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přípravy nového  
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Čas postní a velikonoční
Dvě období, která se vzájemně doplňují. Tak, 
jako k sobě patří kázeň a úspěch. Není to tak 
dlouho, co jsme si uvědomovali tyto dvě sku-
tečnosti při sledování olympiády – sportovců 
zdravých, ale hlavně těch handicapovaných. 
Často nás dojímala neskrývaná radost vítězů. 
Tolik úsilí, sebezáporů, odříkání, tréninkové 
kázně, korunované vítězstvím. Ne každému 
však byla dopřána tato radost vítězů. Víme, 
že olympiáda není jen o úspěchu, ale hlavně 
o  účasti. Jistě bylo i  dost důvodů k  radosti 
sportovců z  pouhé účasti, protože zvítě-
zil svým způsobem každý sám nad sebou. 
I když nestál na stupních vítězů, měl za sebou 
spoustu dřiny a  možná dosáhl svého osob-
ního rekordu. A  to je jistě oprávněný důvod 
k radosti. Ano, kázeň a úspěch, dřina a štěstí. 
Tyto dvě skutečnosti nepatří jen do  sportu, 
ale do každé lidské činnosti, i do té duchovní. 

Proto náš kalendář zná období postu – tré-
ninku a období Velikonoc – vítězství. Duchov-
ní trénink není zas tak úplně jednoduchý. 
Víme, že mnohým je příjemnější běhat pra-
videlně po  lese nebo pracovat na  zahrádce, 
než si pravidelně sednout k četbě bible nebo 
zakleknout k  modlitbě. Ano, chci naznačit, 
o čem ten duchovní trénink vlastně je a jaké 
přináší vítězství. Především se snažíme být 
ušlechtilejšími lidmi (trpělivými, ochotnými, 
ohleduplnými, skromnými, pravdivými…), 
dále lépe znát bibli, umět se zklidnit, soustře-
dit… Existuje vůbec nějaká soutěž v této „dis-
ciplíně“? Ale ano, už hodně dlouho. Bůh ji vy-
hlásil hned při stvoření, když řekl: „Tvořím vás, 
lidi, ke své podobě. Snažte se během života 
stát se takovými, jako jsem já“. To je obrovský 
úkol. Kdo je trenérem? A kdo hodnotitelem? 
Trenérem je především Ježíš Kristus (v  křes-
ťanských zemích - tedy u nás) a  jeho církev, 
dále spousta duchovních knih, křesťanská 
rádia, televize, DVD, školy, nemocnice, spole-
čenství věřících - možností k tréninku nespo-
čet. Hodnotitelem je kupodivu každý člověk 
sám sobě. Když se totiž octne tváří v  tvář 
Bohu (a to se úplně každý jednou octne), sám 
pozná, jak dalece je mu skutečně podoben. 
Opravdové vítězství a radost jsou při zjištění, 
že se Bohu opravdu podobám. A v tom je pra-
vé a trvalé štěstí, které nám dobrý Bůh přeje 
a pro které Ježíš Kristus neváhal i tak ukrutně 

trpět. Přeji nám všem hodně odvahy a osob-
ního nasazení při tréninku, ke kterému je i le-
tos dost příležitostí, a  velkou radost z  osob-
ního rekordu v této zvláštní disciplíně. Ať se 
Velikonoce stanou malou duchovní olympiá-
dou, na které se rádi účastníme, i když třeba 
ještě mnohému nerozumíme. Při upřímné 
snaze bude naše umístění rok od roku lepší. 
Možná se staneme i  svatými, olympijskými 
vítězi!

Pozvánka na bohoslužby Římskokatolické 
farnosti Mníšek pod Brdy:
Na  Květnou neděli, 13. dubna, požehnáme 
v 8.30 před kostelem sv. Václava ratolesti, pak 
budeme v kostele slavit mši svatou, při které 
zazní pašije podle Matouše.

Na Zelený čtvrtek, 17. dubna od 18.30, bude 
v kostele mše sv. na památku Večeře Páně.

Na Velký pátek, 18. dubna od  15.00, bude 
v kostele pobožnost křížové cesty, od 18 hod. 
Velkopáteční obřady s pašijemi podle Jana. 

Po  celou sobotu 19. dubna bude otevřený 
kostel k  osobní modlitbě a  přístupný Boží 
hrob v  kapli u  vchodu kostela. Ve  20 hodin 
začne Velikonoční vigilie před kostelem po-
svěcením ohně a svící a průvodem do kostela 
k slavné bohoslužbě. V neděli oslavíme Zmrt-
výchvstání Páně v kostele od 8.30. V Pondělí 
velikonoční rovněž tak.

Jan Dlouhý, farář
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vybíráme z uSneSení rady měSta 
l  V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vybrala 

rada města z došlých nabídek na zakázku „Stavební úpravy a rozšíření 
kapacity ZŠ Mníšek pod Brdy“ nabídku společnosti WALCO CZ, s .r. o. 
Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem a vítězem 
soutěže a pověřila starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

l  RM vzala na vědomí a souhlasila se zvýšením stravného od 1. 3. 2014 
ve školní jídelně Mníšek pod Brdy pro žáky a zaměstnance školy o Kč 
2,- za 1 oběd a pro cizí strávníky o Kč 3,- za 1 oběd.

l  RM souhlasila s vyvěšením tibetské vlajky a připojila se tím ke kampa-
ni „Vlajka pro Tibet“ dne 10. 3. 2014.

l  RM projednala a schválila úpravu velikosti prodejních stánků a po-
platky za prodejní stánky umístěné během Skalecké pouti 2014:
 l  platba 100 Kč za stánek prodejce s doložitelně farmářským nebo 

řemeslným zbožím
 l  platba 200 Kč za stánek velikosti (délky) 2 m a méně,
 l  platba 300 Kč za stánek velikosti (délky) 3 m a méně,
 l  platba 400 Kč za stánek velikosti (délky) 3-5 m, 
 l  větší (delší) stánky se nepovolují,
 l  šířka (hloubka) stánků nesmí přesáhnout 3 m,
 l  poplatky budou vybírat výhradně strážníci městské policie na místě 

samém.

l  RM souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého 
rozsahu, projektová dokumentace pro provedení stavby – zadávací 
dokumentace zkapacitnění ČOV Mníšek pod Brdy. RM pověřila OSMI 
vypsáním výběrového řízení a výběrem zhotovitele zakázky.

l  RM souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na technický dozor in-
vestora pro akci zkapacitnění ČOV Mníšek pod Brdy.

l  RM souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého 
rozsahu, projektová dokumentace pro provedení stavby kompostár-
na v Mníšku pod Brdy. RM pověřila OSMI vypsáním výběrového řízení 
a výběrem zhotovitele zakázky.

l  RM souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na technický dozor in-
vestora pro akci kompostárna v Mníšku pod Brdy.

l  RM souhlasila s vyhlášením výběrového řízení zakázky na dodavatele 
stavby Sběrný dvůr tříděného odpadu - II. etapa.

Více informací získáte na www.mnisek.cz

Slovo starosty
Vážení Mníšečtí, Lhotečtí a Rymaňští, 

hodně se ptáte, co bude s výstavbou 
Tesca a dalšími obchody u zahradnictví  
a Penny Marketu. Do nedávné doby byla celá situace dost nejas-
ná a čekali jsme na hodnověrné informace. 

Asi víte, že plocha před zahradnictvím byla prodána společnos-
ti, která připravovala stavbu pro obchodní řetězec Tesco. Situace 
kolem stavby Tesca se zkomplikovala na podzim loňského roku, 
kdy ve společnosti Tesco došlo k výměně vedení a to zastavilo 
veškerý rozvoj a výstavbu nových prodejen. Souvisí to s finanč-
ními problémy, které tento obchodní řetězec v současnosti má. 
V polovině března padlo jasné slovo a je definitivně jasné, že 
Tesco vedle zahradnictví postaveno nebude.

Mám pro vás zároveň dobrou zprávu. O toto místo má zájem 
jiný obchodní řetězec s podobným sortimentem, který tu začne 
stavět. Obchod bude vypadat stejně, tak jak jsme vám jej již 
představovali ve Zpravodaji dříve. 

U Penny Marketu se začne také stavět, a to prodejna s názvem 
KiK a další drobné obchůdky. Jde o podobný koncept, jenž mů-
žete vidět u Lidlu na Dobříši. Tam, kromě prodejny KiK, najde-
te i lékárnu a masnu. Dá se předpokládat, že něco podobného 
přibude i u nás v Mníšku pod Brdy. Nyní probíhá územní řízení, 
což nějaký čas zabere. Společnost, která stavbu realizuje, bude 
mít volné ruce a záleží jen na nich, jak rychle budou pracovat na 
tom, aby obchody mohly co nejdříve otevřít a nabízet své zboží 
a služby.

Obě prodejny tedy stát budou, prostor prázdný nezůstane. My 
si jen můžeme přát, aby to bylo co nejdříve, protože město už 
podniklo všechny potřebné kroky. Pro urychlení výstavby už 
skutečně nemůžeme udělat víc. Osobně se na to, až obě prodej-
ny otevřou, těším, protože se rozšíří možnosti, kde si v Mníšku 
pod Brdy nakoupit a příznivá by měla být také otevírací doba.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Zprávy z radnice

otázky z mailů a diSkuSe …
Rubrika otázek a dotazů, které nám posíláte mailem nebo 
do elektronické diskuse. Zařazujeme nejzajímavější otázky 
a hlavně odpovědi, které by mohly zaujmout i další občany 
a čtenáře.  

dotaz manželé a. (e-mailem)

Dobrý den, kdo bude letos vystupovat na Skalecké pouti a bude zase 
nějaký koncert na Skalce, jako byla v loňském roce Radůza? Děkujeme, 
manželé A. 

Odpověděl Petr digrin, starosta
Vážení manželé A., finální podoba programu Skalecké pouti 2014 se 
ještě dolaďuje. I letos chceme připravit něco nového a opět překvapit  
i něčím netradičním. Můžeme ale už dnes prozradit, že kulturní program 
začne dřív – ne až v sobotu, ale už v pátek v podvečer, tj. 18. 7. 2014. 
Právě na Skalce, před kostelíkem vystoupí vynikající vokální kvarteto 
Yellow Sisters. A na hlavním pódiu v sobotu odpoledne vystoupí skvělí 
The Tap Tap. Další účinkující si ale zatím necháme jako překvapení.

Zpracoval Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Skalecká pouť 2014 – POdmínKy PrO trhOvce
V letošním roce je podmínkou účasti na Skalecké pouti  řádně vyplněná 
písemná přihláška, dodaná nejpozději v pátek 4. 7. 2014 do 14 hodin 
na adresu mks@mnisek.cz. Na jejím základě bude vystavena registrační 
karta s číslem registrace, kterou prodejce umístí při příjezdu za přední 
sklo auta. Trhovcům, kteří projeví zájem o účast až po tomto datu, ne-
bude již registrační karta vystavena a účast zaručena.

Jarmila Balková, MKS - OKS

Sběrný dvůr Stále v zimním režimu
Provozovna sběrného 
dvora je dočasně pře-
ložena do prostor ke 
garážím pod městským 
kulturním střediskem  
a nad Penzion Obora. 
Na tomto místě bude 
sběrné místo tak dlou-
ho, dokud nebude  
postaven a připraven 
zcela nový sběrný dvůr. 
Ten se buduje na „sta-
rém místě“, v ulici Řev-
nická, za zahradnictvím, 
vedle depa autobusů.

Otevírací doba provizorního sběrného dvora pod MKS je stále v termí-
nech zimního režimu:

úterý           14.00 - 17.00
čtvrtek        14.00 - 17.00
sobota         08.00 - 12.00

Tento provoz a režim je platný až do otevření a zprovoznění nového 
sběrného dvora. Ten by měl být postaven a zpřístupněn veřejnosti  
v červnu 2014. 

Vlastimil Kožíšek, místostarosta
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Zprávy z radnice

Jaký Je aktuální Stav přípravy 
nového územního plánu?
V lednovém čísle Zpravodaje jsem napsal článek, který popisoval, jak 
se doposud vyvíjely práce na novém územním plánu. Také jsem slibo-
val, že čtenáře v brzké době seznámíme s „návrhem“ nového územní-
ho plánu. 

Jak to tedy je a bude?
Koncem ledna předložil zpracovatel první čtení návrhu komisi 
pro územní plán a radě města. Tato jednání jsou pro obě uskupení 
společná. Nyní probíhá diskuse a vysvětlování, proč a jak urbanisté 
postupovali při zpracování návrhu. Členové komise a radní korigují 
návrhy architektů na základě místních znalostí, které i při sebelep-
ším úsilí zpracovatel nemohl při získávání podkladů (územně-ana-
lytických podkladů) mít a získat. Jednání probíhají se čtrnáctidenní 
pravidelností. 

Nutno říci, že jedním ze zásadních témat, ovlivňujících, jak se bude 
moci město rozvíjet, je řešení dopravy. Současné uspořádání není 
ideální. Veškerá doprava od hlavních příjezdů do města (ze směru od 
Prahy, ale i od Dobříše) je zaváděna do centra. Chcete-li se dostat na 
sídliště pod Skalkou nebo do Stříbrné Lhoty, musíte přes centrum, 
tedy náměstí F. X. Svobody, nebo kolem sportovního areálu na Řev-
nické. Stávající uspořádání města ale nedává mnoho možností centru 
ulehčit. Proto zpracovatel přichází s jednou z možných variant, jak 
alespoň částečně ulehčit dopravě přes centrum města. Tím je návrh 
ještě jednoho sjezdu z „dálnice“ od Prahy, aby bylo možné jet na síd-
liště i do Lhotky přímo po Lhotecké a nikoliv přes město. Doplněním 
je i možnost dalšího podjezdu pod dálnicí u Kovohutí, tak aby bylo 
možné v tomto místě napojit sjezd od Dobříše a nájezd směrem ku 
Praze. Tento návrh po projednání s městem nyní dopracovávají od-
borníci na dopravu. 

Nutné je podotknout, že omezení, která stanovuje zákon pro rych-
lostní komunikace („dálnici Praha-Strakonice“), městu mnoho šancí 
na lepší napojení a další návaznosti nedávají. Pro většinu zástupců 
města je řada omezení nepochopitelných, dalo by se říci i nepřija-
telných. Ale bohužel se jedná o zákonná ustanovení, která nelze než 
respektovat. Jedno z nich se týká například autobusové zastávky na 
„dálnici u Kovohutí“ ve směru od Prahy, která je mimo pravidla, neboť 
autobusové zastávky na dálnici (rychlostní komunikaci) vůbec nelze 
povolovat. Na doplnění je třeba dodat, že všechny zastávky ve směru 
od Prahy jsou mimo normy a existují díky tomu, že vznikly v 80. le-
tech, a to již tehdy na výjimky. 

Komise také probrala i jednotlivé návrhy ploch pro možnou budoucí 
výstavbu. Nejen pro stavby domů, ale zejména ploch pro budoucí 
možný rozvoj infrastruktury a rozvoj služeb. Všechny tyto podkla-
dy by měly být zpracovány v období měsíce dubna a myslím, že  
v dubnovém čísle Zpravodaje bychom mohli představit první návrh 
územního plánu, který by mohl jít do dalšího projednání. Součástí by 
samozřejmě mělo být již zmíněné dopravní řešení. Návrh bude obsa-
hovat i celou řadu dalších řešení, jako je koncepce rozvoje inženýr-
ských sítí, řešení otázek lesů, polí a ekologie (biocentra, biokoridory) 
a dalších odvětví, které musí územní plán postihnout.

To, co vám budeme moci poskytnout již dříve, je připravovaná výsta-
va studentských prací na téma návrhu objektů v předzámčí. Tam bylo 
zadáním pro studenty navrhnout v prostoru předzámčí (jeho horní 
části, kde dnes pod zarostlou mezí parkují auta) objekty sloužící kul-
tuře města se sálem pro cca 200 lidí a doprovodnými funkcemi pro 
město (knihovna, infocentrum, případně další aktivity). Studenti ne-
měli příliš svazující zadání, abychom získali mladý a nezaujatý pohled 
na řešení tohoto místa. Prezentace hotových prací, která proběhla  
v lednu na stavební fakultě ČVUT, přinesla pro místo řadu netradič-
ních a velmi zajímavých pohledů. Jako kontrast k porovnání předsta-
víme i návrh, který byl připraven koncem 80. let – v tomto místě mělo 
být nákupní centrum. 

