdobit oltáře na 
slavnost Božího těla. Místní duchovní poskytl konzultace, aby tato slav-
nost byla co nejpřesněji ztvárněná (Kája Mařík se odehrává před velkou 

katolickou liturgickou reformou, která proběhla v 60. letech 20. století, 
a proto na mši i v průvodu uslyšíme církevní latinu). Projekt podpořila 
také obec Radošovce (hlášeními v místním rozhlasu, pomocí s organi-
zací natáčení) a premiéry se samozřejmě účastnili zástupci místní samo-
správy. Byla přítomna také celá řada kněží, spojených s místní farností  
a místním krajem (Záhořím).

Velkého poděkovaní se na premiéře dočkaly maminky představitelů 
hlavních rolí, Ondreje a Barborky. Sice nemají v seriálu důležité role 
jako herečky, ale bez práce, kterou odvedly doma s dětmi, když s nimi 
trénovaly jejich role, by nebylo možné natáčení realizovat. Jak víme, 
Kája od božího rána do večera pusu skoro nezavře… A to byl Ondrej 
v počátcích natáčení teprve prvňák a Barborka dokonce předškolačka. 
Maminky se jistě zapotily…

Moderátorka svátečního odpoledne nás také seznámila s manželskou 
dvojící, Jánem a Veronikou Chrvalovými, kteří si vzali na starosti kameru 
a střih a odvedli na projektu obrovskou kupu práce. Dále jsme poznali 
představitele vzácného pána a vzácné paní lesních, rodičů Zdeničky. 
Martin Molent a Petra Molentová jsou manželé i ve skutečnosti a v seri-
álu jim to spolu moc sluší. Na pódiu měli s sebou v náručí svého malého 
synka. Uhodnete, kterou postavu si zahrál?

Radošovští byli překvapení a potěšení, že se na jejich místní událost 
dostavilo i několik diváků z ČR. Neustále jsme jim zdůrazňovali, o jak vý-
jimečnou (a nikoli jen lokální) záležitost jde. Za 88 roků, které uplynuly 
od prvního vydání Školáka Káji Maříka, se jedná o jeho historicky první 
zfilmovanou verzi. Na premiéře tak byli dva zástupci Města Mníšek pod 
Brdy a několik maříkologů.

Celé odpoledne plynulo velmi příjemně, atmosféra byla plná emocí  
a výbuchů smíchu (to samozřejmě hlavně díky Kájovým hláškám). Ur-
čitě by se vám líbil i uličník Vojta Brabencovic (opět šťastná ruka paní 
režisérky) nebo strejček kostelníkovic, samozřejmě jsme poznali také 
Kájovy rodiče a Týnu. Na pana Štulce, tetu a strejčka kovářovic, tetu 
Dvořákovic, Marjánku šafářovic, pana řídícího a paní řídící, pana Malinu 
a další postavy si budeme muset počkat na další DVD. To už je natočeno 
a mělo by vyjít na jaře 2015.

Zdá se vám také naprosto neuvěřitelné, že takto velký projekt bylo za 
daných podmínek vůbec možné realizovat a dotáhnout do zdárného 
konce? Bez nasazení a nadšení obrovské spousty lidí, které jsem se 
snažila přiblížit v této reportáži, by to vůbec nebylo možné. Musím jim 
vyseknout velkou poklonu. Myslím, že paní spisovatelka by měla ze se-
riálu opravdu radost. Zajímavé je, že ona sama se ve volném čase také 
věnovala dobrovolnické (spolkové) činnosti a ochotnickému divadlu, 
takže by dřinu organizátorů jistě dokázala ocenit. Výsledek stojí za to. 
Pokud máte rádi Káju Maříka, nenechte si rozhodně seriál Mauí chua-
pec z Radošovec ujít!

Helena Tesařová

seriál o káJovi maříkovi – reportáž Z premiéry

Filmový štáb a hlavní herci na premiéře
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Co by mohl mít projekt s exotickým 
názvem Mauí chuapec z Radošovec 
společného s Mníškem pod Brdy? 

Jedná se o amatérský film inspirovaný kni-
hami o Kájovi Maříkovi, na kterém už přes 
dva roky pracuje společenství dětí a mlá-
deže při římskokatolickém farním úřadu ve 
slovenské obci Radošovce (okres Skalica), 
Rodzina veseuá. Přinášíme rozhovor se  
Silvií Kudláčovou, autorkou projektu, reži-
sérkou a scénáristkou v jedné osobě.

Proč zrovna Kája Mařík?
V minulosti sme už natočili jeden film „Nebo 
nad močiarmi“ o sv. Márii Goretti a na jeho 
premiére sme sa rozprávali, že či ešte niekedy 
niečo natočíme. Takže tá myšlienka tu bola 
dlhšie. Z času na čas som o nej uvažovala  
a rozmýšľala, čomu dať prednosť. Rada čítam 
a mám veľmi obľúbenú českú autorku Vlas-
tu Javořickú. Zaujali ma viaceré jej romány, 
no najviac sa mi páčili Granáty a Princezna. 
Uvažovala som teda nad týmito možnosťami, 
ale reálne som si nevedela predstaviť, kde by 
sme natáčali. Zabezpečiť honosné vily, staro-
dávnu nemocnicu a pod. bolo nad naše sily 
i finančné možnosti. Začala som premýšľať 
nad jedným slovenským románom – Vymok-
liny. Často som premýšľala nad hlavnými 
hercami, ale nevedela som sa jednoznačne 
rozhodnúť. No a do tohto premýšľania a roz-
hodovania vstúpila kniha Školák Kája Mařík. 

Priznám sa, že som sa s ňou už raz stretla, 
približne dvadsať rokov dozadu. Niekedy po 
nežnej revolúcii ju u nás predávali v kostole 
vtedajší pán farár Albert Rehák. Ja, vtedy ešte 
študentka,  som ňou pohrdla. Keď som videla 
na obale taký detský obrázok, povedala som 
si v duchu, že ja veru takú detskú knižku čítať 
nebudem. Potom prišiel rok 2010 a my sme 
sa cez leto vybrali do Slovenského raja. Doma 
som mala všetky knižky už dávno prečítané  
a chcela som niečo na dlhú cestu do auta. 
Jedno dievča z nášho spoločenstva mi do-
nieslo Káju Maříka so slovami, že jej sa to 
páčilo, možno sa to bude aj mne (to dievča 
je sestra toho chlapca, ktorý nakoniec hrá 
Káju). Povedala som si, že dobre, keď nič iné 
nemám. 

Niečo som prečítala prvé kapitoly po ceste  
a celkom sa mi to páčilo, ale rozhodujúca 
bola až siedma kapitola, tá o trojkráľovej po-
sviacke. Čítali sme si ju s dievčatami v izbe 
pred spaním a veľmi sme sa nasmiali na tom, 
ako Kája priviedol maminke i lesným nečaka-
ne pána farára, aby u nich „vykuřoval“. To, ako 
sa vzácna pani s Týnou doriadili lakom, smo-
tanou i popolom bolo veľmi vtipné. Ako som 
tak nahlas čítala, len som naraz prestala a ho-
vorím: „Toto by sme mohli natočiť.“ Dievčatá 
postupne zaspali a už ma počúvala len Šár-
ka. Okamžite sa nadchla a pýtala si rolu Týny.  
A tak ju dostala. Prezradím vám, že počas 
natáčania, keďže to trvalo dva a pol roka, 
prišli na ňu aj chvíle, kedy svoje rozhodnu-
tie ľutovala, pretože má veľa aktivít a časo-
vo bývalo pre ňu dosť náročné všetko skĺbiť  
s natáčaním. Tak raz prišla s návrhom, či by 
ju v niektorom príbehu nemohli zabiť, aby už 
mala s tým pokoj, ale nakoniec to vždy zvlád-
la k mojej a verím, že aj k svojej spokojnosti. 

Takže pri čítaní tejto kapitoly ma to chytilo 
a postupne sa mi to videlo stále viac možné 
zrealizovať. Okamžite ma napadlo aj to, že 

vhodným hlavným hrdinom by mohol byť 
Ondrej Chrenka. Nad Zdeňou som rozmýšľa-
la dlhšie, ale myslím, že to bola dobrá voľba.

Potom ma tiež oslovili pekné medziľudské 
vzťahy v Lážove, akoby to bola jedna veľká 
rodina. Dnes sa to dosť vytráca už aj z dedín. 
Zaujalo ma, ako ľudia prežívali všedné dni, 
v ktorých pracovali a ako oslavovali sviatky, 
ktoré svojou výnimočnosťou pretkávali tie 
pracovné dni. Dnes pomaly nebudeme ve-
dieť rozpoznať nedeľu a sviatok od pracov-
ného dňa. V týchto príbehoch sú zachytené 
mnohé tradície, čo sa v ktorom ročnom ob-
dobí robilo. Všetko malo svoj čas, v ktorom 
bolo cítiť jedinečnosť daného ročného obdo-
bia. Dnes už toto nemôžeme prežiť – Vianoce 
máme v obchodoch už od októbra, Veľkú Noc 
samozrejme tiež atď. a potom, keď tie sviatky 
naozaj prídu, nedokážeme to vnútorne pre-
žiť, pretože už nám to ide aj ušami. Nič nám 
nie je vzácne, lebo všetkého sme presýtení.

Mňa toho na Kájovi postupne oslovilo naozaj 
veľa. Napríklad hry v lese (kto zo súčasných 
detí toto zažije) – válanie sudov, kotrmelce, 
lozenie po stromoch – všetci sa bojíme klieš-
ťov (možno ešte tak v počítačovej hre, ale 
málo kto v realite).

Kájova obetavosť, dobré srdce, ochota po-
môcť, jeho typické poďakovanie: „Zapuac 
Pán Boh a nadel stokrát víc!“ – toto všetko ma 
jedným slovom chytilo.

