
� 24hodinová pohotovostní linka Městské policie:  737 274 227            24hodinová Rychlá zdravotnická pomoc: 155 

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE PROBĚHNOU 
DALŠÍ VELKÉ ZMĚNY, 
REKONSTRUKCE ZDÁRNĚ 
POKRAČUJE
V průběhu minulých dvou let Město Mníšek 
pod Brdy pracovalo na záměru, jak zvýšit ka-
pacitu a kvalitu učeben naší základní školy. 
Nejprve vznikla podrobná studie, která odha-
lila rezervy při využívání stávajících tříd, kabi-
netů a dalších vnitřních prostor školy. Na tuto 
studii pak navázal návrh, jak stanoveného cíle 
dosáhnout, a realizační projekt pro první eta-
pu přestavby. 

Jak tento návrh vlastně vypadá, 
co by se mělo ve škole změnit? 

Především přibudou nové základní - kmenové 
učebny, a to až na celkový počet dvacet sedm, 
možná dokonce dvacet osm tříd z původních 
osmnácti. To je až o deset tříd více. 

Některé třídy vznikly již v minulém roce, pře-
devším nové třídy ve druhém patře. To hlavní 
však školu teprve čeká. Projekt počítá se stě-
hováním školních dílen, fl oristiky a vaření ze 
zadní, dnes již nevyhovující budovy, do nově 
zrekonstruovaného suterénu školy. Od září tak 
najdete nové školní dílny a pracovní výchovu 
hned za šatnami, které se budou také rozšiřo-
vat. Přibudou i toalety a další technické zázemí 
pro školu.

A co bude se starou budovou školních dílen? 
Tak ta se z gruntu změní. Projde celkovou re-
konstrukcí vnitřních prostor. Dostane novou 
zateplenou fasádu a vzniknou tu úplně nové 
prostory. Své místo tu najdou dvě nové třídy, 
toalety, kabinet pro učitele a nová, moderní 
počítačová učebna.

Doufáme, že nová učebna počítačů se stane 
chloubou naší školy. Kromě stavebních změn 
této odborné učebny počítáme i s jejím vyba-
vením novými počítači, bezdrátovou wi-fi  sítí, 
interaktivní tabulí a dalšími učebními „drob-
nůstkami“.

Bezdrátová wi-fi  by se postupně měla rozší-
řit do všech nově zrekonstruovaných prostor 
školy, aby učitelé a později i žáci měli přístup 

k učebním podkladům a jednotlivým úkolům 
v rámci školní sítě, a to jak z notebooků, tak 
z tabletů. 

V hlavní budově školy pak na místě původní 
učebny počítačů vznikne nová třída a v úzkých 
prosklených spojovacích chodbách další třídy 
a rozšířená nová školní knihovna, která poskyt-
ne prostor i pro studovnu.

Tato „první etapa“ bude z větší části ukončena 
na podzim letošního roku. V polovině února 
byl na základě výběrového řízení vybrán do-
davatel stavebních prací a od března ve škole 
začnou probíhat první rozsáhlé stavební prá-
ce, především v suterénu.

Další problém, který se řeší, je nedostatečná 
kapacita školní tělocvičny. S nárůstem počtu 
dětí, především na prvním stupni, se zvýší 
i požadavky na dnes již plně vytíženou tě-
locvičnu. Proto město zpracovává již velmi 
konkrétní návrh jejího rozšíření, a to směrem 
k ulici Nádražní. Nová tělocvična by stavebně 
navazovala na původní, starou a poskytla by 
prostory pro všechny druhy míčových sportů. 
Stará tělocvična by svým vybavením vyhovo-
vala především gymnastice. Současně s novou 
tělocvičnou vzniknou i nové šatny a toalety 
pro obě tělocvičny a atletické hřiště.

Nová tělocvična by se měla začít realizovat 
v příštím roce, a to po dokončení všech pláno-
vaných úprav z první etapy. 

V letošním roce se ještě musí upravit křižovat-
ka Nádražní – Ke Škole, včetně přilehlých ulic. 
O tomto záměru budeme informovat v dalších 
číslech Zpravodaje. Úpravu ulic a křižovatky 
považujeme za důležitou. Silnice se upraví tak, 
aby bylo parkování aut bezpečnější pro nastu-
pování a vystupování dětí ráno i odpoledne. 
Současně zde vzniknou parkovací místa pro 
budoucí novou tělocvičnu a atletické hřiště. 

O průběhu rekonstrukce vás budeme průběž-
ně informovat. 

Přejme všem úpravám úspěch, tak, aby se zá-
kladní škola mohla stále rozvíjet a poskytovala 
dětem i učitelům co největší možnosti při výu-
ce i odpočinku.

 Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

ročník 39, číslo 224
Město Mníšek pod Brdy

ÚNOR 2014  |  ZDARMA
Zpravodaj

MĚSTEČKA POD SKALKOU

ZTRÁTY A NÁLEZY 
POHLEDEM NOVÉHO 
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 
 str. 2

KOMPOSTÁRNA,  
DALŠÍ PŘIPRAVOVANÝ 
PROJEKT MĚSTA
  str. 3

OCENĚNÝ FILM „ŠMEJDI“ 
SILVIE DYMÁKOVÉ  
V MNÍŠKU
 str. 5

KŘÍŽALA KE KŘÍŽALE …
ROZHOVOR S TOMÁŠEM 
VEJMOLOU
 str. 10



2

POMOC FINANČNÍHO ÚŘADU 
Tak jako každý rok, i letos nabízí Finanční úřad pro Stře-
dočeský kraj službu poskytovanou daňové veřejnosti 
v souvislosti s podáváním daňového přiznání k Dani 
z příjmu fyzických osob.
Konzultace a zajištění vybírání daňových přiznání pra-
covníky FÚ budou poskytovány ve čtvrtek 20. března 
2014 od 13.00 do 18.00 hodin v zasedací místnosti 
Městského úřadu Mníšek pod Brdy v 1. patře.

Věra Landová, tajemnice, vedoucí OVV

ZTRÁTY A NÁLEZY POHLEDEM NOVÉHO 
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Nový občanský zákoník č. zákona 89/2012 Sb., který 
nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, obsahuje zcela novou 
úpravu nálezu ztracené věci. Podle této úpravy má ná-
lezce povinnost vydat nalezenou věc vlastníkovi nebo 
tomu, kdo věc ztratil, pokud je z okolností poznat, 
komu má být věc vrácena. V případě, že věc bude nale-
zena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním 
prostředku, je nálezce povinen odevzdat tuto věc pro-
vozovateli těchto zařízení. V ostatních případech je ná-
lezce povinen nález bez zbytečného odkladu oznámit 
obci, na jejímž území byla věc nalezena.

Věc nalezenou na území Města Mníšek pod Brdy je možné oznámit a odevzdat na Městském 
úřadě Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, do podatelny – odbor vnitřních věcí v přízemí budovy, 
popř. na služebnu městské policie. Přihlásí-li se obci vlastník věci, je vyzván odpovědným za-
městnancem k prokázání totožnosti a identifi kaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc 
náleží. Vlastník věci je rovněž povinen uhradit nálezné a náklady, které vznikly v souvislosti se 
správou věci. Nepřihlásí-li se vlastník věci do 3 let od vyhlášení nálezu, připadá věc do vlast-
nictví nálezce, popřípadě obce, na jejímž území byla věc nalezena. Nálezy jsou průběžně 
vyhlašovány na úřední desce obce.
Změna se týká také ztracených zvířat – s novým občanským zákoníkem je ztracené zvíře také 
nález a musí být vyhlášeno stejným způsobem jako jakákoliv jiná ztracená věc. Nepřihlásí-li 
se vlastník o ztracené zvíře do 2 měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlast-
nické právo. Jestliže ovšem nálezce prohlásí, že zvíře nabýt nechce, obec může po dohodě 
svěřit zvíře osobě, která provozuje útulek pro zvířata. Pokud se ani do 4 měsíců ode dne 
vyhlášení ztraceného zvířete o něj vlastník nepřihlásí, zůstane ztracené zvíře v útulku, který 
s ním může dál volně nakládat.

Věra Landová, tajemnice, vedoucí OVV

ŽÁDOST O ZÁPIS DO SEZNAMU VOLIČŮ PRO 
VOLBY DO EP PRO OBČANY JINÝCH ČLENSKÝCH 
STÁTŮ EU

Vzhledem k volbám do Evropského parlamentu, které 
se mají uskutečnit ve dnech 23.-24. 5. 2014, upozor-
ňujeme zejména občany členských států EU s trvalým 
pobytem v Mníšku pod Brdy na možnost zapsání se 
do zvláštního seznamu voličů. Po uzavření voličských 
seznamů již nebude možné nikoho do seznamu dopi-
sovat. 
Občan jiného členského státu EU má právo volit ve 
volbách do Evropského parlamentu na území České re-
publiky, pokud je zapsán na seznamu voličů. Učinit tak 
může tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním 

obvodu je veden v evidenci obyvatel, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb žádost o zápis do 
seznamu voličů (pokud nepožádal již v roce 2004 nebo v roce 2009).
Žádosti je možno podávat osobně i písemně. Žádost musí obsahovat osobní data voliče, 
adresu volebního obvodu, kde byl dosud evidován a kopii osobního dokladu voliče.

Miroslava Jeřábková, referentka OVV

Z RADNICE Slovo 
starosty
Vážení Mníšečtí, 
Lhotečtí a Rymaňští, 
milí přátelé, sousedé, sousedky,
dnes se chci vrátit k zápisům do základní a ma-
teřských škol. Je to jen pár týdnů, co proběhly 
zápisy do velké základní školy. Pro budoucí 
prvňáčky to byl určitě velký zážitek. Možná 
i pro jejich rodiče. Především pak pro ty, kteří na 
půdu základní školy vstoupili poprvé, se svým 
prvním dítkem. Škola se v ten den změnila 
v jednu velkou pohádku. Děti s rodiči prochá-
zeli pohádkovým lesem a navštěvovali jednot-
livé pohádkové bytosti – moudrou sovu, Jeníč-
ka a Mařenku nebo vodníka a Rusalku.
Potvrzuje se důležitý předpoklad, že počet dětí 
v naší škole stále narůstá, a to především na 
prvním stupni. Je to logické. Po rozšíření ma-
teřských školek se silnější ročníky dětí přesu-
nou do základní školy. V Mníšku a v okolí tento 
jev nezpůsobuje vyšší porodnost, ale mladí 
lidé, kteří se k nám nově stěhují a teprve své 
rodiny zakládají a budují.
Při letošním zápisu se zapsalo celkem 135 bu-
doucích prvňáčků, z nich skutečně nastoupí asi 
115 dětí.  Po dohodě mezi městem a vedením 
základní školy se letos otevřou  čtyři první tří-
dy, z nichž dvě budou vyučovány v projektu 
„Začít spolu“. O tom, na co se můžou naše děti 
a rodiče od 1. září v základní škole těšit, si mů-
žete přečíst na úvodní stránce Zpravodaje.
Brzy začnou zápisy do mateřských škol. A jak 
to letos vypadá? Oproti minulému roku, kdy 
školky mohly obsadit necelých třicet pět míst, 
bude letos k dispozici skoro osmdesát míst 
ve dvou městských školkách a další místa ve 
Fabiánku, Sluníčku, Klubíčku a zřejmě nově 
i v lesní školce Sedmikvítek. Všechna tato za-
řízení se budou snažit, aby se dětem ve škole 
a školkách opravdu líbilo a něco se také nauči-
ly. Patří jim za to veliké poděkování.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Zprávy z radnice

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tísňové volání

  Jednotná tísňová linka 112
  Policie České republiky 158
  Hasiči 150
  Rychlá zdravotnická pomoc 155

Poruchy, informace
  Elektřina ČEZ  840 850 860
  Elektřina RWE 800 113 355
  Elektřina Bohemia 800 101 010
  Plyn – porucha dodávky, únik plynu 1239 
  Likvidace odpadu, KOMWAG, a.s. 236 040 000
  Vodovody a kanalizace, 1. SčV, a.s.  840 111 322
  Veřejné osvětlení, 
ELTODO Citelum a.s. 800 101 109 
  O2 – poruchy 800 184 084
  Poruchy Družstvo Eurosignal 775 309 949
  Dispečink Autobusy UHER 318 590 513

Služby
  PČR Mníšek pod Brdy 974 882 720

 602 306 052
  Česká pošta Mníšek pod Brdy 318 592 291
  Domov pro seniory Pod Skalkou 318 591 381
  Úřad práce – Dobříš 950 156 204
  Úřad práce – Praha-západ 950 152 111

Zveme občany na jednání zastupitelstva Města Mníšek pod Brdy, které se bude 
konat v úterý 18. 3. 2014 od 17.00 hodin v sále městského kulturního střediska. 

Hlavním bodem jednání zastupitelů bude rozpočet města na rok 2014.



3

Zprávy z radnice
KOMPOSTÁRNA – DALŠÍ 
PŘIPRAVOVANÝ PROJEKT MĚSTA
Vedení města, v rámci dlouhodobé koncepce nakládání s komunál-
ním odpadem, již řadu let uvažuje o realizaci vlastního zařízení – kom-
postárny. Důvodem je především každoroční výrazný nárůst množství 
biologicky rozložitelných odpadů přijímaných ve sběrném místě nebo 
na vybraných místech města a tím současně zvyšování nákladů na je-
jich sběr, shromažďování, přepravu a převzetí k využití. 

Aby se vůbec zahájila příprava realizace takového zařízení, bylo nutné 
vyřešit celou řadu nejasných faktorů, z nichž jako dominantní vystupují 
především následující: město nemá ve svém vlastnictví přiměřeně vel-
ký pozemek, který by byl dostatečně vzdálený od obytné zóny města 
a byl zároveň dopravně dostupný, z pohledu investičních nákladů by 
pak její realizace pohltila cca třetinu ročního rozpočtu města a Státní 
fond životního prostředí podporoval výstavby typu komunitních kom-
postáren, jejichž vlastní provoz i vyrobený kompost se ukazují v mno-
ha případech ne právě optimálně. 

