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XV. POBEROUNSKÉ FOLKLORNÍ SETKÁNÍ-FESTIVAL
STAROČESKÉ MÁJE

sobota 17. května 2014
náměstí F. X. Svobody, zámek

8.00 – zahájení jarmarku
10.00 – pobožnost

13.00 – Třehusk
13.35 – průvod ze zámku na náměstí

13.45 – zahájení, předávání práva
13.55 – Kvítko

14.10 – MŠ Nová
14.20 – MŠ 9. května

14.30 – A.M.O.S a A.M.O.Sek
14.40 – Lidová muzika z Chrástu u Plzně

15.15 – Dokolečka + Bejvávalo, Praha
15.50 – Cimbálovka Vladimíra Novotného, 

Nové Strašecí
16.30 – Blavanka + Blavanaček, 

Jaslovské Bohunice (SR)
17.20 – Domažlická dudácká muzika, Domažlice

18.00 – MEZCLA ORQUESTA, Kuba/ČR
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MILÉ MAMINKY, TATÍNKOVÉ …
Před nedávnou dobou skončily zápisy do ma-
teřských školek, které, tak jako každý rok, vyvo-
laly poměrně vzrušenou debatu na téma přijetí 
či nepřijetí dětí do školky. Hned na začátku 
říkám, že chápu některé argumenty a hlavně 
emoce – jde o naše děti a věřte, že podobné 
emoce prožívám také.

Teď ale k věci samé. Město se dlouhodobě 
snaží sledovat nárůst obyvatel i nárůst rodičů 
s malými dětmi, jak to jen jde. O porodnosti 
máme velice dobrý přehled a pravidelně si 
děláme odhady i průběžnou demografi i oby-
vatel. Počet nově přistěhovaných se nám však 
sleduje mnohem hůře, neboť rodiče se zpravi-
dla přihlašují na poslední chvíli před zápisem 
do školky. Tak to bylo i letos. Nedá se totiž nijak 
odhadnout, kdo se do Mníšku přistěhuje, zdali 
to budou rodiče malých dětí, nebo dětí školní-
ho věku, nebo starší manželské páry, které mají 
děti „ve světě“. To velmi znesnadňuje jakékoliv 
plánování. Například od ledna 2014 se nára-
zově přihlásilo cca 80 rodičů s dětmi ve „škol-
kovém“ věku. To je velmi vysoké číslo. Za nor-
málních okolností ho není schopno řešit žádné 
město naší velikosti.  

Jak vidíte z předchozích dvou odstavců, po-
třebnou kapacitou školek zamával nárůst oby-
vatel za poslední čtvrtletí. Pro tyto situace mělo 
naše město připravenou větší rezervní kapacitu 
na budově Eden a pak na školce 9. května. Na 
zasedání rady města ze dne 26. 3. bylo rozhod-
nuto, že rezervní místa budou uvolněna a bude 
i urychlen plán postupné přeměny současné 
školní družiny v další třídu MŠ Nová. S tímto zá-
měrem se původně počítalo na příští rok. Tyto 
rezervní a nová místa budou moci školky vyu-
žívat od 1. 9. 2014. Potřebné nové rezervy pro 
budoucí léta si město v průběhu letošního a 
příštího roku vytvoří na družině základní školy, 
kde by se dokončil přesun družiny do nových 
prostor u základní školy a na školce 9. května, 
kterou je možno poměrně přiměřeným nákla-
dem zkapacitnit.

Na závěr tohoto článku shrnuji konečné počty 
zapsaných, přijatých a nepřijatých dětí a dětí, 
které budou postupně přijaty v průběhu příš-
tích měsíců, tak jak bude postupně narůstat 
kapacita obou školek.

 Pokračování na straně 3 >>

Město Mníšek pod Brdy
a Státní zámek Mníšek pod Brdy vás zvou na
14. ročník pěvecké soutěže pro děti a mládež

sobota 31. 5. 2014 od 14.00 hodin
zahrada zámku

Přijďte strávit příjemné odpoledne 
a podpořit malé zpěváky!

Generální partner:

Hlavní partneři:

Za podporu děkujeme také: 
keramikům Zuzaně Zápalové a panu Jaroslavu 

Jocovovi, Kláře Cihlové – Modrá pyramida, kavárně 
Patina House, kavárně Malý Mnich 

a grafi čce Janě Průšové
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Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA

  RM souhlasila s pořádáním akce Pivní slavnosti 2014 dne 27. 9. 2014 
v prostorách předzámčí.

  RM souhlasila s pořádáním akce Bleší trh v Mníšku dne 26. 4. 2014 od 
9 do 12 hodin v prostorách předzámčí za pekařstvím Jarolímek.

  RM souhlasila s vystavením veteránů Renault Club Praha dne 
24. 5. 2014 v době od 10.30 hod. do 13.00 hod. v dolní části náměstí 
F. X. Svobody.

  RM schválila zřízení Komise pro životní prostředí, schválila její statut, 
jmenovala členy a předsedu komise. Předseda komise: Ing. Jiří Rom, 
členové komise: RNDr. Radovan Straka, Ing. Martina Buchtíková, 
Ing. Libuše Pechoušková, Mgr. Lucie Vorlová, Ing. Jaroslav Salava, 
Pavel Jeřábek, Vladimír Smetana, Věra Landová.

  RM souhlasila pro rok 2014 rozpustit kapacitní rezervy na mateřské 
školce Eden a MŠ 9. května tak, aby nové prostory mohly být zprovoz-
něny od 1. 9. 2014.

  V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, rada 
města z došlých nabídek na zakázku „Odvodnění 3 ulic, Pod Lesem, 
Prostřední, K Remízku“ vybrala nabídku společnosti ČNES dopravní 
stavby a. s. Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo s uchaze-
čem a vítězem soutěže a pověřila starostu podpisem výše uvedené 
smlouvy. 

  V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, rada 
města z došlých nabídek na zakázku „Oprava komunikace V Lipkách, 
Mníšek pod Brdy“ vybrala nabídku společnosti Silnice Chmelíř s. r. o. 
Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem a vítězem 
soutěže a pověřila starostu podpisem výše uvedené smlouvy. 

  RM na základě odborných vyjádření a doporučení souhlasila s poká-
cením topolové aleje v Řevnické ulici.

  ZM v rámci dlouhodobé koncepce nakládání s komunálním odpadem 
souhlasilo s projektem a realizací vlastního zařízení – kompostárny.

  ZM schválilo rozdělení fi nančních prostředků v rámci městského 
Grantového řízení GRANT 2014.

  ZM schválilo rozpočet Města Mníšku pod Brdy na rok 2014 a rozpoč-
tový výhled na léta 2015 - 2017.

  ZM udělilo čestné občanství MUDr. Slavomíru Zemánkovi, in memo-
riam.

Více informací získáte na www.mnisek.cz

Slovo starosty
Nedávno proběhly zápisy do ma-
teřských školek a do základní školy. 
Mnozí se ptáte, jaké jsou plány na-
šeho města do budoucna? Je zřejmé, že počet obyvatel 
narůstá a narůstá počet rodin s malými dětmi. Potřeba 
dostatečné kapacity školek a později i škol zde bude 
ještě mnoho let. Osobně si myslím, že v případě základ-
ní školy bude počet dětí stoupat ještě osm až deset let. 
Podobnou zkušenost mají totiž i v jiných městech.

Existuje tedy nějaký záměr, dlouhodobější strategie 
města, jak postupně a podle potřeby zkapacitňovat školy 
a školky? Samozřejmě že ano. Město má připraven dlou-
hodobější reálný plán, který je i fi nančně realizovatelný. 

Jaký je tedy ten plán? 

Od roku 2009 do roku 2012 stoupal počet míst ve škol-
kách ze 124 na 174 s rezervou pro budoucí potřebu ve 
výši 50 míst. Tuto připravovanou rezervu letos využije-
me, takže celkový počet míst ve školkách stoupne na 
224. Jde o nárůst o 80 procent oproti stavu v roce 2009. 
V letošním a příštím roce se připraví menší projekty na 
vytvoření jednoho oddělení u MŠ 9. května a je pláno-
váno dokončení přesunu družiny do základní školy, tak, 
aby v družině mohla fungovat dvě menší oddělení. To 
ovšem obnáší investice do základní školy, kde musí pro 
novou družinu vzniknout dostatek místa i zahrada. Plán 
je na dva roky. Poskytne dalších asi 40 míst, každý rok po 
jednom oddělení. Odhadované náklady jsou přijatelné 
a pohybují se kolem jednoho milionu korun ročně. Tyto 
kroky ale vyčerpají veškeré možnosti současných budov 
školek. 

V dlouhodobějším horizontu tedy plánujeme vznik 
nové budovy v Rymaních, kde již dnes bydlí mladé rodi-
ny, které postupně školku naplní. Nová budova by byla 
multifunkční, podobně jako budova v Edenu, a mohla 
by postupně pojmout až tři oddělení. Náklady na vybu-
dování se budou pohybovat mezi deseti až patnácti mi-
liony korun a školka musí vzniknout do pěti let. Předpo-
kládáme, že v té době bude možno využít nové zdroje 
fondů EU. Finance, které do projektu musí vložit Město 
(přibližně polovinu částky), můžeme čerpat z dlouhodo-
bé odpadové smlouvy, která by se měla uzavřít v souvis-
losti s výstavbou třídírny. 

V letošním a v dalších dvou letech se však musíme vě-
novat základní škole. V první fázi rekonstrukce, která 
bude ukončena letos, by reálná kapacita školy stoupla 
z přibližně 520 dětí na 670. V příštím roce vznikne nové 
zázemí pro družinu, zahrada, tělocvična. Celkové nákla-
dy, které město v letošním roce do školy vloží, se pohy-
bují kolem 10 milionů korun, z nichž 2,5 milionu je dota-
ce. Tato rozsáhlá investice do školy se investuje z úspor, 
které Město ušetřilo v předchozích třech letech. 

Kolem roku 2017 připravujeme výstavbu zcela nové 
budovy základní školy, a to v bezprostřední blízkosti 
současné budovy.

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 paní M. U.  (e-mailem)

Dobrý den pane starosto,
ráda bych se zeptala, kdy proběhne úklid kamínků po zimě v lokalitě 
V EDENU. Vloni se tu po zimě nic neuklízelo, kamínky jsou tu pořád 
a moc příjemné to není. Děkuji za odpověď.

Odpověděl Petr Digrin, starosta
Dobrý den, paní U.,
zimní údržbu (hrabání sněhu) a úklid po zimě (kamínky, nepořádek na 
silnicích) si v lokalitě Eden zatím provádí investor lokality, společnost 
O. S. Real, ve vlastní režii. Pokud je mi známo, mají zimní údržbu i úklid 
objednány u společnosti Komwag a. s.  
Stejné je to i s údržbou zeleně. Také zeleň je stále ve správě investora 
a město na ni nemá žádný vliv. Zkuste se obrátit přímo na investora, 
nebo na společnost Komwag, jaký je harmonogram těchto prací. To 
samé se týká i letní údržby.
Město Mníšek pod Brdy bude v Edenu provádět zimní a letní údržbu 
až teprve po předání komunikací a pozemků pod nimi do vlastnictví 
města. Zatím k předání nedošlo.

S pozdravem Petr Digrin, starosta města
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Zprávy z radnice
>> Pokračování ze strany 1

MŠ 9. května: 
K zápisu na školku přišlo 92 dětí. Po odečtení všech, kteří nemají nárok 
(děti z jiných obcí, děti mladší tří let, děti bez trvalého bydliště atd.) a 
po odečtení těch, co se zapsali na obě školky je požadavek na 48 až 50 
míst (podle toho, kolik dětí skutečně nastoupí). 

  V tuto chvíli školka přijala 33 dětí 
  Do konce května přijme dalších 6 dětí (po navýšení kapacity)
  Celkem školka přijme 39 dětí
  Do školky se nedostane cca 9 až 11 dětí

Nedostanou se děti, kterým ještě nebyly tři roky. Všechny děti, kterým 
už bylo pět, čtyři nebo tři roky se od 1. 9. 2014 do školky dostanou.

MŠ Nová a Eden: 
K zápisu na školku přišlo 121 dětí. Po odečtení všech, kteří nemají ná-
rok (děti z jiných obcí, děti mladší tří let, děti bez trvalého bydliště atd.) 
a po odečtení těch, co se zapsali na obě školky, je požadavek na 89 
míst.

  V tuto chvíli školka přijala 37 dětí.
  Do konce května přijme dalších 19 dětí
  Do poloviny prázdnin dalších 25 dětí
  Celkově školka přijme 81 dětí. 
  Do školky se nedostane cca 8 dětí

Nedostanou se děti, kterým ještě nebyly tři roky. Všechny děti, kterým 
už bylo pět, čtyři nebo tři roky se od 1. 9. 2014 do školky dostanou.

Za radu města Mníšek pod Brdy Ing. Petr Digrin, Ph.D.

ODBOR MAJETKU A INVESTIC NOVĚ 
A V PLNÉ PRÁCI
Milí čtenáři, drazí obyvatelé našeho malého města Mníšku. Měsíc du-
ben byl na městském úřadě opět ve znamení perné a pilné práce. 

Nikdo z nás neměl čas zahálet. Jako obvykle jsme všichni intenzivně pra-
covali, abychom za sebou nechali velký kus práce pro naše město a jeho 
obyvatele. Celý měsíc byl ve znamení příprav práce na celý kalendářní 
rok 2014. Připravovali jsme podrobný rozpis investičních akcí a oprav 
podle schváleného rozpočtu na rok 2014. Mimo to bylo nutné řešit řadu 
akutních problémů a nenadálých situací vyžadujících operativní řešení, 
vyřizovat běžnou agendu, dotazy a žádosti občanů. V neposlední řadě 
jsme pracovali na reorganizaci agendy na našem odboru, abychom 
zlepšili služby a ještě více se přiblížili občanům našeho města.   

Na březnovém zasedání zastupitelstva města byl schválen rozpočet 
města. Najdete jej na webových stránkách města: http://www.mnisek.
cz/obcan/samosprava-mesta/rozpocet-mesta/. 

Pro náš odbor to znamená spoustu práce v oblasti investic, oprav nebo 
údržby. Některé investice jsou nové (již zmiňovaná rekonstrukce a zka-
pacitnění ZŠ), některé jsou dokončením investičních akcí započatých v 
loňském roce (dokončení ulice K Rybníčku, dokončení opravy odvod-
nění v ul. Micíkova). Nebo akcí plánovaných již v loňském roce, na kte-
ré se bohužel z nějakého důvodu nedostalo (jako např. realizace ulice 
Na Oboře). Realizace prvních investičních akcí začne už během měsíce 
dubna, začátkem měsíce května.