Návrhy studentů ve vizualizacích budete moci zhlédnout na výstavě, 
která se bude konat v obřadní síni radnice, a to od soboty 29. března 
do 18. dubna. Pozvání na vernisáž i výstavu najdete ve Zpravodaji 
jako samostatnou pozvánku. Těším se na setkání na této výstavě.

Jiří Zápal, pověřený zastupitel pro zpracování ÚP

co Je nového na odboru Správy 
maJetku a inveStic?
Mimo práci na velkých investičních akcích se také staráme o běžný 
technický provoz a chod ve městě. Zde jsou opět zmíněny jen někte-
ré z mnoha.

V budově mateřské školy Nová a základní umělecké školy a v budo-
vě družiny základní školy probíhají opravy elektrorozvodů, současně 
s tím proběhnou i povinné elektrorevize. Následovat budou perio-
dické revize plynových kotlů. Provedení revizí na elektřinu a plyno-
vé kotle jsou jedny z důležitých aspektů mj. pro bezpečné umístění 
keramických vypalovacích pecí do družiny a základní umělecké školy  
a jejich bezproblémové fungování.

V hasičské zbrojnici Mníšek pod Brdy byla dokončena výměna plasto-
vých oken. Dále pokračujeme v opravě autobusových zastávek včet-
ně umístěných laviček. V ubytovně na Hladovém Vrchu byla zahájena 
oprava bytové jednotky. 

Od 1. ledna 2014 spravuje naše bytové a nebytové prostory nová 
společnost – společnost UN-RA. S firmou spolupracujeme v předává-
ní všech potřebných podkladů a dokumentace. Za účelem převodu 
správy bytových a nebytových prostor pod společnost UN-RA pro-
běhly již koncem února domovní schůze v jednotlivých bytových 
domech a budou jednání se všemi nájemníky nebytových prostor, 
kterých se tato změna týká. 

Do kuchyně školní jídelny bylo pořízeno nové vybavení a zařízení.  
V době jarních prázdnin, kdy ve škole neprobíhala výuka, byla pro-
vedena odborná montáž a k tomu potřebná úprava instalací. Po 
prázdninách tak čekala na personál nově vybavená kuchyně a na děti 
samé dobroty z nové kuchyně z rukou kuchařek pod taktovkou paní 
ředitelky Charvátové.  

Keramické pece pro zUŠ a družinu
Jak jsme vás již informovali v únorovém čísle, do družiny i ZUŠ po-
řizujeme nové keramické pece. Měsíc utekl jako voda a první z avi-
zovaných pecí byla přivezena podle plánu již v druhém březnovém 
týdnu právě do družiny základní školy. Keramická pec byla umístěna 
přímo do učebny keramického kroužku. A aby radosti nebylo málo, 
druhá keramická pec, určená pro potřeby ZUŠ, byla přivezena do ZUŠ 
koncem třetího březnového týdne. 

Nastěhování proběhlo rychle, bez problémů a po malé úpravě se 
pece zkušebně spustily. Servisní technik provedl odborné zaškolení 
obsluhy a vysvětlil vše podstatné týkající se provozu pecí. Pro své vý-
borné umístění – v učebně keramiky družiny a v sušárně v prostoru 
ZUŠ – budou obě pece přímo „po ruce“, což usnadní jejich obsluhu  
a také manipulaci s keramickými výrobky. Mj. vzhledem k novější 
technologii bude vypalování probíhat rychleji. Nezbývá nic než po-
přát všem, dětem i vedoucím kroužku a kurzů keramiky, radost z prá-
ce a spousty krásných keramických výrobků. 

vymalovali jsme v kulturním středisku 
Ačkoliv děti měly jarní prázdniny a užívaly si volno a teplo, u „nás“ 
jsme pracovali jako diví. Kromě prací v kuchyni školní jídelny, pří-
pravy elektrorozvodů a dalších stejně potřebných věcí bylo třeba 
udělat práci jednu z nejdůležitějších, vymalovat prostory kulturního 
střediska. V patře sál, kuchyňku, chodby, místnost Klubu důchodců  
a sociální zařízení, v přízemí chodbu a sociální zařízení. Prostory zís-
kaly jednotnou bílou barvu, čímž se opticky zvětšily a prosvětlily.  
V návaznosti na malování byly natřeny i ocelové zárubně dveří  
a opravena omyvatelná malba v přízemí. Celý týden o jarních prázd-
ninách se naši pánové – Petr Kotal, Petr Migota a Zbyněk Uhlíř za 
asistence Jaroslava Bednáře – činili a snažili se, aby se veškeré práce 
stihly včas. Ačkoliv se dokončovací práce přehouply i do dalšího týd-
ne, vše se podařilo, jak mělo. Patří jim za to veliké díky! Výsledkem 
je nově vymalovaný a lehce omlazený :-) kulturák, který bude opět 
sloužit nám všem.  

Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI
Jaroslav Bednář, referent OSMI
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výStavba vodovodu a kanalizace                         
a Stavba nového Sběrného dvora
Ve Stříbrné Lhotě pokračuje od začátku února výstavba vodovodu a ka-
nalizace. Jedná se o dvě ulice, ve kterých kvůli nevyhovujícímu spádu je 
nutno využít technologii tlakové kanalizace. Práce se provádějí vzhle-
dem ke vhodným geologickým podmínkám pomocí podvrtu, takže se 
zachová z velké části i povrch dotčené komunikace.  

Rekonstrukce byla zahájena v minulém roce demolicí budovy bývalých 
technických služeb. Dále byly provedeny výkopové práce pro základy 
kolny a rampy s následnou betonáží. Nyní dodavatelská firma zajiš-
ťuje výrobu zámečnických prvků a naváží potřebný stavební materi-
ál. Vlastní stavební práce I. etapy výstavby budou probíhat v období  
03 – 06/2014.

Jan Junek, referent OSMI

březen v akci aneb měStSká policie 
mníšek pod brdy informuJe

V měsíci únoru byla 
činnost městské policie 
zaměřena na dopravní 
bezpečnost na Malém 
náměstí, do kterého je 
nyní vjezd povolen pou-
ze na vjezdové karty.  
S dopravním opatřením 
souvisí i opětovné mě-
ření rychlosti laserovým 
radarem na celém úze-
mí obce. Dále byla pre-
ventivní činností kon- 

trola pejskařů, volně pobíhajících psů a uklízení psích exkrementů. Také 
jsme přijali několik oznámení, která jsme s podezřením na trestný čin 
předali OO Policie České republiky Mníšek pod Brdy. Strážníci byli po 
několikáté přivoláni k řešení občanského soužití v Mníšku. Jeden stráž-
ník se zúčastnil jako svědek soudního jednání proti pachateli odhalené-
ho trestného činu. Díky místní znalosti nalezli strážníci pohřešovaného 
muže v oblasti Na Madlenkách, který byl poté předán OO Policie České 
republiky Dobříš. Na hot-line městské policie (+420 737 274 227) bylo 
oznámeno, že v ulici Pražská se nachází muž bez známek vědomí. MP 
okamžitě zavolala RZS a vyrazila na místo, kde společně s pracovníkem 
bezpečnostní agentury KRUH udržovali životní funkce muže až do pří-
jezdu RZS. V neposlední řadě asistovala hlídka MP společně s IZS u do-
pravní nehody automobilu s vlakem. 

řidiči pozor – začalo jaro a cyklistická sezóna
Vzhledem k příznivému počasí se objevuje venku na procházkách mno-
ho rodičů s dětmi, kteří se pohybují i po komunikacích, a především 
vyjíždí mnoho malých i velkých cyklistů. Tímto je chceme společně  
s řidiči vyzvat k maximální opatrnosti a obezřetnosti při pohybu po  
komunikacích a doporučit použití reflexních prvků a ochranné přilby. 

ze služebních hlášení…
l  soudní jednání s odhaleným pachatelem trestného činu (Příbram)
l  měření rychlosti a dohled nad bezpečností a plynulostí silničního 

provozu
l  předání poznatků Policii ČR z podezření spáchání trestného činu 
l  nález osoby bez známek vědomí v ul. Pražská
l  kontrola psů v obci a jejich majitelů
l  nález pohřešované osoby v oblasti Madlenky
l  řešení rvačky na náměstí F. X. Svobody
l  asistence u dopravní nehody vlaku s vozidlem 
l  řešení občanského soužití v Mníšku pod Brdy

Jak jsme slíbili, věnovali jsme se v měsíci lednu s větší intenzitou přípa-
dům volně pobíhajících psů a kontrolou majitelů psů při jejich venčení. 

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

volby do evropSkého parlamentu 

volby do evropského parlamentu se na území České 
republiky uskuteční ve dnech 23. 5. 2014 od 14.00 do 
22.00 hodin a 24. 5. 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.

Informace pro občany jiných členských států evropské unie
Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do EP 
na území ČR za předpokladu, že:

l  nejpozději druhý den voleb dosáhne věku 18 let,
l  je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodné-

mu pobytu na území ČR (t.j. nejméně od 9. 4.2014),
l  nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva (tj. zákonem sta-

novené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo 
omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva) a
l  je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP.

Seznam voličů pro volby do EP vede obecní nebo městský úřad. Občan 
jiného členského státu je do tohoto seznamu zapsán, jestliže

l  o zápis do seznamu voličů na území ČR požádá,
l  o zápis do seznamu voličů pro volby do EP na území ČR požádal již 

při minulých volbách do EP v roce 2004 nebo 2009 a od té doby ne-
požádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro 
výkon práva volit,
l  je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastu-

pitelstev obcí a u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého se-
znamu voličů veden, podá žádost o přenesení svých údajů z dodatku 
stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP.

Jak a dokdy požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do eP?
1)  Občan jiného členského státu EU podá u obecního úřadu, v jehož 

správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému poby-
tu na území ČR, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 
13. dubna 2014 do 16.00 hodin, žádost o zápis do seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu; to neplatí v případě, že je již  
v seznamu zapsán z předchozích voleb.

2)  Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku seznamu 
voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území ČR, podá žá-
dost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do 
seznamu pro volby do EP, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 
13. dubna 2014 do 16.00 hodin. 

Žádosti je nutné podávat osobně, při podání žádosti se občan prokáže 
platným průkazem totožnosti a dále předloží čestné prohlášení, ve kte-
rém žadatel uvede:

l  svoji státní příslušnost,
l  místo pobytu,
l  adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do EP veden ve 

volební evidenci  a
l  to, že bude hlasovat ve volbách do EP pouze na území ČR.

MÚ žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 15 
dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 2014, informuje o tom, jak byla 
jeho žádost vyřízena. 

Věra Landová, tajemnice, vedoucí OVV
Miroslava Jeřábková, referentka OVV

voličSké průkazy – žádosti o vydání  
u mú mníšek pod brdy

Ve dnech 23. a 24. května 2014 se uskuteč-
ní volby do Evropského parlamentu. Zákon  
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, umožňuje ve 
svém ustanovení § 30 volit rovněž na voličský 
průkaz, který opravňuje k zápisu do výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb  

v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. 
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Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního 
úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu  
a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je 
tento seznam veden. Příslušný zastupitelský úřad pak vydá voličský prů-
kaz voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v jeho 
územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tím-
to zastupitelským úřadem.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení vo-
leb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, 
doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo 
zastupitelskému úřadu, tj. do 8. května 2014. 

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, 
tedy od 8. května 2014, předá voličský průkaz osobně voliči nebo oso-
bě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího  
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Nejpozději si může vo-
lič voličský průkaz vyzvednout 21. 5. 2014 do 16.00 hodin. Zastupitelský 
úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od ministerstva vnitra sdělení, že 
volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je 
povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz ode-
vzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního sezna-
mu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo zvlášt-
ního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku opatřenou úředním razítkem, případně kompletní sadu 
hlasovacích lístků.

Formulář žádosti získáte i na www.mnisek.cz/volby. Žádosti o voličský 
průkaz můžete podávat také osobně na MÚ v Mníšku pod Brdy, na OVV - 
evidence obyvatel, u pí Miroslavy Jeřábkové, tel.: 318 541 939. 

Věra Landová, tajemnice, vedoucí OVV
Miroslava Jeřábková, referentka OVV

nová SezÓna na Skalce
V sobotu 12. dubna 
zahájíme v Barokním 
areálu Skalka letošní 
turistickou sezónu. Vý-
stavní sezónu zahájí-
me o den později, tedy  
13. dubna. Vernisáž 
výstavy Milana Eberla 
proběhne v klášteře od 
15 hodin a bude do-
provázena koncertem 

klasické hudby. Ještě týž den proběhne druhá vernisáž, tentokrát v kos-
telíku sv. Maří Magdalény, a to od 17.00 hodin – jedná se o výstavu prací 
Večerního kursu výtvarné výchovy při ZUŠ Řevnice.

Otevírací doba pro letošní rok bude zachována stejně jako v letech 
minulých. Od úterý do pátku bude otevřeno od 13.00 do 17.00 hodin  
a o víkendech a státních svátcích od 10.00 do 17.00 hodin.

Připravili jsme pro vás i několik novinek. Tou největší budou víkendové 
organizované prohlídky. Každou sobotu, neděli a o státních svátcích se 
budou dvakrát denně konat prohlídky barokního areálu včetně výkla-
du. V rámci této prohlídky se budete mít možnost podívat i do reko-
lekčního domu (poustevny), který není běžně přístupný. Prohlídky se 
budou konat vždy v 11.00 a v 15.00 hodin. V případě konání vernisáží, 
koncertů nebo svatebních obřadů prohlídky odpadají. O případném 
zrušení prohlídek vás budeme informovat aktuálně na webových strán-
kách města – www.mnisek.cz, na facebookových stránkách nebo přímo 
na informačních tabulích na Skalce.

Těšíme se na vás!
Tereza Středová, správkyně BAS, OKS



Se starostkou obce líšnice hanou  
navrátilovou o letošních hrách bez hranic 

Jak jsme již zmínili, letošní 2. ročník Her bez hranic se uskuteční v obci 
Líšnice. Položili jsme proto pár otázek starostce Líšnice paní Haně Na-
vrátilové.

co jsou to hry bez hranic a kdy se budou konat?
Je to setkání občanů a představitelů 13 obcí mníšeckého regionu, kteří 
poměřují své síly v netradičních „duchaplných“ sportovních disciplí-
nách. Každý tým (obec) zde ale zároveň může libovolnou formou přiblí-
žit život ve své obci, což je vlastně hlavní myšlenkou celé akce. V Kytíně 
se v loni konal první ročník her a v Líšnici se Hry bez hranic uskuteční  
v sobotu 14. 6. 2014.

Kdo se jich může zúčastnit?
Samotného sportovního klání se mohou zúčastnit týmy svazku obcí 
mníšeckého regionu. Týmy se skládají z pěti mužů a pěti žen, které do 
svého týmu nominuje daná obec. Jako návštěvník ale může přijet kaž-
dý, kdo se bude chtít nejen pobavit, ale také jednotlivé obce poznat  
a něco se o nich dozvědět.

nemůžete už teď naznačit, co vše čeká soutěžní týmy?
To je v tuto chvíli velké překvapení, týmy i návštěvníci se mají na co 
těšit. Určitě ale hodně legrace a mnoho nečekaných zážitků.