Kdo vlastně film vytváří? Můžete nám před-
stavit Rodzinu veseuú?
Rodzina veseuá je spoločenstvo detí a mlá-
deže, ktoré sa stretá pri farskom úrade v Ra-
došovciach. Naším poslaním a náplňou je ve-
novať sa mladším ako animátori a pomáhať 
im v živote na ceste k Bohu. Svojím príkladom 
poukazovať na skutočné hodnoty, ktoré sú  
v dnešnom svete dosť podceňované a zne-
hodnocované.

Chceme pomáhať našim kňazom v pastorá-
cii tých mladších a k tomu patrí všetko,  čo 
mladých baví: letné tábory, výlety, hry, spev, 
šport, tanec, divadlo a tiež filmovanie.

Divadlom a filmom chceme priblížiť posol-
stvo spracovaných príbehov tým, ktorí málo 
kedy siahnu po dobrej a hodnotnej knihe. 
(Zdá sa mi, že deti dnes málo čítajú.) Zároveň 
sa takýmto projektom chceme poďakovať 
všetkým našim dobrodincom, teda všetkým, 
ktorí nás duchovne i hmotne podporujú.

Schádzame sa v Pastoračnom centre sv. Jána 
Pavla II. Tu sa snažíme vytvárať spoločenstvo, 
ktoré má mať rodinného a veselého ducha 
– Rodzina veseuá. Nie vždy sa to podarí, 
deti prídu do puberty a dajú prednosť po-
chybným partiám flákajúcim sa po ulici a po 
hostincoch. Vďaka Pánu Bohu, napriek tomu 
stále ostáva také jadro, pár ľudí, ktorí sa sna-
žia vyvárať isté zázemie, že je medzi koho sa 
vrátiť, prísť, či už cez víkend z internátu, alebo 
aj cez týždeň po sv. omši.

Od decembra 2006 sme zaregistrovaní pod 
Združenie saleziánskej mládeže DOMKA  
v Senici.

Co je vlastně cílem vašeho projektu? Nemáte 
žádnou propagaci na internetu, předpoklá-
dám, že film tedy tvoříte hlavně pro vlastní 
potřeby vašeho společenství…

Cieľom tohto projektu je robiť s deťmi a mlá-
dežou niečo zmysluplné. V tejto odpovedi 
doplním a ešte trocha rozviniem odpoveď na 
predchádzajúcu otázku, pretože ciele nášho 
spoločenstva a tohto projektu sa tu v podsta-
te stretajú a tak sa už nechcem opakovať.

Spája sa v tom však aj viacero menších ci-
eľov. Jedným z nich je tak trochu aj moja 
osobná túžba – vidieť sfilmovaného Káju 
Maříka. Potom aj to, že niečo tu po nás 
zostane a čím to bude staršie, verím, že tým 
to bude vzácnejšie. Ja osobne neviem prísť 
na chuť nejakým moderným rozprávkam, 
mám rada rozprávkovú klasiku a mojím  
obľúbeným večerníčkom bol Krakonoš. Pá-
čilo sa mi zariadenie chalúpky aj kostýmy, 
len mi tam chýbala živá príroda. Takže aj 
toto ma ovplyvnilo. Dnes si mnohé deti ani 
nevedia predstaviť, ako sa žilo v minulosti, 
tak aj prostredníctvom týchto pár príbehov 
by sme im to chceli priblížiť.

Je to zároveň darček pre našich občanov  
a ako som už spomínala, aj pre všetkých na-
šich dobrodincov. Netuším, akými cestami  
a kam všade sa DVD dostane, ale pravdepo-
dobné je, že asi všelikde. Jedna pani mi ho-
vorila, že ho bude posielať rodine do Prahy, 
druhá rodine do Austrálie, ja do Talianska  
a do Francúzska.

Okrem toho máme už pozvania od niekto-
rých farských úradov, aby sme to k nim pri-
šli premietnuť, takže plánujeme s tým takto  
ponavštevovať okolité farnosti.

Takto by som v skratke zhrnula odpoveď na 
otázku, pre koho tento projekt robíme.

(…)

V jaké fázi jsou další části projektu o Kájovi, tj. 
druhé a třetí DVD?
Druhé DVD je v štádiu strihania a tretie teraz 
dokončujeme, teda dotáčame.

O vašich projektech se na internetu dá najít 
jen velmi málo informací, nemáte webovou 
stránku, vaše upoutávky nejsou dostupné na 
YouTube. Není to škoda?
Určite to škoda je. Ako som už spomínala, 
čo sa týka webovej stránky, už dlhšie si ju 
chceme zriadiť, ale chlapcov, ktorí si to vzali 
na starosť, zrejme prešlo prvotné nadšenie  
a akosi to zostalo stáť na bode mrazu. Dúfam, 
že po prečítaní tejto vašej otázky sa troška 
prebudia a posunie sa to smerom dopredu.

Pokud by někdo z našich čtenářů měl zájem  
o DVD, jak je možné je získat?
Najlepšie bude, ak mi záujemca napíše na 
emailovú adresu kudlacovasilvia@gmail.
com  a prostredníctvom nej by sme sa potom 
osobne dohodli.

Se Silvií Kudláčovou si povídala  
Helena Tesařová 

Zdroj: www.skolakkajakamarik.cz.  
Zveřejněno se souhlasem redakce, kráceno.

Zbytek obsáhlého rozhovoru se Sylvií 
Kudláčovou si můžete přečíst na webo-
vých stránkách Mníšku v sekci Zpravodaj 
města. 

Rozhovor
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proJekt 72 Hodin
V rámci celorepublikového projektu 72 hodin navštívili žáci 8. a 9. tříd 
Domov pro seniory pod Skalkou v Mníšku pod Brdy. Náš projekt jsme 
nazvali „Poznejme se blíž“ – a o to se také žáci snažili: poznat obyvatele 
penzionu, kteří jsou o několik desítek let starší než oni sami, a přesto 
mohou mít podobné zážitky jako dnešní děti. 

Bylo velmi milé pozorovat, jak se s návštěvou děti vypořádaly. Po počá-
tečních obavách si zadaly své babičky a dědečky, sesedly se k nim, ptaly 
se a poslouchaly. Vše probíhalo i v tom velkém počtu klidně, vypadalo 
to, jako by snad děti zpomalily srdeční tep. Dozvěděly se o nejkrásněj-
ších dárcích, prvních láskách i dětství prožitém za války. 

A přínos pro seniory? Snad příjemně strávený čas ve společnosti dnešní 
mládeže, která jim jindy chodí hlučet pod okna… zjištění, že ne všichni 
mladí jsou drzí a hrozní.

Doufám, že děti dodrží svůj slib a přijdou navštívit „svého“ dědu či ba-
bičku dříve než za rok.

Dana Dalešická, ZŠ Komenského 420

novinky Ze Školní Jídelny
Školní jídelna do nového školního roku 2014/15 odstartovala se smělý-
mi plány, jak zlepšovat své služby pro strávníky. Nadále pokračujeme ve 
vaření podle zásad zdravé výživy. Důraz je kladen zejména na vyváže-
nost jídelníčků a naplňování spotřebního koše. V současné době připra-
vujeme 550 obědů denně – pro žáky, personál a veřejnost. Přestali jsme 
používat polotovary, maximálně používáme čerstvou zeleninu, denně 
máme čerstvé maso, omezujeme cukry a tuky. Od září se tak nově v 
jídelníčcích objevily bulgur s hlívou ústřičnou a rajčaty, řecký vepřový 
guláš s olivami a rýží nebo kuřecí roláda s bramborovou kaší.

Opomenout nelze ani přípravu svačinek. V současné době jich připra-
vujeme 20 denně a počet pomalu narůstá. I zde se snažíme zajistit jejich 
pestrost a také pitný režim.

Během září byl pořízen automat na ovocné nápoje.
Ovocné nápoje obsahují 65-100 % ovocného podílu, bez 
umělých sladidel, barviv a aromat. Dosud mohli strávníci 
ochutnat ananas, jablko, višeň a pomeranč. Současně byl 
tento přístroj dovybaven filtrem proti mníšecké železité 
vodě. 

25. září se školní jídelna otevřela v odpoledních hodinách veřejnosti, 
která si tak mohla prohlédnout stávající vybavení jídelny a okénkem na-
hlédnout do kuchyně. Pro každého bylo připravené pestré občerstvení. 
Od tohoto dne máme zapůjčený kávovar, kde si lze zakoupit teplé ná-
poje. Oblíbený je zejména u dětí, které sem chodí pro horkou čokoládu. 
Zaměstnanci jídelny a školy zde mají na výběr z několika druhů káv.

Říjen byl přínosem také pro kuchyni.
Ta byla vybavena novou fritézou, která pomůže našim 
kuchařkám při přípravě pokrmů.

Nyní má stravovací část kapacitu 176 míst a ve výrobě je 5 stolů a 20 
židlí. Navýšená kapacita na 196 míst bude však konečná.

Počátkem listopadu byl spuštěn ostrý provoz webových stránek www.
sjmnisek.cz, kde si můžete přečíst více informací, diskutovat s námi 
nebo si prohlédnout fotogalerie. 

Dagmar Charvátová, ředitelka školní jídelny

den stromů v mníŠecké ZŠ
V pondělí 20. října se převážně první stupeň zúčastnil akce s názvem 
Den stromů. Tento projektový den vymyslela třída 4. C v rámci úkolu 
parlamentu – celoškolní akce. Veškeré práce tříd jsou vyvěšeny na ná-
stěnce školního parlamentu. Povedlo se vyfotit i pár tříd oblečených do 
barev stromů.

Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od poloviny 19. sto-
letí. Datum oslav Dne stromů se liší podle klimatických podmínek jed-
notlivých zemí. Vznikl v USA, ve státu Nebraska, když osadník a novinář 
J. Sterling Morton začal v okolí svého domu sázet stromy, protože v ši-
rokém okolí žádné nebyly. Dne 10. dubna 1872, v první celostátní ‚Arbor 
Day‘, byl v Nebrasce zasazen více než jeden milion stromů. 