Investičních akcí a oprav je opravdu hodně, pokusím se je alespoň ve 
stručnosti vyjmenovat:  

  Pokračování v budování vodovodu a kanalizace, vč. přípojek ve Stří-
brné Lhotě 
  Nový vodovod a kanalizace pro 4 rodinné domy v Rymani
  Havarijní oprava vodovodu, oprava kanalizace, odvodnění a oprava 
ulice Na Oboře 
  Havarijní oprava vodovodu na ul. Dobříšská 
  Oprava odvodnění v ul. Lhotecká
  Dokončení opravy odvodnění v ul. Micíkova
  Odvodnění a oprava 3 ulic – K Remízku, Prostřední a Pod Lesem
  Intenzifi kace ČOV
  Oprava odvodnění a oprava ulice Hukalovna – Ke Křížku, Stříbrná 
Lhota
  Dokončení chodníku v ul. 9. května do ul. V Lipkách
  Úprava ul. K Rybníčku, od hřiště ve Sluneční k ul. Řevnická
  Oprava ul. Ke škole, křižovatky u základní školy, Nádražní, vč. parko-
vání
  Oprava komunikace a retardéry v ul. Nová, realizace přechodu Nová 
– Dobříšská, pokračování chodníku v ul. Nová
  Parkoviště na Starém sídlišti, úprava ul. Lhotecká
  Oprava drobných komunikací a výtluků
  Oprava katru v Rymani
  Úprava Zadního rybníka
  Opravy a údržba v areálu Skalka a údržba kulturních památek ve městě
  Údržba dětských hřišť
  Oprava hřbitova
  Nový sběrný dvůr a kompostárna
  Obnova zeleně ve městě – revitalizace parků
  Oprava nátěru pláště nástavby MŠ Nová, oprava suterénu a plynové 
kotelny
  Úprava prostor budovy MŠ EDEN – zkapacitnění MŠ
  Komplexní rekonstrukce a zkapacitnění ZŠ
  Revitalizace odvodnění jihozápadní strany budovy družiny ZŠ
  Oprava rozvodů vody v bytovém domě č. p. 519
  Výměna oken v bytovém domě, odizolování základů č. p. 555
  Dokončení zateplení budovy dětského střediska ulice Komenského
  Pořízení nového výtahu v Domově pro seniory
  Dokončení sportovního centra v Rymani
  Cvičné hřiště v areálu fotbalového hřiště FK Mníšek pod Brdy
  Vjezdová vrata do budovy JSDH Mníšek pod Brdy

JAK POKRAČUJE PŘÍPRAVA NOVÉHO 
ÚZEMNÍHO PLÁNU? PŘEDSTAVÍME 
NÁVRH VEŘEJNOSTI
První fáze přípravy nového územního plánu se chýlí ke konci. Touto 
první fází je příprava návrhu územního plánu. Zpracovatel na pod-
kladech a návrhu pracuje od schválení zadání v září 2013. Komise pro 
územní plán se pak se zpracovateli schází pravidelně od prosince. Od 
února se pak komise scházela nad podklady v intervalu čtrnácti dnů. 

Ještě chybí několik drobností, aby mohl být návrh představen veřej-
nosti a mohl být postoupen do tzv. veřejného projednání, což je část, 
kdy se k návrhu může vyjádřit veřejnost, podat připomínky, a projed-
nají ho všechny instituce a úřady, kterým to přísluší. 

Poslední připomínky budou zapracovány na konci tohoto měsíce 
a první představení návrhu veřejnosti bude v úterý 20. května 2014 od 
18.00 hodin v sále městského kulturního střediska.

Představení budou přítomni zpracovatelé, tak aby vysvětlili a zdůvod-
nili obsah návrhu. Tam budete moci získat kvalifi kované odpovědi. 
Berte tedy toto oznámení jako pozvánku na představení návrhu územ-
ního plánu před jeho úředním projednáním.

Jiří Zápal, pověřený zastupitel pro zpracování ÚP

SRDEČNĚ ZVEME VEŘEJNOST
NA PRVNÍ PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU

NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU.

Úterý 20. května 2014 od 18.00 hodin,
sál městského kulturního střediska.
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Zprávy z radnice
Více informací, včetně fi nančních prostředků na ně vynaložených, na-
jdete v samotném rozpočtu města zveřejněném na webových strán-
kách města.

A to není vše …
Jak vidíte, je toho opravdu hodně. Podrobné informace vám k jednotli-
vým akcím budeme psát v průběhu roku, jak budou akce zahájeny nebo 
postupně probíhat. Pokud budete chtít přesnější informace k některým 
akcím, můžete se na nás obrátit. Informace vám rádi poskytneme.

S předešlou informací také souvisí další důležitá zpráva. Náš odbor sprá-
vy majetku a investic byl posílen od prvního dubna o novou kolegyni, 
paní Viktorii Strakovou.  Pevně věřím, že bude dobrou posilou našeho 
týmu. Současně s tím proběhly nějaké organizační změny a výměna 
agendy. Většinu mých kolegů určitě znáte, přesto bych je ráda předsta-
vila a popsala, jakou agendu ve vztahu k veřejnosti vykonávají a s čím 
se na ně můžete obrátit o radu nebo pomoc či dotaz. Všichni jsou milí, 
přátelští a radou i činem nápomocní. 

Jaroslav Bednář má na starosti správu vozového parku, údržbu 
a značení silnic a údržbu veřejného osvětlení, běžnou údržbu a opravu 
ve městě a městského rozhlasu, na dětských hřištích, provádění kontrol 
a revizí všech organizací města a s tím související porevizní opravy. 
Kontrolu a zajišťování běžné údržby bytového a nebytového fondu 
města, bytových domů na Hladovém Vrchu, bytové domy č. p. 519 
a č. p. 555, zdravotního střediska Komenského a Skalecká. Dále kontrolu 
a zajišťování běžné údržby budovy městského úřadu, zajišťování požární 
ochrany nemovitostí města, kontrolu a zajišťování běžné údržby Skalky 
a altánu na Skaleckém náměstí. 

Daniela Kukolová má na starosti agendu silničně správního řádu, 
evidence majetku města, zajišťování pronájmu zahrádek, pronájem 
nemovitého a movitého majetku. Správu – nákup, prodej a pronájem 
pozemků. Zábory veřejného prostranství. Dále má na starosti hřbitovní 
agendu a podílí se na správě hřbitova jako takového. 

Viktorie Straková má na starosti vedení agendy bytového 
a nebytového fondu města, vedení evidence nájemních smluv, platby 
a hlavně komunikaci se správní společností – správcem bytového 
fondu. Dále komunikaci s ČEZ, RWE, spojenou s evidencí odběrných 
míst a spotřebu médií. Pro širší veřejnost je důležitá údržba zeleně, 
kácení stromů a obnova zeleně. Kontrola a zajišťování běžné údržby MŠ 
Nová + Eden, MŠ 9. května, ZŠ Komenského 886 a ZŠ Komenského 420, 
kontrola a zajišťování běžné údržby knihovny a MKS. 

Jan Junek má na starosti vyjádření města ke stavebnímu a územnímu 
řízení, odpovědnost za věcná břemena, zajišťuje správu vodovodů 
a kanalizací a vede pro město evidenci smluv. 

Na některých akcích jsme již začali pracovat – jako rekonstrukce sběr-
ného dvora. Tato akce plynule navazuje na práce zahájené na podzim 
loňského roku s předpokládaným termínem ukončení v červnu letošní-
ho roku. V únorovém čísle jsme informovali o plánované rekonstrukci 
a zkapacitnění základní školy Komenského 420. S pracemi se začne za-
čátkem měsíce května. Začátkem měsíce května se začne s plánovanou 
opravou odvodnění a opravou ulic K Remízku, Prostřední, Pod Lesem. 

REKONSTRUKCE SBĚRNÉHO DVORA
Na sběrném dvoře se během 
prvního jarního měsíce března 
rozeběhly další práce. Na podzim 
loňského roku byly vybetonovány 
základy. Nyní na ně byly vyzděny 
zadní stěny přístřešku rampy spo-
lečně s nájezdy na vlastní rampu a 
proveden zásyp zeminou se zhut-
něním. Byl uložen hlavní napájecí 
kabel elektro a vyzděn elektroroz-
vaděč, z kterého budou provede-
ny rozvody pro osvětlení dvora, 
vrátnici a provozní objekt. Do pře-

dem vyhloubených jam byly osazeny prefabrikované prvky odlučovače 
ropných látek a dešťová jímka. Terén plochy areálu byl odtěžen na úro-
veň pláně pro následnou pokládku spodních vrstev pod asfaltový kryt, 
uložena a zasypána dešťová kanalizace, která bude odvádět srážky ze 
střechy přístřešku a provozní budovy. 

Rekonstrukce a zkapacitnění základní školy Komenského 420
S fi rmou Walco, vítězem výběrového řízení na rekonstrukci a zkapacit-
nění školy, byla již podepsána Smlouva o dílo. Se zástupci fi rmy pro-
běhla v prostorách školy schůzka a nová prohlídka objektu školy, části, 
která bude dotčená stavebními pracemi. Byly domluveny potřebné 
kroky týkající se stavebních prací a opatření, aby se co nejméně narušil 
provoz školy. Do konce měsíce dubna bylo nutné ze strany školy zajis-
tit vyklizení dotčených prostor – suterénu a zastřešené terasy. Stavební 
práce fi rma Walco zahájí počátkem května. Součástí stavebních prací 
jsou i bourací práce. Ty budou probíhat převážně po 13. hodině, aby 
pokud možno co nejvíce omezily hlučnost a rušení žáků během výuky. 
V rámci prací bude třeba mj. vybourat některé příčky v suterénu, zvět-
šit okenní otvory a osadit je novými okny, přeložit rozvody a provést 
celkové stavební úpravy prostor v suterénu. Na zastřešené terase bude 
nutné odstranit staré luxfery, nově vyzdít meziokenní příčky, okenní ot-
vory osadit novými okny, odstranit starou plechovou střechu a udělat 
střechu novou, nové rozvody. 

Do suterénu budou přesunuty školní dílny, cvičná kuchyňka, nově zří-
zeny sociální zařízení a další obslužné prostory. Vstup do dílen bude 
přes šatny žáků. Na zastřešené terase vznikne nová odborná učebna 
pro práci na PC. 

Školní dvůr bude časně sloužit pro potřeby stavební fi rmy. Pro svoji prá-
ci bude fi rma používat zadní kovové schodiště na zastřešenou terasu 
a boční vstup do školy. Tyto práce by měly být hotové do půli měsíce 
června. Do nových prostor se přesune zařízení stávajících dílen. Ná-
sledně na to se začne s rekonstrukcí starých dílen a jejich přeměnou na 
nové třídy a sociální zařízení.

Ačkoliv veškeré stavební a bourací práce budou probíhat převážně 
v odpoledních hodinách nebo o víkendech či dnech volna, vždy nějaké 
omezení jistě nastane. Proto prosíme všechny o strpení jistého nepo-
hodlí spojeného se stavebními pracemi a dále také žádáme o zvýšenou 
bezpečnost a opatrnost. 

Oprava odvodnění a oprava ulic K Remízku, Prostřední 
a Pod Lesem
V průběhu měsíce března bylo uzavřeno výběrové řízení na opravu 
a odvodnění 3 ulic – K Remízku, Prostřední, Pod Lesem. Opravu odvod-
nění ulic bude zajišťovat společnost ČNES, dopravní stavby. Opravu ulic 
bude zajišťovat společnost Silnice Chmelíř. 

V první fázi bude nutno provést opravu celého odvodnění ulic. Upra-
vit odvodňovací strouhu, položit odvodňovací žlaby a vpusti. Voda 
z odvodňovacích žlabů bude svedena do odvodňovací strouhy v ulici 
V Lipkách. Následně se začne s opravou komunikace - položením nové-
ho podkladu, založením patníků a obrub a konečně položením nového 
povrchu. Nejprve se začne s opravami v ulici K Remízku, následuje opra-
va ulice Prostřední a na závěr přijde ulice Pod Lesem. V okamžiku, kdy 
bude v ulici K Remízku dokončena oprava odvodnění, začne se s opra-
vou komunikace, začne se s opravou odvodnění v ulici Prostřední atd.  

Se stavebními pracemi se začne začátkem května. Během stavebních 
prací se může stát, že bude docházet k dopravním omezením. Bude-
te o nich postupně informováni od realizačních fi rem prostřednictvím 
oznámení, dopravních značek a informačních tabulek v místě omezení. 
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Pavlu Duchoňovou, 
tel: 739 452 836.

Z běžného provozu města…
Co se týká samotné údržby města, během měsíce března a v průběhu 
dubna se začalo pracovat hned na několika místech. V rámci údržby 
bytového a nebytového fondu města byly zahájeny práce na opravách 
v bytových domech na Hladovém Vrchu. Na bytovém domě v ulici Ska-
lecká č. p. 519 se již začalo s plánovanou výměnou rozvodů teplé a stu-
dené vody. Na bytovém domě v ulici Rudé Armády č. p. 555 byly zaháje-
ny přípravné práce spojené s odvodněním a izolací suterénu domu na 
severozápadní straně domu. Mimo tyto práce jsou prováděny pravidel-
ně plánované revize elektrorozvodů a plynu na všech objektech města 
dle časových limitů, současně s tím jsou prováděny i porevizní opravy. 

Po „zimní“ sezoně se připravují drobné opravy a pravidelné jarní údržby 
komunikací a opravy veřejného osvětlení. V rámci údržby bude prove-
dena obnova označení přechodů pro chodce a také oprava dopravních 
značek ve městě. Bohužel i v našem hezkém městě se stalo pravidlem, 
že vandalové ničí dopravní značky, na jejich opravu nebo výměnu se 
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tak vynakládá nemalé množství fi nančních prostředků. Totéž platí 
i o veřejném osvětlení v podobě vytrhaných dvířek u stožárů, vytrhává-
ní pojistek a kabelů a obracení vlastních lamp na stožárech. 

Mníšek pod Brdy je malé město. Část obyvatel jsou starousedlíci, část 
jsme nově přistěhovaní. Všichni tady společně žijeme, učíme se společ-
ně žít a vycházet. Téměř všichni se známe navzájem. Mníšek je město 
nás všech. Proto si myslím, že by mělo být v zájmu i nás všech, aby měs-
to dobře vypadalo, bylo bezpečné a neničilo se to, co slouží k zajištění 
bezpečnosti a zkvalitnění života.

Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

INFORMACE K PLACENÍ DANĚ 
Z NEMOVITOSTÍ V ROCE 2014

Složenky pro placení daně z ne-
movitých věcí jsou zpracovávány 
a rozesílány daňovým subjektům 
centrálně. Zasílána je složenka 
typu A, podléhající poštovnímu 
poplatku podle platného ceníku 
České pošty.

V zájmu zajištění plynulého place-
ní daně v pokladnách fi nančních 
úřadů jsou složenky rozesílány 
postupně tak, aby je poplatníci 
obdrželi nejpozději do 25. května 
2014. 

Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího ob-
dobí a v něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené na složen-
ce, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, 
kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným 
předpisným seznamem.

Vyměřená daň z nemovitých věcí je splatná:
    a)  u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve 

dvou stejných splátkách, a to do 31. srpna a do 30. listopadu zda-
ňovacího období,

    b)  ostatní poplatníci daně uhradí ve dvou stejných splátkách, a to do 
31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná 
najednou, a to do 31. května zdaňovacího období, ke stejnému datu lze 
zaplatit najednou daň z nemovitých věcí i při vyšší částce.