Kolik soutěžních úkolů bude?
Soutěžní úkoly budou čtyři a jeden speciální, související s prezentací 
obce.

budou se moci soutěžící spoléhat jen na fyzickou sílu, nebo 
budou muset zapojit i hlavu?
Soutěžní disciplíny v současné době vymýšlíme a musím říct, že se  
u nich opravdu dobře bavíme. Nápadů je opravdu mnoho, jeden lepší 
než druhý, takže budeme muset provádět selekci, zužovat návrhy, až 
zbydou opravdu jen ty nej, nej! A určitě bude zapotřebí obojího, fyzické 
kondice i fištrónu.

co všechno budou moci návštěvníci (fanoušci) v Líšnici zažít, 
mimo již zmiňovaného soutěžního klání?
Nerada bych slibovala něco, co ještě nemáme předjednané, ale rádi 
bychom návštěvníkům Líšnice představili to, co je pro Líšnici typické, 
např. možnost vyzkoušet si golf atd. Návštěvníkům nabídneme skvělou 
gastronomii naší vyhlášené restaurace Slowpec, která bude v průběhu 
dne zajišťovat občerstvení, a pozveme je na večerní zábavu. A jak se 
zpívá v líšnické hymně, všechno si užijeme v pohodě a zásadně pomalu,  
v pohodovém rytmu a prostředí.

budete čerpat nějaké zkušenosti z loňského ročníku, který se 
konal v Kytíně?
Pro pár rad jsme u pana starosty Miloslava Holého z Kytína byli. Díky mu 
za to, v Kytíně se bavili úplně všichni a akce se jim povedla na jedničku 
i z pohledu organizace, každá jeho rada byla cenná. Každá obec má ale 
také svá specifika a máme jasnou představu o tom, jak by to zrovna  
u nás mělo vypadat. Koncept her však zachováme, protože akce to byla 
velmi vydařená a úspěšná.

Čeká nás nějaká novinka oproti loňskému roku?
Novinek nás čeká spoustu, ale nebudu je teď prozrazovat, aby se měli 
soutěžící i návštěvníci na co těšit. Zvu tedy všechny obyvatele mníšec-
kého regionu, ale i přespolní, na sobotu 14. června 2014, kdy se budou 
Líšnické Hry bez hranic konat. 

Tereza Středová, správkyně BAS, OKS

SoS 2014 eXtreme
mníšek pod brdy – dobřichovice, 9. – 11. 5. 2014

Po loňském objevení perfektního místa pro vzdělávací projekt záchran-
ných týmů, neváhala Asociace dobrovolných záchranářů Česká Repub-
lika o. s., jako hlavní organizátor a koordinátor cvičení SOS EXTREME, ani 
na okamžik nad místem konání 6. ročníku. 

Zajisté jste i vy, občané Mníšku pod Brdy a jeho okolí, vloni zaznamenali 
v druhou květnovou sobotu vyšší výskyt záchranných skupin a na něko-
lika místech i zhlédli jejich práci při řešení složitých modelových situací. 
Pro připomenutí - jednalo se například o záchranu osoby bez domova 
z lisu popelářského vozidla, náročný zásah v nevábném prostředí nar-
komanského doupěte nebo kritický stav malého pacienta při těžkém 
astmatickém záchvatu. Profil tratě byl umístěn do terénu mezi městy 
Mníšek pod Brdy a Dobřichovice. Celkem tak záchranáři absolvovali na 
dvanáct úkolů na trase 15 km v denní etapě a 3 úkoly noční etapy. Jed-
nalo se tedy téměř o nonstop nasazení po dobu 24 hodin.

Velkým přínosem této lokality je právě možnost zhlédnutí záchranných 
operací běžnými občany. Nejen, že můžete strávit akční den i se svými 
ratolestmi, ale také se naučit, jak postupovat v jednotlivých situacích 
bezprostředně ohrožujících životy. 

Organizační tým, čítající na 100 jednotlivců z řad rozhodčích, organi-
zátorů, figurantů či hasičů, se letos opět pokusí připravit náročná za-
dání pro soutěžící a atraktivní podívanou pro vás potenciální diváky. 
Odbornost nám pak garantuje Centrum letecké záchranné služby Ar-
mády České Republiky a rozhodčí složení z odborníků v oblasti záchra-
ny osob. Nedílnou součástí jsou pak i JSDH Mníšek pod Brdy, Stříbrná 
Lhota, Kytín a členové okolních jednotek a sborů dobrovolných hasičů, 
kteří jako figuranti nebo podpůrné záchranné jednotky do vyčerpání 
pomáhají a dávají soutěži zcela nový rozměr. 

Konečná podoba soutěže se teprve připravuje, ale už teď můžeme slíbit 
velmi zajímavé situace. Doufáme, že si najdete čas a přijdete se dru-
hý květnový víkend přiučit novým věcem. Více informací na stránkách 
www.adzcr.eu/sos nebo na facebooku: Asociace dobrovolných záchra-
nářů Česká Republika o. s.

 Lukáš Tláskal, DiS., 
předseda Asociace dobrovolných záchranářů ČR o. s.
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Popelnice – důležité upozornění
Žádáme všechny plátce poplatků za popelnice,  

aby počínaje pondělkem 7. 4. 2014 ponechali nádoby 
na odpad před svým domem.  

Popelnice budou označeny novou známkou. 

teprve poté, až budete mít na popelnici známku  
na rok 2014, popelnici uschovejte. 

výměna známek bude probíhat postupně během 
následujících 14 dnů.

Zprávy z radnice
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poznáváme kráSy mikroregionu mníšecko

ČISOvIce a bOJOv

Obec Čisovice nepochybně 
patří mezi nejstarší písemně 
doložená místa na bývalém 

Zbraslavsku. První písemná zmínka 
o obci je datována v darovací listině 
z roku 1037, kdy český kníže z rodu 
Přemyslovců, Břetislav I., odevzdal 

benediktinskému klášteru (založenému v roce 1000 při 
soutoku Sázavy s Vltavou na Ostrově u Davle) vedle jiných 
majetků také včelaře z Čisovic. Mniši pořídili o tomto 
darování pamětní zápis, který vložili později do listiny 
krále Přemysla Otakara I. z roku 1205. 

Z náhodných zmínek ze 14. století lze usuzovat na rýžování zlata 
v okolí Bojovského potoka. V roce 1409 byly Čisovice přiděleny 
k nově založenému mníšeckému panství. Kromě zemědělství 
se lidé živili prací v lese, pletením košíkářského zboží, výrobou 
březových košťat apod. Po třicetileté válce (1618-1648) se novým 
majitelem mníšeckého panství stal bohatý pražský měšťan 
Servác Engel z Engelsflussu. Tento podnikavý pražský koželuh 
vybudoval v Čisovicích velikou koželužnu na výrobu librové kůže. 
Také obnovil Bláhův mlýn (stoupu na drcení dubové kůry, která 
byla potřebná pro loužení kůží) a pilu a krčmu na Špalandě. 

K Čisovicím patří od dávných dob Bojov, který společně  
s Bouškovským robotním panstvím zakoupil v roce 1668 Servác 
Engel z Engelsflussu (úřední název Bojov je používán od roku 
1923, dříve byl název v pomnožném čísle Bojovy).

Do roku 1838 docházela čisovická školní mládež do mníšecké 
školy a bojovská do Líšnice. Toho roku v pronajatých místnostech 
začal s vyučováním Josef Pelikán (zedník, přezkoušený 
zbraslavským vikariátem), který zde učil 30 let. V roce 1863 byla 
vystavěna školní budova (dnešní kulturní dům), do které např.  
v roce 1897 docházelo 168 dětí. Tato školní budova sloužila svému 
účelu až do roku 1955, kdy byla otevřena současná škola, k níž  
v 70. letech minulého století obec přistavěla školu mateřskou.

Obci Čisovice s osadou Bojov velmi prospělo železniční spojení 
mezi Prahou a Dobříší (od r. 1897). Tím došlo k výraznému 
dojíždění místních lidí za prací, zejména do Prahy. Dosud lidé do 
Prahy chodili pěšky, později se plavili z Davle na vorech a od roku 
1850 využívali železnici z Dobřichovic. Trať přispěla i k rozmachu 
trampingu a pozdějších chatových rekreačních osad v údolí 
Bojovského potoka. 

V současné době žije v obou obcích téměř 1 000 obyvatel. Za 
posledních 15 let byly v obci vybudovány plynovod, veřejný 
vodovod a část splaškové kanalizace včetně ČOV. Budova 
základní a mateřské školy prošla rozsáhlou rekonstrukcí  
a modernizací. Opravy se dočkaly i obě jediné sakrální stavby,  
a to kaple Navštívení Panny Marie v Čisovicích postavená v roce 
1854 a kaplička v Bojově z roku 1897.

K historii i současnosti obou obcí neodmyslitelně patří bohatý 
spolkový život. Jsou to především oba sbory dobrovolných 
hasičů – bojovský byl založen v roce 1910 a čisovický již v roce 
1879. SDH Čisovice aktivně provozuje nejen požární sport, ale 
především zajišťuje, jako jednotka požární ochrany, zásahy  
u požárů a pomoc při povodních. V roce 1921 byl založen i další 
aktivní spolek v obci, kterým je fotbalový klub TJ Sokol Čisovice. 
Nejmladší spolkovou organizací je základní organizace Českého 
svazu chovatelů, jejíž činnost byla obnovena v roce 1996. V obou 
obcích se také pravidelně scházejí kluby seniorů a pořádají, 
ve spolupráci s obcí, společné poznávací a kulturní zájezdy. 
Díky spolkové soudržnosti se daří udržovat tradice a kulturní, 
sportovní a společenský život je v obci velmi bohatý. Mezi 
pravidelné akce patří např. masopustní průvod, vepřové hody, 
zájezdy do divadel a za krásami naší vlasti, soutěže v požárním 
sportu, turnaj v malé kopané, nohejbalu a stolním tenisu, 
celonárodní výstavy drobného zvířectva, myslivecké zábavy 
a vánoční koncerty, dětské dny a pálení čarodějnic s bohatým 
programem pro děti. K těmto účelům slouží zázemí kulturního 
domu a areál sportovního hřiště.

Aktuální informace o dění v obcích, včetně naskenované kroniky 
a bohaté fotogalerie, naleznete na webových stránkách obce 
www.cisovice.cz .

Zuzana Kuthanová, starostka obce

7
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ÚSPěchy v OKreSním KOLe 
OLymPIády v angLIcKém Jazyce
Tak jako každý rok, i letos proběhla na naší ško-
le soutěž v anglickém jazyce. Školního kola se 
zúčastnilo celkem 26 žáků 2. stupně. Soutěžilo 
se ve dvou kategoriích, a to IA - 6. a 7. třídy a IIA 
- 8. a 9. třídy. Žáci, kteří se umístili na 1. a 2. mís-
tě v každé kategorii, reprezentovali naši školu  
v okresním kole, které se konalo 12. února v ZŠ 
Dolní Břežany. Soutěžící museli prokázat své 
znalosti ve čtyřech „disciplínách“ - gramatika, 
čtení s porozuměním, poslech a konverzace. 
Maximální počet bodů, které mohli získat, bylo 
100.

Velikou radost nám udělala žákyně 9.A – Mar-
kéta Rambousková, která se umístila s 89 body 
na 2. místě. Za zmínku stojí i 6. místo Terezy 
Knotkové z 8.A, která získala 82,5 bodu. V kon-
kurenci 20 nejlepších žáků v okrese obstály 
dívky na výbornou a přály bychom si, aby se 
podobný úspěch opakoval i v dalších letech.

Mgr. Renata Bolková, Ing. Vladimíra Knotková

zaČáteK rOKU v mŠ 9. Května

Letošní rok jsme začali s novým elánem  
a předsevzetími. V lednu si naše děti zahrály 
na truhláře. V dřevíčkové dílně se naučily, jak 
pracovat se dřevem a každý si domů odnesl 
vlastnoručně zhotovený výrobek. Bylo kouzel-
né sledovat, jak i holčičky s elánem pilovaly, 
hoblovaly, zatloukaly a šroubovaly a jak byli 
všichni hrdí na výsledek své práce. 

Každý měsíc máme ve školce svůj vlastní po-
řad či divadélko - tak, aby pořady tematicky 
doplňovaly náš výchovný program. Rádi každý 
měsíc chodíme s dětmi i na pořady do divadél-
ka KÁ. Jsme rádi, že s dětmi na pořady dochá-
zíme do jiného prostředí, než je to naše v MŠ, 
vždyť kulturní zážitek je daný nejen pořadem, 
ale umocňuje ho i prostředí. Děkujeme paní 
Vlkové nejen za děti, ale i za personál. Rádi 
docházíme i jako zaměstnanci školy večer na 
pořady pro dospělé, kdy se nejen pobavíme, 
ale i posedíme u skleničky. 

V lednu jsme jako každý rok s dětmi navští-
vili před zápisy základní školu. Bylo to hodně 
emotivní, ale i povzbudivé pro naši práci. Naši 
bývalí absolventi, zvláště ti v první třídách, na 
nás moc a moc vzpomínají, rádi by se vrátili... 
a tak jsme se s paní učitelkou Souškovou do-
hodli, že je k nám do školky pozveme a uspo-
řádáme společnou akci. Jsme rádi, že se k nám 
děti rádi vracejí, že na nás myslí a dává nám 
to všem pocit z dobře vykonané práce, který 

KarnevaL ve FabIánKU
 a dOmOvě PrO SenIOry
Olympiáda naruby aneb Jde to i tak… 
Fabiánek již druhým rokem v rámci mezige-
nerační inkluze navštěvuje klienty v Domově 
pro seniory - ať už je to velikonoční tvoření, 
Mikuláš, vánoční besídka nebo právě únoro-
vý karneval,   při kterém jsme se opět všich-
ni setkali ve stacionáři Domova pro seniory. 

Školy, školky
všechny zaměstnance školy hřeje příjemně  
u srdce. Zápisů jsem se, jako ředitelka školy, 
pak sama i zúčastnila a děti nezklamaly. Uká-
zaly co se u nás ve škole naučily a jak to dove-
dou používat a prodat.

V měsíci únoru jsme pořádali jako každoroč-
ně náš vyhlášený maškarní karneval. Karneval 
je opravdový - živá hudba (na kterou jsme si 
vydělali prodejem na vánočních trzích), tom-
bola, soutěže, zábava, občerstvení, dárky  
a odměny... Na pořádání nám půjčuje pro-
story Honzík Daniel z DD, na občerstvení se 
podílejí pan Klikorka a pekárna Jarolímek, 
kterým tímto moc děkuji. Největší dík patří 
ale celému personálu školy - kuchařkám, uklí-
zečkám, učitelkám. Děkuji všem „hipísačkám“ 
za organizaci a skvělou zábavu. Já osobně 
jsem se tady bavila náramně a věřím, že i děti  
a jejich rodiče, kteří se zapojili a dostavili se  
v maskách. O to víc nás mrzí, že někteří rodiče 
nejsou ochotni věnovat čas ani trochu fanta-
zie do přípravy masky pro děti a sebe a raději 
jsou doma. Vždyť děti si nebudou pamatovat, 
kdo je naučil ve školce držet lžíci či tužku, ale 
určitě si zapamatují ředitelku či učitelku v ob-
leku „hipísačky“. Prožitkové učení je pro děti 
něčím nezapomenutelným, co se jim vryje 
hluboko do jejich malých mozečků - zvláště 
pak, když poznají, že personál školy (byť ne 
již nejmladší), není spolek zapšklých bab, ale 
že si s dětmi umějí zařádit a vytvořit náladu  
a super zábavu. Těšte se na příští rok, určitě vy-
myslíme opět něco jiného a originálního.

22. března dopoledne u nás byl tradiční Den 
otevřených dveří, na němž jsme rádi uvíta-
li všechny nové adepty a jejich rodiče. Vždy 
se těšíme i na ty odrostlejší, kteří nás přijdou 
pozdravit, pobýt s námi a podívat se, jak se ta 
jejich školička pomalu mění a co je v ní nové-
ho. Zápis pak probíhal ve dnech 24.-25. břez-
na. Přestože míst bylo letos mnohem více než 
loni, všem požadavkům nebylo možné vyho-
vět. Omlouvám se všem, co nebyli přijati - my 
jako ředitelky, ani zřizovatel za to nemůžeme. 
Děkuji všem za pochopení. 