Mgr. Adéla Tupá, ZŠ Komenského 420 Zprávy Ze Školní družiny ZŠ mníŠek pod Brdy
Na začátku školního roku jsme v naší družině přivítali 220 dětí. Kapacita 
školní družiny tak byla navýšena o 40 dětí, což znamenalo otevření dvou 
nových oddělení. Prvňáčci a děti z přípravné třídy využívají prostory ŠD na 
Malém náměstí, starší děti mají své zázemí přímo v budově školy. I kolektiv 
vychovatelek prošel velkými změnami, přibyly v něm čtyři nové tváře – paní 
vychovatelky Kateřina Typlová, Vendula Balušková, Radka Troníčková a Kar-
la Jiroušková.

Roční tematický plán naší družiny má název Zdravý rok. Cílem veškerých 
činností, které s dětmi provozujeme, je podpora zdravého životního stylu, 
zejména zdravých stravovacích návyků a pohybových aktivit. Dbáme na 
pitný režim dětí, nezapomínáme ani na etiketu stravování. Pokud nám to 
počasí dovolí, jsme s dětmi co nejvíce venku. Hrajeme míčové hry, skáčeme 
přes švihadla, využíváme obručí a jiného sportovního náčiní. Každý měsíc 
pořádáme sportovní odpoledne. V listopadu se v tělocvičně uskuteční tur-
naj ve vybíjené, venku děti změří své síly v chůzi na čas.

Především si přejeme, aby nám spolu bylo dobře a děti se do družiny těšily. 
Usilujeme o to, aby děti v naší družině trávily čas aktivně, ale zároveň měly 
po vyučování prostor na odpočinek a relaxaci. S dětmi pravidelně čteme, 
vyprávíme si příběhy, kreslíme, malujeme, vyrábíme. Vedeme děti k utvá-
ření pozitivních mezilidských vztahů a ohleduplnosti k životnímu prostředí. 

vyhlašuje v rámci projektu  
„Cesta ke starým stromům“  

anketu pro veřejnost

na využití pozemku starého sadu za Zadním 
rybníkem (bývalý rekreační objekt MV).

Své náměty můžete posílat do 19. 12. 2014  
na adresu: dalesicka.dana@zsmnisek.cz
nebo písemně na adresu: ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, 
252 10  Mníšek pod Brdy.

S výsledky ankety budete seznámeni opět na stránkách Zpravodaje.
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Podzim jsme oslavili pečením jabl-
kových závinů a svatomartinských 
rohlíčků. Děti si užily odpoledne ve 
strašidelných kostýmech. Do družiny 
pravidelně zveme i zajímavé hosty 
odjinud. Na Malé náměstí v září zaví-
talo duo Vanda a Standa s hudebním 
pořadem o mléčných výrobcích, ve 
škole se těšíme na hodinu caniste-
rapie (terapii prostřednictvím spe-
ciálně cvičených psů) a bubnování 
v kruhu. O veškerém dění ve školní 
družině je možné se více dozvědět 
na webových stránkách školy. 

Prosinec ve školní družině bude pro-
bíhat ve znamení příprav na Vánoce. 
Čeká nás čtení vánočních příběhů, 
zpívání koled, vyrábění drobných 
dárečků a dekorací. Naše tvoření vy-

vrcholí ve středu 17. prosince tradičními vánočními dílnami, na které jste 
vy – rodiče, prarodiče či blízcí našich dětí – srdečně zváni.

Za ŠD Karla Jiroušková

novinky Ze Základní Školy komenskéHo 886  
Na úvod bychom rádi informovali, že se škola zapojila do projektu „Využívá-
me ICT ve výuce“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost. Pedagogové si rozšíří své znalosti a dovednosti v oblasti ICT  
v několika školeních a také pro ně budou v rámci projektu zakoupeny  
tablety, které využijí ve vyučování. 

A teď k činnostem žáků a akcím školy z poslední doby. Děti a učitelé  
z naší školy se definitivně rozloučili s létem návštěvou Svatováclavské pouti  
a pavilonu Mořského světa v Praze. Také jsme se s radostí připojili do sou-
těže o Kájovy rozpíčky. Získali jsme 4. místo a chuť pokračovat za rok. Do 
dalšího ročního období, podzimu, jsme vstoupili účastí v 5. ročníku čes-
ko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy: moje oblíbená 
kniha“. Jde o projekt k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven, jehož 
cílem je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými školami a podpo-
ra čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Naší partnerskou 
školou na Slovensku se stala Základní škola Pezinok. Záložky, které si ško-
ly mezi sebou vzájemně vymění, i hodnocení celého projektu si můžete 
prohlédnout na www. http://csk.npmk.cz// nebo na stránkách naší školy  
www.zsmnisek886.webnode.cz. 

Oblíbeným dnem na škole je 11. listopad - děti vyhlížejí, zda Martin přijede 
na bílém koni. Martin, který se rozdělil o svůj plášť, je pro děti symbolem 
dělení se o něco. Společnými silami jsme upekli martinské rohlíčky, o které 
se všichni navzájem rozdělili a moc si na nich pochutnali.

Děti v naší škole jsou nejen dobrými kuchaři, ale také sportovci. Takže strávit 
sportovní den u Zadního rybníka a vyzkoušet nové disciplíny, jako hod ho-
línkou za hlavu, je pro nás hračka. Někdy si to vyzkoušejte, není to vůbec tak 
jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Abychom byli i dobrými 
čtenáři, musíme hodně číst. Proto trávíme čas i v místní knihovně a moc 
děkujeme, že nás tam paní knihovnice nechají prozkoumat, co všechno se 
v knížkách dá najít. 

Protože si velmi dobře uvědomujeme, že každý člověk někdy potřebuje 
pomoc druhých, zapojili jsme se do další zajímavé akce. Dne 21. listopadu, 
byl na naší škole „Větrníkový den“ na podporu dětí nemocných cystickou 
fibrózou. Tato akce probíhá každoročně v řadě evropských zemí v podobě 
benefičních a informačních akcí, u nás jej pořádá Klub nemocných cystic-
kou fibrózou. Větrníky jsme použili k výzdobě naší školy.

Mgr. Monika Černá, ZŠ Komenského 886

Rodinné centrum Klubíčko děkuje 
rodičům i dětem za projevenou dů-
věru. Přejeme všem klidné prožití 
vánočních svátků plné radosti a dět-
ského smíchu a v novém roce mno-
ho osobních i pracovních úspěchů. 

Lucie Vávrová a Martina Špičková, 
RC Klubíčko

den seniorů s dětmi  
ve FaBiánku
Mezinárodní den seniorů připadá na 1. října.  
Přemýšleli jsme, co by seniorům udělalo  
radost. Někdy je zážitek více než dárek  

v podobě věci. Pozvali jsme seniory k nám do Fabiánku na návštěvu. Chtěli 
jsme si společně připomenout tento jejich svátek.

Několik babiček pozvání přijalo a dorazily. Některé po svých, některé na vo-
zíku v doprovodu personálu. Babičkám je už několik desítek let, několik let 
už nechodí do zaměstnání, přesto mohou být ještě aktivní. Některá háčkuje, 
některá plete, jiná se třeba stará o květiny kolem Domova pro seniory.

Pohostit babičky není úkol lehký, protože naše babičky jsou vždy dobré ku-
chařky. Upekli jsme domácí tvarohové řezy a bábovku, připravili čaj a kávu. 
Děti babičky obsloužily jako zkušení hostitelé. 

Babičky se při pohledu na malé rozesmáté tvářičky hned rozpovídaly  
o svých vnoučatech a pravnoučatech. Jak to bylo, když ony měly své děti 
malé. Posezení u společné svačinky bylo příjemné. Už teď se těšíme na další 
návštěvu v době adventu. 

Za Fabiánek Lenka Tomanová

podZimní oslavy v lesní Školce
Říjen a listopad byly v lesní školce Sedmikvítek ve znamení oslav. Posled-
ní říjnový den jsme s dětmi, rodiči a průvodci oslavili Halloween. Vydlabali 
jsme spoustu dýní, opekli buřty na ohni a na děti po setmění v lese čekalo 
překvapení. Do lesa je přivedla osvětlená stezka, po které se společně s do-
spělými vydaly, aby záhy objevily ducha brdských lesů Fabiána. Ten měl pro 
odvážné průzkumníky nachystaný koš plný dárečků, a tak si každý domů 
odnesl malou sladkost nebo vlněného ducha pro štěstí. Ze slavnosti jsme se 
rozešli už za úplné tmy a na cestu nám svítily naše dýně. 

„Na svatého Martina zima svůj chod začíná“, tvrdí jedna z pranostik. Sníh je 
zatím, alespoň na Martina, v nedohlednu, a tak jsme ho pozvali do školky 
pro jistotu dva dny po sobě, abychom si ten letošní sníh pořádně pojistili  
a aby si ho užily všechny děti, které nenavštěvují naši školku každý den. Sva-
tého Martina nám zahrál kamarád a chovatel koní ze Stříbrné Lhoty. Ten za 
dětmi do lesa přijel nejdřív na hnědém a druhý den na šedém koni a v krás-
ném přestrojení. Povozit se mohly všechny děti, které o to stály, i průvodci. 
Malou oslavu si v ty dny užilo i jedno z dětí, které ve školce právě oslavilo 
své třetí narozeniny. Mohlo se tak s ostatními podělit o dobrotu, jak se to na 
svatého Martina sluší a patří. 