Adresa P. O. Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, 
je určena pouze pro vrácení nedoručitelných složenek, nikoli pro zasílá-
ní jiné korespondence fi nančním orgánům.

Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný fi nanční úřad. 
Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu 
územního pracoviště místně příslušného fi nančního úřadu, uvedeného 
na složence. 

Olga Šibřinová, vedoucí FO

ZÁPISNÍKU STRÁŽNÍKŮ MĚSTSKÉ 
POLICIE

Pozor na podvodníky
Dne 8. 4. 2014 krátce po 11.00 ho-
din přijala Městská policie Mníšek 
pod Brdy oznámení od obyvatel-
ky Mníšku pod Brdy, že byla se 
svým mužem podvedena. Hlídka 
MP paní telefonicky vytěžila a zjis-
tila, že okolo 11.00 u nich doma 

zazvonil pro ně neznámý muž. Muž vystupoval jako známý kamaráda 
manžela a uvedl několik společných přátel. Sdělil jim také své příjmení, 
které však nebylo jeho vlastní. Po několika minutách hovoru na chodbě 
manželé pozvali muže k sobě do bytu. V něm i nadále probíhala přá-
telská konverzace mezi neznámým mužem a manželi. Prozradil o sobě, 
že je majitelem spediční fi rmy a právě odváží peníze do banky pro své 

NEMÁTE NA SVÉ POPELNICI PLATNOU 
ZNÁMKU NA ROK 2014?
Ve druhém a třetím týdnu v dubnu probíhala revize všech registrova-
ných popelnic. Všechny popelnice, které jsme byli schopni identifi ko-
vat, tedy ověřit, že je poplatek uhrazen, u domu je správná nádoba a 
nádoba je registrována na nemovitost, před kterou stojí, byly olepeny 
známkou na rok 2014.

U popelnic, které jsme nemohli označit, třeba proto, že byly schovány, 
nebyl uhrazen poplatek nebo jsme nemohli nádobu přiřadit, je třeba 
vše vyřešit individuálně na městském úřadu.

Prosíme tedy všechny plátce, kteří ještě známku nemají, aby 
kontaktovali paní Janu Bukajovou, odbor fi nancí – 

jana.bukajova@mnisek.cz nebo 318 541 929 

a vše za její spolupráce dořešili.

Děkujeme všem občanům za vstřícnost a ochotnou pomoc a součin-
nost při revizi nádob.

Vlastimil Kožíšek, místostarosta

BUDE MÍT MNÍŠEK A JEHO OKOLÍ 
DOSTATEK KVALITNÍ PITNÉ VODY?
To je otázka, která většinu z nás začíná trápit až ve chvíli, kdy otočíme 
kohoutkem a zjistíme, že voda nemá správnou chuť, případně barvu 
nebo dokonce vůbec neteče. To už je ale často pozdě něco řešit. Obavy 
nás všech jistě zesilují zprávy, že se blíží období, kdy bude obecně méně 
pršet a může klesnout hladina spodních vod. Vedení města Mníšku 
dlouhodobě a usilovně pracuje na tom, aby k této situaci v budoucnu 
nedošlo. Důležitým slovem a heslem v této věci jsou „BANĚ“.

Když toto slovo uslyšíte, nemyslete si, že se vás netýká a věřte, že Baně 
jsou naší společnou zárukou, že bude vody dost a bude kvalitní. Při-
vaděč Baně je nejvýznamnější a nejnákladnější stavbou, které se kdy 
Mníšek pod Brdy a okolní obce účastnily a kterou stavěly.

zaměstnance.

Při odchodu si pán vzpomněl, že zapomněl doma hotovost a po man-
želském páru chtěl zapůjčit 3 500 Kč na opravu čelního skla u auto-
mobilu. Přislíbil jim, že hotovost vrátí ještě ten den do 13.00 a přiveze 
jim i nějaká vajíčka, kterých má dostatek. Manželský pár pánovi uvěřil 
a hotovost zapůjčil. Následně se ukázalo, že jde o podvod a důvěřivý 
manželský pár byl oklamán.

Tímto bychom chtěli upozornit všechny občany Mníšku pod Brdy, ale 
i okolních obcí, aby nikoho cizího nevpouštěli do bytu či domu, nepůj-
čovali neznámým lidem peníze a pokud by se s takovou situací setkali, 
aby ihned volali Policii ČR na linku 158, případně na hot-line MP Mníšek 
pod Brdy 737 274 227.

Nebezpečná munice z II. světové války
V neděli 13. 4. 2014 byl na linku 
158 oznámen nález nevybuch-
lého granátu na kraji lesa u obce 
Líšnice. Nález ohlásili dva amatér-
ští hledači mincí, kteří použili de-
tektory kovu. Na místo se vydala 
smíšená hlídka PČR a MP, místo 
zabezpečila proti vstupu nepovo-
laných osob a přivolala policejní 
pyrotechniky. Ti granát identifi -
kovali jako druhoválečný obranný 
granát F-1, vyzvedli ho a zajistili 
proti výbuchu. Poté provedli ohle-
dání okolí, tentokrát s negativním 
výsledkem. Z druhé strany lesa se 
ještě vrátili oba hledači, kteří ob-
jevili další, tentokrát však již napůl 

rozpadlý a nefunkční granát RG-4, lze tedy předpokládat, že v lokalitě 
dojde k dalším nálezům. Nalezený funkční granát byl odvezen k likvida-
ci ve vojenském prostoru Boletice.

 Milan Kotouč, DiS., velitel MP MpB
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Co jsou Baně?
Vraťme se malinko do období 
vzniku celého nápadu okolo Baní. 
Řekněme si něco o jeho smyslu 
a problémech, které jsou s Baněmi 
spojené. 

Projekt skupinového vodovodní-
ho přivaděče BANĚ II se zpraco-
vává od roku 2008 a reaguje na 

potřebu regionu Mníšecko zajistit dostatečné a stabilní zásobování 
vodou. Současné vodní zdroje města jsou dlouhodobě neperspektivní 
a výhledově nemohou zajistit potřebu vody pro současné a budoucí 
obyvatele města. 

Důvodem je snížení hladiny spodních vod u městských studní (vrty 
MN3-4-5 a rezervní MN2) a také nemožnost dalšího navyšování odběru 
ze zdroje HRAŠTICE. Tím, jak roste množství odebrané vody z tohoto 
zdroje, dochází k zvyšování nákladů na likvidaci hořčíku a to by dříve či 
později způsobilo, že by došlo ke značnému nárůstu ceny vody.

Věděli jste, že pouze Mníšek ročně spotřebuje kolem 200 tis. m³ 
vody? A to naše spotřeba pomalu ale jistě stoupá!
V letech 2008 až 2013 byly vypracovány potřebné projekty, vydáno 
územní rozhodnutí a soubor stavebních povolení na stavbu. Nejdůle-
žitější událostí bylo, že svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy získal dotaci 
na takto rozsáhlou stavbu. Náklady na celou realizaci přivaděče se po-
hybují kolem 190 mil. korun. Náklady jsou rovnoměrně rozděleny mezi 
jednotlivé obce svazku.

K obcím svazku dnes patří Mníšek pod Brdy, Čísovice, Řitka, Líšnice, 
Nová Ves pod Pleší, Zahořany, Černolice a Všenory. Nově se ke svazku 
chtějí přidat obce Trnová a Klínec, kde také dlouhodobě řeší nedostatek 
nebo kvalitu pitné vody.

V tuto chvíli již bude nejspíše vybrán dodavatel stavby. Předpokládané 
fyzické zahájení výstavby je plánováno na polovinu léta 2014. Stavba 
bude dokončena nejpozději do podzimu 2015 a do plného provozu 
uvedena na přelomu roku 2015 a 2016.

Přivaděč Baně bude asi 10,5 km dlouhý vodovod o průměru 
cca 300 mm. Povede z Baní na Zbraslavi přes Jíloviště, Všenory, kolem 
Černolic, přes Řitku až do bývalého kovohuťského vodojemu nad Mníš-
kem (v lese u silnice na Řevnice). Odtud trasa povede kolem silnice 
z Řevnic, UVR, Kovohutí až k STK, kde bude stát velká přečerpávací sta-
nice, jež vodu vytlačí do vodojemu Včelník. Z včelnického vodojemu 
pak bude voda rozváděna stávajícími rozvody k obcím Čísovice, Nová 
Ves, a Zahořany.

Mníšek pod Brdy bude nově napojen přímo z kovohuťského vodojemu 
a také z čerpací stanice u STK.

Na stavbu přispěje Státní fond životního prostředí částkou cca 130 mil. 
korun. Zbývající částku si obce rozdělily mezi sebou. Mníšek v letech 
2014 až 2016 zaplatí ze svého rozpočtu přes 20 milionů korun a ostatní 
obce podle množství odebrané vody od 0,5 mil do 12 mil. Mezi největ-
ší investory patří Mníšek, Řitka a Líšnice. Tyto obce dohromady uhradí 
více než 70 procent nákladů přivaděče.

Přivaděč Baně bezesporu pomůže každé obci na trase. V Řitce 
vyřeší problémy s kvalitou vody, v Černolicích zase nedostatek 
vody. Pro nás je nejdůležitějším faktorem, že získáme kvalitní 
vodu v dostatečném množství za prakticky stejné vodné. Dal-
ším velmi důležitým aspektem a přínosem stavby pro Mníšek je 
úprava a změna tlaků v městské vodovodní síti, a to tak, aby bylo 
možné snadněji zásobovat i lokality, jako je Lhota nebo domky 
pod Skalkou, kde je na konci vodovodních řadů nízký tlak.

Stavbou přivaděče Baně bude ukončeno skutečně dlouhodobé úsilí 
města Mníšek pod Brdy a dalších obcí o to, aby na Mníšecku existoval 
vydatný a kvalitní zdroj vody, abychom nemuseli každým rokem řešit, 
zdali naše studny budou schopny zásobit všechny obyvatele, nebo 
budeme nuceni v suchých obdobích omezovat dodávky vody, tak jak 
tomu bylo několikrát v minulosti.

Aktuální informace o projektu můžete najít na webu města, odkaz 
www.mnisek.cz/projekty.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

OPĚT TA PRASATA
Všichni se téměř každý den potýkáme s přemnoženými divočáky. Zvláš-
tě nyní, na jaře po zimě, která ani zimou nebyla, což napomáhá divokým 
prasatům ještě k dalšímu přemnožení. Město Mníšek pod Brdy tedy 
opět ještě více zintenzívnělo spolupráci s myslivci a honebními spole-
čenstvími a pomáháme jim situaci monitorovat.

Po loňských koordinovaných celoregionálních naháňkách ale k jistému 
zlepšení či posunu došlo. Prasata se objevují nikoliv plošně, ale spíše na 
již tradičních místech, jako třeba u Pivovárky, ale i na pozemcích, které 
nejsou dlouhodoběji udržovány. 

A právě takový případ jsme řešili na začátku dubna, kdy si na zarost-
lý pozemek u hřbitova, u dálnice, zvykla chodit a lehávat bachyně se 
selaty. Město Mníšek pod Brdy vyjednalo zásah myslivců, což nebylo 
vůbec jednoduché. Jednak je to velmi silně obydlená oblast a dále vše 
komplikovala bezprostřední blízkost projíždějících aut. Bylo nezbytné, 
z  bezpečnostních důvodů, uzavřít R4, a to v obou směrech. V neděli 
6. dubna 2014, v 8.00 hodin, proběhla poslední porada a od 9.00 hodin 
byl uzavřen provoz na dálnici. Za pomoci těžké techniky, s rojnicí mys-
livců, byl celý prostor prohledán. Z preventivních důvodů byly křoviny 
a náletové dřeviny vymýceny. R4 byla otevřena v 10.00 hodin. Nyní už 
se nemají prasata na pozemku kde ukrýt a přestanou na něj chodit.

Děkujeme za spolupráci a pomoc myslivcům a ORP Černošice. O bez-
pečnost se pomáhali starat a za to děkujeme mníšeckým, lhoteckým 
a kytínským hasičům, OO PČR v Mníšku, dopravní policii Příbram a Pra-
ha – západ. Poděkování patří zejména npor. Mgr. Radku Syrovátkovi, 
vedoucímu DI Praha venkov – ZÁPAD, bez jeho nevídané ochoty a po-
chopení závažnosti situace by se akce nemohla konat. Velmi pomohl 
také Mgr. Ján Skovajsa, vedoucí oddělení silničního správního úřadu, 
Odbor pozemních komunikací, Ministerstvo dopravy. Děkujeme také 
SÚS Kladno, fi rmám František Keyř, Komwag a. s., Janu Abtovi z fi rmy 
Abťák Com. a bezpečnostní agentuře KRUH.

Kroky proti divočákům budou v součinnosti s myslivci pokračovat 
i nadále. Město zakoupilo odchytovou klec. S její pomocí se pokusíme 
odchytit a přemístit divočáky zejména z těch lokalit, kde je krajně ne-
bezpečná střelba. V květnu se uskuteční další kolo jednání s myslivci, 
státní správou i zemědělci. 

Prosíme všechny občany, aby nám pohyb prasat nahlásili, budeme mít 
kvalitnější informace pro myslivce. V případě, že divoké prase potkáte, 
doporučují odborníci zachovat klid a z místa vycouvat. 

Žádáme také všechny majitele psů, aby respektovali obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2009 z 26. 2. 2009 o veřejném pořádku. Ta v  čl. 2 upravuje 
praxi takto: V zájmu zajištění veřejného pořádku, ochrany veřejné ze-
leně, bezpečnosti a zdraví se stanovují následující pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství v obci: 2.1 na veřejných prostranstvích 
v zastavěné části obce je možný pohyb psů pouze na vodítku. Toto usta-
novení se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby 
a záchranných prací, na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravot-
ně postižených osob.

Právě volný pohyb psů, zejména v lokalitách Zadní rybník, Skalka, 
Pivovárka často způsobuje vyplašení divočáků a tím i možnosti ohrože-
ní okolí. Kromě tohoto se volně pobíhajících psů bojí děti i senioři.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

KONTEJNERY NA TEXTIL SE OSVĚDČILY
Zajímalo nás, kolik starého ošacení, hadrů a textilu se nasbíralo do spe-
ciálních kontejnerů na textil, které jsou umístěny u třídících hnízd v ulici 
Jana Šťastného a v ulici 5. května.

Oba kontejnery tedy za rok 2013 pobraly celkem 7 209 kg textilu. V roce 
2014 jsme zatím takto vytřídili 2 953 kg látek a textilu. Ukazuje se, že 
kontejnery na třídění textilu našly své uplatnění. Nyní uvažujeme a při-
pravujeme místa pro nová umístění.

Vlastimil Kožíšek, místostarosta
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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU V MNÍŠKU POD BRDY 
K ORGANIZACI A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB 

DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, 
NA VŠECH KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍCH 

MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY

DATUM KONÁNÍ VOLEB
Volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek 23. 5. 
2014, od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. 5. 2014 od 8.00 do 
14.00 hodin.