Za MŠ 9. května Bc. Marie Šretrová, ředitelka

v sobotu 12. 4. 2014 od 10.00 do 15.00 hodin  
bude v „rodinném centru Klubíčko“ mníšek pod brdy

den OtevřenÝch dveří S veLIKOnOČní tématIKOU.
Co na vás čeká: 

* Prohlídka prostorů, vybavení a pomůcek * Práce s Montessori materiálem
* Výroba velikonoční dekorace

   ...a mnoho dalšího.

Budeme se na vaše děti i na vás moc těšit.

Více informací naleznete na našich webových stránkách www.rcklubicko.cz

„Malí“ i „velcí“, všichni odění do roztodivných 
masek. Každý z nás se stal na chvilku někým 
jiným. A protože zrovna běžela olympiáda  
a všichni jsme fandili našim sportovcům, po-
jali jsme karneval tak trochu jako olympiádu 
v maskách.  Na jedné straně „velcí“ - senioři, 
provázení panem ředitelem Danielem, který 
na vše jako správný kouč dohlížel a zároveň 
celou akci moderoval. A na straně druhé „malí“ 
z Fabiánka - děti 3-4leté v doprovodu svých 
lektorek. Týmy dětí a týmy seniorů se „utkaly“ 
v několika soutěžních disciplínách: hodu mí-
čem, slalomu s kolečky i bez koleček, namo-
távání a sbírání bonbónků, nechyběl ani tanec  
a pohádkové melodie.

A kdo vyhrál? Přece všichni. Jestli jsme vykouz-
lili někomu úsměv na rtech, tak jsme rádi.

Pro nás to už dávno nejsou jen senioři z Domo-
va pro seniory, jsou to babičky a dědečkové. 
Nikomu nevadí, že nejsou z naší rodiny, přesto 
jsou naši a trávíme s nimi čas rádi.

Lenka Tomanová a Maruška Davídková,  
lektorky Fabiánka

Celý náš národ žil olympiádou, radost z me-
dailí nenechala jedno oko suché. Úspěch na-
šich výprav pohladila myšlenka, že po těch 
mladých sportovcích následuje pokračování, 
a to olympiáda handicapovaných sportov-
ců. Vzhledem k tomu, že do Soči je to daleko  
a nenašla se dopravní společnost, která by 
nám umožnila se zúčastnit, tak jsme si zazávo-
dili spolu s parťáky z Fabiánka sami. Malí, velcí, 
na vozíčku, na nožičkách i o berličkách zdolá-
vali jsme pod odborným dohledem rozhod-
čího a poroty, sestřiček a lektorek Fabiánku, 
nelehké soutěže. Abychom zabránili dopingu 
a zvýhodnění, maskovali jsme se, jak to šlo. 
Souboj družstev byl vyrovnaný a tak medaile 
koblihové získali všichni - soutěžící i fandové 
na tribunách. Jak se nám to povedlo, posuď-
te na fotu sami. Dovolte mi poděkovat touto 
cestou všem zaměstnancům DS a úžasným 
lektorkám z Fabiánka.

Jan Daniel,  
ředitel Domova pro seniory Pod Skalkou
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IndIánSKé tÝPí StOJí – dObré dUŠe POmáhaJí 
Přelom zimy a jara byl pro nás ve znamení velkých příprav, bez kte-
rých by se otevření školky neobešlo. V ulici Na Kvíkalce jsme pro děti 
přichystali zázemí v podobě velkého indiánského stanu. Děti z něj 
budou nadšené! Za týpí patří velký dík Pavlu Jeřábkovi a stříbrnolho-
teckým dobrovolným hasičům, kteří nám ho věnovali. Za vstřícnost  
a pomoc s přípravami děkujeme také místním podnikatelům Františku 
Keyřovi, Janu Havlíkovi z Tiskárny Mníšek a Ladislavu Šimečkovi z firmy 
Komwag. 

A co chystáme na jaro a léto? 1. dubna, jak jsme avizovali, otevíráme 
lesní mateřskou školku Sedmikvítek. Kolegu Honzu (Špaňdu) jsme vám 
představili v minulém článku ve Zpravodaji, teď bychom vám rádi před-
stavili naši další průvodkyni dětí – Petru Pešičkovou z Mníšku pod Brdy. 
Petra řadu let aktivně podporuje alternativní směry ve vzdělávání. Ab-
solvovala kurz Respektovat a být respektován a je jí, stejně jako nám,  
blízký unschooling (svobodné vzdělávání). Několik let působila ve sdru-
žení podporující Waldorfskou školu v Plzni, kterou navštěvovaly také její 
dvě starší děti.  Podle principů waldorfské pedagogiky vedla kurzy pro 
maminky s dětmi, mateřský klub a jeden rok učila své děti v rámci do-
mácího vzdělávání. Děti, a nejen vlastní, považuje za velké inspirátory  
a učitele. „Pochopila jsem, že žádný seminář ani výcvik mě nikdy nenau-
čil tolik, co každodenní život s nimi. Již vím, že děti není potřeba „vycho-
vávat“, spíše jim být skutečnou oporou a průvodcem,“ říká o sobě. 

Úterní dopoledne pro nejmenší
Od dubna budou úterky věnovány lesním dopoledním pro mladší děti  
s doprovodem maminek nebo tatínků. Chystáme různé výtvarné a tvůr-
čí aktivity v přírodě. Lesní dopoledne, které povede mníšecká maminka 
Bára Bažilová, nabídnou rodičům a dětem příjemný prostor pro sdílení, 
tvůrčí činnost, relaxaci a socializaci dětí. 

Příměstské tábory ve více turnusech
Jestli už přemýšlíte, co s dětmi o prázdninách, vězte, že oproti loňsku 
rozšiřujeme nabídku příměstských táborů. Tentokrát budou probíhat 

Školy, školky

mInIŠKOLKa SLUníČKO
Letos jsme si zimních radovánek na sněhu moc neužili, přesto jsme se 
nenudili... Sypali jsme ptáčkům slunečnicová semínka, veverkám, které 
chodí k nám na zahradu, jsme dávali oříšky a jablka a mrkve jsme nosili 
koníkům... Byli jsme na pohádkách v MKS i v Divadélku KÁ a také jsme 
si vyjeli do divadla do Prahy, podívat se na naše kamarády ze Čtyřlístku, 
které už známe z filmu. Pohádka byla skvělá, moc jsme se nasmáli a líbi-
la se i tetám, protože se chechtaly s námi.

Také jsme přivítali návštěvu u nás ve školce - přijeli k nám bubeníci  
a přivezli spoustu afrických bubínků i pro nás. To byla paráda! Bubno-
vali jsme potichoučku, nahlas, pomalu a rychle, vybubnovali jsme svoje 
jména, zvířátka i počasí. Bylo to zkrátka báječné a my jsme prý byli bá-
ječní také.

A pak už byl na řadě náš maškarní karneval v Divadélku KÁ, kde už to 
dobře známe. Tentokrát to tam ale vypadalo úplně jinak - všude visely 
balónky a barevné girlandy, na stolech jsme měli připravené pohoště-
ní (velký dík patří paní Havelkové a paní Golláňové za vynikající dorty)  
a k tanci nám hrály naše oblíbené písničky, které známe ze školky. Byli 
jsme úžasní - princezny, víly, piráti, kuchař a dřevorubec, opička a kočič-
ka, netopýří slečna a Batman, čertík a Leontýnka... Moc jsme si karneval 

užili a tety nám slíbily, že si ho zopakujeme ještě na jaře na zahradě.

Teď už se těšíme do bazénu v Esmarinu a do Divadla Spejbla a Hurvínka, 
kam jezdíme moc rádi, protože s Hurvínkem je velká legrace.

A co bude dál? O tom vám napíšeme v příštím čísle :)

Za holčičky a kluky z Miniškolky Sluníčko, Iva Zemancová 
www.minislunce.cz

Letní PříměStSKÝ tábOr  
v mníŠKU POd brdy

Zveme Vaše děti na 2. ročník letního příměstského tábora, který se 
bude konat v krásné lokalitě brdských lesů. 

Tábor je určen věkovým skupinám 3–7 let a 8–12 let.

Termíny: 28. července – 1. srpna 2014; 4.– 8. srpna 2014; 11.–15. srpna 
2014.

Děti se už nyní mohou těšit na dobrodružství, která zažijí, tématy jsou:

PravěK
Tento tábor se uskuteční kdysi dávno. Nejprve byla tma a potom BIG 
BANG! A bylo světlo. A díky tomu světlu pazourkem otesáme klacek  
a ulovíme prázdninové dobrodružství. V jeskyni namalujeme naše vy-
sněná přání - kořist, abychom pojistili jejich naplnění. Až z ní vyjdeme 
ven, tak budeme stavět obydlí s Človíčkem, uplácáme z hlíny Věstonic-
kou Venuši a hlavně nesmíme zapomenout nakrmit dinosaury.

IndIánSKé LétO
Naše týpí být rozbito půl dne na západ od Prahy u paty Brdského hře-
bene. Až přijít správný čas, my ti dát znamení. My zapálit oheň a ty přijít 
tam, kde bílý dým uvidět. My společně tančit, zpívat a hrát. My tě vzít 
na výpravu našeho kmene. My ti ukázat, jak dělat amulet, lapač snů, tiše 
chodit po lese a jak my být s Matka Země. Náš náčelník čekat na tebe  
a s ním Bílý tesák, Malý strom, Ten, co tančí s vlky... a ostatní rudí přátelé.

PUtOvání KOLem Světa
Naše cestovatelská výprava vlastní velmi důmyslný vynález pro kvalitní 
a dobrodružnou dovolenou - časostroj. Díky němu můžeme na výlet 
hned teď a kam se nám zlíbí. Každý den na jiný světadíl. Jak se tam žije, 
mluví a jí? Vyzkoušíme a prozkoumáme, co tam objevíme zajímavého. 
Když místní trafika dá, pošleme rodičům aspoň lístek, aby jim to nebylo 
líto.

Pořádá Rodinné centrum Essentia, o. s. / Lesní mateřská školka Sedmi-
kvítek se sídlem v Mníšku pod Brdy.

více informací o příměstském táboře naleznete na www.7kvitek.cz 

ve třech týdenních turnusech od 28. července do 15. srpna ve dvou sku-
pinách pro předškoláky a školáky. Každou skupinu povedou dva zkuše-
ní a prověření vedoucí a každý týden bude věnován jednomu tématu, 
které se bude prolínat všemi aktivitami v přírodě. Děti se už teď mohou 
těšit na Pravěk, Indiánské léto a Putování kolem světa. 

Podrobné a aktuální informace o našich aktivitách najdete na našich 
stránkách www.7kvitek.cz  .

Petra Vaňková, RC Essentia / LMŠ Sedmikvítek
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Rozhovor

Aby vznikla oáza, musí napřed existo-
vat poušť. Jsou ale i výjimky. Mníšek 

rozhodně za poušť považovat nemůžeme, 
přesto v něm Oáza vznikla. Tedy ne oáza  
s čistým pramenem vody v hluboké studni, 
posazené uprostřed chladivého stínu pa-
lem, ale Občanské sdružení OÁZA Mníšek 
pod Brdy. Ale ani tohle neplatí zcela, pro-
tože mnozí, kteří s Oázou spolupracovali 
nebo se účastnili jejích akcí, zažili chvíle 
příjemné a zklidňující. Našli v ní odpoči-
nek, útěchu a klid. Jako žízniví a utrmácení 
poutníci pouští.

Oáza v dubnu oslaví své desáté narozeniny. 
Využili jsme této příležitosti a oslovili jsme 
Mira Škultétyho, současného předsedu 
sdružení, a jeho dvě nejbližší spolupracov-
nice, Martinu Krejčovou a Pavlu Pšeničko-
vou, s prosbou o rozhovor. Tady je.

M+T: Kdy přesně Oáza vznikla?
Martina: Občanské sdružení Oáza bylo oficiál-
ně založeno v dubnu 2004. 

M+T: Vznik Oázy byl okamžitý nápad přátel  
a kamarádů, nebo to vyplynulo ze situace?
Miro: Spíše to vyplynulo ze situace. Řadu let 
před vznikem jsme pořádali akce, např. Po-
hádkovou cestu, Posvícení, ale nebylo to nijak 
organizované a tehdejší pan farář P. Robert 
Cieszkowski říkal, že by to chtělo nějak celé 
organizovat, formalizovat, mít nějaké zázemí  
a tak vznikl nápad s občanským sdružením. Pan 
farář nám poskytl zázemí na farní zahradě a po-
skytl i objekt k rekonstrukci – bývalou stodolu 
na farní zahradě.

Martina: Pan farář P. Cieszkowski OÁZU pod-
poroval, stal se také členem sdružení. Oázu 
podporuje i současný pan farář P. Jan Dlouhý. 
Mníšecká farnost je vlastně naším prvním a nej-
bližším partnerem od počátku vzniku sdružení.

M+T: Kolik má tedy Oáza členů?
Miro: OÁZA má 16 členů. Největší počet členů, 
který kdy měla, bylo 18.

M+T: Cože? Tak málo? Na první pohled by se 
zdálo, že jsou vás desítky…
Miro: Cílem Oázy není mít hodně členů, ale 

hodně aktivních spolupracovníků a to se nám 
daří. Je to vidět na každé Oázou pořádané akci. 
Práce sdružení je postavena na dobrovolnictví. 
Je to její přidaná hodnota. Navíc, v dnešní době 
nemá mnoho lidí potřebu se stát oficiálními 
členy institucí, ale opravdu rádi a ze srdce po-
máhají. Vážíme si toho.

M+T: Pavlo, Vy jste byla dlouhá léta aktivním 
spolupracovníkem – dobrovolníkem. Co Vás 
tedy motivovalo stát se řádnou členkou Oázy?
Pavla: Nedá se říct „motivovalo“. Na nějaké 
schůzi mi to někdo nabídl a já souhlasila.

M+T: Víme, jak to je, ale přesto, jen pro obecnou 
představu. Jsou členové nějak honorováni za 
svou činnost?
Pavla: Jistěže ne (usmívá se). Děláme vše dob-
rovolně. Naopak platíme členské příspěvky :-). 
Členové i dobrovolníci vkládají do Oázy svůj 
čas, materiál, pomůcky, nářadí a um. Bez náro-
ku na nějakou finanční odměnu. Jedinou výjim-
kou je placená práce koordinátorky mateřské-
ho centra a vedení účetnictví.

M+T: Stodola, neboli komunitní centrum Oáza, 
je velký a významný projekt. Kdy jste začali s její 
rekonstrukcí?
Martina: Budovu máme v dlouhodobém náj-
mu od farnosti od roku 2005. Tehdy také začaly 
první práce na její rekonstrukci. Budovu jsme 
potřebovali proto, abychom měli zázemí pro 

naše akce. Přáli jsme si, aby to bylo místo, kde 
se budou lidé rádi scházet a setkávat. 

M+T: Šlo vše bez problémů?
Martina: Bohužel nešlo. Budova byla opravdu 
ve velmi špatném stavu. I přes započaté staveb-
ní práce a úpravy spadla celá štítová zeď a s ní 
i část stropu. Pan farář Cieszkowski nám tehdy 
sehnal firmu, která nám postavila štít i strop 
nový. Značnou část prací nám věnovala darem.

M+T: Co všechno jste museli rekonstruovat?
Miro: No vlastně jsme museli začít z gruntu. 
Nejprve jsme budovu izolovali proti vlhkosti. Po 
opravě štítové zdi a stropu jsme asi po čtyřleté 
pauze začali pracovat na zprovoznění hlavní-
ho sálu budovy. Zavedli jsme veškeré rozvody 
elektřiny, nechali jsme dodělat chybějící okna, 
udělaly se nové omítky, zrekonstruovala se 
nástropní malba, je nově vymalováno a v ne-
poslední řadě jsme s finanční podporou měs-
ta nechali položit podlahu. Rekonstrukce tak 
postupně došla až do současné podoby, kdy je 
provozuschopný hlavní sál komunitního cent-
ra. V září loňského roku, na Svatováclavské po-
svícení, jsme mohli všechny pozvat ke slavnost-
nímu otevření sálu. Zdaleka ale není hotovo! 
Ještě nás čeká spousta práce. Budova má ještě 
dvě další místnosti, které též potřebují zrekon-
struovat, a hlavně je potřeba opravit střechu. 