V září loňského roku vyhlásil Státní fond životního prostředí výzvu, 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, pro poskytnutí podpo-
ry na projekty zaměřené na nakládání s komunálními odpady a jejich 
složkami. V této výzvě byla i podpora výstavby zařízení kompostáren. 
Podpora projektu mohla být poskytnuta pouze za těchto podmínek:

a)  zařízení bude provozováno v souladu s § 14, odst. 1 Zákona o od-
padech;

b)  do zařízení kompostárny budou přijímány pouze odpady katalogo-
vých čísel: 20 01 01 – papír a lepenka, 20 01 08 – biologický rozlo-
žitelný odpad z domácností (pouze rostlinného původu), 20 01 38 
– dřevěný odpad (bez nebezpečných látek), 20 02 01 – biologický 
rozložitelný odpad ze zahrad a parků (tráva, listí, větve), 20 03 02 
odpad z tržišť (rostlinného původu), 20 03 07 – objemný odpad;

c)  vyrobené komposty budou zařazeny podle přílohy 6 vyhlášky 
č. 341/2008 Sb. a budou splňovat kritéria stanovená prováděcími 
právními předpisy Zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech;

d)  vyrobený kompost bude využit výhradně k zakládání a údržbě měst-
ské zeleně (po dobu udržitelnosti projektu – 5 let);

e)  zařízení specifi kované žádostí budou po stránce realizace zařízení 
a fi nančního vyrovnání ukončeny nejpozději do konce roku 2015;

f )  kompletní žádost o podporu spolu s povinnými přílohami bude pře-
dána nejpozději 18. 12. 2013.

Podíváme-li se podrobně, co se za těmito podmínkami skrývá, vidí-
me, že budoucí kompostárna nemůže fungovat jako komunitní, tzn., 
že každá jednotlivá dodávka vyjmenovaného druhu odpadu uvedená 
pod podmínkou b) musí být evidována a zvážena (kompostárna musí 
mít nákladní váhu spojenou s výpočetní technikou), s následnou prů-
běžnou evidencí a ročním hlášením o produkci a nakládání s odpady. 

Samozřejmě, že jsou známy další druhy biologicky rozložitelných od-
padů, ale jejich přijetí k využití v kompostárně by mohlo mít takový vliv 
na výsledný produkt kompostovacího procesu – kompostu tak, že ode-
braný vzorek a jeho následná analýza provedená ústavem určeným zá-
konem by mohla tisícitunové množství vyrobeného kompostu poslat k 
uložení na skládku. Do zařízení kompostárny proto nelze přijmout jiné 
druhy odpadů než odpady vyjmenované pod podmínkou b).

Zdálo by se, že do termínu odevzdání žádosti o podporu projektu měs-
ta, stanoveného na 18. 12. 2013, bylo dostatek času, ale to by platilo 
pouze v případě, že město by již v této době disponovalo vhodným po-
zemkem. Avšak teprve začátkem prosince, po souhlasu jednoho majite-
le vhodného pozemku, který se nachází ve velké průmyslové zóně měs-
ta, mohla dát rada města souhlas k podání žádosti o podporu a souhlas 
k realizaci regionální kompostárny, jejíž činnost budou moci využít 
i obce mníšeckého regionu. I tak byla žádost i s povinnými přílohami 
(patří mezi ně např. projekt pro územní řízení, stanovisko krajského 
úřadu, stanovisko České inspekce životního prostředí, ocenění pozem-
ku odborně způsobilou osobou, analýza potenciálu produkce odpadů 
v oblasti, fi nanční analýza projektu, čestná prohlášení a další) v požado-
vaném termínu předána Státnímu fondu životního prostředí. Jednou 
z příloh je i územní rozhodnutí, jehož doložení bylo výzvou stanoveno 
na 15. 1. 2014; dodatkem k vyhlášené výzvě byl termín odevzdání toho-
to dokumentu prodloužen o 60 dnů oproti původnímu termínu.

Na základě provedené analýzy produkce biologických rozložitelných 
odpadů v městě a obcích Mníšeckého regionu byla stanovena roční 
kapacita kompostárny na 2 000 tun s celkovým investičním nákladem 
cca 19 mil. Kč. K tomu, aby město mohlo na svůj projekt čerpat dotaci 
ve výši 90 % uznatelných nákladů, bude provozovatelem kompostárny 
město, a to min. po dobu pěti let.

V průběhu dvou měsíců bude Řídící výbor Státního fondu životního 
prostředí posuzovat, na základě bodového hodnocení, ekologický pří-
nos předloženého projektu a jeho technického řešení. Nedoporučí-li 
tato komise poskytnout podporu projektu města na vybudování kom-
postárny, bude její realizace pravděpodobně časově odsunuta. Pokud 
však žádost uspěje, bude město na základě několika rozhodnutí zastu-
pitelstva města připravovat podklady pro další řízení.

Jak bude kompostárna vypadat a pracovat? Část plochy pozemku, na 
které bude umístěno šest kompostovacích pásů o základně 3 m a výš-
ce 1,6 m, je vodohospodářsky zabezpečena a po celém svém obvodu 
obložena žlaby pro odvod dešťové vody a případných nadbytečných 
a znečistěných vod odcházejících z kompostovaného materiálu. Tyto 
vody jsou svedeny do 200 m3, opět vodohospodářsky zabezpečené, 
jímky (její objem odpovídá velikosti plochy, na které jsou komposto-
vací pásy), z které je zadržená voda použita na udržování předepsané 
vlhkosti kompostovaného materiálu. Na zbývající ploše pozemku jsou 
podle projektu uloženy silniční panely a jimi vytvořená plocha bude 
sloužit pro manipulaci se vstupními odpady a vyrobeným kompostem. 
Pozemek bude oplocen.

Součástí kompostárny je nájezdová váha pro zjišťování hmotnosti navá-
žených druhů odpadů a vyrobeného kompostu a dále pak buňka kan-
celářského typu pro umístění výpočetní techniky. Část prostoru buňky 
je vyhrazena pro sociální zázemí dvojčlenné obsluhy kompostárny. Zá-
kladním strojem používaným na kompostárně je kolový traktor opat-
řený přední radlicí určenou pro manipulaci s odpady a kompostem. 
Tento traktor v závěsu s bočním překopávačem v průběhu komposto-
vacího procesu pětkrát přehrabe a prokypří kompostovaný materiál při 
jeho současném skrápění vodou na požadovanou vlhkost. Po každém 
prokypření bude pás s materiálem překryt plastovou folií pro udržení 
teploty a především k zabránění odparu vody. Vzhledem k tomu, že 
v prostoru pásů s kompostovaným materiálem je nutné udržovat tep-
lotu v určitém malém rozmezí, budou do každého pásu umístěny dva 
teploměry, jejichž naměřené hodnoty budou přenášeny k zaznamená-
ní. Obsluha průběžně sleduje vlhkost a pH kompostovaného materiálu. 
Vytvořený kompost je tříděn na bubnovém třídiči, jehož motor je napá-
jen z energocentrály, která slouží i pro napájení výpočetní techniky.

Povolené druhy biologicky rozložitelných odpadů budou naváženy do 
kompostárny vozy fi rmy Komwag, která smluvně ošetřuje zeleň města, 
nákladním vozem AVIA, který bude součástí provozu budoucího sběr-
ného dvora. V něm obsluha bude pomocí výkonného štěpkovače drtit 
větve a další dřevěný odpad na štěpky, které budou společně s dalšími 
druhy biologicky rozložitelných odpadů ukládány do kompostovacích 
pásů. Navážet odpady do prostoru kompostárny budou mít možnost 
případně i obyvatelé, pokud svoji produkci odpadů nenechají již ve 
sběrném dvoře.

Protože v prvé fázi nebude k dispozici na ploše kompostárny vhodný 
sklad pro garážování používané techniky (traktor, překopávač a třídič), 
bude parkovat ve sběrném dvoře.

Systém nakládání s biologicky rozložitelným odpadem by mohl být 
doplněn a zároveň završen tříděním biologicky rozložitelného odpadu, 
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OTÁZKY Z MAILŮ A DISKUSE …

Rubrika otázek a dotazů, které nám posíláte mailem 
nebo do elektronické diskuse. Ne všichni  internet 
nebo mail využívají, ale přesto by bylo dobré, aby 
byli informováni. Zařazujeme nejzajímavější otázky 
a hlavně odpovědi, které by mohly zaujmout i další 
občany a čtenáře. 

Dotaz V. R. (e-mailem)

Dobrý den, chci se zeptat, jak mám zaplatit poplatek za odpady. Pracuji 
na druhém konci Prahy a tak moc nestíhám otevírací hodiny pokladny 
úřadu, i když máte otevřeno dvakrát v týdnu až do šesti. Zdá se, že je 
to pro mě neřešitelné bez toho, že bych si musel vzít dovolenou. A to 
bych nerad.
Co můžu udělat? Je možná platba složenkou nebo přes účet? Neznám 
ale podklady k platbě, takže nevím, co do příkazu napsat. Poradíte mi, 
jak mám postupovat?  Díky, V. R.

Odpověděl Vlastimil Kožíšek, místostarosta

Vážený pane V. R., chápeme, že mnozí občané/poplatníci pracují dlou-
ho a nemohou tak poplatek uhradit osobně na pokladně. Ale to není 
nutné. Úhradu můžete provést bankovním převodem. 
Jak? Jednoduše. Nový systém přinesl také to, že při každé registraci bylo 
plátci přiděleno evidenční číslo registrace, které je současně číslem va-
riabilního symbolu. Tento variabilní symbol se nemění a pomocí něho 
můžete hradit poplatek každý rok. Pokud si jej nepamatujete, napište 
nám a my Vám jej zašleme.
Pokud u Vás doma nenastala žádná změna, nemáte více či méně členů 
domácnosti, pak se nemění ani výše poplatku a hradíte stejnou částku 
jako v roce 2013. Pokud by nějaká změna nastala, pošlete nový regis-
trační list a my Vám vypočítáme novou částku k platbě. 
Budete-li potřebovat ještě dále poradit, napište nám na e-mail 
odpady@mnisek.cz. Poradíme rádi.

Zpracoval Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Zprávy z radnice
který vzniká v domácnostech města. O realizaci takového dodatečného 
záměru musí však rozhodnout zastupitelstvo města, neboť toto předsta-
vuje uvolnění cca 200 tis. Kč z rozpočtu na pořízení hnědě zbarvených 
sběrových nádob určených právě ke třídění takového druhu odpadů. Ty 
by byly rozmístěny do hnízd separovaného sběru, k bytovým domům 
a k rodinným domům, jejichž obyvatelé měli zájem o tento druh třídění. 
Vůz sběrného dvora by v pravidelných intervalech nashromážděný od-
pad ve sběrných nádobách odvážel do kompostárny.

Je zcela zřejmé, že v případě realizace kompostárny a také zavedení tří-
dění biologicky rozložitelného odpadu z domácností se v městě zásad-
ně změní nakládání se směsným komunálním odpadem. Vedení města 
proto věří, že další významný záměr města v oblasti životního prostředí 
najde u jeho obyvatel podporu.

Ing. Josef Pícha, expert pro odpadové hospodářství

CO JE NOVÉHO NA ODBORU SPRÁVY 
MAJETKU A INVESTIC
Sešlo se nám několik dotazů k omezení vjezdu na Malé náměstí, 
tak informace rádi upřesníme.
V prosincovém čísle mníšeckého Zpravodaje jsme vás informovali 
o skutečnosti, že od 1. února 2014 bude omezen vjezd osobních auto-
mobilů na Malé náměstí. Není to opatření nárazové ani náhodné, ale 
vyplynulo jako důsledek zhoršující se dopravní situace na Malém ná-
městí v posledních cca dvou letech. Úzké a dlouhé uličky, málo místa 
pro pohyb aut a naproti tomu velká frekvence osobní dopravy, omeze-
né možnosti parkování…. Řadu důvodů kolegové obsáhle popsali již 
v předcházejícím prosincovém čísle. 

Vjezd na Malé náměstí je dovolen zásobování, dopravní obsluze a dr-
žitelům vjezdových karet, tzn. majitelům a uživatelům nemovitostí na 
náměstí. Samotné vjezdové karty začaly být vydávány koncem ledna 
a začátkem února. Veškeré potřebné informace získáte přímo na na-
šem odboru OSMI (odbor správy majetku a investic – Daniela Kukolová, 
Pavla Duchoňová) nebo na webových stránkách města pod níže uve-
deným odkazem. 

Zásady pro vydávání vjezdových karet jsou zveřejněny na tomto odkaze:
 http://www.mnisek.cz/obcan/samosprava-mesta/vyhlasky-a-narizeni/, 
formulář s Žádostí o vydání vjezdové karty je uveřejněn pod odkazem 
„Formuláře“ na webových stránkách. 

Pěší přístup na Malé náměstí je možný z náměstí F. X. Svobody přes 
ulici Terezie Wágnerové, Nádražní a z druhé strany toutéž ulicí od OD 
WERVA a ulicí Vejhrádek z ulice Nová. Do družiny, mateřské školy, ZUŠ 
a Fabiánka se dostanete z ulice Nová, kde můžete zaparkovat u mateř-
ské školy a z náměstí F. X. Svobody přes ulici Terezie Wágnerové. 

Chápu, že pro řadu z nás to bude znamenat jisté nepohodlí a kompli-
kace – převážně při vyzvedávání našich dětí ze školní družiny, ZUŠ, MŠ 
a Fabiánka. Zvlášť, když jsme zvyklí vyzvedávat své děti autem. Ale na 
druhou stranu je třeba také pochopit špatnou dopravní situaci na Ma-
lém náměstí a bezohledné chování některých řidičů. Určitě ne malou 
výhodou omezení provozu na Malém náměstí bude i větší bezpečnost 
našich dětí a na to bychom měli myslet především. Děkujeme všem za 
pochopení a omlouváme se za komplikace, které tím byly způsobeny. 

Rekonstrukce školy začne na jaře
Na začátku jara – pravděpodobně počátkem března, se započne s re-
alizací stavebních prací v Základní škole Komenského 420. V suterénu 
školy vzniknou nové prostory pro dílny a kuchyňku, sociální zařízení, 
v přízemí ze staré zastřešené terasy vznikne nová počítačová učebna. 
Následně se začne s rekonstrukcí bloku původních dílen, kde vzniknou 
čtyři třídy pro děti a sociální zařízení. Veškeré stavební práce a rekon-
strukce ve škole budou probíhat za plného provozu školy. Tím, že se 
jedná o prostory v suterénu a v nevyužité části budovy (stará terasa), 
stavební úpravy nebudou nijak omezovat průběh výuky a fungování 
celé školy, nijak nebude omezen ani přístup ke škole. Přesto může, jako 
u všech stavebních prací, dojít k neplánovaným dočasným a krátkodo-
bým omezením či jistému nepohodlí, proto chceme předem poděko-
vat za pochopení a jejich strpění. Děláme to pro děti.