Kdo má právo volit?

Voličem do Evropského parlamentu je: 
  státní občan České republiky
  který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
  občan jiného členského státu EU, který je po dobu nejméně 
45 dnů před druhým dnem voleb (tj. nejméně od 9. 4. 2014) 
přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území 
ČR
  je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského par-
lamentu.

Hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu však nemů-
že volič (překážky výkonu volebního práva):

  který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům
  jehož osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany 
zdraví lidu (pobyt na infekčním oddělení).

Informace pro voliče

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ově-
řit, zda je zapsán ve stálém seznamu; může požadovat doplnění 
údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 ho-
din žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvo-
dy, proč žádosti vyhovět nelze.

Každý volič může být zapsán pouze v jednom stálém seznamu.

Pokud byl volič vyškrtnut ze stálého seznamu z důvodu zápisu 
tohoto voliče do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským 
úřadem v zahraničí, může jej obecní úřad zapsat do stálého se-
znamu pouze v případě, že volič předloží potvrzení zastupitel-
ského úřadu o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu; toto potvrzení 
je třeba odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož 
územním obvodu má volič místo trvalého pobytu.

Ve kterém volebním okrsku budu 
hlasovat?

Rozdělení města na jednotlivé volební okrsky je stejné, jako 
např. pro volby do zastupitelstva a volbu prezidenta.

Jak bude probíhat hlasování?

Po příchodu do volební místnosti každý prokáže svou totožnost 
a státní občanství (platným občanským průkazem, cestovním 
dokladem). Poté mu okrsková komise vydá úřední obálku a volič 
volí tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasova-
cího lístku vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrsko-
vou komisí do hlasovací schránky. Za voliče, který není schopen 
vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky, 
tak může učinit jiná osoba, nikoliv však člen okrskové komise. 

Jak je to s voličskými průkazy?
MÚ v Mníšku pod Brdy, dle § 30 zákona o volbách do Evropské-
ho parlamentu, vydá voliči, který nebude moci volit ve volebním 
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, na jeho žádost volič-
ský průkaz.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne 
vyhlášení voleb dvěma způsoby:

  osobně 
- v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť 
MÚ, který je oprávněn voličský průkaz vydat,  o žádosti voli-
če po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kte-
rém veškeré potřebné údaje uvede. Nejzazší lhůta pro osobní 
požádání o vydání voličského průkazu je 15 dnů přede dnem 
voleb, tj. ve čtvrtek 8. května 2014 do 16.00 hodin.

  písemným podáním 
- doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 
8. 5. 2014 do 16.00 hodin, příslušnému obecnímu úřadu. Pro 
písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný pře-
depsaný formulář. Podání může být učiněno ve třech formách:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem 
voliče;
b) v elektronické podobě podepsané uznávaným elektro-
nickým podpisem voliče;
c) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové 
schránky voliče.

Žádost musí obsahovat:
  jméno a příjmení a datum narození
  adresu místa trvalého pobytu
  způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič 
jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz 
zaslán.

Městský úřad NEJDŘÍVE 15 dnů přede dnem voleb, tj. dne 
8. 5. 2014, voličský průkaz:

  předá osobně voliči nebo 
  předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, 
anebo 
  zašle voliči.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního se-
znamu v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky 
nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitel-
ským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahra-
ničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat 
duplikát.

Informace o organizaci voleb, o vydávání voličských průkazů 
poskytne MÚ Mníšek pod Brdy – odbor vnitřních věcí:
Miroslava Jeřábková
telefon: 318 541 939, e-mail: mirka.jerabkova@mnisek.cz

Informace před začátkem hlasování, případně v průběhu voleb 
poskytne tajemnice městského úřadu: 
Věra Landová
telefon: 318 541 933, e-mail: vera.landova@mnisek.cz
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Více informací také na internetových stránkách Ministerstva 
vnitra České republiky: www.mvcr.cz. 
Pro hlasování ve volbách do EP, konané v pátek 23. 5. 2014  
v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. 5. 2014 
v době od 8.00 do 14.00 hodin jsou stanoveny adresy 
hlasovacích místností pro voliče podle místa, kde jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu:

Volební okrsek č. 1
Volební místnost: 
MĚSTSKÝ ÚŘAD, 
Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy 

Mníšek pod Brdy
Čisovická –  č. p. 20, 21, 33, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 131, 132, 140, 152, 153, 184, 199, 204, 220, 
228, 232, 1152

Dobříšská
Hájová
Káji Maříka
Komenského –  č. p. 97, 100, 101, 102, 103, 104, 156, 182, 480
Kytínská
Lážovská
Malé náměstí
Na Madlenkách
Na Šibenci
Na Vrškách
Na Vyhlídce
Nádražní – č. p. 72, 73, 74, 88, 382, 487
Náměstí F. X. Svobody
Nová
Pražská
Skalecká – č. p. 124
Terezie Wagnerové
Tovární
Vejhrádek
Za Rybníky
Za Sokolovnou
a dále č. p. 1032 a č. e. 119E, 181E

Volební okrsek č. 2
Volební místnost: 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 
Komenského 420, Mníšek pod Brdy 

Mníšek pod Brdy
Jana Šťastného
Ke Škole
Komenského –  č. p. 272, 337, 357, 387, 420, 427, 433, 471, 833, 

851, 881, 913
Nádražní –  č. p. 603, 604, 613, 614, 615, 616,  617, 618, 1086
Rymáňská
Švermova
V Edenu

Volební okrsek č. 3
Volební místnost: 
DOMOV PRO SENIORY, 
Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy
5. května
9. května
K Remízku
K Rybníčku
Lhotecká
Micíkova
Na Kvíkalce
Na Oboře
Pod Lesem
Pod Skalkou
Pod Sv. Terezií
Prostřední
Rudé armády
Řevnická
Skalecká (mimo č. p. 124)
Skalecké náměstí
Sluneční
Sv. Barbory
V Jalovčinách
V Lipkách
Ve Štítku
Zahradní
a dále č. p.  1339, č. e. 0409E, 03E, 34E, 258E, 348E, 409E, 659E, 

690E, 1186E

Volební okrsek č. 4
Volební místnost: 
PENZION U KOŽÍŠKŮ, 
Rymaně 291, Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy, v ulicích a Rymaně
Čisovická –  č. p.120, 213, 240, 246, 281, 283, 284, 285, 301, 318,  

362, 363, 372, 401, 409, 410 a č. e. 306E
Hladový vrch
Jarní
Kamenné
K Třešňovce
Letní
Lucký mlýn
Luční
Polní
Průmyslová
Rymaně
Severní
U Kolejí
U Lesa
U Lípy
U Nádraží
Včelník
Za Lesem
Zimní
a dále č. p.  1112, 226 a č. e. 0134E, 136E, 137E, 187E, 202E, 356E, 

414E, 737E

Volební okrsek č. 5
Volební místnost: 
HASIČSKÁ ZBROJNICE, 
Stříbrná Lhota č. p. 1167, Mníšek pod Brdy
       
Mníšek pod Brdy – Stříbrná Lhota



POZNÁVÁME KRÁSY MIKROREGIONU MNÍŠECKO

KLÍNEC
Historie obce
Obec se nachází na západní straně Brd, na náhorní 
planině mezi Jílovištěm a Mníškem pod Brdy 

v údolním zářezu potoka Korábka, tekoucího do 
Bojovského potoka. Obec Klínec byla založena 

pravděpodobně roku 1309. Klínec byl majetkem 
královské komory, přesto zde měl významná práva 

blízký benediktýnský klášter na Ostrově u Davle. Ještě za života 
Václava II. dostal část královského lesního újezdu v okolí Klínce 
zbraslavský klášter cisterciáků. Větší zájem o tuto zalesněnou oblast 
podnítil dar královny Elišky Přemyslovny, která roku 1319 odevzdala 
Klínec zbraslavskému klášteru i s okolním lesem, kde se těžilo zlato 
a polodrahokamy. V lesích okolo Klínce se kdysi také hojně pálily milíře. 
V předhusitském období (pravděpodobně již v polovině 14. stol.) založil 
zbraslavský klášter u Klínce panský dvorec. Podle předpisů cisterciácké 
řehole měly být řádové dvorce poněkud vzdáleny od pohanských 
vesnic. Proto si zbraslavští mniši zvolili u Klínce výhodné místo v úrodné 
a dosud nevyklučené oblasti, vzdálené od poddanské i nápravnické 
usedlosti asi 250 m cesty (dnes č. p. 1). Využili půdy okolních doubrav 
a bučin, které postupně měnili na ornou půdu (nejúrodnější v obci), 
a tak pravděpodobně již v tomto období vnikla pole klášterního dvorce 
hluboko do lesa Pekla, nedávno předtím narušeného těžbou zlata. 
Výnosnost klíneckých rýžovišť tehdy již poklesla a vrchnosti nezbývalo 
nic jiného, než se i zde věnovat zemědělství. V období třicetileté války 
(1618-1648) byla obec, na rozdíl od sousední Líšnice a Řitky, uchráněna 
před zničením. Napomohla tomu poloha Klínce mimo stezku spojující 
hlavní město království s jižními Čechami. Roku 1887 protnula lesy 
na okraji Klínce železnice vedoucí z Prahy na Dobříš. Později zřízená 
vlaková zastávka leží asi 1 kilometr od vsi. Prakticky od začátku provozu 
je trať využívána při rekreaci Pražanů. Ti od období „první republiky“ 
v okolí obce postupně vybudovali několik chatových osad a vtiskli obci 
rekreační charakter. Roku 1959 byl položen základní kámen zdejší školy 
a 1. září roku 1961 byla zahájena výuka (do této doby docházeli žáci do 
líšnické školy). Nyní je budova využívána mateřskou školou.
Jméno obce 
Název Klínec (ve starších dobách, v podstatě až do poloviny 20. stol. 
se psalo Klinec) se většinou odvozuje od polohy obce, která je vklíněna 
do terénu, či že původní ves tvořila jakýsi „klín“, stavení na obou březích 
potoka vytvořila podobu klínu. Někteří autoři (Antonín Profous, Místní 
jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny II, Praha 1949) 
předpokládají, že se jedná o zdrobnělinu podstatného jména klín – 
tedy pruh země v podobě klínu – a současně se domnívají, že vzniklo 
z obecného podstatného jména klínec, tzn. kousek země.
Těžba zlata v okolí Klínce 
Založení Klínce je spojeno s těžbou zlata a polodrahokamů. Památkou 
této těžby jsou kopečkovité útvary zvané pinky a jámy zvané sejpy, 
které se hojně vyskytují v okolních lesích. Jejich výskyt dal vzniknout 
místnímu názvu „Pinkousy“. Zalesněné údolí pod obcí je pozůstatkem 
po těžbě zlata. Dodnes je v terénu patrný náhon, který přiváděl do dolu 
vodu z rybníků pod vsí. Ve skalním hřbetě, který odděloval povrchový 
důl od potoka, je ve skále vylámána asi 100 m dlouhá odvodňovací 
štola „Čertovka“. Celé údolí je dílem středověkých havířů.
Období světových válek
Těžkým obdobím pro obec byly obě světové války. V první padlo na 
frontě 12 klíneckých občanů. Jeden občan, pan Jaroslav Dvořák, byl 
členem italské legie. V období druhé světové války se v obci objevil 
udavač, díky němu nebylo možno organizovat odbojovou činnost. 
Celou válku ale působil divadelní kroužek, který svými vystoupeními 

utužoval vlastenecké cítění občanů. Počátkem května 1945 byl v Klínci 
ustaven revoluční národní výbor, jehož sídlo bylo v restauraci „Stop“ 
na dobříšské silnici. V revolučním národním výboru pracovali mimo 
jiných pan Schleier, F. Mestek a F. Petrák, spolupracovali místní kupec 
J. Velek a hajný A. Urban, kteří vyzbrojeni loveckou puškou odzbrojovali 
mladé nezkušené německé vojáky, prchající z vojenského cvičiště nad 
Štěchovicemi. Ke konci války se na území obce zdržovala ruská vojska.
Významné osobnosti v obci 
Kolem roku 1871 se začala budovat tradice klínecké nebo podbrdské 
keramiky. Hrnčířskou dílnu v Klínci založil pan Antonín Šimůnek. Ze 
začátku vyráběli užitkové nádobí, hrnce, pekáče. Zákazníci si pro zboží 
jezdili do dílny a část se rozvážela do obchodů. Ve 30. letech minulého 
století se začaly dílny mechanizovat, měli větší počet zaměstnanců, 
používali zatáčecí formu, takže se netočilo jen ručně na kruhu, výroba 
se zrychlila a byla velká konkurence. V té době začal keramiku malovat 
akademický malíř Zdislav Hercík, který dal keramice podobu s typickými 
nezaměnitelnými vzory, převážně přírodních motivů. Později naučil 
malovat pana Hrubého z Klínce, který pak v dílně působil až do 50. let, 
kdy byla dílna zavřena. Na tradici dědictví svých předků před několika 
lety zdárně navázaly keramička Magdaléna Brožová a výtvarnice Ivana 
Švarcová.
Boháč Zdeněk , * 3. 1. 1933, † březen 2001
Český historik a historický geograf. V r. 1957 absolvoval obor historie na 
FF UK. V letech 1957-1965 vedoucí oddělení historické geografi e 
Historického ústavu ČSAV v Praze. Průkopník komplexního studia dějin 
středověkého osídlení, feudální pozemkové držby a demografi ckého 
vývoje českých zemí (Dějiny osídlení středního Povltaví v době 
předhusitské, 1978); v l. 1976-1985 a od roku 1990 předseda Komise 
pro historickou geografi i ČSAV. Zabýval se též českými církevními 
dějinami (Poutní místa v Čechách, 1995; Topografi cký slovník k církevním 
dějinám předhusitských Čech). Přední organizátor česko-lužické kulturní 
spolupráce, 1975-1991 předseda Sekce pro studium lužickosrbské 
kultury při společnosti Národního muzea v Praze, od roku 1991 předseda 
Společnosti přátel Lužice; autor průvodce Sasko-Lužice (1989) s úvodem 
do lužickosrbských reálií a knihy České země a Lužice (1993). 
Památky na doby minulé a architektonické zajímavosti obce 
Kaplička – nachází se nad menším z místních rybníků. Neslouží 
k bohoslužebným účelům. Výzdobu tvoří oltář, obrazy svatých a socha 
svatého Jana Nepomuckého. Na kapli zavěšen zvon.
Křížky – v katastru obce se nachází několik křížků, jež jsou památkou 
původního vyznání obyvatelstva. Dodnes tvoří významný krajinotvorný 
prvek. 
Zemědělské usedlosti – v obci zůstalo zachováno jen několik bývalých 
zemědělských usedlostí (statků). Jsou památkou z období zemědělského 
charakteru naší vesnice a zemědělského využívání krajiny.
Současnost Klínce
Vzhledem k intenzívní výstavbě se obec neustále rozrůstá a nyní má 
625 trvale hlášených obyvatel, 270 rodinných domů a 160 rekreačních 
objektů. V obci je mateřská škola, praktický lékař, 2 prodejny potravin 
a smíšeného zboží, restaurace. Velký význam pro život v obci má činnost 
spolků – dobrovolných hasičů a tělovýchovné jednoty. Oba spolky 
obohacují kulturní život o řadu společenských akcí v průběhu celého 
roku (karneval, pálení čarodějnic, dětský den, vinobraní, posvícenská 
zábava, Mikulášská…). Tělocvična TJ Klínec a fotbalové hřiště nabízí 
občanům Klínce i širokého okolí možnost sportovního vyžití v řadě 
sportovních oddílů.