A co je u nás nového? Anglické dny začaly být natolik žádané, že jsme je roz-
šířili na úterý a pátek. Některé děti už po pár týdnech začínají mluvit a zpívat 
anglicky. A co je důležité, baví je to! Začínají chladné dny, a tak jsme se na 
oběd a odpolední odpočinek přesunuli do nedaleké klubovny v místním 
kulturním středisku. Taky více kombinujeme pobyt v přírodě s kulturními 
akcemi. Navštívili jsme několikrát divadelní představení, knihovnu, byli na 
pohádkové prohlídce zámku a jednou za dva týdny jezdíme lézt na horole-
zeckou stěnu. V rámci pedagogické koncepce se děti učí, jak se lidé a příro-
da připravují na zimu a dozvídají se spoustu zajímavých věcí, které souvisejí 
s tímto ročním obdobím. Rodiče na našem webu najdou z každého dne de-
níček, aby věděli, co který den děti dělaly. 

Snažíme se vytvářet program nejen pro děti, ale i pro dospělé. V říjnu jsme  
v kavárně Malý mnich zrealizovali seminář o agresi, jindy jsme zase uspo-
řádali „recyklaci“ oblečení. Plánů máme dost. Až postavíme naši vysněnou 
jurtu, na kterou sháníme finanční prostředky, rozšíříme i nabídku aktivit. 

Více na www.7kvitek.cz a www.facebook.com/Sedmikvitek.  

Za lesní mateřskou školku Sedmikvítek Petra Vaňková 
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Rozhovor

Přírodovědný klub určený dětem a mlá-
deži pracuje v Mníšku pod Brdy od 
podzimu roku 1978. Jeho činnost je 

velmi pestrá a přitažlivá. Děti se učí pozná-
vat živou i neživou přírodu při schůzkách  
v klubovně i v terénu. Vyrábějí ptačí budky, 
kroužkují s pomocí dospělých ptáky, pravi-
delně se zúčastňují celostátní soutěže Zlatý 
list, v němž mívají výborné výsledky. V létě 
jezdí na přírodovědné tábory. 

Hlavní vedoucí klubu je od roku 1982 Věra 
Hanousková. Znám ji dvacet let a zdá se mi, 
že se za tu dobu příliš nezměnila. Nesluší 
se ptát se dámy na věk, přesto to učiním – 
už jen proto, že ta léta by jí hádal skutečně 
málokdo. Půjdu na to ale trochu oklikou…

Věro, už dlouhá léta Tě vídám obklopenou dětmi, 
od těch nejmenších po puberťáky – buď věšíte po 
městě ptačí budky, nebo vás potkám na výletě 
v Brdech, občas si o vás přečtu ve Zpravodaji… 
Jak dlouho se vlastně práci s dětmi věnuješ?
Začala jsem v 15 letech, to se psal rok 1962 – by-
dlela jsem tehdy v Praze a začala jsem tam stu-
dovat gymnázium. Při studiu jsem na sousední 
škole vedla tzv. jiskřičky. Později jsem studovala 
Pedagogickou fakultu v Brandýse, obor biologie 
a základy zemědělské výroby. Při dojíždění do 
školy a nabitém rozvrhu jsem se dětem přes rok 
nemohla soustavně věnovat, pouze v rámci pra-
xe a letních táborů.

Čas na práci s dětmi sis našla i po ukončení stu-
dia… 
Moje první místo bylo místo stálé vychovatelky 
ve škole v přírodě. Děti se neustále střídaly, takže 
se s nimi nedalo pracovat systematicky – ale o to, 
aby poznávaly, co je v přírodě okolo nich zajíma-
vého, jsem se už snažila. Následovala krátká epi-
zoda s pionýrským domem v Praze 9, kde jsem 
vedla fotografické kroužky.

V letech 1971-75 jsem učila v Libčicích nad Vlta-
vou. Jak už to většinou na školách bývá, musela 
jsem učit kdeco, ale už jsem se konečně dostala 
i k biologii a vedla tam svůj první přírodovědný 
kroužek. Už tehdy jsme se dostali do národního 
kola začínající soutěže Zlatý list.

Po čtyřech letech v Libčicích jsem přešla do 
Domu dětí ve Stodůlkách. Zde jsem mimo jiné 
začala vést Okresní přírodovědný klub. Velice 
se nám dařilo, jezdili jsme skoro každý týden na 
různé jednodenní i vícedenní výpravy, v létě na 
tábory. V dobách své největší slávy měl klub ko-
lem 140 členů a na jeho vedení se samozřejmě 
podílela řada dalších lidí.

V té době působily dětské oddíly a kroužky téměř 
výhradně v rámci Pionýrské organizace, zkráce-
ně „Pionýra“…
Jistě, tak to bylo, ale nebylo to překážkou pro 
toho, kdo se chtěl dětem skutečně věnovat  
a něco smysluplného jim předat. V sedmdesá-

tých letech začaly kromě klasických pionýrských 
oddílů „o ničem“ vznikat i tzv. zájmové pionýr-
ské oddíly, které byly odborně zaměřené - a tak 
vznikaly i zájmové oddíly přírodovědné. Nebylo 
to špatné, děti měly splněnu tehdejší téměř po-
vinnost být v Pionýru a při tom se mohly věnovat 
tomu, co je bavilo. 

Této možnosti jsem využila i já. Domluvila jsem 
se v Dobřichovicích a vedla tam přírodovědný 
oddíl Český kras. Byly to fajn – děti, které do od-
dílu chodily, byly chytré a nadšeně se připravo-
valy na soutěže. Jednou jsme dokonce národní 
kolo Zlatého listu vyhráli. Ráda na ně vzpomínám  
a pokud se někomu z nich dostane tento Zpravo-
daj do ruky, moc ho zdravím.

Přejděme ale k „mníšecké“ etapě… 
Mníšecká Čejka vznikla roce 1978, já jsem ji pře-
vzala v r. 1982. Samozřejmě se tehdy jednalo  
o pionýrský oddíl – zájmový, přírodovědný. 

A jak se pracovalo za Pionýra? Co se týče obsahu 
práce - v osmdesátých letech už nám do činnosti 
celkem nikdo nemluvil. Finanční prostředky pro 
práci s dětmi však byly velmi skromné. Jestliže 
tehdejší „strana a vláda“ věnovaly Pionýru znač-
né částky, tak ty skončily v bohatém vybavení se-
kretariátů, různých středisek apod. a k dětem se  
z toho dostalo minimum. Veškerou činnost mu-
seli financovat rodiče dětí, a tak mnohdy dali 
přednost dotovanému táboru ROH před odbor-
ným, ale pochopitelně dražším táborem.

Pojem ekologická výchova nebyl v té době ještě 
zdaleka obecně známý a v praxi naplňovaný,  
i když o ekologii se už mluvilo. Lidé, kteří cíti-
li svou odpovědnost vůči prostředí, v němž žijí  
a podle toho se chovali, byli spíše výjimkou…
V době, kdy jsem začala vést přírodovědné oddí-
ly, se už o ekologii mluvilo dost. Existovalo Hnutí 
Brontosaurus, v r. 1979 vznikl Český svaz ochrán-
ců přírody. Děti se o tato témata živě zajímaly, 
bylo to pro ně něco nového. 

Ovšem k „povoleným“ tématům patřily méně 
významné záležitosti, jako byl třeba nepořádek 
v lese. O škodách většího rozsahu (např. o kou-
řících Kovohutích nebo o krajině poškozené těž-
bou uhlí v severních Čechách) se mluvit nesmělo.

Jak se Ti dařilo ovlivňovat ty, kdo do kroužku při-
šli spíše proto, že je do něj přihlásili rodiče, než  
z vlastního zájmu? 
Mám zkušenost, že když není zájem, mnoho  
s tím nenadělám a takové děti obvykle nevydrží. 
Hlavně pokud přišly do Čejky už větší. Malé děti 
jsou tvárnější, své zájmy ještě neznají a tady se 
daří je pro přírodovědu získat. Několik takových 
dětí, které přišly jako prvňáci a už jsou teď velice 
dobré, teď v Čejce máme. 

Po „Sametové revoluci“, jejíž 25leté výročí jsme 
právě oslavili, došlo ve společnosti k převratným 
změnám. Týkalo se to i organizace Pionýr. 
Pionýr v Mníšku zanikl a my jsme přešli k České-
mu svazu ochránců přírody. Nejprve jsme se stali 
členy brněnské organizace Ciconia, která se za-
bývá čápy, později jsme si z praktických důvodů 
založili vlastní základní organizaci ČSOP a nazvali 
ji – jak jinak – Přírodovědný klub. V r. 2012 jsme 

přestoupili do nové dětské organizace Mladí 
ochránci přírody.

Ještě pro úplnost – v letech 1993-2005 jsem ve-
dle mníšecké Čejky vedla v Praze na Nových Bu-
tovicích kroužek Červenky, začleněný pod ČSOP.  
I tam byly šikovné děti s mnoha úspěchy v soutěži. 
Některé větší akce jsme dělali s čejčaty společně. 
I když tento kroužek už dnes neexistuje, někteří 
jeho bývalí členové naše akce pořád navštěvují.

Pod hlavičkou Přírodovědného klubu Čejka půso-
bíte dodnes. Oslavili jste řadu úspěchů, například 
v již jmenované soutěži Zlatý list, kde jste opako-
vaně výborně obstáli v tuhé konkurenci. 
V letech 2002, 2004 a 2005 mladší děti vyhrá-
ly krajské kolo a postoupily do kola národního,  
v roce 2003 byly v krajském kole třetí. Starší děti 
získaly v r. 2006 druhé místo v krajském kole,  
v r. 2008 byly první a postoupily do národního 
kola, zatímco mladší děti se umístily jako druhé. 
V letech 2009, 2010, 2011 bodovaly obě věkové 
kategorie – vybojovaly 2. místo (2009 a 2011), 
v roce 2010 byly mladší děti druhé a starší třetí. 
Čejčata pokračovala v úspěších i v letech 2012-
2013 (4. místo získaly starší děti v roce 2012  
a 3. místo mladší v r. 2013). V roce 2014 se do sou-
těžení úspěšně zapojili i nejmenší členové Čejky 
– spolu se svými kamarády (kteří byli druzí a čtvr-
tí) si vybojovali krásné 3. místo.