Pořízení nových keramických pecí do ZUŠ a družiny
Další informace se týká výuky 
keramiky na ZUŠ a keramického 
kroužku ve školní družině. Výrob-
ky se vypalovaly v keramických 
pecích umístěných v suterénu pod 
školní družinou v nezrekonstruo-
vaném prostoru kotelny bývalého 
nájemního bytu, hned vedle nově 
vybudovaných prostor ZUŠ. Pro 
nevyhovující provozně technické 
podmínky a další faktory bylo po-
třeba obě keramické pece odpo-
jit. Děti mohly navštěvovat kurzy 
a kroužky keramiky, ale výrobky se 
nemohly vypalovat. 

Situaci bylo třeba rychle řešit. Rozeběhla se jednání, která vyústila 
v rozhodnutí o pořízení nových keramických pecí dle individuálních 
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KÁCENÍ DŘEVIN 
PODLE NOVÉ VYHLÁŠKY Č. 189/2013 SB.
Dnem 15. července 2013 nabyla účinnost tato vyhláška, která je nove-
lou vyhlášky č. 395/1992 Sb. (jež doposud omezovala kácení dřevin na 
vlastním pozemku). Podle již platné novely si nově na vlastní zahradě 
může její majitel kácet dřeviny bez předchozího povolení obecního 
úřadu za dále uvedených podmínek. Kácení by se mělo provádět dle 
vyhlášky zpravidla v době vegetačního klidu.  

Vyhláškou je zahrada defi novaná takto:
  pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území 
obce;

  pozemek je oplocený a nepřístupný veřejnosti;
  zahrada musí všechny  předchozí znaky splňovat současně.

Za zahradu tak podle novely vyhlášky nejsou považovány např. pozem-
ky v zahrádkářských osadách nebo zahrady ohraničené pouze živým 
plotem. Existují výjimky, kdy v zahradě, i za splnění všech stanovených 
podmínek, kácet nelze. Jedná se o dřeviny, které jsou součástí význam-
ného krajinného prvku či stromořadí, nebo jsou vyhlášeny jako památ-
ný strom. Za významný krajinný prvek jsou považovány dřeviny podél 
vodního toku. Stromořadí je v novele vyhlášky defi nováno jako: „sou-
vislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy…; za stro-
mořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích 
dřevin“.

Povolení ke kácení je třeba i pro dřeviny zapojené v porostu s rozlohou 
větší než 40 m2.

Kácení dřevin se podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění, provádí zpravidla v období jejich vegetační-
ho klidu, tj. od 1. října do 31. března. V době vegetace totiž nelze vylou-
čit střet zejména s ochranou volně žijících ptáků, neboť ti v této době 
zpravidla hnízdí a jejich rušení či přímo ničení hnízd při kácení je dle 
zákona o ochraně přírody zakázáno.

Pokud si vlastník dřeviny není jistý, zda splňuje všechny požadavky pro 
její kácení bez povolení, je možné se informovat na Městském úřadu 
Mníšek pod Brdy – slečna Nicola Čermáková, referentka odboru vnitř-
ních věcí, nicola.cermakova@mnisek.cz. Předejdete tak pozdějším zby-
tečným nepříjemnostem s případným nepovoleným kácením.

Věra Landová, tajemnice, vedoucí OVV

Film „ŠMEJDI“ 
SILVIE DYMÁKOVÉ 
v Mníšku pod Brdy
Manipulace, nátlak, ponižování, 
agrese. Skryté kamery zachyti-
ly drsné pozadí předváděcích 
akcí pro seniory. Co se opravdu 
děje na populárních zájezdech 
s obědem zdarma? To nám rozkry-
je dokument „Šmejdi“ režisérky 
Silvie Dymákové, který byl oceně-
ný Českým lvem za nejlepší český 
dokument roku 2013.

Lži a promyšlená manipulace, je-
jímž jediným cílem je donutit bez-
branné staré lidi k nákupu předra-

ženého zboží. Senioři ze svých nízkých důchodů splácejí vysoké částky 
za často nekvalitní produkty. Současná česká realita a kolorit.

Někteří z vás dokument možná již viděli, jiní ne a nebo byste jej rádi 
viděli znova. Chceme poselství tohoto dokumentu co nejvíce šířit dál, 
zejména mezi seniory, protože právě těm je fi lmové poselství určeno. 
Rozhodli jsme se proto uspořádat veřejné promítání dokumentu. Nejpr-
ve uvedeme dokument klientům v Domově pro seniory pod Skalkou.  

Ve čtvrtek 20. 3. 2014 od 15 hodin bude veřejné promítání 
v městském kulturním středisku V Lipkách. Vstup je zdarma. 

Uvítáme každého, nejen seniory. Těšíme se na setkání s vámi.
Tereza Středová, OKS

LEDEN V AKCI aneb MĚSTSKÁ POLICIE 
MNÍŠEK POD BRDY INFORMUJE

Hlídková činnost Městské poli-
cie Mníšek pod Brdy byla pestrá 
a činorodá i v měsíci lednu tohoto 
roku. Přinesla bohužel neradostné 
poznatky. Neradostné píši proto, 
že nás mrzí, jaké mnohé patolo-
gické jevy se v našem městě vy-
skytují a opakují, a to i přes snahu 
o preventivní činnost městské po-

licie, tak i přes výraznou spolupráci a součinnost s Policií České repub-
liky. I v měsíci lednu tohoto roku jsme museli řešit několik vážnějších 
i méně vážných případů protiprávního jednání v našem městě.
Mezi zajímavé případy patřilo oznámení a naše součinnost při pode-
zření na ztraceného chlapce v bývalé márnici. Ukázalo se, že nejde 
o márnici, kam se nedá dostat, ale o bývalou pivovarskou „ledárnu“, kde 
se uschovával led z rybníka, kterým se pak chladily sudy. Ukázalo se, 
že jde o planý poplach, chlapec se po hře vrátil sám a zcela v pořádku 
domů. Ledárna byla následně zabezpečena, aby už do ní nikdo vstu-
povat nemohl. Jde ale o další zápis do výčtu hledání osob, kterých se 
účastníme. Jen v loňském roce jsme hledali 14 dospělých osob, větši-
nou se nevrátily domů z procházky nebo návštěvy. Dvakrát jsme hledali 
děti, které se z nějakého výchovného důvodu obávaly jít domů. 

Ze služebních hlášení …
  zadržení řidiče pod vlivem alkoholu a jeho následné předání PČR 
  opakované řešení narušování občanského soužití
  zadržení řidiče pod vlivem návykových látek a jeho následné předání 
PČR 

  dva případy asistence při pátrání po pohřešovaných osobách
  asistence při zajištění agresivní opilé osoby a následný transport 
do nemocničního zařízení 

  opakované řešení veřejného pořádku a vyhrožování výtržnictvím
  nalezení a zajištění skupiny narkomanů, včetně zajištění množství 
návykových látek a následné předání případu PČR

  měření nejvyšší povolené rychlosti v obci (cca 40 přestupků)
  odchycení volně pobíhajících psů (5 případů)
  kontrola placení parkovného na náměstí F. X. Svobody
  zadržení řidiče se sankcí zákazu řízení a jeho následné předání PČR 
  kontrola evidence nepřihlášených psů a následné předání případů 
opatření příslušnému orgánu (2 případy)

Jak jsme slíbili, věnovali jsme se v měsíci lednu s větší intenzitou přípa-
dům volně pobíhajících psů a kontrole majitelů psů při jejich venčení. 
Věříme, že tato i jiná opatření přinesou v brzké budoucnosti požado-
vané výsledky, které se odrazí na zkvalitnění prostředí našeho města, 
o což se společně s občany budeme i nadále snažit.

Milan Kotouč, DiS., velitel Městské policie Mníšek pod Brdy

potřeb jak družiny, tak i ZUŠ. Nové pece mají oproti těm původním vyšší 
výhřevnost, zato ale nižší hmotnost a hlavně - nižší spotřebu elektrické 
energie. Jedna pec bude umístěna v prostoru družiny, druhá pec  v pro-
storu ZUŠ. Nové umístění pecí usnadní jejich lepší obslužnost a využití. 
S výběrem keramických pecí pomáhal radní Jiří Zápal, za což mu patří 
velké díky. Keramické pece budou pořízeny a instalovány co nejdříve. 
Všem jejich uživatelům přejeme spoustu krásných výrobků a radost 
z práce s hlínou.

Vymalujeme v kulturním středisku
Pro všechny návštěvníky a uživatele MKS máme příjemnou zprávu. Prv-
ní týden v březnu, kdy jsou jarní prázdniny, budou prostory MKS nově 
vymalovány.  Období jarních prázdnin se zvolil záměrně, neběží téměř 
žádné kroužky či zájmové aktivity pro veřejnost. Vnitřní prostory – sál, 
kuchyňka, sociální zařízení, hlavní chodba i šatna v patře, v přízemí pak 
hlavní chodba a sociální zařízení, budou vymalovány bílou barvou, ko-
vové zárubně dveří budou natřeny. Zvážíme,  co s dveřmi.  Po návratu 
z jarních prázdnin tak budou na návštěvníky čekat nově vymalované 
a upravené prostory. Současně s tím všechny upozorňujeme, že pro-
story MKS budou v období jarních prázdnin mimo provoz. Děkujeme 
za pochopení.

Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI
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POZNÁVÁME KRÁSY MIKROREGIONU MNÍŠECKO

BRATŘÍNOV

Pověst o založení obce, jak se 
předává dalším generacím,  praví:

„Před dávnými časy přišli do míst, 
kde dnes obec stojí, dva bratři, kteří si 
hledali nové sídlo. V lesní rokli nalezli 
vydatný pramen vody – podmínku 
dobrého osídlení, a proto se rozhodli, že 

v těchto místech založí nový domov. Úmysl svůj také skutečně 
provedli, a tak vznikla nová osada – vesnička, která podle 
svých zakladatelů, bratří, byla pojmenována Bratřínov.“

I když Bratřínovské hradiště bylo osídleno zřejmě dříve, první 
písemné zmínky v kronikách jsou z roku 1100. Tento rok je rokem 
založení obce Bratřínov.

V Bratřínově samotném i v jeho širokém okolí se všude dobývalo 
zlato, ať dolováním, nebo rýžováním. Po této činnosti zůstalo 
v kraji mnoho jam a rýh. Od nich jsou odvozeny i některé 
současné místní názvy – V Jamách, V Kopaninách, V Dolech, 
Suchý důl.

Dne 5. dubna 2007 převzala Obec Bratřínov rozhodnutí 
o schválení návrhu na znak a vlajku v Poslanecké sněmovně.
Vzhled znaku a vlajky obce prezentují dávnou minulost 
Bratřínova a jeho bezprostřední okolí. Najdeme v nich proto 
především symboliku bratřínovského hradiště (palisádové kůly). 
Místní kapličku symbolizuje fi gura zvonu se závěsem, říčku 
Kocábu vlnité břevno v hlavě štítu. Dominantní zelená barva je 
barvou lesů, zlatá připomíná někdejší dolování a rýžování zlata 
na Kocábě. Ze vzhledu znaku vychází i zjednodušený vzhled 

obecní vlajky, respektující zásady a zvyklosti současné české 
vexilologické tvorby. 

V současné době má Obec Bratřínov  165 trvale žijících obyvatel 
a  75 rodinných domů.

K obci Bratřínov neodmyslitelně patří osada v údolí říčky Kocáby,  
čítající 145 chat. Vznikla v letech velkého rozvoje trampingu 
v Čechách, první chatu zde postavil šerif v roce 1933 
a pojmenoval ji Askalona. U chaty vybudovali rovněž volejbalový 
kurt .  Askalona si do svého názvu vložila S. O. – tj. sportovní osada. 
V jarních a letních měsících určitě můžeme doporučit procházku 
od kapličky v centru obce do údolí Kocáby, na Askalonu.

Jedna z nejkrásnějších a nejhumánnějších lidských vlastností 
je pomoc v těžké chvíli svému bližnímu – sousedovi. Jistě 
i tato myšlenka byla u zrodu dobrovolného hasičského sboru 
v Bratřínově. Ustavující schůze se konala dne 20. ledna 1920, 
takže v roce 2015 oslaví SDH Bratřínov již 95 let svého trvání.

Za uplynulá léta bohudík dochází k požárům jen zřídka. V roce 
1990 vznikl neopatrností malých dětí požár pole obilí u Průhonu. 
Další případ se váže k roku 1992, kdy došlo v obytném domě ke 
samovznícení briket.

Jak jsme zmínili, naštěstí na katastru obce Bratřínov často 
nehoří... Dobrovolní hasiči ale významně pomáhají při likvidaci 
škod způsobených povodněmi a silnými větry, které jsou bohužel 
v posledních letech stále častější a stávají se nevítanou součástí 
našich životů.

Obecní úřad společně s dobrovolnými hasiči organizují 
každoročně několik kulturních a sportovních akcí, které dávají 
i v dnešní hektické a uspěchané době lidem možnost pobýt 
spolu. Tyto akce snad alespoň trochu zamezí tomu, aby soused 
pro souseda znamenal pouze anonymní vizitku na dveřích.

Bratřínováci se pravidelně sejdou při úklidu obce na jarní a pod-
zimní brigádě. Pobaví se při Pálení čarodějnic, na Posvícenské 
zábavě a Masopustu. Pro děti pořádají, za významného přispění 
místního Mysliveckého sdružení, Dětský den, Svátek strašidel 
a Mikulášskou besídku. Protáhnou si tělo při tenisovém turnaji 
nebo na pochodu po okolí. Společně navštíví divadelní před-
stavení nebo se sejdou v místní knihovně. Prostě píší dál svou 
historii malé středočeské vesnice…

Takže na viděnou v Bratřínově, kupříkladu 22. března 2014, 
kdy se v pravé poledne vydá obcí, od hospůdky „U Holinků“,  
masopustní průvod…

Alena Česáková, starostka
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INFORMACE O ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD 
V pondělí 3. února se uskutečnil zápis do prvních tříd naší základní školy. 

Akce byla podle našeho názoru organizačně dobře připravená, takže 
nedocházelo přes relativně vyšší počet zapisovaných prakticky k žád-
ným kolizím. Bylo to i díky tomu, že na webových stránkách školy měli 
rodiče možnost se předem objednat tak, aby jim to z časového hlediska 
co nejvíce vyhovovalo. 