Markéta Hanáková, místostarostka obce
Literatura: 
Ivana Čornejová, Dějiny Klínce, 2010
Magdalena Brožová, Podbrdská keramika, http://www.podbrdskakeramika.cz/, 2012
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PLES MNÍŠECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V sobotu 22. března 2014 v 19.56 hodin začal ples mníšecké školy, po-
řádaný ROREJSEM a podporovaný Městem Mníšek pod Brdy. Stovka 
účastníků si mohla v zahořanské sokolovně nejen zatančit, ale také se 
pobavit připraveným programem. Zhlédli jsme předtančení ve stan-
dardním stylu i latinsko-amerických rytmech. Zúčastnili jsme se draž-
by školních artefaktů, mezi které patřila třeba lopatka, kterou přikládal 
do kamen F. Háj, či rákoska pomáhající vychovávat nejednu generaci 
studentů. Nechyběla ani dobročinná loterie. O kvalitní hudební dopro-
vod tančících se staral táborský Swing band, čítající třicet hudebníků. 
Program doplnily scénky z těžkého života pedagogů tělocviku, chemie 
a biologie. Výzdobu sokolovny se školní tématikou hlídal a na dodržo-
vání přestávek dohlížel školník Čočkin. Prostě bylo toho tolik, že ples 
utekl jako voda a účastníkům se po jeho skončení moc nechtělo odjíž-
dět připraveným autobusem zpět do Mníšku.

Závěrem zbývá poděkovat sponzorům akce L. Forstereviczovi, P. Kuče-
rovi a fi rmám Koja a Bohemia Interaktiv, díky kterým byl splněn i záměr 
pomoci počítačovému vybavení školy.

David Bílek

NOC S KNIHOU A TVOŘENÍM V NAŠÍ ŠKOLE
Měli jsme Andersenovu noc,
líbilo se to nám všem moc.
Ve škole jsme ve spacáku spali,
soutěže s pohádkami hráli.
Večer v pelíšku si četli,
ráno snídani si snědli.
Užili si plno hrátek, připomněli si spisovatelův svátek.

Stejně jako v minulém školním roce, tak i letos naše třída prožila spo-
lečnou noc ve škole. Sešli jsme se  ve čtvrtek 27. března v podvečer. 
Celé odpoledne až do desáté hodiny večerní bylo vyplněno různými 
činnostmi, tudíž nikdo z nás se nenudil. Pokračovali jsme v nácviku na 
vystoupení v rámci Školní akademie a pak pracovali se sádrou a zho-
tovili si pěkné vázičky s jarními motivy. Společně jsme do květináčků 
zasadili  semínka ječmene, aby nám do Velikonoc obilí vyrostlo. Když se 
venku začalo stmívat, naše škola se proměnila v pohádkový hrad a ve 
třídě se procházeli čarodějové a čarodějky, princezny, Popelka, včelka 
Mája a další... Pro tyto bytosti byly nachystané pohádkové úkoly, které 
radostně a zodpovědně všichni plnili. Děti hledaly v přesmyčkách svá 
pohádková jména, stejně jako Popelka přebíraly hrách a čočku, zkusily 
naučit se a ostatním předvést jazykolamy. Nechyběly ani taneční kreace 
s jablíčkem a židlemi. Před zavrtáním do pelíšků si všichni ještě četli ze 
svých knížek. Děti nezapomněly na základní hygienu a pak se teprve 
ponořily do říše svých snů. Na dobrou noc nechyběl Rákosníček s neza-
pomenutelnou paní Jiřinou Bohdalovou. 

Ráno jsme se společně nasnídali a pustili se zlehka do další práce. Zpes-
třením dne bylo povídání s paní Jahelkovou o netopýrech. O tom, že se 
nám vše povedlo, svědčí výroky dětí: „Bylo to super“, „Moc se mi to líbi-
lo“, „Chtěla bych ve škole spát znova“… O noci ve škole, ale i dalších ak-
tivitách se můžete dočíst na webových stránkách školy a prohlédnout 
si tam spousty fotografi í.

Na závěr bych ráda poděkovala maminkám dětí, které nám připravily 
spousty dobrot.

E. Branná

NOVINKY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Dovolte mi, abych vás informovala o novinkách ve školní jídelně. Po 
dlouhých letech čekání jsme se konečně dočkali částečné modernizace 
našeho pracoviště. Úkolu se zhostil a fi nancoval jej náš zřizovatel Město 
Mníšek pod Brdy. Po jednání s naším kolektivem pracovníků, jaké spo-
třebiče by byly nejvhodnější, jsme dospěli k závěru, že bychom nejvíce 
ze všeho všichni uvítali konvektomat, který nám umožní vařit pestřejší, 
zdravější, kvalitnější a chutnější stravu bez tuku, plnou vitamínů, které 
naše děti potřebují ze všeho nejvíce. Dále byla kuchyň vybavena novou 
nerezovou pánví, ve které můžeme vařit různé druhy omáček, připra-
vovat chutné steaky a také dětmi oblíbené palačinky. Vybraly jsme si 
také nový ponorný tyčový mixér, se kterým můžeme připravovat různé 
chutné krémové polévky, dresinky apod. Také jsme měly radost z nové 
myčky na nádobí se sprchou.      

Veškeré přípravné práce potřebné pro umístění nové technologie byly 
realizovány o jarních prázdninách, kdy děti neměly výuku. Vše se po-
vedlo stihnout v daném termínu. Děkuji touto cestou všem, kteří se 
podíleli na přípravných pracích, všem, kteří instalovali novou technolo-
gii, městu, které fi nancovalo tento projekt a zaměstnancům jídelny za 
fi nální podobu naší kuchyně.

Do jídelníčku byly zařazeny nové recepty české i zahraniční kuchyně, 
strávníci mají k dispozici více ovoce, zeleniny, salátů, mléčných výrob-
ků, pečené moučníky. Po dohodě s paní ředitelkou Mgr. Pažoutovou se 
budou žáci základní školy podílet na sestavě jídelního lístku na měsíc 
květen. Žáci 1. stupně sestaví jídelníček na jeden týden, žáci 2. stupně 
na dva týdny. Celý jídelníček bude ve spolupráci s hlavní kuchařkou do-
laděn tak, aby byly dodrženy výživové hodnoty a spotřební koš. Již teď 
nabízíme pestřejší výběr obědů jak pro školáky, tak i pro ostatní strávní-
ky. Budeme se snažit nezklamat vás ani vaše chuťové buňky.

Dagmar Charvátová, ředitelka ŠJ

BESEDA O VZDĚLÁVÁNÍ 
V polovině března se sešli rodiče a pedagogové na první besedě o vzdě-
lávání, kterou uspořádalo o. s. Pro školu ve spolupráci se základní školou. 
Pozvání přijali i uznávaný dětský psycholog, socioložka Kateřina Tomešo-
vá a ředitel gymnázia Dobříš. Závěry a postřehy z více než dvouhodinové 
diskuze poslouží jako podklady k výroční konferenci, která je naplánová-
na na konec roku.
Dalším tématem, které občanské sdruženíí připravuje, je otázka „co je 
a není alternativou ve vzdělávání?“. Toto setkání proběhne v posledním 
květnovém týdnu, sledujte webové stránky města a facebookový profi l.

Marek Inderka

Na fotografi i zleva Jiří Kastner, Václav Mertin, Kateřina Tomešová, 
Michaela Pažoutová a Marek Inderka

Školy, školky
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Školy, školky

Pojďme si připomenout, co se 
událo se začátkem roku a během 
druhého pololetí v naší škole.

V lednu proběhla výtvarná soutěž, 
jejímž námětem byla pohádková 
nebo fi lmová postava. Zúčastnili 
se všichni žáci a všichni se také 
společně podíleli na jejím vyhod-
nocení, na základě anonymního 
hlasování byly v každé katego-
rii (předškolní děti, 1. stupeň 
a 2. stupeň) odměněny tři nej-
lepší výtvory. Všechny práce jsou 
k vidění v prostorách školy. Za-
čátkem února vyjeli žáci 2. stupně 
v rámci projektového dne na SPŠ 
stavební Josefa Gočára v Praze 4, 
kde si mohli prohlédnout a zkusit 
různé stavební činnosti. Akce by 
jim mohla pomoci při výběru bu-
doucího povolání. Protože jsme 
všichni nadšeně fandili našim 
sportovcům na zimní olympiádě, 
jeden den jsme věnovali návště-
vě olympijského parku v Praze 
na Letné. Žáci si zde zasportovali 
a vyzkoušeli řadu z nabízených 
aktivit. 

Pro mladší školní děti a předškolní 
děti proběhla v únoru akce Veselé 
zoubky, kde se žáci seznámili se 
základy dentální hygieny a péčí o 

chrup. V rámci naší účasti v pro-
jektu Ekoškola jsme měsíc únor 
uzavřeli projektovým dnem na 
téma „Třídíme odpad“. Dopoled-
ní program připravili za pomoci 
pedagogů žáci 2. stupně pro své 
mladší spolužáky: vyrobili pro ně 
nádoby na tříděný odpad, aby 
si děti třídění vyzkoušely v praxi, 
proběhla diskuse o významu tří-
dění odpadu, soutěžilo se v eko-
logicky zaměřených hrách, žáci 
byli seznámeni s pravidly chování 
v lese a v přírodě. Celé dopoledne 
bylo završeno zhodnocením akce 
organizátory, tedy žáky druhého 
stupně, a ověřením jejich znalostí 
o třídění odpadu. Den byl ukon-
čen tradičním karnevalem, žáci 
se převlékli do svých masek a rej 
mohl začít. 

Po jarních prázdninách jsme se 
odpočatí opět vrhli do práce.
V měsíci čtenářství jsme využili 
programu místní knihovny, dě-
kujeme tímto milým knihovni-
cím za program a vřelé přijetí. 
Rádi jsme také přijali pozvání paní 
Jarolímkové na divadlo, které se 
konalo dne 10. dubna v Kultur-
ním domě v Dobříši. Představení, 
kterého se spolu s námi zúčast-
nili také děti z Jedličkova ústavu, 
připravili žáci ZŠ Stará Huť. Diva-
dlo bylo nádherné a na závěr se 

všichni s chutí naučili nové tance 
a písničky. Vše bylo ještě umoc-
něno sladkým pohoštěním z dílny 
p.Jarolímkové. Děkujeme za krás-
ný zážitek.

Začátkem dubna jsme žili pří-
pravou na Velikonoce, kdy žáci 
vyzdobili krásně školu a připravili 
i drobné dárky pro rodiče. S pro-
bouzejícím se jarním počasím 
pilně trénovali na turnaj ve vy-
bíjené, který se uskutečňuje ve 
spolupráci se Základní školou 
praktickou Dobříš. V souvislosti 
se zaměřením školy na ekologic-
ké aktivity jsme připravili na Den 
Země úklid okolí školy, zahrady 
u knihovny a dalších prostor, kam 
chodí na vycházky družina. V květ-
nu nás čeká organizace okresního 
kola lehkoatletického čtyřboje 
pro žáky se zdravotním postiže-

ním. Naplánovány máme i další 
akce, které napomáhají žákům 
rozvíjet se v mnoha oblastech, 
jak vědomostních, tak kulturních, 
fyzických, sociálních apod. Ale 
o tom až příště…

V rámci dalšího vzdělávání peda-
gogických pracovníků a ve spolu-
práci se Vzdělávacím institutem 
Středočeského kraje organizu-
jeme ve škole dne 9. května pro 
naše pedagogy i pedagogy okol-
ních škol akreditovaný seminář 
na téma „Komunikace ve škole“. 
Tento seminář se nám podařilo 
zajistit zdarma a věříme, že jeho 
účastníci si odnesou do své další 
práce mnoho důležitých a potřeb-
ných poznatků.  

Mgr. Lenka Volfová, Základní škola 
Komenského 886, Mníšek pod Brdy

1. dubna jsme s radostí přivítali děti 
i rodiče v naší nově otevřené lesní 
školce Sedmikvítek v ulici Na Kvíkal-
ce. V tento čas již máme za sebou 
první týdny a těšíme se na další dob-
rodružství.
A jak vypadají naše společně prožité 
dny?
Ráno se scházíme v týpí, kde roz-
děláme oheň. V kruhu kolem ohně 
se přivítáme, trochu si zazpíváme, 
muzicírujeme nebo za doprovodu 
rytmických říkanek cvičíme. Potom 
mezi námi koluje mluvící skřítek, 
kterému se klidně můžeme svěřit 
s čímkoliv. A pokud to chceme říct 
nahlas, mluvíme nahlas :-). Na závěr 
si navzájem pomocí říkanky popřeje-
me hodně radosti a síly na naši příští 
výpravu a vyrážíme do lesa.
Na čerstvém vzduchu rychle vyhlád-
ne, proto většinou svačíme hned na 
kraji lesa, u rodiny lesních skřítků 
Šiškových. S touto rodinkou si užívá-
me spoustu legrace, dovádíme, po-
vídáme si s nimi, hrajeme pařezové 
divadlo. Do lesa si s sebou nosíme i 
hudební nástroje - chřestidla, píšťal-
ky, bubínky. A kdykoliv máme chuť, 
můžeme zpívat a muzicírovat. Les 
nám nabízí mnoho dalších možnos-
tí – lezeme po stromech (podle toho, 
jak jsme velcí a jak sami dokážeme), 
stavíme a vylepšujeme skřítkům 
a vílám domečky, sbíráme šišky a 
kůru stromů na rozdělávání ohně, 
pozorujeme brouky, včely, čmeláky 
a motýly. Moc rádi posloucháme 
zpěv ptáků a zkoušíme poznat, který 
ptačí pán k nám zrovna promlouvá.. 

Už jsme měli tu čest potkat na cestě 
pana Skorohada Slepýše nebo ještěr-
ku vyhřívající se na kameni. Baví nás 
hry na Indiány, zdolávání kopců, pře-
skakování pařezů. Už jsme zkoušeli, 
jak se cítí opravdoví provazochodci 
na laně nataženém mezi dva stromy. 
Když cestou potkáme věci (odpad-
ky), které do lesa nepatří, sbíráme 
je, protože víme, že příroda si s nimi 
sama poradit neumí. Možná díky 
naší školce budou mníšecké lesy 
brzy mnohem čistější.
Po dobrém obědě si čteme pohádky, 
odpočíváme v týpí nebo si hrajeme 
na zahradním pískovišti. Pro nejbližší 
dny plánujeme tvorbu zeleninového 
záhonku, na který se moc těšíme, 
protože naše vlastní zelenina nám 
bude jistě náramně chutnat.
Děkujeme všem dětem, rodičům, 
prarodičům i našim příznivcům – 
zkrátka všem, kteří se s námi v neděli 
6. dubna zúčastnili slavnosti vynáše-
ní Morany. Díky tomuto tradičnímu 
rituálu jsme se symbolicky rozloučili 
s paní Zimou a teď si užíváme krásné 
jarní dny. Krásné jaro vám všem!