M+T: K čemu prostory využíváte?
Pavla: Zatím vše rozjíždíme a hledáme správné 
nastavení provozu komunitního centra Oáza. 
Měli jsme tu v prosinci koncert a dále besedu 
o včelách, vánoční divadýlko. Určitě chceme ta-
kových akcí pořádat víc. 

M+T: Navštěvuje vaše akce stále více rodin, 
nebo je účast víceméně stejná?
Martina: Určitě se rozrůstá. Tak například u naší 
nejstarší akce – Pohádkové cesty – jsme začali 
na účasti přibližně 20-30 dětí a nyní se jí účastní 
už 250 dětí!

Miro: Postupně se nabalují přátelé a přátelé 
našich přátel. Není to už takové, že bychom se 
všichni blíže znali, ale o to více si ceníme účas-
ti veřejnosti, hlavně rodin s dětmi. Vždyť právě 
tím se naplňuje poslání Oázy.

M+T: V Mníšku funguje i Mateřské centrum 
Oáza – to je samostatně fungující subjekt?
Miro: Řada lidí si myslí, že to jsou dva subjekty, 
ale jsme jen jeden. Mateřské centrum je „jen“ 
jednou z aktivit Oázy. Je ale nejvíce vidět. To 
je dáno tím, že mateřské centrum a jeho akti-
vity jsou dětem a rodičům k dispozici prakticky 

10 let o. S. oáza
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každý den. Další aktivity Oázy mají jiný rytmus 
– velké akce pro děti, jako jsou Čarodějnice či 
Pohádková cesta, se konají jednou ročně a re-
konstrukce komunitního centra je dlouhodobá 
práce spíše pro dospělé.

M+T: Co všechno nabízí Mateřské centrum 
Oáza?
Miro: Mateřské centrum se velmi rozvíjí. Vzni-
kají zde nové kroužky pro děti. Nejvíce oblíbe-
né je cvičení rodičů s dětmi, tzv. Mravenečci. Od 
září 2013 máme otevřeny tři kurzy. Maminky 
také rády navštěvují Miniškoličky - všestranný 
prográmek pro menší děti (0-4 roky). V tomto 
školním roce jsme otevřeli i kroužek pro před-
školáky a školou povinné děti - Mladý vědec, 
člen asociace malých debrujárů, se těší velké 
oblibě. Dále pořádáme řadu jazykových kurzů 
pro děti všeho věku. Hernička je otevřená den-
ně od 9 do 12 hodin.

M+T: Jak je mateřské centrum financováno? 
Čerpáte nějaké dotace?
Martina: V minulých letech mateřské centrum 
dostávalo dotace z Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ČR. Poté, co se změnila pravidla pro 
udílení dotací, již žádnou dotaci nedostává-
me. Od roku 2013 se tedy provoz mateřského 
centra snaží OÁZA samofinancovat. Prostředky 

na obnovu vybavení mateřského centra (např. 
hračky, skříně, koberec…) hledáme u sponzo-
rů. Jsme moc rádi, že město Mníšek pod Brdy 
zapůjčilo mateřskému centru vhodné prostory. 
Jinak naše sdružení získává od města každý rok 
dotaci na akce pořádané pro děti.

M+T: Za těch deset letu už Oázou téměř prošla 
generace dětí... Spolupracují ještě s Oázou?
Miro: Ještě se sice nedá mluvit o celé genera-
ci, ale máme celou řadu starších dětí, kterým 
je mezi 15–18 lety. Ty se účastnily aktivit od 
prvopočátků sdružení a nyní už nám vydatně 
pomáhají, zapojují se do příprav, např. při již 
zmiňované Pohádkové cestě. Samozřejmě mají 
ve svém věku i řadu jiných zájmů, k Oáze se jich 
ale hodně vrací.

M+T: Oáza pracuje hlavně s rodinami, neuva-
žujete i o zapojení nebo spolupráci se seniory?
Martina: Ani na seniory nezapomínáme, přes-
tože Oáza není primárně na tuto věkovou kate-
gorii zaměřena. Pravidelně navštěvujeme senio-
ry v domově důchodců s mikulášskou družinou. 
V minulých letech jsme též pořádali výstavu 
„Věci z půdy“, která seniory velmi zajímala. Oni 
se zase účastní různých našich akcí a někteří 
nám s nimi i pomáhají. 

M+T: Co by teď Oáza nejvíce potřebovala?
Miro: Právě teď? V tuto dobu mezi sebou rádi 
uvítáme další dobrovolníky, kteří by nám po-
mohli s dalšími opravami komunitního centra 
Oáza. Dne 12. dubna 2014 chystáme velký jarní 
úklid farní zahrady. Objednali jsme kontejner 
na zlikvidování kompostu, tak budeme rádi za 
každého, kdo nám v tu sobotu přijde pomoci.

M+T: Pavlo, Martino a Miro, přejeme Vám a ce-
lému sdružení, abyste byli stejně spokojeni i za 
dalších deset let… Mnoho dobrého.

S „Oázou“ si povídali Tereza Středová  
a Miloš Navrátil

Milá OÁZO, přeji ti, ať jsi stále občerstvující zahradou pro malé  
i velké a ať tvůj pramen inspirace nikdy nevyschne. Milí tvůrci OÁZY, 
přeji vám nejen zdraví a dostatek energie pro uskutečnění všech 
vašich nápadů, ale také, ať se vám tato energie požehnaně vrací 
od spokojených návštěvníků. Setkání a spolupráce s vámi jsou pro 
Magdalénu pokaždé velmi radostné a podnětné. Kéž je vždy dost 
těch, kteří přidají svou „ruku k dílu“ a podpoří, čím Mníšek a okolí 
obohacujete.

Zora Kasiková 
manažerka vztahů s veřejností, Magdaléna, o.p.s.

Mníšku bych moc přál, aby měl hodně takových aktivit a aktivních 
lidí, jako v OÁZE. Lidem v Mníšku bych přál, aby si všimli, co vlastně 
OÁZA dělá, aby se o ni zajímali a co nejvíc se do jejích akcí a aktivit 
zapojili. A co bych přál samotné OÁZE? OÁZA funguje na faře  
a s podporou farnosti. Tak jí přeju, ať má podporu i od nejvyššího. 
Protože jak je psáno, marné každé počínání bez božího požehnání. To 
ostatní - ty desítky podařených akcí, stovky dobrých spolupracovníků 
a tisíce menších i větších darů, to pak přijde samo.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého                                                             
Roman Češka

Rozhovor
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Přání Oáze
Co popřát OÁZE? Radost ze společně pořádaných akcí, soudržnost při 
každodenní činnosti a další a další podporu veřejnosti. 

Vlastimil Kožíšek, místostarosta

Při nástupu do služby faráře v Mníšku pod Brdy v roce 2009 jsem 
též převzal dobře zaběhnutou službu OÁZY. Děkuji za všechny 
pečlivě připravované akce, které přesahují hranice farnosti a slouží  
k vzájemnému sblížení mezi lidmi. Přeji OÁZE další úspěchy a radost  
z dobře vykonané práce. Prosím, aby Bůh žehnal a stál při každé 
službě celého sdružení. 

Jan Dlouhý, farář, Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy

Milá OÁZO, přeji Ti i nadále tolik energie a elánu do Tvých dalších 
činností a pořádaných akcí. Ať jste tu s námi ještě dalších x desítek 
let. Přeji Ti také desítky a stovky spokojených účastníků (ať už malých 
nebo velkých) na Tvých akcích. Ať se Ti vydaří vše, co si přeješ. Jsme 
rádi, že Tě tady v Mníšku máme.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta Mníšku



Kultura, společnost

zaháJení vÝStavní Sezóny na SKaLce
V neděli 13. března v 15 hodin bude v sále kláštera na Skalce slavnostně 
zahájena další výstavní sezóna. Jak se již stalo tradicí, bude uvedena 
koncertem klasické hudby. S programem z děl H. I. F. Bibera, J. Haydna, 
J.-M. Leclaira, A. Borodina, B. Martinů a G. Bizeta vystoupí smyčcové trio 
ve složení Lucie Sedláková-Hůlová, Pavel Hůla a Martin Sedlák. 

Po koncertě bude následovat vernisáž výstavy obrazů malíře Milana 
Eberla.

Milan Eberl se narodil v Praze v roce 1950 jako potomek slavného hous-
lařského rodu. Spolu se svým bratrem Karlem (v současné době hous-
listou mnichovské filharmonie) byl svým dědečkem od malička veden 
k muzice a malování. Umělecké vzdělání započal na SOŠV Hollarova  
v Praze, kterou ukončil v roce 1975 u profesora Rudolfa Klimoviče. Sou-
kromě studoval malbu u profesora ak. mal. Josefa Hluchého (žáka Fran-
tiška Tichého).

Během své práce se vypracoval v portrétní tvorbě k osobitému pojetí. 
Z jeho krajin dýchají pohoda a krása přírody... Jeho zátiší uklidňují. Ob-
razy s hudebními motivy jsou plné muziky - obzvláště zajímavé jsou 
pro autora housle. Jeho akty neukazují pouze krásu ženského těla, ale 
vystihují také stavy duševní. Pokoru a obdiv k síle ducha nalezneme  
v jeho malbách Krista. Kromě malby se Milan Eberl věnuje také grafice, 
perokresbě, řezbářství a jiným výtvarným činnostem.

Díla Milana Eberla můžeme nalézt, kromě tuzemských galerií a soukro-
mých sbírek, také  v USA, Kanadě, Německu, Rusku, Švédsku a Austrá-
lii. Obrazy s duchovní tematikou vystavil loni v létě v kostelíku sv. Maří 
Magdalény, v úvodní expozici nové výstavní sezóny v sále kláštera na 
Skalce představí především portréty a akty s hudebními motivy.

Na vernisáž Eberlovy výstavy na-
váže v 17 hodin otevření expozice 
v kostelíku sv. Maří Magdalény, 
kde výběr ze své tvorby představí 
studenti Večerního kursu výtvarné 
výchovy při ZUŠ Řevnice.

Obě výstavy potrvají do neděle 
11. května 2014 a budou přístup-
ny v sobotu, neděli a svátek od 10 
do 17 hodin, v úterý až pátek od 
13 do 17 hodin.

Jarmila Balková, MKS

reKOnStrUKce KOmUnItníhO centra Oázy 
POKraČUJe
Uplynulý rok byl pro OÁZU velkou zkouškou. Pustili jsme se po delší 
odmlce do rekonstrukce budovy na farní zahradě, na kterou zpočátku 
nebyly ani peníze, ani dost dobrovolníků.   

Nakonec se našlo od všeho trochu a na konci roku jsme mohli v zrekon-
struovaném sále prožít pár společných akcí – přednášku Daniela Stau-
cha o včelách, koncert Žofky Kabelkové uspořádaný rodinným centrem 
Essentia, adventní recitál Evy Henychové i vánoční představení „Vánoč-
ní koleda“.

Velice děkujeme všem, kdo se na loňské rekonstrukci bezplatně podí-
leli - všem členům i příznivcům OÁZY za spousty brigádnických hodin, 
členům spolku Rorejs za vybílení stěn sálu, panu Keyřovi za provedené 
zemní práce, bagrování a zapůjčení techniky, paní Vaňkové-Svozilové 
za restaurování fresek, P. Dlouhému za zakoupení lustrů a financová-
ní elektrické přípojky, panu Slepičkovi ze Stříbrné Lhoty za truhlářské 
práce na oknech, panu Knotkovi za natření oken, o. p. s. Magdaléna 
za schůdky k pódiu, maminkám za uspořádání společné akce na farní 
zahradě, z jejíhož výtěžku byla zasklena okna a všem, kdo se podíleli 
na oslavách svatováclavského posvícení – z vybraných peněz byly po-
řízeny židle, pódium a topná tělesa.  Děkujeme také manželům Češko-
vým za finanční příspěvek použitý na rozvod elektřiny v sále a dalším 
rodinám, firmám i „bezejmenným“ dárcům taktéž za finanční podporu. 
OÁZA by se rovněž neobešla bez podpory města – z loňského grantu 
byla pořízena podlaha.

V roce letošním oslaví OÁZA de-
set let své existence. Kulaté naro-
zeniny bychom rádi oslavili pod 
zrekonstruovanou střechou, plá-
nujeme také dokoupit venkovní 
toalety na farní zahradu a pokra-
čovat v rekonstrukci dvou zbývají-
cích místností přilehlých k oprave-
nému sálu OÁZY.

Za vaši finanční i manuální  
pomoc budeme opět moc vděč-
ni. Číslo účtu, kontaktní údaje  

i podrobný seznam sponzorů naleznete na webových stránkách OÁZY  
http://oaza.mnisek.cz.

Pavla Pšeničková, 
Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy

Divadélko KÁ přivítalo jaro. Počátkem dubna pořádá v Divadle u Ha-
sičů, Praha 2 novou pohádku od autora komiksu Jaroslava Němečka 
„Čtyřlístek v pohádce“. Zveme vás 6. 4. od 14 hod na tuto úžasnou po-
hádku. Divadelní kavárna bude v neděli 6. 4. otevřena, ale hrát budeme  
v Praze. „Čtyřlístek v pohádce“ uvedeme v letních měsících v amfiteátru 
Divadélka KÁ. 

Lahůdku pro dospěláky máme tentokrát jako překvapení. Po zdařilém 
vystoupení Oldřicha Navrátila chceme zachovat vysokou úroveň před-
stavení, proto domlouváme několik vyjímečných představení na duben 
a květen. 

V měsíci dubnu vás zveme na nedělní pohádky: 3. 4. dopolední předsta-
vení „Patálie pana Paka“ – premiéra – Divadlo Pohadlo, 6. 4. „Čtyřlístek  
v pohádce“ – Divadlo U Hasičů, 13. 4. „… a pak se to stalo“ – Studio Da-
múza, 20. 4. „Pohádka o Šetkovi“ + dílna, 27. 4. „O psu Pes“. 

Děkujeme za vaši návštěvnost a příjemnou atmosféru, kterou s námi 
utváříte. 

S přáním Ať máme krásné jaro! 

Simona Vlková – produkce Divadélka KÁ, tel.: 727 818 398, 
e-mail.: kulturnicentrummnisek@gmail.com 

by zahřáLI tvé nOŽIČKy…
Už potřetí potěší rodiny s předčas-
ně narozenými miminky OÁZOU 
nashromážděné svetříky, čepičky, 
deky i drobné dárečky.

Tentokrát moc děkujeme paní 
Lence Bočkové, z Železnice u Ji-
čína od ní dorazila veliká krabice 
plná závěsných zvířátek, vánoč-
ních stromečků, zápichů ze slámy, 
květníčků s kytičkami, slaměných 
šneků. A její maminka Jana Vrhe-
lová k tomu všemu přibalila krás-
né srdíčkové perníčky.

Znovu obdarovala maminky háčkovanými srdíčky paní Marie Sadilová 
z Mníšku pod Brdy.  A velikou práci si opět dala s krásnými přáníčky, 
svetříky, čepičkami a háčkovanými dečkami  paní Marta Svobodová  
z Mníšku pod Brdy. Ta do projektu zapojila i svou švagrovou paní Marii 
Hejnou z Vlašimi. I jí patří velký dík za nádherné svetříky a čepičky.

Výrobky jsme opět předali koordinátorce sdružení Nedoklubko pro po-
rodnici Podolí. 

Projekt dále pokračuje, těšíme se na další výrobky od vás! 

Více na webových stránkách OÁZY http://oaza.mnisek.cz – projekt  
Šikovné ruce.

Pavla Pšeničková,
Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy

Do areálu Skalka bude v neděli 13. dubna vypraven pro seniory  
a pohybově omezené občany autobus s odjezdem ve 14.15 od  
Domova pro seniory na Skaleckém nám., resp. ve 14.30 h. z nám. 
F. X. Svobody.