Snažili jsme se dětem připravit zápis zábavnou a hravou formou, aby 
se v novém a neznámém prostředí necítily stísněně a nebyly zbytečně 
ztrémované. Proto budoucí prvňáčci procházeli pohádkovým lesem, 
plnili úkoly u víly, vodníka, čarodějnic a přitom si povídali s učitelkami. 
Po zápisu se navíc mohli všichni občerstvit v naší kavárně, pro kterou 
upekli občerstvení rodiče, paní učitelky i jídelna.

Celkem se zapsalo do prvních tříd 135 žáků. Protože předpokládáme 
cca 20 odkladů, do prvních tříd očekáváme ve školním roce 2014/2015 
celkem 115 prvňáčků.

Co se týká typu výuky, zájem rodičů se optimálně potkal s plánovaný-
mi kapacitními možnostmi školy. Pro nový školní rok tak budou zřízeny 
dvě třídy s klasickou výukou, otevřeny budou i dvě třídy s výukovým 
programem „Začít spolu“. 

Samozřejmě může dojít do začátku školního roku ještě k dílčím drob-
ným změnám, důležité však je, že základní rozdělení a nastavení po 
zápisu se blíží optimu. Je to samozřejmě i díky radě města, která se roz-

hodla otevřít čtyři místo původně plánovaných tří prvních tříd.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo se podíleli na hladkém prů-
běhu zápisu, protože pomáhali úplně všichni – učitelé, asistentky, vy-
chovatelky, rodiče, uklízečky i kuchařky. V neposlední řadě bych chtěla 
ocenit i ukázněnost, vstřícnost a v drtivé většině případů i dochvilnost 
rodičů vzhledem k předem nastavenému časovému plánu.

Kolektiv naší školy se již na budoucí prvňáky těší.

Michaela Pažoutová, ředitelka ZŠ Komenského 420

PÍÍÍPAVÁ NEMOC
Poslední dobou se nám po Čechách šíří ošklivá nakažlivá nemoc. Řádí 
nejen v domácnostech a na ulicích. Pronikla i do televize a na půdu par-
lamentu. Trpí jí lidé bez rozdílu pohlaví a věku. Dostala se už i do naší 
školy.
Včera jsem vyslechla na školní chodbě tento dialog: „Ty píííp, ta píííp mě 
teď fakt píííp.“ 
„Se na to píííp, píííp, vona je to píííp píííp.“
Že nerozumíte? Zkuste si do vět dosadit slova v tomto pořadí: podstat-
né jméno v 5. pádě, kterým oslovujeme a voláme, podstatné jméno 
v 1. pádě, sloveso v 3. osobě minulého času, ještě sloveso v čase budou-
cím, podstatné jméno v 5. pádě, podstatné jméno v 1. pádě a nakonec 
přídavné jméno. (Malá nápověda pro vás starší: slovo vole tam nepatří, 
to není dnes už „in“).
Pokud stále nerozumíte, nabízím překlad z pííípánštiny do češtiny: „Ka-
maráde, dneska jsem vstal špatnou nohou, náladu mám na bodu mra-
zu. A do toho ještě ta učitelka, asi si na mě zasedla. Jsem rád, že jsem tě 
potkal.“„Hmm, taky tě rád vidím. Nic si z toho nedělej, to se určitě zlepší. 
Úplně s tebou cítím.“ Že to takhle hezky česky mnohem lépe zní? A jed-
noho to ani tak nenaštve, když chápe, o co jde.
Člověk je totiž, jak známo, odjakživa tvor společenský. Nechce a ani ne-
umí být sám. Potřebuje cítit blízkost druhých, potřebuje komunikovat, 
sdělovat informace, zkrátka potřebuje mluvit. A tak, pokud nenalézá 
slova, alespoň pííípá. 
Ono taky najít vhodná slova, to není jen tak. Kde se taková hezká česká 
slova vlastně berou? Na stromech nerostou, vzduchem podobně jako 
pečení holubi nelétají, v Albertu je nekoupíš… Jo, ve škole, tam se ob-
čas dají nějaká ta pěkná slova, slůvka či slovíčka zaslechnout. Zvláště 
pedagogové je používají. Z učebnic také vykukují, ale přesypat si je 
z knihy do hlavy, to je dřina. A nač? Co za to? S kamarádem si zapííípáš 
i tak, a na školu se taky dostaneš, vždyť o studenty se v posledních le-
tech střední školy perou.
Pravda, i doma se mluví. Občas. Pokud zrovna doma někdo je. Ale počí-
tač či noťas, ty do práce neodcházejí. A to má své výhody. Když  „pííípáte 
na komplu“, nemusíte se ani oblíkat, ani česat, nemusíte být umytí ani 
mít voňavé ponožky. Nemusíte se dokonce ani tvářit. 
Pro ty, kteří nechtějí, aby jejich děti pííípavou nemoc dostaly, mám bab-
skou radu. Je za pět minut dvanáct - ne, neurážejte se, neobviňuji vás, 
že chodíte domů pozdě, to je jen takové rčení. Chci tím zkrátka říct, že 
pro účinnou prevenci je třeba začít neprodleně, tedy hned dnes. 
Takže: až přijdete dneska domů, překvapte své dítě. Vypněte mu po-
čítač. Seberte mu tablet a mobil. Zlobí se? Nedivte se. Ztratilo kontakt 
s vrstevníky, cítí se nejisté a opuštěné. Ale nemusí. Má vás! Sedněte si 
k němu a mluvte s ním. Nejlépe hezky česky. V žádném případě na něj 

nepííípejte. Pamatujte, že je to nakažlivé. Mohlo by mu to zůstat. Mluve-
ní můžete obměňovat četbou. Hlavně vytrvejte. Za pár měsíců nebo let 
si zvykne. Poskytujte svému dítěti slova a sami sebe v jednom. Nevzdá-
vejte to. Zalévejte své dítě touto životadárnou směsí každý nebo skoro 
každý večer. Uvidíte, za čas budete (budeme) žasnout, co vám (nám) to 
přinese. 

PhDr. Lenka Krupková,
výchovná poradkyně a učitelka češtiny

ZŠ Komenského 420

POZVÁNKA K DISKUSI O VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVĚ
Občanské sdružení „Pro školu“ vás zve na veřejnou diskusi na téma 
„Co mi dává a může dát současná škola“. Diskuse vyvrcholí v závěru 
roku 2014 první výroční konferencí. Té budou předcházet setkání – 
workshopy, kde počítáme s účastí odborníků, kteří budou rozmlou-
vat s přítomnou rodičovskou i odbornou veřejností. 
První setkání proběhne v prostorách ZŠ Komenského 420 ve čtvrtek 
13. března od 17.00 hodin na téma „Hodnocení“. Chceme se bavit 
o hodnocení nejen ve škole (známky, slovní hodnocení…), ale 
o hodnocení a sebehodnocení všeobecně v životě, také o pochva-
lách a trestech, vlivu na utváření osobnosti… Pozvání zatím přijali 
socioložka-pedagožka, psycholožka, mentor-kouč. Předpokládáme 
také účast pedagogů z víceletého gymnázia, pedagogického sboru 
nejen škol z Mníšku, ale i z okolí.
Dále připravujeme následující témata: 

  Co je a není alternativa ve škole
  Vzdělávání orientované na dítě
  Rodiče vítáni, ale…?

Výběr témat příštích setkání můžete ovlivnit i vy!
Děkujeme za všechny vaše náměty – pište na e-mail:
proskolu@proskolu.info

Školy, školky
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Vážení a milí čtenáři,

zdraví vás posádka MŠ Nová z Parníku a Ede-
nu. A jak se nám pluje? 

Plavba právě probíhajícím školním rokem je 
konečně poklidná a příjemná. Kapacita školy 
se po několikaletém zvyšování ustálila. Nový 
provoz se dobře zaběhl, čerství členové po-
sádky byli řádně zacvičeni, společnými silami 
se snažíme o pohodu a spokojenost našich 
svěřenců.

Novinka tohoto školního roku – věkově smíše-
né třídy – vyvolala nadšení, ale i obavy a řadu 
otázek: „Budeme mít pro všechny třídy dosta-
tek učebních pomůcek? Zvládneme náročněj-
ší přípravu třídních týdenních plánů pro různé 
věkové skupiny dětí? Dokážeme řádně připra-
vit předškoláky před vstupem do školy?“ 

Odpovědět si mohou především rodiče „na-
šich“ dětí, kteří se o dění ve školce zajímají. 
Za náš tým mohu potvrdit, že když se chce, 
všechno jde. Je jasné, že každý z nás se celý 
život učí a stále je a bude co zlepšovat. Pro nás 
je již nyní odměnou změna klimatu ve třídách. 
Mezi předškolními dětmi je při práci i zábavě 
patrná menší rivalita a jejich pozornost smě-
řuje k menším kamarádům. Stávají se z nich 
rádci a pomocníci, učí se přirozeně prosociál-
nímu chování. Mladší děti tak mají naprosto 
přirozenou motivaci k učení od starších. Ctíme 
a podporujeme mezi dětmi pravidlo, že každý 
z nás je jiný, každý umí něco jiného, každý je 
důležitý.

Přijměte nyní pozvání k naší zážitkové výuce 
a ukázce třídních i celoškolních projektů pro-
střednictvím příspěvků našich pedagogů:

Cesta za pokladem mníšeckého zámku
V rámci týdenního projektu „Poznáváme 
naše město“ se naše třída Želviček vypravila 
22. listopadu 2013 na cestu po historických pa-
mátkách města. Vydala se nejprve ke kostelu 
sv. Václava. Během prohlídky si děti všimly ná-
padné lahve, ve které byla schována první část 
mapy a list s příběhem o ztraceném pokladu, 
který si se zájmem poslechly. Podle nalezené 
mapy děti našly cestu k dalšímu stanovišti – 
památníku F. X. Svobody, u kterého objevily 
druhou polovinu mapy, která je zavedla až 
do zámecké zahrady. Po chvíli hledání nalezly 
u zámecké fontány truhlu, ukrývající „ztracený“ 
poklad – barevné diamanty a sladkou odměnu. 
Děti si poklad nadšeně rozdělily a cestou zpět 
do školky si vyprávěly o překvapivém zážitku 
na vycházce. Hravou formou se děti dozvěděly 
zajímavosti o mníšeckých kulturních památ-
kách. Chceme tak u nich podpořit pozitivní 
a aktivní vztah k místu, kde žijí. 

Autor: Darinka

Multikulturní výchova – africké tance 
a rytmy ve školce
V pondělí 18. listopadu 2013 jsme se jako 
kouzlem ocitli v horké Africe.

Zatancovat, zabubnovat a zazpívat nám přijela 
umělecká skupina BaToCu.

Seznámili jsme se s původními prvky rytmů 
a tanců západní Afriky, s jejich symbolikou. 
Viděli jsme exotické tanečníky a hudebníky 
Senegalu v originálních afrických kostýmech. 
Děti si mohly zahrát na africké rytmické ná-
stroje. Dozvěděly se zajímavosti o tom, jak se 
lidé dorozumívali v dobách, kdy ještě nebyly 
telefony a další technické vymoženosti.

Pro většinu dětí bylo osobní setkání s lidmi 
černé pleti opravdovým zážitkem. Na toto 
téma se poté mezi dětmi rozvinuly zajímavé 
diskuse, učitelky tak měly jedinečnou možnost 
podpořit vzájemnou toleranci mezi lidmi od-
lišných kultur.

Multikulturní výchova je nedílnou součástí na-
šeho vzdělávacího programu. 

Autor: Petra

Krabice od bot 
aneb „Děti darují dětem k Vánocům“ 
Třída Chobotniček se zapojila do tohoto před-
vánočního projektu s radostí. Úkolem bylo 
připravit doma s rodiči „Dárek s věcmi“, který 
udělá radost neznámému chlapci nebo dívce 
předškolního věku (například pastelky, sešity, 
hračky, dobroty apod.).

Při plnění krabice si rodiče s dětmi vyprávěli, 
jak je hezké někomu pomáhat a dělat radost. 
Naplnili krabici, zabalili ji a přinesli do naší škol-
ky se štítkem, pro koho je dárek určen (např. 
dívce 4 – 6 let ). Dárečky pak odvezla jedna 
z našich maminek na sběrné místo v Praze – 
Vinohradech. Při této příležitosti se nabízela 
i další prosociální témata, o kterých jsme si 

s dětmi ve školce povídali. Děkujeme všem dě-
tem a rodičům za účast na tomto projektu. 

Autor: Lada a Dobra

Návštěva ZŠ s předškoláky
Ve středu 22. ledna 2014 jsme s našimi před-
školáky navštívili Základní školu v Mníšku pod 
Brdy. Ve vestibulu školy nás přivítaly paní ře-
ditelka Pažoutová a paní zástupkyně Látalová. 
Rozděleni do dvou skupinek jsme v jejich do-
provodu vyrazili na obhlídku budovy. Nakouk-
li jsme do tělocvičny, kde sedmačky trénovaly 
driblování. Pro většinu dětí nebyla tělocvična 
novinkou – hned hlásily, že do ní chodí na So-
kola. Děti nadchla PC učebna – tolik počítačů 
najednou je nemohlo nechat chladnými. Vi-
děli jsme také sborovnu, dílny, šatny a jídelnu. 
Po prohlídce budovy jsme se přemístili do 1.A. 
Prvňáčci nám předvedli, jak už umí číst a my 
jim na oplátku přednesli naši básničku, kterou 
se každé ráno vítáme ve školce. Rozloučili jsme 
se a vešli do 1.B, kde nám žáčci ukázali třídu 
a představili svůj projekt z centra Ateliér. Za-
cvičili jsme pro ně naši oblíbenou písmenko-
vou rozcvičku. Ozvalo se zvonění a my se roz-
loučili.

Děti i paní učitelky potěšilo setkání s bývalými 
i budoucími žáčky školky i školy.

Po cestě zpět do školky si děti vyprávěly, co 
se jim líbilo a na co se do školy těší. Věříme, že 
i díky této návštěvě se děti během zápisu v již 
známé budově ZŠ cítily dobře a hezky si ho 
užily. Děkujeme týmu ZŠ za milé přijetí. 

Autor: Andy

Do konce školního roku nás čekají další zajíma-
vé projekty a aktivity, o kterých vždy aktuálně 
informujeme veřejnost na našich interneto-
vých stránkách – www.msnova.cz.