Důležitou částí činnosti Čejky jsou přírodovědné 
tábory, nazývané Fortunie. To je krásný název, 
evokuje štěstí. Co obnáší takový tábor pro děti – 
a co pro jejich vedoucí?
Fortunie je název srubu, který nám pravidel-
ně půjčují Vlci (MOP + ČSOP) z Vyššího Brodu.  
Jezdíme tam moc rádi, žijeme v lese daleko od  
civilizace. Děti si zvykají na poněkud drsnější  
podmínky, ale líbí se jim tam. Samozřejmě vyjíž-
díme i na výlety do okolí.

Pravidelně jezdíte na východní Slovensko krouž-
kovat čápy. Jak na vaši dobrovolnickou pomoc 
reagovali místní obyvatelé, když jste s ní začínali? 
Na Slovensko jezdil můj partner od mládí s partou 
kamarádů – nejen kroužkovat, ale také opravovat 
hnízda apod. Když jsme se seznámili, začala jsem 
jezdit s nimi a posléze přibrala i děti, takže jsme 
vlastně nastoupili do „rozjetého vlaku“.

Rozdíl tu je. Před 25 lety za námi lidé chodili, že 
by chtěli na domě čápy, ať jim tam dáme hnízdní 
podložku. Teď za námi často chodí, ať s tím něco 
uděláme, že jim čápi dělají nepořádek na dvorku 
a ať je dáme pryč. Bohužel.

V roce 2010 jste se dokonce dostali do televize. 
Natáčelo se ve vaší klubovně i v okolí kulturního 
střediska. Pořad byl byl vysílán v rámci cyklu ČT 
Pomáhejme si. Nestoupla vám ta sláva do hlavy?
Sláva do hlavy nám určitě nestoupla :-). Pořad si 
občas pustíme, povedl se a nové děti se můžou 
ve zkratce podívat, co je na Čejce čeká, čemu se 
věnujeme a proč to děláme.

Byla jsi nominována na ocenění Dobrovolník 
Středočeského kraje 2014. Co tomu říkáš?
Každé ocenění i vlídné slovo potěší.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně sil do další práce 
s „čejčaty“ i radosti z ní.

Jarmila Balková

PŮLSTOLETÍ PRÁCE S DĚTMI
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vZpomínka na vZácnéHo člověka
15. prosince 2014 vzpomeneme nedožitých 100. narozenin vzácného 
člověka, mníšeckého patriota a znalce mníšecké historie, pana Ing. Mi-
loše Veselého. Zemřel v srpnu roce 2002.

Ač nebyl rodákem našeho městečka, Mníšek si zamiloval a veškerý vol-
ný čas věnoval mapování jeho historie. Výsledky jeho práce jsou obdi-
vuhodné. Připomeňme si je ve zkratce.

Byla to především rozsáhlá publikační činnost ve Zpravodaji městečka 
pod Skalkou, zejména jedinečný seriál Naši rodáci, přátelé a význační 
návštěvníci města Mníšku. Měl 30 dílů a vycházel od dubna 1999 do 
března 2002. 

Výstava k výročí 650 let od první písemné zmínky o Mníšku se v roce 
1998 uskutečnila z jeho iniciativy v prostorách mníšeckého kulturní-
ho střediska. K výstavě byla vydána doprovodná publikace „650 let od  
první písemné zmínky o Mníšku“, která vyšla jako zvláštní příloha Zpra-
vodaje městečka pod Skalkou.

Pan Veselý připravil rovněž podklady pro výstavu věnovanou spisovateli 
F. X. Svobodovi (konala se v mníšeckém kulturním středisku v roce 2000) 
a pro expozici o historii města v sále kláštera na Skalce v roce 2001.

S Ing. Josefem Maršíkem pracoval pan Veselý na filmu o Mníšku, pro 
nějž vytvořil scénář. Zkrácená verze tohoto filmu byla oceněna hlavní 
cenou Benátecký Oskar na festivalu amatérských filmařů v Benátkách 
nad Jizerou v roce 2002. Toho se už pan Veselý nedožil.

Nedožil se ani vydání publikace „Mníšek pod Brdy – Historie, příroda, 
lidé“, jejíž spoluautorem byl. Vydal ji v roce 2002 spolek Rorejs a věnoval 
jeho památce.

Pan Veselý byl člověk pracovitý a hlavně nesmírně skromný. Tak jsme ho 
znali my, mníšečtí… Stejně jej popisují i pracovníci Státního okresního 
archívu v Praze, kde byl častým hostem. Prezentaci své osoby odmítal. 
Možná by se i zlobil, že o něm píšeme.

Až půjdete kolem domu čp. 36 na mníšeckém náměstí F. X. Svobody, 
všimněte si pamětní desky a věnujte vzpomínku tomuto člověku, který 
miloval Mníšek, jeho historii i jeho obyvatele – a dokázal se s námi o to 
podělit. 

Jana Buchtová, Jarmila Balková

výtvarnice podporuJe skalku
Jednou z letošních nejúspěšnějších výstav v kostelíku sv. Maří Magda-
lény na Skalce byla expozice duchovních obrazů Evy Hernández, ve vý-
tvarném světě známé jako Eva Ova. 

Eva Ova studovala v Havaně a zde se také v roce 1985 uskutečnila její 
první výstava. Svá díla od té doby prezentovala na mnoha kolektiv-
ních expozicích i samostatných výstavách v naší republice i v zahraničí.  
V r. 1989 se vrátila do Prahy, kde učila na dvou pražských gymnáziích  
a věnovala se výtvarné a literární tvorbě. Po dvanácti letech, kdy půso-
bila jako umělecká ředitelka v pražské výstavní síni Alma Pater, tuto prá-
ci na čas opustila, aby se k ní letos na podzim opět vrátila v rámci Har-
monizačního studia Osm v Dejvicích, kde vede malou výtvarnou galerii.

Její literární prvotinou je soubor padesáti podobenství a krátkých pří-
běhů „Šlépěje ve stopách na cestě“ (Triáda, 2010). Ukázky z této knížky 
i její další chystané knihy „Kudy chodí Duše aneb Cesta za horizont“ na-
jdete na autorčiných webových stránkách www.eva-ova.cz .

V roce 2011 Eva Ova přispěla věnováním svého obrazu „Polibek“ do 
aukce ve prospěch veřejné sbírky Skalecké kapličky. Osobně se zúčast-
nila i dobročinné akce konané na Skalce v červnu 2012 v den vernisáže 
výstavy akad. mal. Věry Krumphanzlové – spolu se svými studenty zde 
organizovala charitativní výtvarnou dílnu pro veřejnost, jejíž výtěžek 
obohatil naši veřejnou sbírku.

V letošním roce se pak malířka rozhodla věnovat znovu větší finanční 
částku ve prospěch Skalky, z výtěžku obrazů prodaných právě v koste-
líku sv. Maří Magdalény, který si velmi zamilovala a kam se bude stále 
ráda vracet.

Děkujeme paní Evě za vše a přejeme jí mnoho tvůrčí i osobní pohody.

Jarmila Balková
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mníŠečtí deBruJáři
Činnost debrujárských klubů se v Mníšku pod Brdy tento školní rok roz-
běhla naplno.

Děti z Klubu Mladého vědce absolvovaly přednášku o naší Zemi po-
hledem z vesmíru pod záštitou České kosmické kanceláře, obeznámily 
se s povrchovým napětím kapalin pomocí pokusů s mega bublinami  
a nechyběly ani erupce s coca-colou. Vyzkoušely si, jak se hledají po-
klady pomocí detektoru kovu. Navštívily v Praze interaktivní výstavu 
Mikroskopie hrou, na kterou později navázaly a naučily se pracovat  
s mikroskopy. Děti si rozšířily obzor o včelařství v Mníšku pod Brdy  
a jeho okolí, věnovaly se pak dále elektrotechnice a vyrobily si vlastní 
elektronické hračky. Vydaly se společně i s tatínky na exkurzi k jedno-
mu z největších laserů v Evropě, a to na Fyzikální ústav Akademie věd 
ČR. Taky se věnovaly botanice a přírodovědě v projektech Erana stromy  
a Skalecké stromy. 

Mladší debrujáři z Klubu Junior po vzoru svých starších kamarádů  
v rámci Světového kosmického týdne nahlédli do tajů kosmonautiky  
a dověděli se vše o Krtečkově cestě do vesmíru v raketoplánu Endea-
vour. Dále si povídali o horninách a nerostech, sopečné činnosti a jednu 
sopku si taky vyrobili. Hravou formou probrali téma magnetizmu a pro-
nikli do tajů statické elektřiny. 

Ti nejmenší v debrujářském Klubu Klubíčko rovněž nelenili a naučili 
se něco o síle sluníčka a solární energii, přišli na to, jak funguje kompas  
a jeden si pomocí magnetu zhotovili.

Za mníšecké debrujáry napsala Anička Čišková 

cesta Za světlem svatéHo martina
V úterý 11. 11. se už posedmé sešli malí Fabiánci a jejich rodiče, praro-
diče, přátelé a známí na zámku, aby se vydali na cestu za světlem sva-
tého Martina. Jiří Hladovec v roli zámeckého pána s pomocí své suity 
návštěvníky uvítal, zažehl jejich lampionky a seznámil je s cílem letošní 
cesty, kterým bylo uchránit své světlo před přírodními živly. Děti měly 
za úkol projít bez úhony ohnivým slalomem, pomocí křemene vyloudit 
jiskru, přejít lávku přes rozbouřené moře a vlastním dechem rozeznít 
zvonkohru. Po cestě si mohly poslat lodičky s rozsvícenou svíčkou po 
hladině Zámeckého rybníku, které pak svítily ještě dlouho do noci. Ten-
to romantický zážitek dětem trochu vynahradil letošní absenci Martina 
na bílém koni. Pro všechny došlé bylo na konci připravené občerstvení 
v podobě luxusních martinských rohlíčků s různými náplněmi a teplých 
nápojů.