Violista Jiří Zajíc na obraze  
Milana Eberla
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březen měSíc Čtenářů 2014
Mnozí z nás si život bez knih dovedou jen stěží 
představit. Slouží nám k získávání vědomostí či  
k ukrácení dlouhé chvíle. Provázejí nás celým ži-
votem. Stávají se z nás čtenáři - a čtenářům je vě-

nován celý měsíc březen. Chtěly bychom vztah k četbě podpořit hlavně 
v naší mladé generaci, a proto do naší knihovny po celý měsíc budou 
přicházet současní, ale především budoucí čtenáři.

Uvítali jsme děti z 1.A, z o. s. Fabiánek, z MŠ Nová a RC Klubíčko. Na 
všechny čekala spousta krásných pohádek a příběhů. Také nás navští-
vili žáci 9. tříd, pro které připravujeme seznámení s dílem a životem B. 
Hrabala v souladu s mottem letošního BMČ  „Hrabalovský rok v knihov-
nách“. Spolupracovaly jsme s městským kulturním střediskem na bese-
dě s Otomarem Dvořákem a Marií Holečkovou. Březen měsíc čtenářů 
jsme zakončily ve škole akcí „Spaní ve škole se čtením“ pro 1. stupeň ZŠ. 
Tím samozřejmě neusneme na vavřínech a čtenáře se budeme snažit 
zaujmout i dalšími akcemi v průběhu celého roku.

Hana Jeřábková a Tereza Bauerová

tramvaJe
Kdo by si nevzpomněl na ty krásné staré tramvaje, co zvládaly dopra-
vu v Praze hluboko do 60. let. Jak to v životě bývá, jejich nádheru si 
člověk neuvědomoval, dokud jezdily a celkem poslušně se, jako praco-
vití oslové, šplhaly do kopců Zlatého města. Při brzdění prý vracely do 
sítě elektrickou energii - ano, pan Křižík byl možná větší génius, než si 
dnes myslíme. Na jejich vybavení (lavice a táflování) bylo použito pře-
krásně leštěné dřevo, vše zabezpečeno mosaznými šrouby, držadla pro 
cestující, na které nezbylo místo k sezení,  byla kožená. Zrovna tak byla 
krásně mosazná madla po okrajích vchodových dveří,  která pomáhala 
cestujícím při vstupu do vozidla. Zároveň sloužila při držení těch, co se 
do tramvaje nedostali. Ano, v pražské pouliční dopravě nebylo tenkrát 
nikdy obsazeno. Průvodčí, když vybral jízdné, zatáhl za řemínek nad 
hlavami cestujících a cink, cink - souprava se rozjela. Řidič záhadným 
točením kliky, stoje na takovém podivném sedle, podobném sedlu  
u kola, se ujal vlády nad pohádkovou nádherou, kterou dnes již vzal čas. 
Hrozen cestujících, visících na schodech,  nikoho neohrožoval a niko-
mu nevadil. Když bylo náledí, sypal řidič na koleje jemný písek, jenž byl 
vždy v kabině k dispozici. Pamatuji si, jak mě později fascinovaly nové 
vozy, neboť jsem byl vždy ohromen moderní technikou. Myslím, že to 
byla „4“ a jezdila na Smíchov. 

A léta šla, čas nehodlal zůstávat pozadu. Až jednoho dne jsem si na sta-
ré krásné pražské tramvaje vzpomněl: bylo to v San Francisku u slavné 
Cable Car. A vlastně mě na to upozornila má žena, stojíc v jedné ulici, 
jež tam vždy vedou do kopce či z kopce. „Podívej se,“ šeptala, „ta pará-
da, takhle vypadaly dříve tramvaje v Praze.“  V Praze? Jak daleko tenkrát 
bylo naše Zlaté město? V našich srdcích bylo stále s námi. Tak jednodu-
še jsme nosili naši rodnou hroudu jako kamínek v kapse, stále u sebe. 
Tenkrát jsme byli přesvědčeni, že se železná opona nikdy neotevře.

Ale vraťme se do San Franciska k jeho Cable Car, kabelové tramvaji. Ka-
belové proto, že soupravy o jednom vozu byly taženy kabely. Mezi ko-
lejemi byla štěrbina, kterou byla důmyslně vedena jakási páka, připev-
něná k vozu, a která se podle potřeby chytla nebo pustila  lana, jež bylo 
neustále v pohybu. Lavice první části,  řekneme teď neodborně - moto-
rového vozu, byly postaveny tak, že cestujícím koukala do ulic kolena  
a jeli tím pádem bokem ve směru  jízdy. Na druhé straně to bylo stej-
né, takže vznikla mezi lavicemi pracovní plocha pro řidiče, který se lana 
buď chytil, nebo pustil. Druhá část vozu byla uspořádána jako tramvaje  
v Praze. Jakmile byla na křižovatce červená, pustil řidič lano a dal povel 
průvodčímu, který nechal všeho a běžel na konec vozu brzdit. Takový 
řidič byl vždy chlap jako hora, silák, samý sval. Ta páka byla pořádný kus 
železa. Když pouštěl lano, měl ji až nad hlavu. Vozy pouliční dráhy byly 
vždy ověšené jako hrozny cestujícími, lidé za jízdy vystupovali či naska-
kovali - no jednoduše, vždyť to znáte. 

Nejprve jsem nechápal, jak to může fungovat, ale pak jsem si problém 
zlehčil tím, že jsem nabyl dojmu, že celá ta nádhera jezdí pouze ulicí,  co 
končila dole u Fisherman´s Wharf (což byl starý, již nepoužívaný a pro 
turisty vyzdobený rybářský přístav). Když tramvaj dojela na „konečnou“, 
stála na jakémsi talíři a zřízenci ji jednoduše (ve dvou) otočili do proti-
směru. Pak se mohla zase pomocí lana dát na cestu. Byl odtud dobře 

vidět ostrov s věhlasnou věznicí Alcatraz. Avšak strašně jsem se mýlil. 
Jelikož jsem se jízdy v Cable Car nemohl nasytit, zjistil jsem, že těch ulic, 
co vedou do kopce a z kopce, je více, a že ta ďábelská tramvaj dokáže 
zahnout i do postranních a příčných ulic. Jak já žasl nad tou technikou, 
žasla má žena nad propracováním vozů, nad naleštěným dřevem a mo-
saznými šarnýry. Každou chvilku, zatím co já se trápil technickou strán-
kou věci, objevila nějakou jinou maličkost, co ji na vozech fascinovala.

Nakonec nám nějaký průvodce řekl, abychom navštívili strojovnu. Ta se 
nacházela v jakémsi centru starého San Franciska, byla pochopitelně  
pod zemí a motory (dnes již nedovedu říci, zda byly elektrické, parní 
nebo naftové) táhly všemi možnými směry nespočetná lana, která, jako 
řetěz u kola, neměla konce. Na tomto místě bych se chtěl zmínit, že ze-
mětřesení roku 1906 celou tuto nádheru zcela zničilo. Obyvatelé, kteří 
museli své město znovu budovat, si vymohli, že se Cable Car znovu, pro 
nastávající generace, dá do provozu. Je to turistická atrakce, kterou ale 
pilně využívají i občané města. 

Mám pocit, že jsem nedávno zahlédl v Praze jednu takovou starou elek-
triku, jak veze turisty. Ve Frankfurtu se dnes opět projíždí stará souprava 
elektriky a jelikož je Frankfurt vyhlášen jablečným vínem, nese název 
„Apfelwein expres“. Je možné si zde objednat hostinu s jídlem a pitím  
a projíždět městem.  

Je pěkné, když mladá generace na vlastní oči vidí, jak vznikal dnešní 
pokrok. Že bychom neměli nic z toho, co si dnes nedokážeme upřít, 
kdyby naši pradědové nebyli vtipní a techniku nepodporovali tak, jako 
my dnes. Proto odesílám tento článek e-mailem.

Arnošt Valeš, Stříbrná Lhota 

PrO dOSPěLé
ČECHOVÁ, Dora
NECHTĚL JSEM BÝT LENINEM
Povídkový soubor představuje 
Rusko v krystalické podobě, jak 
ho známe z velké literatury: čtivý 
střet klasiky a současné šedi, 
honosné minulosti a banální 
přítomnosti. 

JACKSON, Lisa  
NOC PŘEDTÍM
Jsou chvíle, kdy nemůžete 
důvěřovat nikomu. Vlastně 
začnete pochybovat, jestli 
můžete věřit aspoň sami sobě. 
V ponurých stínech ospalého 
jižanského městečka se skrývá 
sériový vrah...

LANCZOVÁ, Lenka
DVAKRÁT DOSPĚLÁ
Sympatická tmavovláska Dita 
není zrovna upejpavá stydlivka, 
která by nesměle seděla v koutě, 
a tak díky své povaze a především 
„prořízlé“ puse nemá o průšvihy 
nouzi.

SIMONS, Paulina
LETNÍ ZAHRADA
Závěrečný díl legendární 
romantické ságy  (Měděný jezdec, 
Taťana a Alexandr) o nesmrtelné 
lásce, která vzdorovala těm 
největším hrůzám 20. století.

ŠLIK, Petr Hugo
DEN, KDY SE POTKALI
Hrdinové této knihy se dozvědí 

leccos o sobě i o svých blízkých 
a uprostřed rušných pražských 
ulic zažijí nejeden rozhovor, který 
bude mít zásadní vliv na jejich 
další osud.

 PrO dětI
BAKER, Mark
SEZNAM SE S PRASÁTKEM 
PEPPOU
Žilo, bylo malé, trochu 
panovačné, roztomilé prasátko. 
Byla to holčička a jmenovala se 
Peppa a moc ráda skákala  
v blátivých kalužích.

GROENING, Matt
BART SIMPSON – PRŮVODCE 
ŽIVOTEM
Knížka plná vypečených rad 
Barta Simpsona pobaví všechny 
ve věkové kategorii od 10 do 100 
let.

DIBBEN, Damian
STRÁŽCI MINULOSTI
Na Strážce minulosti čeká 
vzrušující dobrodružství, které je 
zavede přímo do samého středu 
starověkého světa, do ulic Říma  
v době jeho největšího rozkvětu.

STOWELL, Louie
PODÍVEJ SE DO SVÉHO TĚLA
Uvnitř těla můžeme prozkoumat 
spoustu fascinujících věcí od 
kostí, krve, srdce, mozku až po 
svaly a zjistit, jak spolu všechny 
tyto části spolupracují.

Výpůjční doba

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

Pro dospělé:  
Pondělí   800 – 1100   1200 – 1700

Středa     800 – 1100

Čtvrtek   830 – 1100   1200 – 1800

Pro děti:  
Úterý     1200 – 1400 

Středa    1200 – 1700

KNIhOVNA Mníšek pod Brdy
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ČarOděJnIcKÝ SLet na mníŠecKém zámKU
V neděli 27. dubna přiletí na zá-
mek Mníšek pod Brdy mladé  
i starší čarodějnice z okolí. Zná-
te jejich dopravní prostředky? 
Některé čarodějnice mají stará 
proutěná košťata, některé ale už 
moderní plastová s klaksonem 
i řadicí pákou. Nebudete se jich 
bát? Určitě ne, ony se také nebojí. 
A to by mohly! Blíží se totiž Svato-

jakubská noc a čarodějnice se budou upalovat! Ty naše jsou ale jiné.  
Jsou hodné, neškodí lidem a dokonce vaří léčivé lektvary. Na zámek 
přiletěly proto, aby mohly provádět rodiny s dětmi po komnatách a vy-
právět o svém čarodějnickém životě. Proč je lidé nemají rádi? Jak čarují 
a jaká kouzla znají? A co čarodějnická zvířata, jaká jsou jejich oblíbená? 
To vše se dozvíte na speciálních Čarodějnických prohlídkách, na které 
se rezervujte na tel. čísle 318 590 261.

dubnový program prohlídek pro děti na zámku mníšku:

Sobota 29. března - Podvečerní prohlídky s andělem a bílou paní
Neděle 30. března - Cesta za pohádkou
Sobota, neděle 5. a 6. dubna - Cesta za pohádkou
Sobota, neděle 12. a 13. dubna - Putování za zámeckými skřítky
Sobota, neděle, pondělí  19., 20. a 21. dubna - Velikonoční prohlídky
Sobota 26. dubna - Podvečerní prohlídky s andělem a bílou paní
Neděle 27. dubna - Čarodějnické prohlídky

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšek pod Brdy

mazLíČcI a zvířátKa ŠLechtIcKÝch Pánů  
– nOvá PrOhLídKa PrO dětI 

V letošním roce připravujeme na našem zámku zcela novou prohlídko-
vou trasu pro rodiny s dětmi nazvanou Mazlíčci a zvířátka šlechtických 
pánů. Prohlídka je určena dětem od tří do devíti roků a výklad je přizpů-
soben tak, aby se jim u nás líbilo a měly pěkný zážitek. Během návštěvy 
soukromých pokojíků zámeckých pánů se dozvědí mnoho zajímavé-
ho o tom, jak už v dávných časech chovali králové, královny, princezny  
a šlechtici zvířata. Některá jako domácí mazlíčky, některá v oborách  
a ve výbězích. 
Jaká tradiční a netradiční zvířata se vyskytovala na šlechtických sídlech? 
Znali už velbloudy a krokodýly? Proč měli králové velké psí smečky?  
A kam jezdili na koních? Na prohlídkách se dovíte mnoho zajímavostí 
o společné historii lidí a zvířat. Víte, že už ve středověku měli panovníci 
velké zvěřince? Dokonce tam občas pouštěli návštěvníky a předváděli 
krmení dravé zvěře. Už malí šlechtici v raném věku dostávali své maz-
líčky. Nejčastěji psa nebo třeba poníka. Někdy ale chovali i jiná zvířátka. 

OKénKO dO hIStOrIe zámKU mníŠKU POd brdy - POČátKy PanStví
Vznik osady a budování tvrze na Mníšku jsou spjaty s existencí obchodní 
„Zlaté stezky“, která přinášela čilý ruch a rozvoj celé přilehlé oblasti. Co 
ale kupci, cítili se bezpečně? To měli na starosti právě správci a držitelé 
panství, kterými po jistou dobu byli dokonce i čeští králové. Přestože 
se na základě archeologických nálezů předpokládá existence malého 
hrádku již v době na přelomu 13. a 14. století, písemné, a tedy nezvrat-
né důkazy pocházejí až od „otce vlasti“, císaře Karla IV. V jeho zákoníku 
z poloviny 14. století je Mníšek uváděn jako královské zboží s možností 
zástavy. Nezdárný Karlův syn Václav IV. svěřil celé panství odvážnému 
a schopnému vladykovi Janu z Lestkova, který zajistil Mníšku dokonce 
hrdelní právo a přečkal zde husitské války. Nicméně husité se nevyhnuli 
ani tomuto kraji a panskou tvrz pobořili. Poté již přišli na řadu první sku-
tečně soukromí majitelé, kterým zůstal Mníšek v držení rekordní dobu, 
168 let. Věděli byste, jaká šlechtická rodina se sem přistěhovala?
Pokračování Okénka do historie zámku čtěte i v příštím vydání.
Mezitím přijďte zámek navštívit a poslechnout si jeho další bohatou 
historii. V pátek 18. dubna je Mezinárodní den památek a při té příleži-
tosti můžete navštívit 1. prohlídkový okruh s reprezentačními interiéry 
zdarma!