Za kolektiv MŠ Nová zdraví a přeje hezké dny                                                                          
Mgr. Petra Poučková, ředitelka školky

Školy, školky
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SEDMIKVÍTEK MÁ V TÝMU MUŽE 
Lesní mateřská školka Sedmikvítek zahájí svůj provoz 1. dubna 2014 
v Mníšku pod Brdy. Jako zázemí dětem poslouží indiánské týpí, chatka 
a buňka v zahradě v ulici Na Kvíkalce. Zahrada je jen pár minut chůze 
z centra města, dostupná i autobusem a zároveň v blízkosti lesa, do kte-
rého budou děti každý den vyrážet za poznáním a dobrodružstvím. 

Skvělou zprávou je, že máme v týmu muže. V naší lesní školce usilujeme 
o přirozenou výchovu, v níž má své místo mužský i ženský element. Pro 
rozvoj dětí je důležité, s kým se budou setkávat, identifi kovat a od koho 
mohou čerpat inspiraci pro svůj život. Tak tedy zpátky k tomu muži. Je 
jím můj dlouholetý kamarád a absolvent divadelní akademie Jan Špan-
bauer. Je to chlap jak hora s krásnou duší a velkým srdcem, s láskyplným 
a respektujícím přístupem k lidem a k přírodě. S dětmi si velmi dobře 
rozumí a mají ho opravdu rády. „Španďa“ je člověk mnoha zájmů. Vě-
nuje se hudbě, hraje na několik hudebních nástrojů, pěstuje bonsaje 
a více než 12 let hrál pro děti v divadle Minor. Inspirují ho tradiční kul-
tury spjaté s přírodou, které stále nerozlišují světské a duchovní a žijí 
s vědomím posvátnosti každého okamžiku. Než k nám nastoupí, bude 
sbírat další zkušenosti v lesní školce ZeMě, která již několik let velmi 
dobře funguje. 

Každý den v lesní školce je pro děti přínosem
Docházku do lesní školky na dva nebo i na jeden den v týdnu bychom 
rádi nabídli i dětem navštěvujícím tradiční školku, pro které by mohl být 
pedagog v roli průvodce obohacením a vítanou změnou oproti tradič-
nímu školství, kde jsou zastoupeny téměř výhradně ženy. Další výhody 
jsou:  pobyt v přírodě, malá skupina dětí a individuální respektující pří-
stup. V neposlední řadě si klademe za cíl zajistit dětem zdravou stravu, 
což nebývá ve školkách bohužel samozřejmostí. 

Další informace o nově vznikající školce najdete na našich stránkách 
www.7kvitek.cz.

Uvítáme každého, kdo se chce zapojit do naší činnosti a přijímáme při-
hlášky.

Za lesní mateřskou školku Sedmikvítek
Hana Císařová

Omlouváme se za chybu v podpisu u článku o RC Klubíčko v minulém čísle.
Autorkou článku byla Martina Špičková.

-red-

POLICISTÉ V MC OÁZA
V lednu zavítali do Mateřského centra OÁZA pracovníci Útvaru pre-
vence Městské policie hl. m. Prahy a přivezli dětem vyprávění o nepo-
slušném medvídkovi Brumlovi, který utekl z mateřské školky. Děti se 
z obrázkové pohádky dozvěděly, jaká dobrodružství medvídek zažil, co 
udělal správně a co naopak špatně. Hravou formou se poučily, jak např. 
bezpečně přecházet přes vozovku, jak se mají chovat na chodníku nebo 
jak se chovat při styku s cizími lidmi. Nakonec od policistů obdržely 
i malé dárečky.

Ve středu 12. března od 17 hodin jste srdečně zváni na besedu s ře-
ditelkami mníšeckých mateřských školek do sálu městského kulturního 
střediska. Hlídání děti bude zajištěno v herničce.

Přijďte s dětmi na naši březnovou Miniškoličku, kde se budeme věnovat 
Velikonocům a budeme velikonočně, jarně tvořit. Na Miniškoličku mů-
žete dorazit ve čtvrtek 27. března v 10 hodin. Vstupné je Kč 50,-.

Eva Wollnerová, MC OÁZA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE FABIÁNKU

Srdečně zveme všechny děti a rodiče na Den otevřených dveří. 
Přijďte se podívat, děti si mohou pohrát či něco malého vyrobit 

ve výtvarné dílně. 

KDY: v sobotu 22. března, 9.00 – 12.00

KDE: Fabiánek o.s., Skalecké nám. 500, 
vstup branou Domova pro seniory

Těšíme se na Vás, Fabiánek o.s.

Občanské sdružení Fabiánek, www.fabianek-mnisek.cz
Sluneční 1122, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ:227 26 195

Školy, školky
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Rozhovor

Tomášův táta Martin mi jednoho pod-
zimního včera poslal zprávu, že si Tomáš 

pod jeho dohledem založil facebookový 
profi l „Tomáškovy křížaly“, na kterém pre-
zentuje svůj nápad – sám si vydělat na svůj 
nový vlastní počítač, na kterém by mohl 
hrát hry. A jak? Prodejem vlastnoručně 
vyrobených křížal. Tak jsem se na stránku 
podíval a zjistil mnohé zajímavé. Tomášovi 
rodiče totiž na jeho prosbu o nový počítač 
reagovali tak, že mu sice dovolí nový počí-
tač, ale ať si na něj zkusí vydělat sám. Aby 
poznal, jaká je hodnota peněz a práce. A je-
denáctiletý školák Tomáš si vzal slova rodi-
čů k srdci a pustil se do podnikání s vervou 
netušenou a překvapující.
Stránku jsem „olajkoval“ (líbí se mi) a nasdílel ji 
na facebookový profi l města. A na co jsem ale 
obzvlášť hrdý – stal jsem se prvním Tomášovým 
zákazníkem a koupil si od něj dva balíčky křížal. 
A pochutnal jsem si. 
Jistě by bylo předčasné mluvit o Tomášovi 
jako o novém mníšeckém Serváci Engelu 
z Engelsfl ussu nebo Tomáši Baťovi, ale respekt 
si jistě zaslouží. A kdo ví? Tomáš má s oběma 
něco společného už teď. S jedním sdílí město, 
ve kterém žije, s druhým křestní jméno…

Miloš: Tomáši, bylo pořízení nového PC jedinou 
motivací?

Tomáš: Ano, byla to jediná motivace, která se 
potom rozvětvila na klávesnici, myš, hry, rep-
ráky atd.

Miloš: Proč zrovna křížaly? 

Tomáš: Protože jsme měli velikou úrodu jablek 
a navíc já mám moc rád jablíčka. A ještě k tomu 
jsme si s tátou nevěděli rady, co s těmi jablky, 
tak jsme vymysleli, že bych mohl prodávat kří-
žaly.

Miloš: Byl to nápad čistě tvůj, nebo tě „popíchli“ 
rodiče? 

Tomáš: Trochu mě popíchli rodiče, protože se 
mi do toho moc nechtělo, jelikož se mi zdálo, že 
to je strašně moc práce.

Miloš: Tvé podnikání vyvolalo značný ohlas. Jak 
zvládáš reakce okolí? Co spolužáci, kamarádi? 

Tomáš: Reakce v okolí zvládám, protože mě ješ-
tě lidi naštěstí nepoznávají  na ulicích. Spolužáci 
a kamarádi to vnímají pozitivně, podporují mě.

Miloš: Nemůžu se nezeptat na média. Píší o tobě 
v novinách, objevil ses v prestižním pořadu 
České televize „168 hodin“. Jak vnímáš setkání 
s mediálním světem?

Tomáš: Vnímám to jako takový nový svět, je 
to totiž úplně jiné, než jsem si myslel. Je tam 
spousta věcí, které nejsou jen tak. Musím taky 
trochu nějak vypadat a snažit se mluvit slušně.

Miloš: Je dobře, že máš silné zázemí v rodičích, 
oba podnikají a vědí o mnoha úskalích. Nechá-
váš si poradit nebo jdeš ryze vlastní cestou? 

Tomáš: Nechávám si poradit jenom občas, když 
třeba něčemu nerozumím. Taky mi táta pomá-
há řešit věci s právníky, web a tak dál.

Miloš: Oceňuji, jak vedeš reklamu, je nevtíravá 
a je vlastně postavena na šeptandě, tedy: Chut-
nalo ti? Tak to řekni dalším. To je vlastně takové 
„baťovské“… 

Tomáš: Asi to tak bude, ale právě že se bojím, že 
se budu vtírat.

Miloš: Nevtíráš. Před tím křížaly na školním 
trhu, nyní přes internet… Co bude dál? 

Tomáš: Dál budu pořád dělat objednávky, 
abych nezklamal lidi, kteří si objednali. Taky 
s tátou dělám na projektu, ve kterém budu po-
máhat ostatním dětem splňovat si své sny.

Miloš: Děkuji za rozhovor a přeji ti mnoho úspě-
chů.

S Tomášem Vejmolou si povídal 
Miloš Navrátil

KŘÍŽALA KE KŘÍŽALE 
aneb S Tomášem Vejmolou 
o jednom nápadu…

ROZHOVOR

Reprezentacní
PLES ZŠ MNÍŠEK

si Vás
dovolují
pozvat na

/ / /

město Mníšek pod Brdy

/

PŘEDTANČENÍ
o ro inná loterie

Doprava z Mníšku autobusem

Vstupné 160 Kc

                         ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
                         MNÍŠEK POD BRDY

přijme kvalifi kovaného učitele/ku 
pro 1. stupeň, do třídy klasické 

i do třídy programu  „Začít spolu“. 

Požadujeme kreativitu, samostatnost 
a smysl pro týmovou práci.
Vhodné i pro absolventy.

Pracujeme se slabikovou i genetickou 
metodou, vyučujeme matematiku 

podle prof. Hejného.

Kontaktní osoby:
Michaela Pažoutová, ředitelka, 

tel. 775 602 008,
pazoutova.michaela@zsmnisek.cz

Kamila Látalová, zástupkyně pro 1. st., 
tel. 774 021 180, 

latalova.kamila@zsmnisek.cz
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Historie

MNÍŠECKÝ PIVOVAR

Vaření piva v Čechách sahá do stře-
dověku. Podařilo se zachytit po-
měrně dost zpráv o vaření piva 

v Mníšku. První písemná zpráva o mní-
šeckém panském pivovaru je z roku 1520, 
kdy umřel Jan Vratislav z Mitrovic, majitel 
zdejšího panství. Jeho syn dědí panství 
s poplužním dvorem a pivovarem. 

Poloha Mníšku na kupecké cestě mezi Bavor-
skem a Prahou byla velmi výhodná, a to pro 
odpočinek kupeckých karavan a formanů před 
dojezdem do Prahy. Ustájení koní a přenoco-
vání se stalo výnosnou obživou místních. V té 
době bylo v Mníšku až 30 krčem a zájezdních 
hostinců. Trhová ves se pomalu změnila v měs-
tečko s trhy a také poptávka po pivu rostla.

Známý je latinsky psaný zápis z roku 1380, kdy 
arcijáhenská vizitace kostela a fary vykona-
ná arcijáhenem a kanovníkem vyšehradským 
Pavlem z Janovic zjistila, že farář Matěj Velvar-
ský a vikář Vladimír z Pečiny často chodívají do 
krčem a tam při holbě piva sedávají. 

Ze zápisu z roku 1408 je zřejmé, že již na 
Mníšku působil sladovník. Roku 1614 se stal 
majitelem Mníšku Zdenek Vratislav z Mitrovic 
a v soupisu majetku je uváděn pivovar se sla-
dovnou a spilkou. Pivo se tehdy dodávalo do 
osmnácti šenkovních domů. Po zničující třice-
tilé válce, kdy byl Mníšek vypálen a rozbořen, 

staví nový majitel pan Servác Engel z Engel-
fl ussu nový zámek a pod ním nový pivovar. 
Nechal přivést z pramenů pod Skalkou dřevě-
ným vrtaným potrubím z borovicových kme-
nů vodu do zámku, pivovaru a městečka. Tato 
velmi kvalitní voda měla vliv na kvalitu piva, 
které bylo v kraji oblíbené.

Další zajímavý zápis pochází z roku 1798. 
V soudním odhadu je uvedeno, že panský pi-
vovar produkuje ročně 36 várek po 24 sudech 
s čistým ziskem 1 813 zlatých a celkové oceně-
ní pivovaru je 5 270 zlatých. K pivovaru patři-
lo osm hospod, z toho tři v Mníšku, po jedné 
v Čisovicích, Bratřínově, Hraštici, Kytíně a na 
Skalce. Nad pivovarem stála pivovarská hos-
poda „Trucovna“, která byla zrušena v roce 
1955. Připomeneme ji alespoň snímkem.

V Trucovně se pivo stáčelo do litrových pivních 
lahví. První zmínky o stáčení piva do lahví po-
cházejí z roku 1850. Láhve si nechávaly dělat 
nejen pivovary, ale i stáčírny a hostince. Poda-
řilo se konečně sehnat tyto láhve, které byly 
vždy jen popisované, ale skutečně je nikdo ne-
znal. Po dohodě s našim největším sběratelem 
pivních lahví, panem Jiřím Drvolou z Příbrami, 
který ve své sbírce má přes 8 000 pivních lahví, 
se podařilo dohodnout zapůjčení k nafocení. 
Mníšecký pivovar měl 4 druhy lahví. Na lah-
vích neměl vylisované erby jako velké městské 
pivovary, ale jen nápis „Pivovar velkostatku 
mníšeckého“ v různém provedení. Jeden druh 
měl šampusové dno. Tyto lahve jsou sběrateli 
označovány jako rarity.

Mezi sběrateli pivních etiket se podařilo se-
hnat velmi vzácnou etiketu mníšeckého pivo-
varu hraběnky Pachtové.

Vedle pivovaru směrem k mlýnu stála lednice, 
která byla v zimním období naplněna ledem 
ze zámeckého rybníka a tam led vydržel až do 
příští zimy. Dnes je v místě lednice zbořeniště.

Majitelé panství a pivovaru se měnili. Za ma-
jitele svobodného pána Karla Schirdninga 
bylo dosaženo největšího výstavu piva v le-
tech 1903 až 1904 – dosáhl 5 000 hektolitrů. 
Posledním majitelem byl rod Kastů, za nichž 
klesl výstav piva na 150 hektolitrů. Tak skončila 
těsně před 1. světovou válkou v Mníšku výroba 
zlatého moku. 