Děkujeme Janě Digrinové za opakované poskytnutí zámeckého nádvo-
ří a všem dobrovolníkům za pomoc s organizací a přípravou.

 Jana Bílková a Andrea Kučerová (Andy)

do  proJektu  kraBice  od  Bot  se  můžete  
ZapoJit i v mníŠku
Loni jsem se od svého známého evangelického faráře Mikuláše  
Vymětala dozvěděla o zajímavém projektu Krabice od bot. Jedná se  
o projekt, kdy dáte do krabice od bot různé hračky, sladkosti, pastelky, 
knížku a podobně, zabalíte to do vánočního papíru a nahoru napíšete, 
zda je dárek určen pro holku, kluka a přibližný věk. Potom už jen stačí 
dárek donést na sběrné místo, odkud se dostane k dětem ze sociálně 
slabých rodin v naší zemi (nejvíce jich směřuje do severních Čech). Chtě-
la bych za loňský rok moc poděkovat paní učitelce Renatě Bolkové a její 
třídě, kteří nasbírali plné auto, dále učitelkám v mateřské školce Eden 
Dobroslavě Skřičkové a Ladě Freislebenové, které tento projekt zařadily 
do předvánočního programu a vůbec všem maminkám, které mi kra-
bice poctivě nosily. Všichni jsme se shodli, že jsme doma našli spoustu 
věcí, které nám nebudou chybět a přitom udělaly velkou radost. Pro 
některé děti to byl opravdu jediný dárek, který pod stromečkem našly. 

Krabice budeme shromažďovat od 1. 12. do 18. 12. 2014. Pro snadněj-
ší dostupnost odevzdání krabic jsme ve spolupráci s městem připravili 
hned tři sběrná místa, a to: Městský úřad Mníšek pod Brdy, předsálí ob-
řadní místnosti (Dobříšská ul.), Městské kulturní středisko (ul. V Lipkách) 
a Městská knihovna Mníšek pod Brdy (ul. Komenského).

Všem, kteří se letos do tohoto projektu zapojí, předem moc děkuji. 

Katka Vojkůvková

Foto Eva Tkadlečková

 

 

 

 

MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY 
 

VÁS ZVE NA rozloučení s rokem 2014 

PŘEDČASNÝ SILVESTR 
 

 

úterý 30. prosince 2014 
od 17:00 hodin 

náměstí F. X. Svobody 
 

 svařené víno, občerstvení 
 tombola (vůbec poprvé) 
 hudba 
 novoroční přání, sváteční slovo 
 slavnostní ohňostroj s hudbou (18:00) 
 státní hymna (živě) 

 

Přijďte se pozdravit se svými sousedy a společně přivítat nový rok 2015. 
 

mnisek.cz                 mks@mnisek.cz 
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mníŠecká roŠáda 2014
Občanské sdružení Oáza Mníšek pod Brdy, Šachový klub Mníšek pod Brdy  

a Městské kulturní středisko Mníšek pod Brdy vás zvou na 
9. ročník šachového turnaje Mníšecká rošáda v bleskové hře pro všechny věkové  

i výkonnostní kategorie.
Turnaj se uskuteční v neděli 7. 12. 2014 od 10 hodin v sále MKS v Lipkách v Mníšku pod Brdy.

Startovné: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč.
Přihlášky předem na e-mailovou adresu: novak.vladimir@volny.cz.  

Uzávěrka přihlášek je v pátek 5. 12. 2014. V případě nenaplněné kapacity je možné  
přijmout přihlášku i později, až do doby zahájení turnaje.

Turnaj je pořádán pod záštitou starosty města Ing. Petra Digrina Ph.D.

Junák mníŠek – vlčata
V minulém čísle Zpravodaje jsem vám kromě 
obecných informací o dění ve středisku před-
stavil oddíl nejmladších členů naší skautské 
rodiny, Dráčata. Dnes bych chtěl informaci 
rozšířit o další oddíl.
Vlčata jsou chlapecký oddíl, jehož členové 
chodí přibližně do druhé až páté třídy zá-
kladní školy. V současnosti má 14 příslušníků  
a jsou vedení Pavlem Majerem (Pajson) a To-
mášem Kalertou (Husky). Pomáhá jim Cyril 
Chudáček coby rover a jeho přínos můžete vi-
dět na stránkách střediska v sekci Vlčata, kam 

pravidelně zaznamenává obsahy schůzek a výprav. Ke svým schůzkám se schází každé pondělí 
od 17.30. Náplní schůzek jsou nejen aktivity a dovednosti vztahující se k přírodě, která je základ-
ním výchovným prostředím skautingu obecně, ale i sociální dovednosti a znalosti napomáha-
jící výchově v lidské společnosti. Pro lepší připamatování si jednotlivých povinností a pravidel 
slouží rámec příběhu, kterým je pro vlčata Kniha džunglí. Kluci ve svých stezkách, kam zapisují 
svoje pokroky, sledují podobné příhody jako Mauglí v džungli. V jejich případě se ale jedná  
o symbolické shody, které je mají vést k držení daného slova, pravdomluvnosti a dalším pozitiv-
ním lidským vlastnostem.
Více se můžete dozvědět na našem webu (http://junak-mnisek.webnode.cz/), který najdete 
také na stránkách města v sekci „informační servis“ – spolky a kroužky.

David Bílek (Davy)

pro dospělé
GREEN, John 
PAPÍROVÁ MĚSTA 
Po úspěchu románů Hvězdy 
nám nepřály a Hledání 
Aljašky vychází nyní  
v českém překladu další dílo 
úspěšného autora Johna 
Greena, který si i u nás 
bleskurychle získal početné 
čtenáře.

FORMÁNEK, Josef 
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ 
Místy úsměvné, místy drsné 
zápisky z protialkoholní 
léčebny. Příběhy čtyř 
pacientů, kteří se skamarádí 
při nelehkém úkolu.  

DEAVER, Jeffery 
SBĚRATEL KŮŽÍ 
Poprvé se setkali před více 

než deseti lety při pátrání 
po Sběrateli kostí. Nyní čeká  
Lincolna Rhyma a Amélii 
Sachsovou neméně těžký 
případ vraha, který se jím 
inspiroval.   

MÁRAI, Sandor 
SVÍCE DOHOŘÍVAJÍ 
Rámec novely Svíce 
dohořívají tvoří setkání dvou 
přátel, absolventů vojenské 
školy ve Vídni, po více než 
čtyřiceti letech. 

KLÍMA, Josef 
SMRT PODLE DRUIDŮ 
Známý investigativní 
reportér a spisovatel  
Josef Klíma, přichází 
s novým detektivním 
románem, který má  
ambice konkurovat 

slavnějším severským 
vzorům. 

DENEMARKOVÁ, Radka 
PŘÍSPĚVEK K DĚJINÁM 
RADOSTI 
Román o pátrání po 
příčinách podivné smrti 
postaršího muže rozvíjí 
úvahy, jak dlouho ještě bude 
trvat, než nás války, násilí  
a neštěstí polidští... 

KELEOVÁ-VASILKOVÁ, 
Táňa 
MANŽELKY 
Hrdinky této knihy jsou 
úplně obyčejné ženy, a 
přitom vlastně obyčejné 
vůbec nejsou. Každá z nich 
má v sobě něco jiného, 
osobitého, svébytného, 
charakteristického jen  
pro ni.

Výpůjční doba

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

Pro dospělé:  
Pondělí   800 – 1100   1200 – 1700

Středa     800 – 1100

Čtvrtek   830 – 1100   1200 – 1800

Pro děti:  
Úterý     1200 – 1400 

Středa    1200 – 1700

KNIHOVNA Mníšek pod Brdy

Kultura, společnost

HÁJÍČEK, Jiří 
VZPOMÍNKY NA JEDNU 
VESNICKOU TANCOVAČKU 
Dějištěm sedmnácti 
povídek, které autor napsal 
v průběhu let 1995-2014, je 
jihočeský venkov.

 

 pro děti
WILSONOVÁ, Jacquelin 
HVĚZDIČKA 
Příběh dívky, která se 
díky svému nadání stane 
akrobatkou v pojízdném 
cirkusu.

MAC BRATNEY, Sam 
HÁDEJ, JAK MOC TĚ MÁM 
RÁD! 
Představte si, že máte 
někoho moc rádi a chcete 
mu to říct. Jak to nejlíp 
udělat? Není to snadné.  
Jak to šlo zajíčkovi s jeho 
tátou, se dozvíte v této 
knížce. 

ŽIŠKA, Pavel 
O BOTĚ, KTERÁ SI 
ŠLAPALA NA JAZYK 
Pestrá čítanka pohádek 
a veselých básniček pro 
mladší školáky s rozvernými 

ilustracemi Galiny 
Miklínové. 

KŘESŤANOVÁ, Lucie 
POHÁDKY O PSECH  
A MĚSÍCI 
Pohádková knížka o psích 
kamarádech, v níž děti 
poznají mnoho veselých 
postaviček a také spoustu 
tajemných míst na 
zeměkouli. 

ČERNÝ, Dan 
JELITA 
Kultovní komiks z časopisu 
Bravo konečně v souborném 
vydání! Doplněno 
bonusovými materiály  
v podobě nikdy nevydané 
epizody nebo unikátního 
pohledu do tvůrčí dílny  
Jak se kreslí Jelita. 

Vokálně-instrumentální soubor Karmína 
vznikl v Praze v roce 1993 z dřívějšího Sou-
boru starých lidových nástrojů. Jeho členo-
vé jsou většinou mladí absolventi pražské 
konzervatoře. Mnozí se úspěšně věnují  
pedagogické práci nebo vedle Karmíny 
působí v jiných hudebních tělesech či jako  
sólisté, někteří ještě dále studují. 