Za lesní školku Sedmikvítek
Průvodkyně dětí Petra Pešičková
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Obecně prospěšná společnost Mag-
daléna funguje již více než 16 let 
a za tu dobu se rozsah jejích služeb 

znatelně rozšířil. Není to jen léčba v terapeu-
tické komunitě na Včelníku či programy 
primární prevence, které zná mládež z mní-
šecké základní školy. Nárůst počtu klientů 
zaznamenávají psychiatrické ambulance, 
rozvíjejí se nízkoprahové služby pro závis-
lé nebo program následné péče. Jaký byl 
minulý rok a jaká témata nyní Magdalénu 
zaměstnávají, o tom dále mluví její ředitel, 
MUDr. Petr Nevšímal.

V roce 2013 se potvrdila kvalita našich 
služeb, protože hned několik z nich pro-
šlo náročnou certifi kací, mimo jiné terénní 
programy, terapeutická komunita aj. Cer-
tifi kace znamená, že naše služby splňují 
náročná kritéria týkající se například od-
borné kvalifi kace pracovníků, přístupu ke 
klientům, zázemí služeb, atd. Současně 
jsme v uplynulých měsících navázali spolu-
práci na odborné úrovni i v oblastech, kde 

tomu tak dříve nebylo: zástupci Magdalény 
jsou v čele dvou odborných sekcí asociace, 
která sdružuje organizace poskytující služ-
by osobám ohroženým závislostmi. Může-
me tak ovlivňovat směr, kterým se tento 
obor ubírá.

Co se za dobu, kdy se Magdaléna věnuje pre-
venci a léčbě závislostí, změnilo?
Když jsme s činností Magdalény začínali, vě-
novali jsme se pouze drogově závislým. Teď 
naše služby nabízíme i klientům s dalšími typy 
závislostí, například alkoholismem. A větší dů-
raz klademe na léčebnou, zdravotní péči než 
na péči sociální. Typ klientely a návazně naše 
činnost odpovídá tomu, v jakém světě se po-
hybujeme. Příkladem je například problema-
tika patologického hráčství - narůstá počet 
klientů, kteří se potýkají s tzv. gamblingem. 
Když Rada vlády pro koordinaci protidrogo-
vé politiky na situaci v oblasti patologického 
hráčství zareagovala vypsáním mimořádného 
grantu, mohli jsme nabídnout naše zkušenos-
ti. Díky tomu vznikla publikace „Gambler – 
a co s ním?“.

Podle iniciativ, které se tématu omezení ha-
zardu věnují, má Česká republika největší 
koncentraci hazardních přístrojů na světě 
a automaty se „prohází“ zhruba 20x tolik, než 
následně přijde v rámci přerozdělování daně 
z hazardu do obecního rozpočtu. V čem se pa-
tologické hráčství odlišuje od jiných závislos-
tí? 
Pointa je v tom, že tato závislost může zůstat 
velmi dlouho skryta před okolím. Může se 
stát, a často se stává, že rodina či blízké okolí 
problém nezaregistruje až do chvíle, kdy při-
jde exekuce kvůli vzniklým dluhům. U jiných 
závislostí se postupné chátrání člověka, na-
příklad v důsledku užívání návykových látek, 
nedá tak snadno přehlédnout. 

Léčí se gambling lépe či hůře než například zá-
vislost na drogách? 

Díky tomu, že tato závislost zůstává dlouho 
skryta, je daleko hůře ovlivnitelná v časných 
stádiích, která jsou velmi podstatná pro efekti-
vitu léčby. Motivem pro léčbu jakékoliv závis-
losti jsou okolní subjekty: manžel či manželka, 
děti, rodiče, zaměstnavatel. A když si problé-
mu nikdo nevšimne, prvotní známky rozvoje 
závislosti se nepoznají. Závislostní mechanis-
mus se více vryje do duše člověka a hůře se 
s ním pracuje, hůře se toho zbavuje. Člověk, 
který se chce závislosti zbavit, se musí svému 
okolí nepřetržitě otevírat. A to je často kámen 
úrazu: být nepřetržitě „pod kuratelou“, stále se 
odhalovat před svými nejbližšími, to je věc, 
která je bytostně nepříjemná. 

V čem tkví důvody, že počet gamblerů narůs-
tá? A kde je řešení?
Problematice gamblingu se u nás přikládá 
stále ještě malý význam. Ve světě je státem 
mnohem více regulován, u nás tomu tak zatím 
není. Dosud evidentně platí obdobný princip 
pro stát jako pro obce – peníze z hazardu slou-
ží k doplňování rozpočtu namísto toho, aby 
se systematicky uvažovalo o tom, jak šetřit –
fi nance i zdraví občanů. Z peněz, které z hazar-
du plynou, by navíc neměly být fi nancovány 
podezřelé podniky, ale například prevence, 
fi nance by se mohly přelít přímo do určitého 
fondu, z něhož by byly fi nancovány programy 
pro školy a podobné aktivity. A souběžně mu-
síme být v předstihu před pohybem v proble-
matice závislostí – prioritou musí být vzdělá-
vání lidí, kteří pracují s dětmi. Právě oni mají 
možnost mnohé negativní jevy včas odhalit 
a pomoci řešit. 

V Praze 8, kde bydlím, bylo na základě občan-
ských iniciativ vyvoláno referendum o hazar-
du. Trvalo asi dva roky, než se političtí před-
stavitelé probrali a vyhlásili referendum, zda 
chceme nechat lidi zbídačovat nebo ne. Každý 
soudný člověk musí říct, že to k ničemu není, 
stát u bedny a nechávat hrát automat. Zábava 
je přece tam, kde člověk trvale neprohrává.
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Rozhovor

ZÁBAVA JE TAM, 
kde člověk trvale neprohrává

Bylo před půlnocí, když Michal vyšel z herny. Ještě před hodinou byl v balíku, mohl se sebrat a třicet tisíc by ho hřálo 
v kapse. Ráno by je vložil na účet. Bylo by to dost na dlužný nájem. Ale před hodinou bylo dost, dost málo. „Co sis 
myslel?“, řval na sebe, aby ho nikdo neslyšel. „Že vyhraješ milión?“, pokračoval ve svém vzlykání. Je to začarovaný kruh. 
Vyhraješ. Máš radost. Jsi v euforii. A chceš cítit ještě větší radost. Větší euforii. Je to adrenalin. Nevidíš. Neslyšíš. A pak 
prohráváš. Bráníš se. Děláš všechno, abys zase vyhrával.

Kvůli manželovi jsme se během tří let stěhovali osmkrát. V době nejhlubšího zoufalství, a do té pobyt na ubytovně 
určitě patří, jsem sama před svými problémy byla úplně ochromená. Žila jsem v domnění, že chráním to nejdraž-
ší v mém životě. Děti. Pomáhala svému muži. V pronajatém bytě, na ubytovně, v azylovém domě, kdekoliv. Vždyc-
ky jsem uměla pomáhat druhým. Z dnešního pohledu a drsně nabytých zkušeností vím, že pomoc není to, co jsem 
poskytovala. Pomáhat půjčováním peněz, placením dluhů a přitom nechránit vlastní já, to je cesta do pekel. Pomá-
hat vlastnímu manželovi, ano. Stát po jeho boku, ano. Ale jen, pokud bude on sám chtít pomoci se svou závislostí 
něco dělat. Pomoci na cestě k odborné léčbě. To je jediná a skutečná pomoc, která existuje.

Ukázka z knihy Gambler – a co s ním?, kterou Magdaléna, o. p. s. vydala v roce 2013. Skutečný příběh gamblera 
doprovází jeho dnešní pohledy, postřehy jeho blízkých a odborné komentáře. Kniha je k dispozici na stránkách 
www.magdalena-ops.cz (v elektronické podobě) a také k zapůjčení v mníšecké knihovně. 

Jak se reguluje hazard:

Pravomoc k rušení interaktivních videoloterijních terminálů (IVT, tzv. hrací automaty) má pouze ministerstvo fi nancí, které je povolilo. Obec 
může projevit vůli k jejich regulaci obecně závaznou vyhláškou, ale jako správní orgán může jednat právě jen ministerstvo. Pokud obec má či 
přijme vyhlášku, ministerstvo fi nancí je povinno ihned zahájit správní řízení o odebrání povolení. 

(Z příručky „Hazard ve vaší obci lze konečně regulovat“, kterou v roce 2013 vydaly organizace Brnění, Občané proti hazardu a Transparency 
International.) 

Zpracovala Zora Kasiková, Magdaléna, o. p. s.

V roce 2013 se potvrdila kvalita našich služeb, 
protože hned několik z nich prošlo náročnou 
certifikací, mimo jiné terénní programy, tera-
peutická komunita aj. Certifikace znamená, 
že naše služby splňují náročná kritéria týkající 
se například odborné kvalifikace pracovníků, 
přístupu ke klientům, zázemí služeb, atd. Sou-
časně jsme v uplynulých měsících navázali 
spolupráci na odborné úrovni i v oblastech, 

kde tomu tak dříve nebylo: zástupci Magda-
lény jsou v čele dvou odborných sekcí aso-
ciace, která sdružuje organizace poskytující 
služby osobám ohroženým závislostmi. Mů-
žeme tak ovlivňovat směr, kterým se tento 
obor ubírá.
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SKALKA ZNĚLA V NEDĚLI 13. DUBNA HUDBOU
V neděli 13. dubna byla v sále kláštera na Skalce slavnostně zahájena vý-
stavní sezóna. Vernisáži výstavy obrazů Milana Eberla předcházel kon-
cert smyčcového tria ve složení Pavel Hůla a Lucie Sedláková (housle) 
a Martin Sedlák (violoncello). Posluchači, kteří zaplnili sál do posledního 
místečka, viděli účinkující hned dvakrát - jednou „naživo“ a podruhé na 
plátně - jejich portréty na stojanech vedle pódia. Brilantní hudební pro-
dukci, zakončenou efektní směsí melodií z Bizetovy Carmen v úpravě 
pro smyčcové trio, odměnilo publikum bouřlivými ovacemi.

Zážitek z nádherného koncertu pokračoval vernisáží výstavy děl Milana 
Eberla, jenž je bez nadsázky mistrem ve ztvárnění hudebních motivů. 
Ty jsou jednou ze stěžejních částí jeho tvorby a na Skalce je představuje 
ve skutečně reprezentativní kolekci. Expozici doplňuje několik portrétů 
herců (např. Františka Filipovského), zátiší a krajinných motivů.

V kostelíku sv. Maří Magdalény se pak od 17 hodin odehrála vernisáž 
úplně jiného charakteru. Své práce v kompozici „ušité na míru“ výstav-
nímu prostoru kostelíka zde představují žačky Večerního výtvarného 
kursu při ZUŠ Řevnice Lenka Havlíčková, Vendula Tropová a Zuzana 
Hrdinová pod vedením Filipa Černého. Vernisáž byla doplněna verši 
Pavla Jonáka v podání autora, na saxofon zahrál Jan Grunt.

Obě výstavy budou přístupny do 11. 5. 2014 - v sobotu, neděli a svátek 
od 10 do 17 hodin, v úterý až pátek od 13 do 17 hodin.

Jarmila Balková, MKS

ZVEME VÁS NA VERNISÁŽE 
KVĚTNOVÝCH VÝSTAV NA SKALCE
V interiéru kostelíka sv. Maří Magdalény představí své obrazy František 
Plzák z Řevnic.

Narodil se v Náchodě v r. 1943, od 
pěti let žil v Praze na Smíchově, 
žádnou uměleckou školu nikdy 
neabsolvoval. Kreslení a malování 
jej sice bavilo, ale víc jej to táhlo ke 
sportu. V Řevnicích, kam jezdil na 
prázdniny a víkendy, ho zaujal řev-
nický malíř Ing. arch. Weis, který 
malovával v plenéru v okolí řeky 
Berounky. Malý František vydržel 
dlouho stát u jeho stojanu, pozo-
rovat ho a nasávat vůni olejových 
barev... To pan Weiss tehdy, aniž 
o tom věděl, zasadil zrnko, které 
začalo klíčit až po padesáti letech.

V té době se František Plzák dožil důchodového věku a tělo už odmítalo 
sportovat. A tak – jak říká, „aby po něm zbylo něco, na co se dá snad 
dívat“ – se snaží zachytit na plátno oblíbené motivy. Jsou to především 
krajiny – rád maluje okolí řek, lesy, mořskou hladinu, ale také zvířata – 
hlavně psi, kočky a koně. Oblíbil si také starou techniku – letadla, lodě 
a parní lokomotivy – a občas maluje i portréty. 

Má za sebou několik společných výstav (dvě v Berouně, tři Radotíně 
a Řevnicích) a jednu samostatnou v Dobřichovicích. 

Na vernisáž jste zváni v pátek 16. května v 17 hodin, 
výstava potrvá do neděle 8. června. 

V sále kláštera bude vystavovat svá díla Radka Kuželová z Prahy.

Narodila se v r. 1968 ve Vrchlabí. Olejomalbu, litografi i a další grafi cké 
techniky studovala pod vedením Václava Benedikta (Mařákova škola). 
Soukromě dále studovala hyperrealistickou malbu v ateliérech Niny 
Mainerové, pod vedením MgA. Miloše Englbertha a MgA. Jindřicha 
Hájka. V současné době žije a tvoří v Praze. 

Oblíbeným žánrem Radky Kuželové je impresionismus a exprese. 
Během více než dvaceti let umělecké tvorby prošla různými tvůrčími 
obdobími - od klasických zátiší a portrétů přes krajinomalbu dospěla až 
k vyjádření niterných duševních stavů člověka, plných symboliky, které 
lze považovat za její osobní poselství světu. Část své tvorby stále věnuje 
fi gurálním poloaktům. 

Na Skalce se představí zejména svou krajinářskou tvorbou - motivy 
převážně z jižní Francie, Andalusie, Andorry, Itálie, Polska i domovských 
Čech.

Na vernisáž jste zváni v neděli 18. května v 15 hodin. 
Pro seniory a pohybově omezené občany bude na Skalku v tento den 
vypraven autobus s odjezdem ve 14.15 od Domova pro seniory na 
Skaleckém nám., resp. 14.30 h. z nám. F. X. Svobody.
Výstava potrvá do neděle 8. června. 
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AMERICKÉ JARO NA SKALCE
Loňský koncert americké zpěvačky Lynn Eustis na Skalce, který se 
uskutečnil v rámci hudebního festivalu Americké jaro v sále kláštera 
na Skalce, se setkal s nadšeným ohlasem posluchačů. Také organizátoři 
festivalu, Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka, byli s prostředím 
a srdečnou atmosférou koncertu velmi spokojeni. Proto projevili zájem 
uspořádat zde opět jeden z koncertů letošního, v pořadí již devátého 
ročníku festivalu. Tentokrát na Skalce vystoupí sopranistka Melanie Gall 
za doprovodu českého kytaristy Tomáše Hanzlíčka, který se představí 
rovněž jako sólový virtuos.