V budově zůstalo pivovarské zařízení až do 
roku 1946, přestože budova byla užívána 
k různým účelům. Zařízení bylo demontováno 
a odvezeno zbraslavským pivovarem.

V minulosti přeprava piva koňskými potahy 
byla náročná a tak většinou každé panství 
mělo svůj pivovar. Konkurentem našeho pi-
vovaru byl pivovar statku na Řitce barona 
Saff era. Na Dobříši byly dva pivovary – Collo-
redo Mansfeldský a pivovar Philipe Kellnera, 
v Novém Kníně obecní Nešutův pivovar a ve 
Starém Kníně Křížovnický.  

Po ukončení vaření piva mníšecký pivovar 
dále chátral, obnoven byl až díky rodině pana 
Rosáka, který celý pivovar zrekonstruoval na 
restauraci, divadlo a obytné prostory. Dnes je 
místem častých kulturních akcí.

V oblastním archivu jsou uloženy zajímavé 
dokumenty týkající se pivní přirážky – tzv. 
pivního krejcaru. Právo vybírání pivní přirážky 
bylo uděleno dekretem Veleslavného výboru 
zemského Království Českého v Praze ze dne 
24. října 1899. Městečku bylo povoleno vybí-
rat z každého spotřebovaného litru piva dávku 
2 haléře na úhradu zřízení kanalizace, úpravu 
náměstí, prodloužení vodovodu a potřebné 
výdaje. V roce 1908 byl účet pivního krejcaru 
z 9 hospod 4 619 korun a 76 haléřů. Z toho 
město vydalo pro potřeby města 4 225 korun 
a 40 haléřů. Pro ukázku uvádím seznam části 
zanesených účtů z pivního krejcaru:

  oprava pastoušky: 638 korun
  vykopání a vytarasení studny: 123 korun
  nová studna u synagogy: 233 korun
  hasičský příspěvek na hlídání: 10 korun
  za mši a věnec pro Terezii Wágnerovou: 7 korun
  oprava věžních hodin: 7 korun.

Tak se naši předci starali o zvelebení našeho 
města.

Pro článek jsem čerpal z následujících zdrojů:
Historické paměti bývalého panství mníšeckého
(prof. Josef Vávra, 1899), 
Státní okresní archiv v Dobřichovicích, 
archiv Ing. Miloše Veselého, 
sběratelé pan Jiří Drvola a Karel Brašnička 
a můj osobní archiv.

Milan Minařík
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Kultura, společnost

20 LET VÝSTAVNÍ ČINNOSTI NA SKALCE
V loňském roce uplynulo dvacet let od první výstavy 
v barokním areálu Skalka. Její vernisáž se konala v koste-
líku sv. Maří Magdalény v sobotu 17. července 1993 jako 
součást kulturního programu Skalecké pouti a oslav 300 let 
od vysvěcení kostelíka. Své plastiky zde vystavil moravský 
sochař Jan Šimek a fotografi emi expozici doplnil Petr Ba-
ran. V této době byla budova kláštera v rozvalinách pro-
rostlých plevelem a keři a nikomu se ani nesnilo o tom, že 
by se v jejím interiéru mohly odehrávat kulturní akce.

V období 1994-2001 byla každoročně, vždy při Skalecké 
pouti, v kostelíku otevřena nová expozice - střídaly se zde 
obrazy se sochami a fotografi emi, zvláštností bylo vysta-
vení modlitebních korouhví a praporců Karla Rechlíka 
(1995). Na přelomu tisíciletí, v době, kdy již klášter měl 
novou střechu a podlahu, v něm proběhl slavnostní Den 
otevřených dveří a počalo se přemýšlet  o využití tohoto 
objektu. 

V červenci 2001 byl v sále kláštera vystaven soubor do-
kumentů a fotografi í s názvem Starý Mníšek. Při té příle-
žitosti se začalo uvažovat o tom, že by také tento prostor 
mohl sloužit k příležitostným výstavám. Ještě na sklonku 
tohoto roku zde pak prezentovala své kaligrafi cké práce 
Eva Mazurová.

Počátkem roku 2002 odsouhlasila tehdejší radnice zakou-
pení výstavního systému Nielsen, jehož instalace musela 
být schválena památkáři. Nebylo to snadné, ale podaři-
lo se! Velká výstava art protisů a pastelů výtvarnice Dra-
homíry Brušové v obou objektech na Skalce znamenala 
skutečný počátek dlouhé řady výstav, které se na Skalce 
dosud uskutečnily. 

Do října 2013 jich bylo celkem sto třicet. Vedle velkých 
osobností výtvarného světa (za všechny jmenujme ale-
spoň Václava Dyntara, Luďka Tichého, Olbrama Zoubka, 
Ladislava Hodného ml., Andreje Barlu, Martina Patřičné-
ho, Janu Krausovou, Františka Švancara, Věru Krumphan-
zlovou, Jitku Štenclovou...) zde vystavovali také ti, jimž 
je výtvarná práce koníčkem. Na Skalce prezentovali svá 
díla výtvarníci z Mníšku a blízkého okolí – fotografka Iva 
Mašínová, malíři Zdeněk Pátek, Petr Velebil, Olga 
Musilová-Zemánková a Jana Janouchová, sochařka 
Alena Kulhánková, kaligrafka prof. Jana Průšová a další. 

Během let došlo na Skalce i k zahraniční spolupráci – 
v roce 2006 mohli návštěvníci Skalky zhlédnout v koste-
líku sv. Maří Magdalény výběr z kolekce originálních rus-
kých ikon, v letech 2009 a 2012 díla výtvarníků ze Slovin-
ska, vystavovali zde fotografové žijící v Kanadě (Anthony 
Hübschmann, 2012) a v USA (Stanislav Chládek, 2012).

Mám-li vybrat z těch stotřiceti výstav některé, které
považuji za klíčové, byla by to zcela jistě expozice sesta-
vená z umělecké pozůstalosti sochařky a malířky Marie 
Zlatníkové (autorky sochy F. X. Svobody na mníšeckém 
náměstí), připravená ve spolupráci s dcerou umělkyně 
paní Kateřinou Zlatníkovou v roce 2005 ke 20. výročí smrti 
autorky. Jinou zajímavou kapitolou výstavnictví na Skal-
ce byla putovní výstava Šumná a bezbranná, prezentace 
velkoformátových fotografi í Vladimíra Míčka zobrazují-
cích devastaci kulturních památek a jejich obnovu, inspi-
rovaná seriálem Šumná města Davida Vávry a Romana 
Lipuse.

S velkým zájmem byly přijaty expozice věnované Mníš-
ku a okolí: Historický Mníšek (2001), Slavná hornická mi-
nulost města Mníšek pod Brdy a důlní skanzen Skalka 
(2005), Mníšek na starých pohlednicích (2009) a Starý 
Mníšek (2013)...

Tolik stručné ohlédnutí za léty uplynulými.

Co vás na Skalce čeká v letošním roce, najdete v tomto 
čísle Zpravodaje.

Jarmila Balková

Olbram Zoubek na vernisáži své výstavy v kostelíku sv. Maří Magdalény,  
červenec 2008

Z vernisáže výstavy Šumná a bezbranná v sále kláštera, červen 2010 
(zleva Tomáš Hendrych z o. p. s. Šumná města, ak. arch. David Vávra a Roman Lipus, 

režisér a scenárista) 

Z expozice knižních vazeb Karla Havlíka a obrazů Adély Zbíral v sále 
kláštera, květen 2010
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NÁVRAT

Zveme vás 
na vernisáže výstav na Skalce  

KLÁŠTER 
Neděle 13. dubna 2014, 15.00

Zahájení výstavní sezóny v barokním 
areálu Skalka

vernisáží výstavy
Milan Eberl: OBRAZY

a koncertem klasické hudby v sále kláštera
Výstava potrvá do 11. května 2014

Neděle 18. května 2014, 15.00
Radka Kuželová: OBRAZY 

Výstava potrvá do 8. června 2014

Neděle 15. června 2014, 15.00
Blanka Proksová, Zdeněk Proks:

 SOCHY, OBRAZY, FOTOGRAFIE
Výstava potrvá do 6. července 2014

Neděle 13. července 2014, 15.00
Alena Čížková: OBRAZY

Výstava potrvá do 3. srpna 2014

Neděle 10. srpna 2014
MUDr. Pavel Hartl: 

TVÁŘE ODJINUD – fotografi e 
Výstava potrvá do 31. srpna 2014

Sobota 6. září 2014, 16.30
Jaroslav Bezděk: OBRAZY,
Jaroslav Jocov: KERAMIKA, 

Tomáš Kohout: SOCHY
Výstava potrvá do 28. září 2014

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

Ivana Bartůňková: OBRAZY, KRESBY
GRAFIKA

Výstava potrvá do 2. listopadu 2014

KOSTELÍK 
SV. MAŘÍ MAGDALÉNY
Neděle 13. dubna 2014, 17.00

VÝBĚR Z TVORBY
studentů Večerního kursu výtvarné

výchovy při ZUŠ Řevnice
Výstava potrvá do 11. května 2014

Pátek 16. května 2014, 17.00
František Plzák: OBRAZY 

Výstava potrvá do 8. června 2014

Neděle 15. června 2014, 15.00
Blanka Proksová, Zdeněk Proks: 

SOCHY, OBRAZY, FOTOGRAFIE
Výstava potrvá do 6. července 2014

Sobota 19. července 2014, 12.15
Eva Hernández: OBRAZY 

Výstava potrvá do 31. srpna 2014

Pátek 5. září, 17.00
Hana Mislerová: OBRAZY

Výstava potrvá do 2. listopadu 2014

KONCERT V KOSTELÍKU SV. MAŘÍ MAGDALÉNY NA SKALCE
V neděli 30. 3. 2014 v 15 hodin odehraje Musica Podberdensis v kostelíku sv. Maří Magdalény na 
Skalce v Mníšku pod Brdy postní koncert. Musica Podberdensis je vokálně-instrumentální soubor.
Na programu bude Stabat Mater italského barokního skladatele J. B. Pergolesiho (1710-1736) 
pro soprán, alt a smyčce, dále části Matoušových pašijí J. S. Bacha (1685-1750) a oratoria Mesiáš 
G. F. Händela (1685-1759).
Vstupné je dobrovolné.
Těšíme se na vás!

Za soubor Musica Podberdensis Veronika Kopecká

Musica Podberdensis – výjimeční interpreti ve výjimečném prostoru...
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POSVÁTNÁ HORA KAILAS – BESEDA V MKS
Zveme vás na tradiční Večer pro Tibet, který se letos uskuteční

v úterý 11. 3. 2014 v 19.00 v sále MKS V Lipkách.
Tématem večera bude POSVÁTNÁ HORA KAILAS.

Kailas či Kailás, Kailáš či Gang Rinpočhe je nejposvátnější tibetská hora. 
Nachází se v západním Tibetu (prefektura Ngari) 960 km západně od 
Lhasy a 100 km severně od města Purang, v pohoří Transhimálaj. Má 
podobu téměř pravidelné pyramidy, ve vrcholových partiích je pokrytá 
ledovcem a věčným sněhem. Ve vzdálenosti 30 kilometrů jižně od Kailá-
su se nachází dvojice posvátných jezer Manasarovar a Rakas. 
Pouť okolo hory měří 53 km a její vykonání má pro buddhisty velký vý-
znam. Při cestě je třeba překonat sedlo ve výšce 5 660 m. n. m. Na vrchol 
hory se z náboženských důvodů nevystupuje.
Fotografi e z cesty, kterou s malou skupinou uskutečnila na jaře 2012, 
bude promítat a o cestě vyprávět paní Jaroslava Pokorná z Mníšku.
Večer pořádá v rámci Dnů Tibetu 2014 Městské kulturní středisko Mní-
šek pod Brdy.
Dobrovolné vstupné bude zasláno na konto Veřejné sbírky TIBET.

MKS - Jarmila Balková

Fotografi e Jaroslavy Pokorné

Městské kulturní středisko a městská knihovna
vás zvou na besedu

se spisovatelem Otomarem Dvořákem 
a fotografkou Marií Holečkovou na téma

TAJEMNÁ MÍSTA BRD A PODBRDSKA
v úterý 18. března 2014 v 19 hodin

v klubovně KD v MKS V Lipkách.

Otomar Dvořák je autorem více než pěti desítek knih, mezi nimiž 
najdeme i tituly, týkající se Mníšku, Brd a Podbrdí. Jsou to např. Tajemná 
tvář krajiny mezi Berounkou a Brdy (2001), Poklady pod skálou poutní-
ků (2006), Tajemné stíny lesů: pytláci, loupežníci a poustevníci v Brdech 
a na Křivoklátsku (2002), Tajemné stezky – Za poklady brdských Hřebe-
nů (2011), Pustinami středních Brd (2012) a nejnovější Tajemné stezky – 
Strážci jihozápadních Brd (2013). 

Marie Holečková je fotografka a nakladatelka, která s Otomarem Dvo-
řákem často spolupracuje. Beseda bude doplněna promítáním jejích 
fotografi í.

PRO DOSPĚLÉ
KADLEC, Petr
LETOPISY KRÁLOVSKÉHO 
ZLATOHORNÍHO MĚSTA KNÍN
800 let historie města Nový Knín, 
Starý Knín a Sudovice. 

JIROUS, Ivan Martin                                                                                              
MAGORŮV NOČNÍ ZPĚV
Sbírka z pozůstalosti duchovního 
vůdce českého undergroundu, 
básníka a kulturního teoretika.

NAVARA, Luděk
KASÁČEK, Miroslav
VOLAVČÍ SÍTĚ
Jaký byl skutečný příběh, 
který skončil popravou dvou 
studentů z Tišnova? 
Jak vypadala odbojová skupina 
JAN a vůbec odboj v okolním 
kraji?

ŠEDOVÁ, Lenka
VZPŘÍMENĚ STÁT A ZOUFALE 
VĚŘIT V ZÁZRAK
Ojedinělý výběr z literárních děl 
žen, v jejichž tvorbě se nějak 

odrazila tematika nacismu 
a holocaustu.

NAZAROV, Petr
ALOHA MOLOKAI
Havajské ostrovy nevšedním 
pohledem.

 PRO DĚTI
CHUDOŽILOV, Petr
PŘÍLIŠ MNOHO ANDĚLŮ
Dvanáct jímavých příběhů,
v nichž vystupují andělé strážní, 
se odehrává v nepohádkovém 
světě, který děti znají 
z každodenní zkušenosti.