Všechny však spojuje zájem o interpreta-
ci české historické hudby, ať už duchovní, 
světské, nebo lidové, a každý ovládá hru 
na několik dobových nástrojů. Soubor spo-
lupracuje s FOK, s médii, natočil řadu CD  
a mnohokrát reprezentoval naši vlast na vý-
znamných akcích doma i v zahraničí. Kromě 
evropských zemí vystupoval též v Kanadě, 
USA, JAR, Namibii a v Japonsku. 

Příspěvek na uspořádání koncertu dobrovolný 

Pořádá město mníšek pod brdy                                                                         
ve spolupráci s římskokatolickou farností mníšek pod Brdy 
 

mesto@mnisek.cz                                             mks@mnisek.cz  
 

 

 

   

   Vánoce  
s Karmínou 

vánoční písně a koledy  
z českých a jiných evropských zemí 

 
Čtvrtek 25.prosince 2014, 

16.00 
 

 

Kostel sv. Václava Mníšek pod Brdy 
 

 

 
Jízdy kár ve Zlaťáku
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vánoční Zvyky  
na proHlídkácH Zámku
Slavnostní místnosti mníšeckého 
zámku dostanou během adventních 
víkendů sváteční výzdobu a pozvou své 
návštěvníky, zejména rodiny s dětmi, na 
speciální Vánoční prohlídky. Přijďte si  
s dětmi poslechnout o starých zvycích 
a obyčejích, připomenout jim, že 

Vánoce nejsou jen hojnost dárků a jídla, ale taky čas, který má rodina trávit 
pohromadě, užít si jeden druhého a udržovat tradice. V dřívějších dobách 
prožívali sváteční dobu všichni společně, celé rodiny i jejich příbuzní 
sedávali, vyprávěli, předvídali, co je čeká v příštím roce a dodržovali spoustu 
zvyklostí. Některé jsou novější a známe je také, ale některé jsou už dávno 
zapomenuty. Jste zvědavi? Přijďte k nám do zámku a třeba se dozvíte, co jste 
ještě neslyšeli - a děti, ty si dokonce budou moci i nějaké zvyky vyzkoušet. 
Pustí si lodičku z ořechové skořápky, hodí pantoflem, pomůžou ozdobit 
vánoční stromeček, předvedou, jak umí vyskakovat do výšky při pečení 
vánočky, a můžou si zazvonit i na zámecký zvoneček, kterým se místním 
dětem ohlašoval Ježíšek. 

Co dalšího uvidíte? Provazem svázané nohy od stolu, sekyrku na zemi, sedm 
hrníčků s ukrytými symboly. Proč to všechno? Pomocí těchto zvyků se naši 
předkové snažili předpovídat budoucnost a zajistit členům své rodiny zdraví, 
štěstí a soudržnost do dalšího roku. Svázané nohy vánoční tabule měly udržet 
rodinu pohromadě a zařídit, že se všichni dožijí příštích Vánoc. Kdo ve sváteční 
den šlápl na sekyrku, toho celý rok nebolely nohy! Není nic snazšího, než to 
k nám přijít vyzkoušet. A jak věštili, co je čeká? Třeba pomocí schovaných 
předmětů. Kdo našel minci, čekalo ho bohatství, kdo dudlík, mohl se těšit na 
miminko, ale kdo například uhlí, k tomu přišla nemoc. 

Každá vánoční prohlídka je zakončena malým překvapením. V přízemním 
pokoji uvidíte spoustu malých panenek a na nich módu, jakou v dávných 
dobách oblékali králové a královny. A kromě přízemí můžete vstoupit ještě 
i do nižších pater zámku a navštívit naše Kouzelné sklepení. Tam děti čeká 
svět plný pohádkových bytostí v životní velikosti. 

Že nechcete odejít ze zámku s prázdnou? I ve výtvarném ateliéru na nádvoří 
zažijete příjemnou předsváteční atmosféru. Přijďte si vyrobit vánoční svícen, 
který vám při štědrovečerní večeři může připomenout milé chvíle strávené 
na mníšeckém zámku. Ať se vám u nás líbí!

Vánoční prohlídky budou probíhat o víkendech 6. a 7. prosince a 13.  
a 14. prosince. Svou návštěvu rezervujte na tel. 318 590 261.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

poHádkové proHlídky Zámku s novým rokem 
Jak na Nový rok, tak po celý rok! Neseďte před televizí, ale přijďte s celou 
rodinou na výlet do zámku. Ve čtvrtek 1. ledna nebude mníšecký zámek 
zamčený jako nedobytná pevnost, ale otevře bránu a odpoledne pozve 
své první návštěvníky roku 2015. Hezky se naobědvejte a vyrazte na 
novoroční výlet. Rodiny s dětmi zveme na speciální Pohádkové novoroční 
prohlídky. Provádět bude pohádková postava a spolu s ní vás čeká cesta 
za pohádkami. Jak dobře je znáte? Po vánočních svátcích, které jsou vždy 
i svátkem pohádkovým a my opět po roce rádi zhlédneme velkou spoustu 
starších klasických i novějších moderních pohádek, budou určitě ze všech 
velcí znalci. Jestlipak poznáte, jaké pohádky za vámi k nám do zámku přišly? 
Při procházce zámeckými komnatami je budete muset uhádnout. V každém 
pokoji uvidíte předměty, které vám dopomohou ke správné odpovědi.  
Do jaké pohádky patří otrávený hřebínek nebo kopretiny pro bílou paní? 
Ve které pohádce vystupuje jelen s velkým parožím nebo malý čertík, který 
stále opakuje „jsem malej, ale šikovnej“? 

Pohádkové prohlídky pro děti budou začínat ve 14.00 a v 15.15 hodin. 
Kdo ale na Nový rok chce jen odpočívat, dojídat cukroví a užívat si pohodlí 
domova, nemusí smutnit. Dětské prohlídky nebudou jen ve čtvrtek 1. ledna, 
ale ve stejných časech i v pátek, sobotu a neděli 2. – 4. ledna 2015.

Na mníšecký zámek můžete ale na začátku ledna samozřejmě zavítat 
i na prohlídky s klasickým výkladem, na kterých uslyšíte o historii zámku 
i jeho majitelích a prohlédnete si plně zařízené komnaty rozdělené na 
reprezentační a soukromou část. Mezi reprezentačními místnostmi budete 
jistě obdivovat rodinnou kapli s překrásnou štukovou výzdobou nebo 
knihovnu s malovaným stropem. Soukromé pokoje, které jsou zařízené jako 
v době, kdy tu bydleli poslední šlechtičtí páni, pro změnu nabízejí roztomilý 
dětský pokojíček plný hraček nebo zajímavé obývací koupelny. Prohlídky 
budou probíhat od 1. do 4. ledna od 13.00 do 15.20 hodin, kdy začíná 
poslední prohlídka. 

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

okénko do historie zámku mníšku

kaple sv. serváce
Pan Servác Engel dohlížel na budování svého reprezentativního sídla 
plných 16 let a roku 1672 se dočkal slavnostního okamžiku, dokončení 
zámku. V té chvíli byly zapomenuty všechny starosti a příkoří a Servác 
cítil radost i pýchu. A na co byl z celého zámku pyšný nejvíce? Rozhodně 
na malou rodinnou kapličku svatého Serváce, umístěnou v jedné ze tří 
nárožních věží. 

Kaple patří k nejzachovalejším barokním interiérům z celého zámku. 
Zůstal tu klenutý strop s rozsáhlou štukovou výzdobou nebo překrásně 
a bohatě vyřezávané dřevěné lavice. Na nich je dokonce umělecky 
vyřezán erb Servácovy rodiny a navíc i rok dostavby zámku, tedy 
letopočet 1672. Byla to velká chvíle a při té příležitosti došlo také ke 
slavnostnímu vysvěcení této kaple. 

Servác Engel byl hluboce věřící člověk, jenž si dal na zařízení kaple 
velice záležet. Ústředním motivem je velký oltářní obraz přímo proti 
vstupu, kterého si pan Servác považoval nejvíce. Jedná se o originál od 
slavného českého barokního malíře Karla Škréty, u něhož si zámecký 
pán obraz na zakázku objednal. A co si samotný stavitel k budování 
kaple poznamenal do své pamětní knihy? „Také byla v tomto zámku  
v nárožní věži proti pivovaru postavena kaple ke cti Boží a sv. Serváce, 
která byla čistě udělána štukatérskou prací, kterážto práce stála  
77 zlatých. Malba nahoře kolem dokola stála 30 zl. Oltářní plech, který  
je samá měď, stál 35 zl. Za malbu na této měděné desce, na níž Karel  
Škréta vymaloval sv. Serváce se sv. Atanášem, jak hájí na sv. koncilu 
Nejsvětější Trojici proti Ariovi, jsem mu zaplatil 100 zl. Nota bene nyní bych 
ji nechtěl dát za 500 zl. A sud piva stál – 7 zl.“

Jak jsme se dozvěděli, oltářní obraz je namalován na měděném plechu 
a Servác si ho tak cenil, že ani za pětinásobek ceny by ho neprodal. 

A co bylo dál s rodinou pana Serváce? Dočtete se v příštím Zpravodaji.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

Kultura, společnost
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poděkování policii
Vážení, dovoluji si i já přijít s troškou do mlýna o místní policii. A hned 
předem přiznávám, že trochu pozdě. Zatím jsem neměla s policií žádné 
zkušenosti. Nepočítám-li, že kdykoli mě potkají, vždy slušně pozdraví. 
Samozřejmě na méně frekventovaných místech, kde se jednotlivci po-
tkají a netváří se, že ta stará osoba proti mně je vzduch. Trochu odbo-
čím. Stalo se mi docela nedávno. Na frekventovaném chodníku, potkala 
jsem paní učitelku s dětmi mateřské školky. Paní učitelka, přestože měla 
s dětmi práci, aby se pěkně srovnaly, všimla si staré paní s hůlkou, pěk-
ně s dětmi pozdravila. Myslíte si, že je to samozřejmé? Tak v Mníšku ne. 
Mnohokrát jsem potkala školku na vycházce, stranou městského ruchu.  
Nikde nikdo, jen děti a já. Ani jedna p. učitelka nezdravila, zato některé 
děti nesměle volaly „dobrý den“! To teda odbočuji docela dost. 