Sopranistka 
Melanie Gall 
(Kanada/USA) 
v současné době 
působí především 
v New Yorku. Její 
široký repertoár 
zahrnuje operní role, 
šansony i tradiční 
písně. Koncertovala 
již v desítkách zemí 
od zemí severní 
a jižní Ameriky přes 
Afriku až po evrop-
ská jarní turné na 
jaře 2011 a 2012.

Kytarista Tomáš Hanzlíček 
Vystudoval obor kytara na Kon-
zervatoři v Plzni u prof. Zdeňky 
Holé v roce 1996. Během studia 
byl fi nalistou několika meziná-
rodních soutěží a zúčastnil se ky-
tarových seminářů pod vedením 
světově uznávaných lektorů.
V roce 2000 byl přijat na AMU do 
třídy prof. Milana Zelenky. Během 
studia pokračoval v koncertní 
činnosti jak sólové, tak i komorní.
 Vystupuje  s českými i zahraniční-

mi interprety (spolupráce s Bohemia Guitar Quartet,  turné s americ-
kým trumpetistou Paulem Bhasinem, americkou sopranistkou Lynn 
Eustis, hobojistkou Kristen Cooper aj.). Věnuje se také swingu a jazzu.

Cílem festivalu Americké jaro je šířit dobré jméno USA prostřednictvím 
hudby a mluveného slova (v návaznosti na odkaz Antonína Dvořáka, 
jehož jméno symbolizuje česko-americkou spřízněnost).

Koncert se uskuteční v neděli 11. května 2014 od 16 hodin. Dobro-
volné vstupné bude věnováno na obnovu areálu Skalka.

Na Skalku bude vypraven pro seniory a pohybově omezené občany 
autobus s odjezdem v 15.15 od Domova pro seniory na Skaleckém 
nám., resp. 15.30 h. z nám. F. X. Svobody.

Jarmila Balková, MKS

Latinskoamerická hudba se v poslední době stala velmi oblíbenou nejen k poslechu, ale zejména těmi, 
kdo se rádi nechají strhnout k tanci v rytmech rumby, salsy, bachaty či cha-chy.

Na české scéně vám tento atraktivní hudební styl může představit skupina Mezcla Orquesta, složená z ku-
bánských a českých profesionálních hudebníků, která u nás působí od roku 2008. Její interpretace tohoto 
žánru prostřednictvím skvělých umělců, moderním způsobem s prvky jazzu, funky a dalších stylů, má 
nezaměnitelný osobní rukopis. Ten je podtržen hlubokým, sametovým hlasem kubánské zpěvačky Tandy, 
která je tváří skupiny.

Kapela vydala v listopadu autorské CD s názvem “Quiero”, na němž najdete zmíněné rytmy. Jejich tempera-
ment a nálada vás okamžitě přenesou do teplého Karibiku. Účinkovala na mnoha koncertech, festivalech, 
charitativních akcích, tanečních párty v latino stylu a na dalších společenských akcích. Její vystoupení 
bude vyvrcholením letošních mníšeckých Staročeských májů – 17. května na náměstí F. X. Svobody. 
 MKS

LATINSKOAMERICKÉ RYTMY V MNÍŠKU

Mníšek pod Brdy 
vás zve na 14. ročník 

PĚVECKÉ SOUTĚŽE 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

od 5 do 18 let

BRDSKÝ KOS 2014

Soutěž se uskuteční 
v zahradě Státního zámku 

Mníšek pod Brdy

v sobotu 31. května 2014

Předsedkyní poroty bude 
zpěvačka a herečka

Zora Jandová.

Soutěž se koná pod záštitou 
Petra Digrina, 

starosty Mníšku pod Brdy.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 
V PONDĚLÍ 19. KVĚTNA 2014.

Propozice, přihláškový 
formulář a další informace 

získáte na adrese 

brdskykos@mnisek.cz
nebo na www.mnisek.cz,
nebo na FB – Brdský kos
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9. ROČNÍK MNÍŠECKÉHO
FESTIVALU VÍNA

Letošní zima nám žádné mimořádné zimní 
radovánky nenabídla. Takže jsme už netrpěli-
vě vyhlíželi jaro a nebudete mi to věřit, někteří 
z nás netrpělivě vyhlížejí už i léto. K nim pat-
řím i já. Ne, že bych se netěšila z rozkvetlých 
stromů, ale chystáme s přáteli z Občanského 
sdružení Klubu přátel dobrého vína 9. ročník 
Mníšeckého festivalu vína, a protože si festival 
drží stále dobrý zvuk, tak chceme samozřej-
mě dostát dobré pověsti i letos. Za přípravou 
festivalu stojí řada nadšenců, kteří vše dělají 
bez nároku na honorář! Jsme milovníci vína – 
a když si vezmete, že u zrodu vinic v Čechách 
stála svatá Ludmila a po ní i Karel IV., tak mys-
lím, že nestojíme na špatné straně. 

Také letos jsme oslovili významné instituce, 
které nás podpoří. Je to především Český roz-
hlas, Agentura CzechTourism, Vinařský fond 
a já doufám, že nebudou sami. Stále na tom 
pracujeme. Zatím nemám žádnou zprávu, ale 
věřím, že i naše město ocení propagaci, kterou 
mu akcí děláme. Co ale vím už dnes, je to, že vy-
stavovatelů bude letos 25 a mám radost, že už 
od ledna se sami hlásí, protože mají rádi atmo-

SKALKA SVÍTILA 
MODŘE
V noci z 1. na 2. dubna se 
na podporu lidí s autis-
mem kostelík sv. Maří Mag-
dalény na Skalce rozsvítil 
modrou barvou. Akce Roz-
sviťme se modře konaná 
v mezinárodním měřítku 
připomíná 2. duben jako 
Světový den porozumění 
autismu – modrou barvou 
se v tuto noc rozzáří mno-
ho budov po celém světě, 
včetně významných archi-
tektonických ikon. Letos 
se sice k akci připojila roz-

svícením luceren modrou barvou i budova Parlamentu ČR, přesto ohlas akce zůstává v Čes-
ké republice minimální. Proto jsme rádi, že se nám, přes všechny technické obtíže, nakonec 
podařilo kostelík nasvítit a Mníšecko se tak symbolicky připojilo k celému světu. Poděkování 
v tomto směru náleží především paní Pavle Duchoňové a panu Miloši Navrátilovi. 

Věříme, že tato akce přispěje ke zvýšení povědomí o této závažné a přitom časté poruše dětské-
ho mentálního vývoje. 
 Vendula Kettnerová

BESEDA O BRDECH VZBUDILA 
VELKÝ ZÁJEM 

Špendlík by nepropadl mezi návštěvníky be-
sedy nazvané Tajemná místa Brd a Podbrd-
ska, kterou v úterý 18. března 2014 pořádalo 
mníšecké kulturní středisko ve spolupráci s 
městskou knihovnou. Navzdory velmi nepří-
větivému počasí se na akci vypravilo více než 
šedesát zájemců.

Fotografka Marie Holečková promítala své 
překrásné fotografi e ze známých i téměř ne-
známých míst Brd a jejich blízkého okolí a spo-
lečně se spisovatelem Otomarem Dvořákem 
je doprovázeli poutavým komentářem. Nej-
více zaujaly záběry z dlouho nepřístupného 
Vojenského prostoru Jince - zřícenina hradu 
Valdek, veřejnosti nepřístupný zámeček Tři 
trubky a další turistické „lahůdky“. Téměř půl 
druhé hodiny trvající přednáška nabitá fakty 
a spoustou praktických tipů na výlety poslu-
chače zaujala a poprávu odměnili oba hosty 
velkým potleskem. Samozřejmě nemohly chy-
bět ani autogramiáda a odpovědi na všechny 
individuální dotazy.

Věřme, že se s Marií Holečkovou a Otomarem 
Dvořákem ještě v Mníšku uvidíme - třeba při 
příležitosti křestu jejich další společné knihy, 
na níž pan spisovatel právě „fi nišuje“... 

Jarmila Balková, MKS

Kultura, společnost
sféru našeho festivalu. Určitě i letos oceníme 
my pořadatelé bezchybnou spolupráci s mní-
šeckými hasiči. Profesionalita a spolehlivost je 
jim vlastní. Pánové, už dopředu děkujeme! 

Samozřejmě, že na atmosféře festivalu má 
nemalý podíl její hudební složka. Po pár poku-
sech jsme zjistili, že Čechy nejsou zpěvavé tak 
jako Morava, a proto zveme dixielandové ka-
pely a když přijdete, tak poznáte, že to k sobě 
báječně jde. Hrát k dobré náladě bude letos 
Classic Jazz Memorial. Letos navíc máme pro 
návštěvníky festivalu opravdu krásné překva-
pení. Festival vína v Mníšku pod Brdy přijde 
pozdravit světoznámá mezzosopranistka Edita 
Adler. Myslíme i na návštěvníky, které dopro-
vázejí děti. Ty si mohou celé odpoledne užívat 
ve výtvarné dílně známé mníšecké výtvarnice 
Zuzany Zápalové. Součástí festivalu je soutěž o 
Šampiona festivalu (to bude práce odborníků 
sommeliérů) a také soutěž o nejkrásnější eti-
ketu. Tu každoročně posuzují významní malíři, 
jen na ukázku bych jmenovala ty, kteří už u nás 
byli - Kristiana Kodeta, Ivu Hüttnerovou nebo 
třeba Štěpána Mareše. 

Připravujeme pro návštěvníky ještě jedno pře-
kvapení, ale to neprozradím, protože jednání 
jsou teprve na začátku, ale možná se některý 
z návštěvníků díky Mníšeckému festivalu vína 
podívá i někam hodně dál než jen do areálu 
Káji Maříka, kde každoročně festival pořádá-
me. Tak jenom připomenu, že Mníšecký fes-
tival vína bude letos v sobotu 21. června a já 
se těším, že se tam spolu uvidíme. Určitě bude 
krásně a už od 11 hodin tam s námi můžete 
být až do večera. Velmi si cením toho, že zá-
štitu nad 9. ročníkem festivalu v Mníšku pod 
Brdy přijala místopředsedkyně Senátu České 
republiky paní Miluše Horská. 

Srdečně vás zve

výkonná ředitelka 
Mníšeckého festivalu vína, 

hlavní sommeliérka OS KPDV
 PhDr. Jiřina Rosáková

Zveme vás na první přednášku 
z nového cyklu

„HOVORY M“

na téma 
„MNÍŠEK, JAK JEJ NEZNÁTE“.

Přednáška se koná
v úterý 6. května 2014 

v 19 hodin
v sále MKS V Lipkách.

Milan Minařík, Robert Izák a hosté
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Kultura, společnost

VZPOMÍNKA NA KOUZELNÉHO 
DĚDEČKA
Člověk žije svůj život, čas plyne, věci se dějí, 
lidé přicházejí a odcházejí a vzpomínky zůstá-
vají. Mnoho jich je zasunutých někde v mlha-
vé paměti, ale každý máme nějakou opravdu 
živou, cennou a nejmilejší vzpomínku. A já se 
s vámi dnes podělím o tu svoji. Dědeček jako 
z pohádky, usměvavý a laskavý, to byl Jan 
Šťastný, můj děda.

Říkával: „Jsem jako ten Honza z pohádky. 
A ten byl šťastný. Zrovna jako já.“ Když se dal 
do vyprávění o svém mládí, ani jsem neduta-
la. Na kamnech v kuchyni měl většinou krajáč 
s kozím mlékem, na kterém se tvořil škraloup. 
„Sylvičko, nechceš? “ Nechtěla jsem.

Sedával v parádním pokoji, v ruce pero a psal. 
Na stěnách kolem dokola byly knihy, staré 
hodiny s alabastrovými sloupky odbíjely čas. 
Ve vile „Vlasta“ v Řevnicích žil se svojí dcerou 

Milenou a vnoučaty Miluškou a Láďou. Jak já 
jim tehdy záviděla, že mohou dědečka vidět 
každý den. Bydleli jsme až za Plzní, v Plasích, 
a o prázdninách jsme jezdili na chatu do Třebá-
ně. Pěšky do vily to byl pořádný kus, ale to mi 
vůbec nevadilo. Hlavně, že jsem mohla strávit 
chvilku se svým dědečkem.

Bylo nás 8 vnoučat. Ota, Charlotta, Eda, 
Sylvia – od dcery Drahomíry, Láďa, Milena – 
od dcery Mileny a Jana s Karlem – od dce-
ry Jany. Čas od času nás všechny sebral a šel 
s námi lesem, starou cestou, na Skalku. Tam 
nám vyprávěl historky o kraji, sedě na své oblí-
bené lavičce, vychutnával si pohled na městeč-
ko pod Skalkou. Možná znáte a četli jste jeho 
„Městečko pod Skalkou“. Mohla bych vyprávět 
dál, ale vše nejde vtěsnat do řádků.

Tak mějte krásný den a možná se potkáme ně-
kdy na Skalce...

Sylvia Šírová, vnučka Jana Šťastného

Městské kulturní středisko
vás zve na besedu s vnučkou 

JANA ŠŤASTNÉHO
paní SYLVIÍ ŠÍROVOU
a jeho vnukem, panem 

LADISLAVEM BEDŘICHEM,

která se uskuteční v sále MKS 
V Lipkách

ve čtvrtek 22. května 2014 
v 19 hodin.

 

Budou se promítat staré fotografi e, 
které nám přiblíží osobnost jednoho
z našich nejvýznamnějších rodáků, 

autora „Městečka pod Skalkou“.

Těšíme se na vás!

A my paní Sylvii Šírovou bereme za slovo - to, 
co se nevtěsnalo do řádků, nám snad dopoví 
na besedě v kulturním středisku, kde se s ní 
rádi ve čtvrtek 22. května v podvečer sejdeme. 
Budou se promítat staré fotografi e, mnohé 
z nich skutečně unikátní... a paní Sylvie nám 
určitě ráda odpoví na naše zvídavé otázky. 
Městečko pod Skalkou, to je – jak říkáváme – 
bible všech mníšeckých patriotů. Patříte k nim 
i vy? Tak určitě přijďte!

A pokud se chcete někdy potkat na Skal-
ce, tak možná budete mít příležitost v pátek 
16. května v podvečer, na vyhlídce poblíž kos-
telíka a kláštera, na místě, kde rád sedával. Zde 
instalovali členové jeho rodu před deseti lety 
pamětní destičku. Milovníci Mníšku, Skalky 
a ti, kdo mají pana Jana Šťastného rádi a jsou 
mu vděčni za to, co pro Mníšek vykonal, si 
zde v 18 hodin krátce připomenou, že právě 
16. května 1884 se v Mníšku, v chudé hrnčířské 
rodině, v domku čp. 45 Na Drahách, narodil. 
V chodbě kláštera si pak budou moci prohléd-
nout malou prezentaci, kterou k výročí pana 
Šťastného připravili manželé Zdeněk a Sylvia 
Šírovi.