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšek pod Brdy

KULtUrní centrUm v mníŠKU POd brdy – PředzámČí 
Tak je nazvána výstava prací studentů Katedry architektury Stavební 
fakulty ČVUT v Praze, která vznikla ve spolupráci s Městem Mníšek pod 
Brdy za podpory Evropského sociálního fondu: Praha a EU. 
O co se vlastně jedná? V rámci programu uvedeného evropského 
fondu zaštítěného Stavební fakultou ČVUT přihlásily obce ve Středo-
českém kraji své záměry na stavby sloužící veřejnosti (kulturní centra, 
školy, muzea  atd.) do katalogu projektů, z nichž byly vybírány ty, které 
budou studenti v rámci svého studijního programu řešit. 
Město Mníšek se do katalogu projektů přihlásilo se čtyřmi záměry:
* Kulturní centrum v předzámčí
*  Rozšíření základní školy v Mníšku – v prostoru volné zelené plochy 

před školou
* Rekonstrukce Panského hostince na Skalce – muzeum apod.
* Školské zařízení (pro předškoláky v Rymani)
Město uspělo v konkurenci projektů s prvními dvěma projekty uvede-
nými v seznamu.
V průběhu zimního semestru navrhli a projekčně připravili studenti své 
práce, které byly na ČVUT představeny v průběhu ledna za účasti zá-
stupce města.
Protože jsou návrhy velmi zajímavé a někdy až provokativní, budou ve 
formě vizualizací představeny obyvatelům a návštěvníkům Mníšku na 
výstavě v obřadní místnosti radnice. Jako kontrast k modernímu stu-
dentskému pojetí bude představen i projekt z konce 80. let, který do 
stejného místa navrhoval obchodní centrum. Nebýt Sametové revolu-
ce, tak by tam možná dnes stálo.
Na výstavu vás zvou Město Mníšek pod Brdy a zástupci Katedry archi-
tektury Stavební fakulty ČVUT v Praze - řešitelského ateliéru Pešková-
Košatka-Kašpar.

Jiří Zápal

ŠKOLa ŠermU na zámKU v mníŠKU O veLIKOnOČní veSeLIcI
Chcete se poučit a přiučit šermíř-
skému umění? Tak to navštivte 
školu šermu pro děti na zámku 
v Mníšku. Poznáte zbraně, jaké 
jsou pro šermíře nezbytné, když 
se vydávají do válečné bitvy nebo  
do souboje o sličnou princeznu. 
Třeba si i potěžkáte meč a zjistíte, 
proč se tomu velkému říká dvou-
ručák.  Podíváte se, co měli rytíři 
namalované na svém štítu. Sloužil 

jim jako jejich poznávací značka? Určitě, protože jinak by nikdo nepo-
znal, kdo se pod plechovým brněním skrývá. A z jakých různých částí se 
brnění skládá? Obléci se do něj byla zdlouhavá práce, pomáhalo při ní 
mnoho sluhů.  A jak bylo těžké! Býti rytířem nebylo kdysi vůbec jedno-
duché. Ale dnes to pro vás bude určitě snazší. Stačí, když k nám zavítáte 
v neděli 20. dubna na 13. ročník Velikonoční veselice s kuřetem! 
Kromě rytířů v akci můžete shlédnout i Pašijové hry, navštívit jarmark 
plný stánků, pochutnat si na dobré klobásce, uplést pomlázku ve vý-
tvarném ateliéru nebo zajít na prohlídku zámku.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšek pod Brdy

Děti z našeho zámku si před sto lety pořídily žabičku rosničku. Bydlela 
v malé klícce se žebříčkem a krmení dostávala okýnkem ve stříšce. Víte, 
k čemu jim sloužila? Přijďte si to poslechnout a pochlubit se nám, jaká 
zvířátka chováte u vás doma. Jestlipak o ně dobře pečujete?

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšek pod Brdy
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Historie

ŽeLeznIce v mníŠKU 

Železnice měla pro obyvatele Mníš-
ku velký význam. Otevřela snazší 
spojení z našeho města do Prahy 

a zpět. Začátky musíme hledat ve vybu-
dování západní dráhy Praha - Plzeň. Pro 
mníšecké občany to znamenalo každo-
denní pěší přechod přes hřeben Brd do 
Řevnic a zpět. Pravidelnost tohoto spo-
jení jim umožnila pracovat v Praze. Proto 
vás nejdříve seznámím s historií západní 
dráhy. 

Její provoz začal už v roce 1862 a později kon-
kurovala trati Praha - Dobříš cenou jízdenek, 
protože státní dráha oproti akciové společnos-
ti měla jízdné výrazně nižší a také doba jízdy 
byla výrazně kratší. (Cena lístku ze Řevnic do 
Prahy byla pouhých 34 krejcarů, z Mníšku do 
Prahy 70 krejcarů.)

Staré řevnické nádraží sloužilo do roku 1896, 
kdy bylo postaveno dnešní nádraží. Stavba že-
leznice mezi Prahou a Plzní začala roku 1859 
ze soukromé iniciativy. Po třech letech, v roce 
1862, byla stavba dokončena a začal provoz 
na tzv. západní dráze, ale jen na jedné koleji.  
V roce 1895 byla dráha zestátněna. V roce 1908 
se začalo jezdit i na druhé koleji.

Na naší straně Brd bylo také uvažováno o vý-
stavbě železnice. Již v roce 1870 byla měřena 
trať na úseku Příbram, Dobříš, Nový Knín - od-
tud pak údolím Kocáby a Vltavy do Prahy. Poz-
ději byla vyměřována nová trať, kde se uvažo-
valo na trase Praha - Dobříš o odbočce na Nový 
Knín a Sedlčany. I poslední varianta železniční 
trati se setkala s mnoha problémy při výkupu 
pozemků a při uplatňování zájmů některých 
měst. Původně měla mít trať zastávku v blíz-
kosti hřbitova, ale protože mníšečtí formani 
cítili v dráze velkou konkurenci, tak mníšecké 
nádraží bylo vybudováno jeden kilometr od 
města. O výstavbě trati rozhodlo družstvo ak-
cionářů.

Při stavbě našeho úseku se angažovali zem-
ský poslanec a starosta Nové Vsi pod Pleší 
pan Hodys, starosta Dobříše Ludvík Kopáček, 
kníže Colloredo-Mansfeld (který měl zájem  
o vybudování odbočky do knížecích železáren 
ve Staré Huti) a Jan Masner, továrník z Nového 
Knína.

Traťový úsek z Modřan do Dobříše byl zadán 
ke stavbě v listopadu 1895 stavební pod-
nikatelské firmě Ing. Osvalda Žitovského  

a Ing. Josefa Hraběte. Na konci 19. století se 
stavělo velmi rychle, neboť téměř 40 kilometrů 
dlouhý úsek byl dokončen již za 18 měsíců. Stav-
ba trati zde vůbec nebyla jednoduchá. Mezi za-
stávkou Jarov a stanicí Vrané nad Vltavou musel 
být pod kopcem Homolí prokopán 393 metrů 
dlouhý tunel, nejdelší na dnešní trati. Další 
obtížnou překážkou byl tok řeky Vltavy. Nově 
budovaná trať řeku přetínala šikmo ocelovým, 
nýtovým mostem příhradového typu se spod-
ní mostovkou. Most má 5 polí, jejichž výrobou 
byly pověřeny 3 různé firmy. Hlavní díl o délce  
83,5 metrů dodala firma „Bratři Prášilové  
a spol.“, po dvou dalších dílech dodaly firmy 
„První Českomoravská továrna na stroje v Lib-
ni“ a „Ruston a spol.“.

220 metrů dlouhý most byl dostavěn v roce 
1897 a vypínal se nad malým ostrůvkem 
uprostřed řečiště. V roce 1935 bylo však nut-
né v důsledku napouštění přehradní nádrže 
nové přehrady ve Vraném nad Vltavou most 
„nadzvednout“ o 275 cm. Po nezbytně nut-
nou dobu vlaky jezdily po mostě provizorním, 
dřevěném. Po napuštění přehrady došlo ke 
vzedmutí vody, při kterém byl ostrůvek pod 
mostem zcela zatopen. V letech 1998-2000 
byl most rekonstruován a opraven nákladem 
přibližně 13 milionů korun, protože již hrozilo 
jeho zřícení.

Stavebně náročný je také úsek trati z Měchenic 
stoupáním podél Bojovského potoka u zastáv-
ky Klínec. Zde je stoupání okolo 24 promile  
a trať ještě stoupá až za stanici Mníšek pod 
Brdy. V traťovém kilometru 13,6 je nejvyšší bod 
– 457 metrů n. m.

Při budování trati zde kromě domácího dělnic-
tva pracovala zvláštní kasta zvaná „Bratránci“. 
Byly to nešťastné oběti alkoholu a rozmarného 
života, které svůj výdělek utápěly v alkoholu. 

Tunelové práce prováděli italští dělníci zvaní 
„Taliáni“. Provoz na trati zajišťovaly dvě loko-
motivy s názvy „Modřany“ a „Krč“. Později při-
byla lokomotiva „Ronov“. Vozový park místní 
dráhy měl v roce 1897 29 železničních vozů,  
z toho 7 osobních vozů, 4 služební (poštovní), 
6 krytých nákladních, 10 otevřených náklad-
ních a 2 dresiny. Díky železnici došlo k velké-
mu rozvoji v celém kraji. První vlak vyjel na trať 
Praha - Dobříš dne 22. září 1897.

Mníšecké nádraží bylo vybudováno jako nor-
malizovaná výpravní budova typu 14/H c. k. 
rakouských státních drah používaná pro malé 
stanice. A dá se říci, že se do dnešního dne ne-
změnila. 

K nešťastné situaci došlo 19. dubna 1945 v 
blízkosti mníšeckého nádraží směrem k Mok-
rému a Nové Vsi pod Pleší. V té době již kon-
čila válka a nad naším územím již pravidelně 
hlídkovala americká letadla (říkalo se jim 
hloubkaři), která se snažila do posledního 
dne války ničit německé vojenské cíle. Osud-
ného dne 19. dubna ráno stála na mníšeckém 
nádraží lokomotiva č. 423.0169 z vršovické 
výtopny. Po přeletu hlídkujících Američanů  
z 362. stíhací skupiny se strojvůdce Emanuel 
Kočí a topič Jan Černý s průvodčím ve slu-
žebním voze Františkem Mašanským snažili 
opustit prostor nádraží, aby nebylo zničeno 
a snad se snažili dojet do blízkého lesa a za-
chránit vlak pro novou republiku. Američané 
je po varovných signálech napadli. Všichni tři 
zahynuli.

Starší občané pamatují parní lokomotivy  
s jejich nezaměnitelným houkáním. Technický 
pokrok, ekonomika a také bohužel skutečnost, 
že odlétávání jisker způsobovalo na lesních 
porostech (a v období žní také na polích) mno-
ho požárů, byly příčinou toho, že parní krásky 
nahradily dieselové lokomotivy.

Použité informační zdroje:
Archiv pana Jana Skořepy (výpravčí v Davli)  
a můj osobní archiv.

Milan Minařík

Příjezd vlaku od Čisovic - lokomotiva typ 434.245

Lokomotiva řady 197.37 na pohlednici z r. 1904

Jedna z posledních parních krasavic na mníšeckém nádraží - lokomotiva typ 524.150
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Diskuse

K POSíLení LInKy 447
Navazuji na dva krátké texty mníšeckých občanů, publikované 
v minulém čísle Zpravodaje    k tématu navýšení počtu spojů na 
lince č. 447.

Zvýšení frekvence linky 447 vnímám jako pozitivní signál, jako 
dílčí snahu radnice o intenzivnější spojení satelitu nad nádražím 
s intravilánem obce Mníšek pod Brdy. Současný stav však roz-
hodně nepovažuji za finální. Spíše jako určité narovnání dluhu 
vůči dané lokalitě. Na jednu stranu je pochopitelné, že takový 
dluh v minulosti vznikl, počet spojů roste vždy pomaleji než po-
čet obyvatel (Marada, Miroslav a kol., Doprava a geografická or-
ganizace společnosti, 2010), ale vedle toho je tu fakt, že na této 
trase je mníšecké železniční nádraží a o. p. s. Magdaléna. 

Historie železniční trati na Dobříš několikanásobně přesahuje 
dosavadní délku mého života a pokládám za úplně trestuhod-
né, do jaké naprosto nekonkurenceschopné pozice se železniční 
doprava z Mníšku p. B. dostala. Zde musí má kritika mířit přede-
vším na státní (ne)koncepce, kraj, České dráhy a Správu železnič-
ní a dopravní cesty. Nechci se pouštět do spekulací, ale obslu-
hované obce v tomto vyjednávání patrně tahají za kratší konec. 
Zde mám pocit, že se na nějaký soustředěný rozvoj železniční 
obslužnosti Mníšku rezignovalo. Důkazem budiž jízdní doba do 
hlavního města, zajištění přejezdů, frekvence spojů, polovičatá 
zapojenost v integrovaném systému, podoba a kvalita nádraží...  
a to už vůbec nehovořím o samotné trati a jízdních soupravách 
(díky aspoň za to, že jezdí renovované jednotky), zde je nějaká 
elektrifikace asi v nedohlednu.

Proč se tak obšírně zabývám železniční dopravou? Protože mezi 
zvýšením konkurenceschopnosti železnice pro Mníšek a fun-
gováním linky č. 447 vidím silnou příčinnou souvislost. Dokud 
bude železnice ve stavu, v jakém je, tak nedosáhne většího vy-
užití a obsazenost linky 447 také nějak významně nestoupne. 
Bohužel není to běh, ale boj na dlouhé trati. Proto musíme být  
nyní rádi alespoň za to navýšení frekvence autobusového spo-
je. Už nyní se však zamýšlím, jak v budoucnu může dopadnout 
vyhodnocení efektivity této úpravy. V geografických a regionál-
ně rozvojových studiích se pro vyhodnocování dopadů změn  
v dopravní obslužnosti obecně pracuje s alespoň dvouletou pe-
riodou. Nějakou dobu trvá, než si obyvatelé na úpravy zvyknou 
a přizpůsobí tomu své zvyky. Nepředpokládám, že by se kvalita 
železnice do té doby nějak výrazně změnila. Zároveň je jasné, 
že z čistě finančního pohledu investice do rozšíření spojů dobře 
nedopadne.

Ono posuzování přínosů rozšíření počtu spojů bude možná až 
neměřitelné, protože pro řadu lidí žijících v lokalitě nad nádra-
žím bude stále na prvním místě individuální automobilová do-
prava. I přes rozšíření jízdního řádu je totiž nesporné, že dopravní 
obslužnost je zajišťována pouze v čase dopravní špičky a v nea-
traktivně dlouhých intervalech. To jsou zásadní předpoklady pro 
preferenci hromadné dopravy. Ale bude tu vždy řada lidí, kterým 
každý spoj navíc usnadní život. Vždy když vidím roje lidí na silnici 
mezi centrem Mníšku a nádražím (diskusi o neexistenci chodní-
ku nebo stezky ponechávám stranou), tak si kladu otázku, jak se 
vůbec můžeme považovat za zemi s rozvinutou infrastrukturou. 
Ve všech takzvaných rozvojových zemích, které jsem měl tu čest 
v posledních letech pracovně navštívit, by mezi takovýmito dvě-
ma body vždy existoval způsob levné lidové dopravy: hromad-
ná taxi, motorové tříkolky nebo motocyklová taxi. Zamýšlím se 
proto, jestli by nějaký takový model byl aplikovatelný i zde, kde 
zpravidla uvažujeme jen mezi od sebe značně vzdálenými vari-
antami: buďto nic (pěšky) anebo rovnou autobus.

Mějte se krásně,

Ing. Pavel Herot, Ph.D.

rada PrO radU – redaKČní
O podezření z manipulace veřejným míněním (což je i jedna  
z možných forem cenzury) uvažovalo asi více občanů. Nedivte 
se! Vedlo je k tomu už rozhodnutí o stanovení nevhodně zvo-
lené doby referenda k ošemetné tematice nakládání s odpady. 
Místo sobotního celodenního termínu „dopustit“ jen páteční 
půldenní, pro mnohé naprosto nevyhovující! Zdůvodnění na 
veřejné schůzi vyznělo ve smyslu, že si „každý měl volno zařídit 
a že by i tak stejně malá účast vedla k jeho neplatnosti“. Připomí-
nalo výrok vražednice z anglické detektivky „Je to tak a nejinak“ 
- tedy jakési HOWGH! Pochopila jsem jako výmluvu (ne vysvět-
lení), která měla za účel vytěsnění další veřejné diskuze a rych-
lý odklon od této palčivé otázky. Což lze opět chápat jako další 
zástupní možnost cenzury. Stejný dojem budilo i stanovisko 
redakční rady prosincového Zpravodaje č. 222 ze str. 5. V ledno-
vém č. 223 sice na str. 20 a 21 už uveřejnila i většinou záporně la-
děné reakce občanů. Bohužel korunu nejapnosti tomu nasadila 
dalším stanoviskem na str. 21. Budí nejen stejný dojem výmluvy, 
ale především přehazováním vlastních zmatečně neobratných 
vyjádření připomíná pohádkového převozníka. Šibalským vy-
skočením z loďky přenáší odpovědnost na jiné. Textem „... vní-
mám, že neznalost elementárních pravidel vydavatelské proble-
matiky může vést k domněnkám o cenzuře“ byla ale překročena 
míra únosnosti redakčních argumentů. Přímo se mi vtírá otázka 
slavné Paroubkovy věty „ Kdo z vás...?“, kterou bych já dokončila 
- redaktorů - má vlastně elementární odbornost v ediční práci  
a znalost vydavatelské problematiky s dlouholetou praxí v obo-
ru? Domnívám se, že málokdo, pokud vůbec někdo!