Tedy moje zkušenosti s místní policií. Byl horký letní den. Jela jsem od 
doktorů z Prahy. Do poloviny cesty bylo vše v pohodě. Druhá půle už tak 
pohodlná nebyla. Nebudu rozebírat potíže, které mě náhle přepadly. Po 
vystoupení z autobusu jsem každých 20 kroků odpočívala, plazila jsem 
se od plotu k plotu. Mysl jsem ale asi měla jasnou, protože jsem po-
zorovala, když mě míjelo polic. auto, že hoši si mě nápadně prohlížejí. 
Myslela jsem, že jsem jim asi nějak podezřelá. A byla. Když už mě auto 
asi potřetí minulo, auto zastavilo, hoši vystoupili a slušně se mě ptali, co 
je mi. Nic, povídám, jen mi to nechodí, tak odpočívám. A tak se stalo, 
že mě milá policie dopravila domů. Velice se o mě starali. Druhý den mi 
můj lékař oznámil, že mám úžeh.  

Takže s velkým zpožděním díky vám, milá mníšecká policie. 
Helena Taliánová 

Vážení spoluobčané,
dovoluji si poděkovat všem, kteří dali mé osobě hlas ve volbách 2014. 
Vážím si Vaší přízně a slibuji, že se nezměním. Blahopřeji zvoleným.

S Boží pomocí, Marie Janů

Sháníme na přechodné období od ledna do cca července-srpna 2015 
ubytování pro manžele s dvěma dětmi. Preferujeme 2+kk, případně větší 
1+kk, nejlépe se zahradou nebo předzahrádkou pro naše venkovní koč-
ky. Může být s vybavením nebo bez vybavení, požadujeme pouze čisto  
a v zimě teplo. Jsme slušní, čistotní nekuřáci. Za nabídky předem děku-
jeme. Tel. 777 078 723, e-mail: sabina.petrova@centrum.cz.

Podekování
Dne 16. 12. 2014 oslaví své 81. narozeniny pan Luboš Tomiska. 

Hodně zdraví a spokojenosti mu přejí dcery a syn  
s vnoučaty a pravnoučaty.

Blahoprání
Společnost, inzerce 

Vydává Město Mníšek pod Brdy se 
sídlem Městský úřad Mníšek pod Brdy, 
Dobříšská 56, 252 10  Mníšek pod 
Brdy, IČ 00242748, tel. 318 541 911,  
e-mail: mesto@mnisek.cz,  
jako nepolitický měsíčník.
Příspěvky jsou přijímány průběžně 
na adrese zpravodaj@mnisek.cz,  
inzerce na adrese inzerce@mnisek.cz, 
dále pak poštou nebo osobně na 
výše uvedené adrese.
Termín uzávěrky nového čísla je 
zveřejňován v aktuálním čísle  
a sekci Zpravodaj města na 
www.mnisek.cz.
Příspěvky nejsou honorovány,  

nevyžádané se nevracejí, za obsah 
textů odpovídají jejich autoři.
Redakční rada: Ing. Petr Digrin, 
Ph.D., Ing. Radim Hreha, Miloš 
Navrátil.
Technická příprava, jazyková  
korektura a koordinace vydání:  
Mgr. Jarmila Balková.
Grafické zpracování:  
Kateřina Fekoňová.
Tiskne Tiskárna Mníšek s. r. o.,  
Rymaňská 210, Mníšek pod Brdy.
Evidenční číslo periodického tisku 
MK E 12576.
Náklad 3 000 ks. Zdarma.

ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

uzávěrka č. 233  
je v pátek 2. ledna 2015 v 18 hodin.

Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 1 800 znaků včetně mezer, fotografie 
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 firmy, IČ, DIČ). Příspěvky zasílejte na 
adresu zpravodaj@mnisek.cz.

počítačové kurZy v mníŠku pod Brdy
V prostorách Vzdělávacího centra Eden pořádá PC Akademie 
počítačové kurzy pro dospělé, začátečníky i pokročilé, 
máme kurzy dopolední, večerní i víkendové. Zájemci se 
mohou naučit pracovat s PC a Internetem, upravovat fotky, 
ovládat aplikace MS Office atd. Více informací o všech 
nabízených kurzech a termínech získáte na stránkách  
www.pcakademie.cz, přímo v Centru Eden nebo na  
tel. 602 395 228. 

Aleš Liber, PC Akademie.

Dne 11. 12. 2014 je tomu 30 let, co tragicky zahynul 
pan Miloš Čížkovský, rodák z Kytína. 

Prosíme, vzpomeňte s námi. 

Vzpomínají syn, dcera a sestra s rodinami.

Vzpomínka
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Psychoterapeutické 
poradenství

Iva Zemancová

Pomohu Vám najít cestu při řešení:

▶  partnerských a rodinných vztahů
(také se zaměřením na děti) 

▶  krizových životních situací
▶  psychických problémů

Empatický přístup a diskrétnost

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

e-mail: slunecnidum1@seznam.cz

profesionální chůva s kvalifikací „péče o děti od 0 do 7 let věku“  
vaše dítko nejen pohlídá, ale důsledně bude rozvíjet jeho jednot-
livé vývojové etapy a socializaci v praxi. Samozřejmostí je profesní  
zkouška z PP a maximální diskrétnost. Volejte kdykoli na 603 202 947.
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Pražská 13
Mníšek pod Brdy

email: mnisek@general-reality.cz

Adresa pobočky  
General Reality:

www.mniseckyeden.cz
www.general-reality.cz

313 034 113 nebo 
728 961 519

NOVINKA NA TRHU!

V 1. MINUTĚ

Naši klienti hledají:

KOMFORTNÍ ZDĚNÝ DVOJBUNGALOV 4+KK,  MNÍŠEK POD BRDY - RYMANĚ 
90 m2, 2 x WC. Cena 3 690 000 Kč, při rezervaci do 1. 3. 2015 zaváděcí sleva 100 000 Kč!

Zubní lékařka hledá nemovitost vhodnou 
k vybudování ordinace.

Elektrikář koupí byt pro dceru, ideálně před 
rekonstrukcí. Plata hotově, spěchá. 

Provozní hledá dlouhodobý pronájem bytu 
či chaty zde v Mníšku.

Manželský pár v důchodu koupí byt, pouze 
přízemí či 1. patro, ideálně do Vánoc. 

Podnikatel s rodinou koupí rodinný dům 
nebo stavební parcelu zde v Mníšku, rozho-
duje pěkné místo.

Chovatel koní koupí ornou půdu či louku 
v Mníšku a širším okolí.

Přímý kontakt Mníšek: 
tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz

Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003
komwag@komwag.cz, www.komwag.cz

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

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

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

Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd   2 22.1.2013   14:55:41
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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,  
firem. Vyklidíme vaši nemovitost, pozůstalost, půdu, 
sklep. Mezinárodní autodoprava – přeprava zboží, 
materiálu. 721 951 905, www.pbstehovani.cz

Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, keřů, živých  
plotů apod. Dodám ekologická hnojiva a substráty. Tel. 603 924 921
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autoŠkola
Brdská

v lipkách 610
mníšek pod Brdy

(městské kulturní středisko)

výuku provádíme pro skupiny 
řidičskéHo oprávnění :

      am, a1, a2, a, B, c            

praktické jízdy – mníšek, dobříš, praha   
kondiční jízdy

Úřední hodiny : úterý     16.00 –18.00 hod.
                                  čtvrtek   16.00 –18.00 hod.

     inFormace: 723 001 687    
     www.autoskolabrdska.cz

PROdej bytu 2+KK s terasou v OV,
65m2, ul. Karlštejnská, Lety u Dobřichovic

PROdej RD 8+2KK, 264 m2, pozemek
780 m2, ul. K Tenisu, Dobřichovice

PROdej RD 7+1, 236m2, pozemek
1005m2, ul. Slunečná, Černošice,

Praha - západ

PROdej restaurace s bytem
4+KK,539m2,

Dobřichovice Praha-západ

PROdej obchodního nebo
kancelářského prostoru, 103m2,
ul. Věštínská, Praha 5 - Radotín

Prodej apartmánu 1+KK v OV,
36 m2, terasa a předzahrádka,

Harrachov okr. Semily

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

PROdáVáTe nebo PRONajímáTe?
Nabízím férové a profesionální jednání
Nabídnětemi svou nemovitost

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům

jaroslav.pycha@re-max.cz

� 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř.
Tato lokalita je i mým domovem.

Naši klienti v této lokalitě hledají:
Rodinný dům i před rekonstrukcí

Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou

Jaroslav Pýcha

rezervováno
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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!

inz_storek_188x128_01:Sestava 1  29.4.2011  10:06  Stránka 1

BYTY NA PRODEJ - MNÍŠEK POD BRDY

STĚHOVÁNÍ
ZDARMA!

POUZE 10 MINUT OD 
ZBRASLAVI A 20 MINUT NA 

SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ!

Odkoupíme Vaši nemovitost,
zajistíme převod na katastru 
a pomůžeme s financováním.

VŠE ZAŘÍDÍTE BEZ STAROSTÍ, 
STRESU A NA JEDNOM MÍSTĚ!

Užitná plocha: 118 m2, Terasa 20 m2, 
Zahrada: 223 m2, 2 parkovací stání.

Aktuální nAbídkA:

Nový byt 4+kk

InformAce o ceně u prodejce

Prodejce: Václav Prokop
T.: 736 762 563

vaclav.prokop@general-reality.cz

General Reality a.s., Václavské nám. 64, Praha 1, 
www.general-reality.cz. www.mniseckyeden.cz

Sjednejte si nezávaznou 
prohlídku ještě dnes!

RealiTní 
kancelář
ve vašem 

kRaji