URBÁNKOVÁ, Dagmar
CIRKUS ULICE
Vstupte do Cirkusu Ulice! 
Skládejte! Kombinujte! Bavte se! 
Kniha přináší 64 obrazů na víc jak 
400 tisíc způsobů.

MIKULKA, Alois
O SMUTNÉM TYGROVI
Půvabná obrázková knížka 
o smutném tygrovi, kterému se 
nelíbilo žít v zoologické zahradě.

Výpůjční doba

  www.knihovna.mnisek.cz    tel.: 318 592 552    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

Vyhlídka z Jindřichovy skály ke hradu Valdek v brdském vojenském
 prostoru je o víkendech přístupná veřejnosti (fotografi e Marie Holečkové)

ERANA-STROMY A SKALECKÝ BUK
Děti z klubu Mladý vědec se zapojily do mezinárodního projektu 
ERANA-STROMY, který vznikl ve spolupráci s kanadskými debrujáry.

Úkolem je sledovat stromy, každý měsíc je fotografovat a posílat svá 
pozorování.

My jsme si pro naše pozorování nevybrali strom náhodně, ale zvolili 
jsme rovnou velkou chloubu našeho městečka pod Skalkou, a to náš 
Skalecký buk, o kterém ve svém projektu nejen napíšeme, ale také již 
brzy zveřejníme přesnou fotogalerii pozorovaných větviček.

Na jedné z našich výprav za bukem nás čeká i zajímavá prohlídka 
a vyprávění o celém skaleckém areálu s paní Terezkou Středovou,
na kterou se již netrpělivě těšíme.

Anička Čišková, KMD Mladý vědec

Fotografi e Anny Čiškové
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HRA, KTERÁ POMÁHÁ 
LÉČIT 
Letos už pojedenácté připravili 
klienti z Magdalény program pro 
dětský karneval pořádaný sdruže-
ním Oáza. Jde o jednu z akcí, kte-
rými se podílejí na společenském 
životě v Mníšku pod Brdy. Dra-
materapii, která je součástí léčby 
klientů, se v Magdaléně věnuje již 
13 let Václava Křesadlová. S klien-
ty připravuje kromě karnevalu na-
příklad také pašijové hry na mní-
šeckém zámku nebo komunitní 
Kulturfest. 

„Lidé, kteří se potýkají se závis-
lostí, se často uzavírají do svého 
světa a málo komunikují. Zkou-
šení divadelního představení 
zvláštním způsobem komunikaci 
uvolňuje a otevírá, a proto je di-
vadlo důležitou součástí terapie. 
Díky této zkušenosti s dramatic-
kou hrou klienti zjišťují, že se s 
ostatními mohou domluvit,“ říká 
Václava Křesadlová. „Dramatická 

práce obecně, ať už jde o terapii, 
vlastní tvorbu nebo právě akce, 
jako je karneval, je zajímavá pro 
člověka právě proto, že on sám je 
současně tvůrcem i tvůrčím mate-
riálem. Jak se sám klient poznává, 
je schopnější osobního projevu, 
je více sám sebou, sebevědoměj-

ší a pro kontakt s lidmi a světem 
kolem sebe připravenější,“ vysvět-
luje Václava Křesadlová. 

Bezprostřednost, s jakou si děti 
hrají, klienty také svým způsobem 
léčí. I pro ně je důležité, že si „jen“ 
hrají a tato zkušenost není zatíže-

na jejich problémem. V realitě jsou 
pak schopnější lépe fungovat. 
Zároveň si díky těmto zážitkům 
uvědomí, že patří do společnosti 
takoví, jací jsou. 

MgA. Václava Křesadlová, Ph.D. 
v Magdaléně vede programy 
neverbálních technik a také ke-
ramickou dílnu. Vedle toho se 
věnuje rozsáhlé činnosti právě 
v oblasti divadla. Vyučuje na 
DAMU dialogické jednání, pracuje 
jako pedagog na taneční konzer-
vatoři. Co pro ni osobně zname-
ná práce s klienty v Magdaléně? 
„Dramatika je specifi cká v tom, že 
je určena pro lidi, je o lidech, lidé 
ji realizují. Je tak pevně propojena 
s lidskými osudy. Když přijde klient 
do komunity, je to známka toho, že 
neví, jak dál. Musí se podívat zpět 
na svůj život a najít řešení. A setkání 
s těmito osudy a momentem 
změny je inspirující – jak pro mne 
osobně, tak pro mou tvorbu“. 

Zora Kasiková, Magdaléna, o.p.s.

MAŠKARNÍ BÁL MC OÁZA
Tradiční karneval, který Mateřské centrum Oáza 
ve spolupráci s klienty terapeutické komunity 
Magdaléna uspořádalo v městském kulturním 
středisku, nemohl chybět ani v tomto roce. 

Královně a královi se ztratila dcera Leontýnka 
a děti musely zakletou princeznu vysvobodit. 
Jejich prvním důležitým úkolem bylo probu-
dit zaklínadlem kouzelné zrcadlo, které jim 
prozradilo, jaké úkoly musí splnit. A tak se děti 
vydaly temným lesem, kde je chytala strašidla 
se zavázanýma očima, za PINGem a PONGem. 
Ti jim po splnění úkolu dali pentle pro vodníka. 
U toho děti chytaly ryby, protože jedna snědla 
oříšek, ve kterém byla zakletá princezna. Jak 
osvobodit zakletou princeznou? Zrcadlo po-
slalo děti pro radu za hodnou čarodějnicí. Ta 
si za to vyprosila dárkem truhlu. Kde ji hledat? 
Pomohl pasáček prasat. Poté, co děti nakrmily 
bramborami jeho hladová prasátka, jim truhlu 
dal... zakletá princezna se tedy dostala na zá-
mek. A když se všichni na sále chytli dokola, za-
vřeli oči a zavolali kouzelné zaříkadlo, objevila 
se i zakletá princezna Leontýnka. 

Každou neděli máme pro vás připravenou odpolední pohádku od 
15 hod. Divadlo POHADLO uvede pohádku „Pochodem Ťap“ 2. 3., Studio 
Damúza nám zahraje 9. 3. „Světlušky“ a 16. 3. představení „Rytíři“, 23. 3. 
odeženeme zimu „Sněhovou královnou“ a 30. 3. nám Divadlo KAKÁ 
v premiérovém představení zahraje „Patálie pana Paka“. 

Divadlo pro dospělé v únoru odehrálo úspěšně představení s Oldři-
chem Navrátilem „Válka profesora Klamma“. V březnu pro vás chystáme 
divadelní představení NORWAY.TODAY s Karlem Heřmánkem ml. a Nikol 
Kouklovou a šansonový večer Viktorie Dědečkové a Františka Tomáška.

V měsíci březnu Divadélko KÁ připravuje i rozšířenou činnost v na-
šem krásném prostoru. Chystáme bubnování s dětmi, jarní seminář 
vázání květin s Barborou Kaliankovou z designové školy Intermezzo. 
O termínech akcí vás budeme informovat na http://ukajimarika.cz/cs/
divadelko-ka .

Děkujeme za přízeň a ať se nám daří. 

Simona Vlková

 

Divadélko KÁ, Skalecká 124 (začátek ulice Za rybníky), 
Mníšek pod Brdy,

email: kulturnicentrummnisek@gmail.com, tel.: 727 818 398

Děti, v ruce držíce balónky, opět odcházely 
domů spokojené, vytancované, vydováděné.

Děkuji klientům Magdalény a jejich terapeu-
tům za krásný příběh s úkoly, moderátorce 
Vlaďce Pirichové za skvělou zábavu, zále-

sáckým dýdžejům za diskotéku, společnosti 
Racio, s. r. o. za rýžové medvídky, společnosti 
DANONE, a. s. za jogurty, všem pomocníkům, 
kteří nejen zdobili a uklízeli sál, a také Městu 
Mníšek pod Brdy za propůjčení sálu. 

Eva Wollnerová, MC OÁZA 



S DĚTMI NA PROHLÍDKU ZÁMKU I NA JAŘE
Během březnových víkendů zve zámek Mníšek své dětské návštěvní-
ky s rodiči, prarodiči i všemi dalšími příbuznými na speciální prohlídky 
přizpůsobené dětem, při kterých je nečeká jen nudné poslouchání, ale 
zajímavé zážitky. Kromě toho, že v Mníšku děti nemusejí jen tiše po-
slouchat, ale budou si s paní průvodkyní povídat a vyprávět, tak navíc 
budou pátrat a hledat pohádky a seznamovat se se skřítky. A možná 
ještě potkají nějakou skutečnou pohádkovou postavu.

Víte, že se nám na zámku schovaly známé české pohádky? Přijdete je 
najít? Představte si, že v každé komnatě budeme muset hádat, jaká 
pohádka je tam ukrytá. A jak na to? Podle předmětů, které tam pohádky 
schválně zanechaly jako nápovědu. Těmto předmětům říkáme indicie. 
A když vypátráme indicie, podle nich pak uhodneme pohádku. Že je to 
těžké? Ale vůbec ne! Určitě přijdete na to, ve které pohádce se přebíral 
hrášek, ve které se baštil pribináček nebo buchty a ve které dokonce 
otrávené jablíčko. Anebo vám poradí pohádková paní průvodkyně. 
Prohlídky Cesta za pohádkou se konají o víkendech 8. a 9. března 
a 22. a 23. března vždy od 11.30, 12.45, 14.00 a 15.15 hodin.

Jste spíš zvědaví na to, jak vypadají skuteční zámečtí domácí skřítci? 
Na ty se k nám také můžete přijít podívat, jistě se vám zalíbí. Nastě-
hovali se k nám do zámeckých komnat a je jich celkem deset. Někteří 
jsou milí a hodní, ale někteří jsou škodolibí a vyvádějí lumpárny. Na-
příklad takový Plivník, který se zabydlel v zámeckém krbu. Schovává 
dětem hračky, maminkám kolíčky na prádlo a kávové lžičky a tatínkům 
ponožky a dálkové ovladače. Toho bychom asi doma mít nechtěli. Ale 
my si ho tu na zámku ohlídáme, a proto se úplně klidně s ním přijďte se-
známit. Prohlídky Putování za zámeckými skřítky se konají o víkendech 
1. a 2. března a 15. a 16. března a také ještě v neděli 30. března.

VELIKONOCE NA ZÁMKU 
Chcete potkat velikonoční kuře, pobavit se na jarmarku, podívat se na 
šermíře, podpořit dobrou věc? Tak to nesmíte chybět v neděli 20. dubna 
2014 na velké velikonoční akci s bohatým programem v zámku i před-
zámčí!
Zámek Mníšek v tento den pořádá již 13. ročník Velikonoční veselice 
s kuřetem, která je spojená s dobročinnou akcí Pomozte dětem. Přijďte 
a spolu s námi přivítejte jaro, nakupte u trhovců, projděte se po parku 
i po nádvoří, poslouchejte hudbu, navštivte zámek na klasických i spe-
ciálních prohlídkách.
Kromě tradičních prohlídek máme připravené speciální tematické Ve-
likonoční prohlídky pro rodiny s dětmi. Na nich se děti určitě dozvědí 
spoustu nového o velikonočních svátcích a o tom, jaké tradice a zvyky 
se k těmto svátkům vztahují. K čemu byly barevné pentle na pomlázce 
a jak velké je pštrosí vejce? Jak se nazývají postní neděle, kdy se oteví-
rají skály a vydávají svá bohatství, jak rozeznáte syrové vejce od toho 
vařeného? Prohlídka je plná zajímavostí a je třeba se ji rezervovat na tel. 
čísle 318 590 261.
Po prohlídkách ale hned neodcházejte, program je připravený na celý 
den. Co vše je pro vás nachystáno? S dětmi můžete navštívit výtvarný 
ateliér, ve kterém si upletou pomlázku, vyrobí zajíčka nebo vymalují 
vajíčko. Čekají vás ukázky šermířských vystoupení, pohádky pro děti, 
Pašijové hry, čtení z Bible, country hudba k poslechu nebo i tanci, plno 
občerstvení a samozřejmě velikonoční jarmark, na kterém si z bohatého 
sortimentu jistě vyberete.
Těšíme se na vás, přijďte, bude veselo za každého počasí!

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšek pod Brdy

MUZIKÁL NOC NA KARLŠTEJNĚ OPĚT NA ZÁMKU
Víte, jak to vlastně bylo se slavným 
zákazem vstupu žen na královský 
hrad Karlštejn? Známá pověst vy-
práví, že na hrad nesměla vstoupit 
žádná žena, a to ani urozená! To 
platilo i pro ženy nejvyšší, manželky 
císaře Karla IV. Ten nechal hrad po-
stavit jako důstojné sídlo k ochraně 
korunovačních klenotů a aby se 

mohl v klidu věnovat svým státnickým záležitostem. Nebo snad zábavě 
a různým kratochvílím? Žena by ho rušila, a proto měla pro sebe a svůj 
dvůr určený nedaleký hrádek Karlík.

Jak to ale bylo ve skutečnosti? Popravdě, ženy měly na hrad přístup jako 
na kterýkoliv jiný. Zákaz platil jen do jednoho patra Velké věže, kde síd-
lili obránci pokladu a klenotů. Mýtus se rozšířil zásluhou kronikáře Vác-
lava Hájka z Libočan, který sloužil jako karlštejnský děkan. Vše potom 
zachytil ve své veselohře Jaroslav Vrchlický, podle jehož námětu natočil 
roku 1973 režisér Zdeněk Podskalský úspěšný muzikál s hvězdným ob-
sazením a skvělou hudbou s melodiemi od Karla Svobody a posledními 
skladbami Jiřího Štaidla.

„Já ač mám spánek bezesný, mně včera sen se zdál….“, zpívala králova 
čtvrtá manželka Eliška Pomořanská. Ta si totiž z lásky ke svému choti 
troufl a letitý zákaz porušit. Kupodivu ze stejného důvodu a ve stejnou 
dobu se na Karlštejně ocitla ještě jedna žena, neteř purkrabího, Alena. 
Jejich ukrývání, schovávání, záměny, k tomu navíc pátrání a pronásle-
dování vévodou bavorským a králem cyperským nabízí mnoho vtip-
ných a veselých zápletek plných známých hitů.