Po třicetileté praxi v oboru (i jeho vrcholném managementu)  
u mne budí vaše vyjádření dojem zmatených rozhodování, která 
si odporují a nutí čtenáře klást si otázku „Cui bono?“  (Komu to 
prospěje?). Ne tedy scestné myšlení „laických“ občanů, ale neob-
ratné a neuvážené formulace samotné redakční rady. Ani s celou 
svou znalostí edičních pravidel se pak nemohu zcela zbavit do-
těrné otázky, kolik že vlastně může mít cenzura podob?

Slovo je ošidné, nešikovným použitím může vyvolat pravý opak 
původně zamýšleného. Mělo-li stanovisko red. rady v č. 222 vy-
mezit publikační možnost, pak ji ještě v témže čísle samo popře-
lo. O jeho trapnosti v č. 223 už jsem dnes své napsala... Uvažte, 
zda by nebyl jako člen redakční rady vhodný šikovný psycholog, 
znalý váhy slov. Ten by dokázal odborně předvídat účinek pub-
likovaného textu na čtenářskou obec, které je určen. Možná by 
stačilo omezit počet stanovisek rady na nezbytně nutná. Leckdy 
jsou zbytečná, či dokonce kontraproduktivní. To vždy, kdy ne-
vyzní jako osvětlení problému, ale mlžení nebo výmluva. Pro 
její účelnost měli staří Čechové ocenění: „Lepší vejmluva, než  
psí .....“ - trus. Užívali ale údernější slovo, které se nedávno objevi-
lo v celé kráse i v titulu knižní novinky. Nevytečkované! Dokonce 
s tvrzením, že „hoří“. Nechci ale zraňovat etické cítění redaktorů 
a užívám slovo zástupné, ovšem mdlé. Spoluobčané si správné 
jistě domyslí...

Nevnímejte, prosím, můj dopis jako nepřátelský, snažím se vám 
jen v nesnadné práci poradit  ze své vlastní letité zkušenosti. Ale 
také hájit práva spoluobčanů na neokleštěnou informovanost. 
Což jim jistě i jeho zveřejnění v březnovém čísle Zpravodaje 
umožní. Počet klepů nepočítám, potřebuji-li na své vyjádření 
prostor. Ale i to může být zřejmě důvodem  nezveřejnění?

Ani jednostranné, byť zásadní odmítání jakýchkoli nařčení z cen-
zury nedá redakci sílu měnit skutečné smýšlení obyvatel. To lze 
dokázat pouze činy. Naopak bych doporučovala publikovat do-
statek poznatků i názorů k tomuto problému, věnovat delší čas 
a podporu veřejné diskuzi obyvatel. Aby z vyřešení - na dlouhou 
dobu pak už nezvratného - vyvázla živá i neživá příroda Mníšku 
se zdravou kůží. A naše děti nebyly nuceny pykat za současná 
chybná rozhodnutí vedení města i liknavost občanů při účasti 
na referendu.

Jitka Brzorádová, 10. 2. 2014
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13. dubna 2014 by oslavila 55. narozeniny  
Jana Kocourková – roz. Vokurková z Mníšku.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

Děkují její blízcí.

vzPOmínKa

PUtOvání KOLem hOry KaILáS PřISPěLO  
K veřeJné Sbírce tIbet 
V sále mníšeckého kulturního střediska se na Večeru pro Tibet (letoš-
ním již jedenáctém v pořadí) v úterý 11. března sešli  příznivci cestování  
a milovníci východních kultur. Většina z nich byla z Mníšku, ale dorazili  
i  zájemci z okolí, např. z Nového Knína nebo Řevnic. 

Čekalo na ně tradiční občerstvení - tentokrát dokonce dvojího druhu 
(jasmínový čaj i česká varianta tibetského slaného čaje). 

Ve zšeřelém sále, osvíceném jen světlem svíček a provoněném typickou 
vůní tyčinek, se s námi o zážitky z putování kolem posvátné hory Kai-
las podělila paní Jaroslava Pokorná z Mníšku. Fotografie z cesty, kterou  
v malé skupině turistů absolvovala na jaře 2012, nám přiblížily atmosféru 
přísně střeženého prostoru,  v němž přežívají již jen malé zbytky původní 
tibetské kultury.  Jejich autorka projekci provázela bezprostředním, pou-
tavým komentářem a ochotně odpovídala  na všechny dotazy.
Akci uspořádalo Městské kulturní středisko Mníšek pod Brdy v rámci 
tradičních Dnů Tibetu v ČR. Dobrovolné vstupné ve výši 1 060 Kč bylo 
zasláno na konto Veřejné sbírky Tibet, pořádané občanským sdružením 
Lungta. 

Jarmila Balková

Sv. maří magdaLéna v mOdré
2. dubna se u příležitosti Mezinárodního dne porozumění autismu koná 
osvětová kampaň „Rozsviťme se modře“. Cílem této iniciativy je zvýšit 
povědomí o autismu jako jedné z nejzávažnějších a přitom velmi čas-
tých poruch dětského mentálního vývoje (s některou z poruch autistic-
kého spektra se narodí zhruba každé 110. dítě). K akci se může připojit 
každý např. modrým oblečením nebo nasvícením domu, kanceláře či 
veřejné budovy modrou barvou. Modrá není zvolena nahodile – jde  
o barvu symbolizující komunikaci, která vedle sociálního chování, inter-
akce, představivosti a sebevyjádření představuje problémovou oblast 
touto poruchou zasaženou. 

Letos se ke kampani připojuje i Mníšek modrým nasvícením kostelí-
ka sv. Maří Magdalény na Skalce. V noci z 1. na 2. dubna se skalecký 
kostelík modrou září připojí k takovým architektonickým ikonám, ja-
kými jsou budova Opery v Sydney, Empire State Building v New Yorku 
nebo chrám sv. Sávy v Bělehradě. Věříme, že modrou barvou se sv. Maří 
Magdaléna nejenže symbolicky připojí k velkolepým budovám, ale 
především pomůže posílit sounáležitost v různorodosti – velkolepých  
s malými a zdravých s hendikepovanými. Více informací o hendikepu 
lze nalézt např. na webových stránkách www.autismus.cz

Vendula Kettnerová

bLeŠí trh v mníŠKU
Vznikl takový nápad: každý má 
doma fůru věcí, které nepoužívá 
a neví, co s nimi. Na světě určitě 
chodí někdo, komu by se hodily. 
Proto by bylo zajímavé pročistit 
garáže, kůlny, sklepy a další ta-
jemné prostory, kde ani nevíme, 
co máme, a nabídnout nepotřeb-
né věci ostatním. A kde jinde, než 

v místě bydliště. Proto se 26. dubna 2014 (od 8 do 12 hodin) uskuteční 
před zámkem Mníšecký bleší trh.

l  Věci je možno na místě nabízet zadarmo anebo prodávat za 
symbolickou cenu.

l  Na bleším trhu se mohou objevit jen věci, kterých se potřebujete 
zbavit, tedy z vyklizených  domů, sklepů, garáží, altánů apod. 

l  Věci, které majitelé neudají, je nutné zase odvézt.

l  Na místo lze zajet autem a nabízet své věci přímo z kufru anebo je 
vyložit na zem či na stoleček.

Přijďte se potkat a objevit NĚCO zajímavého.
Těšíme se na shledání.

Josef Porsch

Naši slavnost rozdávání se snažíme udržet. Pomáhá nám to zůstat Indi-
ány. Všechny výjimečné události v našem životě mohou být příležitostí  
k rozdávání – narození i smrt, radost i žal. Nic si nezakládáme na náhlém 
bohatství nabytém dědictvím. To je lepší majetek mrtvého rozdat. Tak na 
něj nebo na ni zůstane trvalá vzpomínka.

Když muž ztratí ženu, přijdou jeho přátelé a pomohou mu – jak my říká-
me – plakat. Celé čtyři dny, ale ani o den déle, protože život jde dál, a když 
propláče víc, dají mu duchové určitě další důvod k pláči. Není to dávno, co 
jsem viděl jednu starou ženu, která si podle dávného zvyku na znamení 
smutku nad smrtí vnuka ostříhala vlasy nakrátko. Po čtyřech dnech spo-
lečně s manželem vyčistili celý dům. Rozdali úplně všechno – veliký klavír, 
televizor i postele. Seděli na holé zemi a volali na lidi, kteří jim přišli ulehčit 
ve smutku: “Bratře, sestro, nepotřebuješ třeba tohle? Jestli se ti to hodí, vem 
si to!” A když se den nachýlil, zbyly jen holé zdi. Přátelé jim dali nové lůžko. 
Podnětem k rozdávání věcí je taky díkůvzdání za něco dobrého, co se člo-
věku přihodilo. 

(Z knihy Richarda Erdoese „Chromý jelen.  
Vyprávění siouxského medicinmana“)

Kultura, společnost
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ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

Uzávěrka č. 226 je ve středu 9. dubna 2014 v 18 hodin.
Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 1 800 znaků včetně mezer, fotografie 
s rozlišením minimálně 300 dpi. Nepodepsané texty nebudou zveřejňovány. 
Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, 
úplné fakturační údaje – název a sídlo firmy, IČ, DIČ).

Inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
drůbež Červený hrádek, firma 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  
ve  středu  16. dubna  2014 v 16.20 hod.
v Mníšku pod Brdy – aut. garáže u firmy 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  

PC Akademie Všenory pořádá:
Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé.
l večerní l víkendové l 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.
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Přímý kontakt Mníšek: 
tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz

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

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

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

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

Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd   1 22.1.2013   14:55:37

Zdeněk Vystyd  - makléř

+420 608 618 616
v y s t y d z @ e n e r g o n . c z

Svaté Pole u Dobříše

Prodej novostavby 4+kk, zahrada

Dobříš

Prodej nového, zděného bytu 
2+1, OV, 46m²

Dobříš 

Prodej řadového RD 4+kk, 97m², 
terasa, rezidenční centrum Fara

1.895.000 Kč3.500.000 Kč 3.990.000 Kč

Energie v realitách,
to je ENERGON reality!

www.energon.cz
774 622 622

reality@energon.cz

Nabídněte nám svou nemovitost 
k prodeji / pronájmu!

Dobříš - Karnetova zahrada

Prodej mezonetového bytu 
3+kk,OV,63m²,předzahrádka

Bojanovice

Prodej přízemního, zděného RD 
2+kk,pozemek 1229m²

Praha -  Horní Měcholupy

Prodej bytu 2+kk, DV, 50m²,  
Janovského ul.

1.300.000 Kč2.495.000 Kč 2.000.000 Kč

Praha 4, Budějovická 601/128
Dobříš, Nám. Komenského 412 (naproti poště)



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

Hledáte pro svou ratolest 100% spolehlivou chůvu? Jsem 49letá mobilní 
nekuřačka, bydlící v Mníšku pod Brdy. Nabízím hlídání dětí od 6 měsíců  
u vás doma nebo u mě v RD se zahradou. Loajálnost a solidnost zaručena.                                                            
Volejte kdykoli na 603 202 947.

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

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

Magdaléna, o.p.s. hledá údržbáře do areálu na Včelníku. Potřebujeme 
člověka manuálně zručného, spolehlivého a komunikativního pro údržbu  
budov a areálu. Práce na poloviční úvazek, nástup možný ihned. Vhodné i pro  
aktivní důchodce. Více informací poskytne Miloš Sýkora, tel.: 734 152 137

Inzerce
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Ztratili jste dodavatele na své oblíbené výrobky 
firmy AMWAY? 

Nevadí, jsme tu, v novém a za skvělé ceny! 
A máme pro vás spoustu novinek!

Chcete je vidět? Ráda vám je předvedu. Zavolejte 
a domluvíme se.

Můžu přijet k vám nebo vás pozvat ke mně domů 
a u dobré kávy se společně pokusíme vyřešit 

vaše problémy s domácností, pletí či vlasy.  
Aktivním nabízím navíc vysoké slevy

a zajímavý přivýdělek.

Ing. Elen Langerová, 604 481 735

Ať vaše tělo „šlape“ jako hodinky!!!

Provozovna: Pražská 17, Mníšek pod Brdy - v 1. patře nad drogerií TETA nebo u vás 
Kontakt a objednávky: Karel Schöppel – 602 314 912 nebo karel.schoppel@email.cz

Trápí vás bolest, únava, stres či vyčerpání?
Investujte čas do sebe a pravidelně
regenerujte – vaše tělo se vám za to odmění!

Navštivte regenerační studio, kde naleznete:
osobní přístup, diskrétnost, příjemné 
prostředí, infrasaunu k prohřátí těla před masáží,
příznivé ceny

Nabídka služeb:
• Regenerační a rekondiční masáže
• Relaxační masáže
• Kúra proti celulitidě
• Korekční cvičení – klouby a obratle
• Kineziotaping
• Masáž pro dva s využitím infrasauny

Nabízí kompletní péči o pleť a celé tělo, s použitím špičkové 
profesionální kosmetiky od renomovaných firem: 
SKEYNDOR, GERMAINE DE CAPUCCINI – španělská prof. kosmetika
CANNADERM – kosmetika obsahující konopí

NOVINKA kyslíková terapie – přístroj OXYSKIN
             ultrazvuková špachtle

●  několik druhů kosmetických masáží,  
včetně mikromasáže očního okolí

●  kosmetické ošetření profesionálním LASEREM
●  líčení 
●  depilace teplým voskem
●  manikúra – P. SHINE, parafínové zábaly
●  modelace nehtů UV gel + francouzská manikúra
●  PEDIKÚRA, péče o nohy
●  MASÁŽE těla + zábaly
●  čokoládové ošetření
●  masáž těla lávovými kameny
●  medová masáž

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv Salonu Venuše
Mníšek pod Brdy, sídliště Pod  Skalkou, čp. 553
Tel: 720 256 874
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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 820 m2, Nová Ves pod Pleší

PRODEJ nízkoenergetické nemovitosti
se třemi byty na okraji přírodního parku 

nedaleko Příbrami

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

PRODEJ pozemku na úpatí brdských
lesů, 708 m2, Vižina 

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

jaroslav.pycha@re-max.cz

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

P R O D Á N O R E Z E R V O VÁ N O

PRODEJ restaurace s bytem 4+KK 
Dobřichovice Praha-západ
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Bydlení, jaké jinde nenajdete. 
Eden v Mníšku pod Brdy

Viladomy
• pouze 3 byty v jednom domě 
• každý byt s vlastním, nezávislým vchodem 
• dispozice 1+kk, 3+kk a 4+kk s terasami 
• samostatné zahrady a vyhrazené parkování 

Cena: od 1.670.000 Kč včetně DPH

Vily
• pouze 12 samostatných vil 
• architektonický minimalismus 
• dispozice 5+kk, plocha 153m2 
• úspora až 90% energií za vytápění

Cena: na vyžádání

PasiVní DůM!

oKaMžitě K ProDEji

High Performance 
Services

Bc. Václav Prokop

M. 736 762 563, 
T. 233 344 810 
E.  vaclav.prokop@

general-reality.cz

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

General Reality a.s. 
Václavské nám. 64, 
Praha 1

Více informací Vám 
poskytne makléř:

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

KRÁSNÁ NOVÁ KOLA   KRÁSNÁ NOVÁ KOLA   KRÁSNÁ NOVÁ KOLA
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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
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