Jak vše nakonec dopadlo s císařovnou Eliškou? Karel IV. svou milovanou 
choť poznal podle velké síly, když zahlédl, jak v převlečení za panoše 
láme při souboji svému protivníkovi meč. Jedině ona totiž byla známá 
tím, že dokáže lámat meče a ohýbat podkovy. Panovník pak svůj zákaz 
zrušil a od té doby jsou na hradě ženy vítány stejně jako muži.

„Hoja hoj, hoja hoj, v králi máme zastání“, „Řekl lásko má, já stůňu“, „Asi 
do věží, asi do věží“. Kdo z nás by neznal tyto nesmrtelné melodie a rád 
si je neposlechl? V romantickém prostředí zámeckých exteriérů se jistě 
nabízí jedinečný a příjemný kulturní zážitek.

Muzikál se na zámku Mníšku pod Brdy bude odehrávat ve dnech 
8. a 9. srpna 2014, vstupenky se budou prodávat v zámecké pokladně 
již od 1. června.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšek pod Brdy

A co se bude dít v sobotu 29. března? To nás dokonce navštíví bílá paní 
a anděl zámeckého pána. Potkáte je na podvečerních prohlídkách, 
až se na mostě a nádvoří rozsvítí louče. Bílé paní určitě nezapomeňte 
zamávat, dřív než zmizí stejně tajemně, jako se objevila, a ani anděla 
se nesmíte bát. Když pozorně vyslechnete, jaké má pro vás poselství, 
tak všechny děti povýší do šlechtického stavu! Z kluků budou rytíři 
a z děvčat princezny a ještě si odnesou malý dárek. Podvečerní prohlíd-
ky s andělem a bílou paní startují od 16 hodin. Všechny prohlídky pro 
děti si rezervujte na tel. 318 590 261.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšek pod Brdy
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Diskuse

Stanovisko OSMI:
Vážená paní Merunková, 
děkujeme Vám za dotaz. Pan Junek popsal v lednovém čísle Zpravoda-
je pouze některé vybrané investiční akce. Tedy ne zdaleka vše, co město 
v letošním roce bude dělat. Náš odbor zatím vytipoval tři akce, které za-
jímají skutečně širokou veřejnost. O dalších akcích budeme taktéž infor-
movat, ale postupně, v dalších číslech Zpravodaje.  

K tématu rekonstrukce a odvodnění ulice Na Oboře se pan starosta vyjá-
dřil v úvodním rozhovoru minulého čísla, kde uvedl i důvody, proč tato 
akce byla ze strany města časově posunuta. S její realizací se ale počítá 
a mělo by se začít co nejdříve, v závislosti na počasí a schválení rozpoč-
tu města. Na realizaci odvodnění ulice Na Oboře je uzavřena smlouva 
o dílo.

Co se týká prací na Kvíkalce, zde pravděpodobně došlo k informačnímu 
šumu. Zcela jistě nešlo o Kvíkalku. Zřejmě jste měla na mysli záměr města 
opravit a odvodnit ulice K Remízku, Prostřední a Pod Lesem. Tato akce 
bude zařazena do návrhu rozpočtu letošního roku a rádi bychom ji letos 
realizovali. Pro oblast kolem Kvíkalky je zpracován pouze věcný záměr. 
S realizací se letos nepočítá a není uzavřena žádná smlouva týkající se od-
vodnění či jiných prací na Kvíkalce. Přednost musí dostat ulice Na Oboře, 
kde bydlíte, a především Lhotecká ulice. 

 Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

OTEVŘENÝ DOPIS – POTOPY NA OBOŘE
Vážení zastupitelé, rado města, občané.
Po přečtení plánu oprav a prací v posledním Zpravodaji jsem zjisti-
la, že se s odvodněním komunikací od Kvíkalky směrem k Zámečáku 
a na Oboře nepočítá. Ve výčtu plánů oprav v této lokalitě není v článku 
J. Junka - referenta OSMI ani zmínka. Naopak zmínka je v úvodním člán-
ku pana starosty, kde popisuje, proč tyto opravy nezačaly.

V loňském roce jsem na toto téma s panem starostou písemně disku-
tovala (3x), vznesla dotazy na zastupitelstvu města a přímo v kanceláři 
pana starosty jsem byla nad výkresem projektu ujištěna, že práce začí-
nají v červenci 2013. Pak v srpnu, dále na začátku září a nakonec v říjnu 
a nic se doposud nestalo. Proto se obracím na Zpravodaj, myslím si, že 
veřejnost má být informována o činnosti a hospodaření vedení města.

(Ve stručnosti: od Kvíkalky, cestou Na Oboře, přes zahrady, sklepy, pří-
zemí domů a chat směrem dolů do Zámečku, se při každém, dnes už 
i středním dešti, valí řeka dešťové vody a způsobuje velké hmotné škody 
– důvodem je nedostatečná, vlastně téměř žádná dešťová kanalizace.)

Pan starosta mne několikrát ujistil, že opravy v části Kvíkalky a okolí 
jsou připraveny. Tzn. vysoutěžená prováděcí fi rma, s fi rmou podepsaná 
smlouva, peníze v rozpočtu 2013 připraveny, stavební povolení vysta-
veno. A nic. Proto se ptám: Jak vypadalo zadání soutěže, jaké dostaly 
soutěžící fi rmy podklady? Kdo podklady (např. průzkum terénu) připra-
voval? Jaké je stanoveno ve smlouvě penále za nedodržení termínu? 
Co na to kontrolní a fi nanční výbor, potažmo zastupitelé? A má město 
v rozpočtu peníze na uhrazení škod?(Pojišťovna nás odkázala na majite-
le, který je povinen odstranit příčiny opakovaných škod, a to je město.)

Je velice chvályhodné, že se plánují úpravy parků ve městě, že proběhne 
rekultivace Pivovárky, všichni máme radost z toho, že Mníšek vzkvétá. 
Ale nechtělo by to trochu selské logiky, aby nás neustále svrchu neza-
plavovala voda, bahno a kamení? Nebo to zůstane tak jako na zámku? 
Nahoře vodotrysk a dole propadlá márnice, ve které se ztrácejí děti?

Na tyto otázky bychom se měli ptát všichni, státní správa hospodaří 
i s našimi penězi!

Alexandra Merunková

Tento projekt s reg. č. CZ.1.04/3.3.05/96.00192 vznikl v rámci OP LZZ, který je fi nancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt organizace Amelie, která se dlouhodobě věnuje 
problematice života s onkologickou diagnózou

Návrat do zamestnán  po onkologické nemoci

Nabízíme bezplatnou účast v projektu, který Vám pomůže: 
• uvědomit si své silné stránky a možnosti jejich využití 

v pracovním životě
• získat informace o trhu práce a naučit se v něm pohybovat 
• najít pracovní uplatnění, kde budete moci své dovednosti 

využít
• udržet si nové zaměstnání

Projekt je určen pro Vás, splňujete-li následující podmínky: 
• prošli jste onkologickou léčbou
• pobíráte invalidní důchod (1., 2. nebo 3. stupně)
• žijete ve Středočeském kraji (není nutné trvalé bydliště)
• jste v produktivním věku, tzn. starší 18 let a nepobíráte 

starobní důchod

Více informací naleznete na: 
www.amelie-os.cz/cz/zamestnavani

Kontaktujte nás:
na e-mailu infoprojekt@amelie-os.cz 
nebo telefonu 608 458 304, 
Centrum Amelie Praha, 
Šaldova 15 (vstup ze Sokolovské ulice), 186 00 Praha 8 – Karlín.
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ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

Uzávěrka č. 225 je ve středu 5. března 2014 v 18 hodin.
Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 1 800 znaků včetně mezer, fotografi e 
s rozlišením minimálně 300 dpi. Nepodepsané texty nebudou zveřejňovány. 
Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, 
úplné fakturační údaje – název a sídlo fi rmy, IČ, DIČ).

Inzerce

... DOMOVU PRO SENIORY
Vážení čtenáři, dovolte nám touto cestou poděkovat celému kolektivu 
pracovníků domova seniorů na Skaleckém náměstí za příkladnou péči, 
kterou více jak deset let věnovali naší tetě Jaroslavě Řehákové, mníšec-
ké rodačce, která zemřela dne 11. 1. 2014 ve věku nedožitých 85 let po 
dlouhé nevyléčitelné nemoci. Tato nemoc ji již v mládí upoutala na in-
validní vozík. Poslední roky života, po úmrtí manžela, prožila v domově 
seniorů. Velký náš dík patří panu řediteli Janu Danielovi, který svou ná-
ladou a optimistickým přístupem vytváří pohodu domova pro všechny 
obyvatele „Domečku“, tak jak se tam ve zkratce říká. 

Za deset let, co jsme pravidelně navštěvovali Domeček, se tam plno věcí 
změnilo, a to k lepšímu – jak ve vybavení, tak i ve službách (Domeček se 
rozjasnil). Myslíme si, že Mníšek může být na provoz takového zařízení 
pro seniory pyšný. 

Ještě jednou děkujeme. 
Novákovi, Praha

... ZA POSÍLENÍ AUTOBUSOVÉ LINKY 447 
Přetiskujeme dvě poděkování, která jsme obdrželi v souvislosti se 
změnou jízdního řádu do Rymaně.
 
Rád bych poděkoval úředníkům v Mníšku za vstřícné a rychlé vyřešení 
autobusového spojení z Mníšku na vlakové nádraží, tedy do naší 
lokality, a to zejména v odpoledních hodinách, kdy děti chodí ze školy. 
Naše dcera Klára některý z odpoledních spojů pravidelně využívá – 
a není sama. Pět či šest dětí jezdí s ní, takže spokojených rodičů bude asi 
více. Všem nám ubyly obavy z toho, že dojde k nějaké dopravní nehodě, 
pokud dítě jde po silnici samo domů. 

 Jan Smékal 

Chtěli bychom vyslovit velké poděkování tomu, kdo na městském 
úřadu zařídil posílení autobusové linky 447.
Denně odsud dojíždím do Prahy pracovat a každý den se zase vracím –
posílení této linky přispívá k daleko lepším možnostem a i většímu 
bezpečí při dojíždění. Chodit pěšky po silnici, která spojuje Mníšek 
s oblastí u nádraží, je velmi nebezpečné, neboť neexistují chodníky – 
silnice je úzká. A tak častější autobusové propojení mezi Mníškem a naší 
oblastí je opravdu velkým zlepšením občanské vybavenosti. Prosíme 
tedy o předání poděkování, je nás tady takových spokojených více – 
o dětech ani nemluvě.

 Alice a Vladimír Tylovi

PODĚKOVÁNÍ...
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vystydz@energon .cz. cz

² ²

reality@energon.cz

² ²

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



INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN

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

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

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

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

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

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

Inzerce
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     Mgr. Eduard   NAVARA      
 

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

zpracování odborných studií a posudků, 
zpracování daňových přiznání 

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

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

 večerní  víkendové  individuální

Naučte se:
Základy ovládání PC.

Základy práce s Internetem.
základy Word a Excel 2010.

Naše kurzy jsou vhodné i pro seniory!!!

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

Ing. David Pech
Poradenské a expertní služby v oblasti 
úspor energie

Průkazy energetické náročnosti budov 
Energetické audity
Energetické posudky pro dotační programy
(např. zpracování podkladů pro Nová zelená úsporám)
Termovizní diagnostika budov  
Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie 
(dle vyhl. 194/2013 Sb.)  
Poradenství – zateplování budov, možnosti vytápění

náměstí F. X. Svobody č. p. 28,  252 10  Mníšek pod Brdy  
tel. 723 203 145,  david.pech@volny.cz  
www.energeticky-konzultant.cz 

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb oznamuje svým 
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen 
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant – žíhaný, černý, 
modrý, žlutý, kropenatý a bílý. 
Stáří 15-20 týdnů. Cena 149 -185 Kč/ks dle stáří. 
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze 
našeho chovu !
Prodej se uskuteční:  V pondělí  3. března  2014 v 16.20 
v Mníšku pod Brdy, u autobus. garáží fi rmy M. Uher.                                                                                                                       
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek – cena  20-30 Kč/ks.
Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod,  
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.  
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majitelům nemovitostí:
� bezplatnou konzultaci
� přípravu prodejní strategie a propagace
� účinnou inzerci na internetu i v tisku
� vlastní rozsáhlou databázi nemovitostí
� zařazení do vyhledávače nemovitostí REMAX

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

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

✆ 722 490 490

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

NABÍZÍM

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

PRODEJ
nízkoenergetické
nemovitosti
se třemi byty

na okraji přírodního
parku

nedaleko Příbrami

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

PRODEJ
pozemku na úpatí
brdských lesů,

708m2,
Vižina

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

jaroslav.pycha@re-max.cz

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

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!

Mladý pár poptává byt 1+1, obyvatelný bez nutné 
větší rekonstrukce, pouze Mníšek pod Brdy, cena 
do 1, 2 mil. Kč.

Matka se dvěma dětmi shání byt 3+1, v původním 
stavu před rekonstrukcí, pouze centrum Dobříše. 

Důchodce hledá 2+1 s balkonem či lodžií, max.  
1. patro, cena dle stavu, nabídněte.

Rodina s dětmi hledá RD k pronájmu, na cca 4-5 
let, v Mníšku pod Brdy a okolí.

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

Hezký pozemek pro stavbu RD, max. 1200 m2 v 
Kytíně.

Mníšecký Eden - vyměňte svůj starý dům za nový byt!

Naši klienti hledají:

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

313 034 113 nebo 725 873 663

Byt, 4+kk, 117 m2, zahrada, parkování,
cena vč. DPH: 4.132.500 Kč.

Byt, 3+kk, 63 m2, zahrada, parkování,
cena vč. DPH: 2.755.000 Kč.

Byt, 1+kk, 34 m2, zahrada, parkování,
cena vč. DPH: 1.662.500 Kč.

RD 5+kk/G, pozemek 979 m2, Mníšek pod 
Brdy, cena vč. DPH 5.350.000 Kč.

Byt 2+1, OV, 52 m2, 2. NP, Staré sídliště, 
Mníšek pod Brdy, cena 1.690.000 Kč.

Byt 3+1/L, s krásným výhledem, 82 m2, OV, 
ul. Nová, Mníšek pod Brdy, cena 2.050.000 Kč.

Aktuální nabídka nemovitostí v Mníšku pod Brdy.vitosttttííííí vvvvv M

REZERVACE

í



Přijďte si vyzkoušet golf zdarma 26. 4. 2014

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

NikonGolfAcademy

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

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

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

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

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

Golfová 
akademie 
Nikon
Partneři akademie

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