Tak na viděnou na Skalce a v kulturním stře-
disku!

Jarmila Balková 

Oblíbené místo Jana Šťastného na Skalce
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DĚTI, HURÁ DO ZÁMKU!
Pohádkový svět a zámek Mníšek, to patří dohromady. Chcete potkat 
kladné i záporné pohádkové bytosti? Protože ty všechny do světa po-
hádek patří. My ale víme, že dobro vždy nad zlem zvítězí, ze žádných 
zástupců pohádkové říše strach mít nemusíme. Bílá paní, skřítek nebo 
trpaslice, vodník, čert či princezna? Račte si vybrat, každého z nich u nás 
můžete zahlédnout. 

„Milé děti, bojíte se čarodějnic? Ale to vůbec nemusíte!“ tvrdí ježibaba 
na koštěti zabydlená v Kouzelném sklepení zámku. Lítá hned nad vstu-
pem a dohlíží ostřížím zrakem na ostatní kolegy z pohádek. Je to tako-
vá dobrá duše, která hlídá, aby byli všichni na svém místě a nic se jim 
nestalo. Není to žádná taková, co strká děti do pece, ani taková, která 
čaruje zlými zaklínadly. Naopak je velmi kamarádská a také jde s dobou! 
Má totiž docela moderní dopravní prostředek. Její plastové létací koště 
je model Nimbus 1900. Je vybaveno klaksonem a mělo i řadící páku. 
Když se ulomila, uměla si chytrá ježibaba poradit. Opatřila koštěti křídla 
a v případě, že přestane fungovat motor, koště jednoduše plachtí! Naše 
ježibaba ale nemá jméno! Kdo jí ho vymyslí?

V květnu nás kromě víkendů čeká také státní svátek. Děti mají 8. května 
volný den ze školy a všechny pohádkové bytosti na zámku se těší, až za 
nimi zavítají na dětské prohlídky. Těšte se hlavně na zámecké skřítky. 
Je jich tu plno hodných, zlobivých i lumpačivých. Všechny je potkáte 
na prohlídkách Putování za zámeckými skřítky. A jestli chcete kromě 
skřítků potkat i čerta nebo princeznu, nebojte se a sejděte za nimi do 
Kouzelného sklepení. 

Kromě prohlídek se skřítky vás v květnu čekají i prohlídky Cesta za 
pohádkou, při kterých budete muset v každé komnatě hledat ukryté 
pohádky, anebo Podvečerní prohlídky, během nichž potkáte dokonce 
i bílou paní a anděla ve věži. Ten se chystá všechny děti povýšit do 
šlechtického stavu!

Květnový program prohlídek pro děti:
  čtvrtek 8. května - Putování za zámeckými skřítky a Kouzelné skle-
pení
  sobota a neděle 10. a 11. května - Putování za zámeckými skřítky 
a Kouzelné sklepení
  sobota a neděle 17. a 18. května - Cesta za pohádkou a Kouzelné skle-
pení
  sobota 24. května - Podvečerní prohlídky s andělem a bílou paní 
a Kouzelné sklepení
  neděle 25. května - Putování za zámeckými skřítky a Kouzelné skle-
pení
  sobota 31. května - Cesta za pohádkou a Kouzelné sklepení

Máte rádi písničky a soutěže? Přijďte v sobotu 31. května fandit do zá-
mecké zahrady. Koná se další ročník pěvecké soutěže Brdský kos, ve 
které vystoupí mladí zpěváci, a přísná, ale spravedlivá porota je bude 
hodnotit. Čekají na vaši podporu!

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšek pod Brdy

DĚTSKÝ DEN NA ZÁMKU PLNÝ ZÁBAVY
Děti, chtěly byste si 
zasoutěžit, užít si plno 
zábavy a her? Navštivte 
zámeckou zahradu na 
Mezinárodní den dětí 
v neděli 1. června. Za-
hrada bude plná po-
hádkových zastavení, 
soutěží a úkolů! Jste ši-
kovné, chytré a vytrva-
lé? Někdo více a někdo 
méně, ale to vůbec ne-
vadí. Pro všechny, kteří 
si chtějí hrát a užít napl-

no svůj den, jsou přichystané zkoušky rychlosti, bystrosti i dovednosti. 
Určitě uspějete a rozhodně vás nemine odměna! 

A co jsme pro vás přichystali až dosoutěžíte? Úplně novou dětskou pro-
hlídku zámeckých komnat, ve kterých bydlela paní hraběnka před sto 
lety. Prohlídka se jmenuje Mazlíčci a zvířátka šlechtických pánů. Dozví-
te se tam mnoho zajímavých věcí o tom, jaká domácí zvířata chovali 
na zámcích a v oborách, jestli už dávní králové znali velbloudy a zeb-
ry a zda si zámecké děti hrály s nějakými domácími mazlíčky. Víte, že 
na Mníšku měly děti doma rosničku? Bydlela v malé klícce v dětském 
pokojíčku. Děti pak chytaly mouchy a brouky, aby měla rosnička dost 
krmení. Jestlipak vy se dobře staráte o svá domácí zvířátka? Přijďte se 
k nám 1. června pochlubit!

 Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšek pod Brdy

SLAVNÝ MUZIKÁL V PROSTORÁCH ZÁMKU
Blíží se příjemné letní dny a k nim určitě neodmyslitelně patří večerní 
romantika a představení pod otevřeným nebem. I to vám zámek Mní-
šek může nabídnout. V romantickém prostředí  zámeckých exteriérů se 
můžete pobavit při zhlédnutí známého muzikálu Noc na Karlštejně.

Všichni si jistě vybavíme fi lm plný písní, který byl natočen na motivy di-
vadelní hry Jaroslava Vrchlického. Film s hvězdným obsazením, úžasný-
mi melodiemi od Karla Svobody a posledními skladbami Jiřího Štaidla 
spatřil světlo světa v roce 1973 a natočil ho režisér Zdeněk Podskalský. 

„Hoja hoj, hoja hoj, v králi máme zastání“, „Řekl lásko má, já stůňu“, „Asi 
do věží, asi do věží“, všechny tyto melodie zazní i ve dnech 8. a 9. srpna 
večer na zámku Mníšku pod Brdy. A co se vlastně dozvíme? Jak to bylo 
na Karlštejně se slavným zákazem vstupu žen do jeho prostorů. Dle 
známého muzikálu nesměly ženy za hradby královského hradu vstoupit 
vůbec. Ale hned dvě tento císařův zákaz porušily! Jak to s nimi nakonec 
dopadlo? Přijďte se podívat a třeba si i zabroukat známé melodie spolu 
s ostatními.

Předprodej a rezervace vstupenek na oba dny bude zahájen již 1. června.

OKÉNKO DO HISTORIE ZÁMKU - PRVNÍ SOUKROMÍ MAJITELÉ
V roce 1487 přišli do Mníšku Vratislavové z Mitrovic, kteří na králi Vla-
dislavu Jagellonském získali osvobození od manských povinností 
a potvrzení dědičné držby. Stali se tak prvními soukromými majite-
li mníšeckého panství, které se na téměř 200 let stalo jejich rodovým 
sídlem. Původní hrádek přestavěli v renesančním duchu, ale radovat se 
z něj mohli jen do třicetileté války. Roku 1639 tu řádila švédská vojska, 
která pod vedením generála Johana Banéra vypálila nejen renesanční 
zámek, ale i městečko s kostelem. Zmíněný generál pobral svou boha-
tou kořist, kterou získal rabováním v dobré polovině Čech, a vydal se na 
cestu zpět do své domoviny. Budiž nám útěchou, že svého kořistnicky 
nabytého majetku si příliš neužil, neb již za dva roky zemřel na selhání 
jater. Inu, bez vína se středověký generál určitě dlouho neobešel.

A co si Mitrovicové počali se svým zničeným zámkem? Rozhodli se do 
něj už neinvestovat a zámek neopravovat. Místo toho čekali na kupce, 
který se našel v roce 1655. Víte snad, který šlechtic si v tomto roce za-
koupil Mníšek, postavil nový zámek a zvelebil celé panství?

Pokračování historického okénka čekejte opět v příštím vydání.

 Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšek pod Brdy

Kultura, společnost

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČTENÍ PŘÍBĚHŮ Z BIBLE 

KONCERT MNÍŠECKÉHO CHRÁMOVÉHO 
SBORU 

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO NEJMENŠÍ 

17. května  od 14. hodin  

              POŘÁDÁ: 
Římskokatolická farnost 
      v Mníšku pod Brdy  
                    a 
Křesťanské společenství   
                  Praha 



Historie

ÚSEK OPEVNĚNÍ 
LINIE B8 – Mníšek 
v roce 1938 

Situace v Evropě a obzvláště v Německu 
si vyžádala, aby vládní vojenští předsta-
vitelé začali posilovat armádu. Bylo roz-

hodnuto o výstavbě pevnostních linií v před-
pokládaném směru útoku nepřítele. V okolí 
Mníšku byla započata výstavba vnitrozemní 
linie B8 – tzv. Pražské čáry, která byla vybu-
dována k obraně hlavního města Prahy. Linie 
měřila 112 km a vedla od Mělníka přes Velvary, 
Slaný, Smečno, Novou Huť pod Nižborem, Be-
roun, Hlásnou Třebáň až po hřebeny Brd. Náš 
úsek navazuje na úsek B7 u Červeného kříže, 
kde pět objektů přehrazovalo hlavní hřebe-
novou cestu pod kótou 548 (Červený kříž). 
Z lesního masivu byla linie vedena otevřeným 
prostorem před Stříbrnou Lhotkou a dále přes 
údolí Bojovského potoka, nad nímž znovu 
vstupovala do lesa. Mezi Stříbrnou Lhotou 
a komunikací Mníšek – Kytín bylo navíc vlože-
no šest objektů druhého sledu.

  Z toto údolí Bojovského potoka bylo uzavře-
no čelními palbami druhosledových řopíků 
s kamenným tarasem těsně nad řečištěm. Dva 
řopíky palbami přehrazovaly silnici Mníšek – 
Kytín.

Od komunikace Mníšek – Kytín stoupala linie 
v jednom sledu lesem a postupně se stáčela 
k Malé Svaté Hoře, před níž se větvila do dvou 
sledů uzavírajících hlavní Strakonickou silnici 
a o kus dále záhyb železniční trati Vrané nad 
Vltavou – Dobříš. Podél Novoveského potoka 
pak linie pokračovala ve dvou sledech k Nové 
Vsi a odtud v jednom sledu asi 1,5 km dále 
údolím k rozhraní s navázaným úsekem B29. 
Řopíky stavěné v lesním porostu měly normál-
ní odolnost, objekty v otevřeném terénu byly 
zesílené.

Stavební úsek B8 byl zadán 19. července 1937. 
Vybetonováno bylo 56 objektů stavební fi r-
mou Ladislav Sirový Praha XVI. Výkopy objektů 
byly zahájeny na Brdském hřebenu a stavba 
pokračovala od severu na jih. První objekt byl 
betonován 27. srpna a poslední 3. prosince 
1937. V požadavcích na personální složení plu-
ku pro pražskou čáru jsou uvedeny zajímavé 

postřehy. Pro posádky těchto opevnění měli 
být vybíráni příslušníci z tzv. velké Prahy. Mělo 
být použito místních příslušníků, a to z osad 
před pásmem opevnění směrem k nepříteli. 
Částečnou mobilizací 20. 5. 1938 armáda zvý-
šila početní stavy z 180 tisíc na 371 tisíc mužů. 
Při obsazování pražské čáry bylo mužstvo 
5. a 28. pěšího pluku posíleno příslušníky praž-
ského praporu SOS.

Po vyhlášení mobilizace 23. září 1938 ve 22.30 
hodin Češi nastupovali hrdě k boji za existenci 
své vlasti. Po rozhodnutí plnění Mnichovské 
dohody 30. září postihla armádu a obyvatel-
stvo obrovská deziluze. Část jednotek nastou-
pila na pozice pražského předmostí až po 1. říj-
nu, kdy už Němci obsazovali pohraniční území. 
Po okupaci zbytku ČSR v březnu 1939 ztratilo 
opevnění Pražská čára smysl. Němci ze stra-
chu využití pevnůstek při protiněmeckém po-
vstání pouze 3 měsíce po zřízení protektorátu 
přikročili k likvidaci veškerého opevnění. Na 
území protektorátu bylo odstřeleno celkem 

2170 lehkých objektů. Náklady na výstavbu 
úseku B8 byly 1 593 000 Kč.

Zbytky řopíků lze vysledovat v lesních úsecích, 
v obydlených oblastech není po linii téměř 
stopy. Na úseku B8 u hřebenové cesty protíná 
lesní porost několik dochovaných pozorova-
cích a střeleckých průseků. Pro tyto účely bylo 
pokáceno v úseku B8 10 338 m³. Jít po stopách 
opevnění je nejvhodnější v období vegetační-
ho klidu.

Zradou a následnou demobilizací našeho voj-
ska tato opevnění ztratila význam.

Čerpal jsem z různé vojenské literatury, osob-
ního archívu i z vyprávění pamětníků.

Milan Minařík

Opevnění – linie B8

18

p

Unikátní fotografie pobořeného bunkru, úsek B8 na hřebeni U kříže

Výplata žoldu vojákům před Sokolovnou na horní části náměstí, 
den před podepsáním Mnichovské dohody
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PRO DOSPĚLÉ
BENDER, Aimee
ZVLÁŠTNÍ SMUTEK 
CITRONOVÉHO KOLÁČE
Půvabný rodinný román 
o podivuhodné dívce a její 
zvláštní rodině, prodchnutý 
dojemně melancholickou 
atmosférou.

DAVOUZE, Marta                                                                                                             
DŮM V BRETANI
Úsměvné příhody české 
publicistky, rodačky z Prahy, která 
se jako dospělá žena podruhé 
provdala do Francie, do prostředí 
bretaňského venkova.

GALBRAITH, Robert
VOLÁNÍ KUKAČKY
Napínavý, rafi novaně vystavěný 
detektivní román o vyšetřování 
smrti topmodelky přibližuje 
atmosféru současného Londýna.

HŮLOVÁ, Petra
MACOCHA
Nový, bezpochyby nejosobitější 
a nejosobnější, text Petry Hůlové 
prakticky rezignuje na vyprávění 
příběhu a v mnoha ohledech 
překračuje četná tabu dosud 
v literatuře ctěná.

MAHMOODY, Mahtob
NA ÚTĚKU
Dnes už dospělá Mahtob 
Mahmoodyová, dcera autorky 
bestselleru Bez dcerky neodejdu, 
s odstupem více než čtvrt století 
vzpomíná, jak drama své rodiny 
prožívala coby malé dítě.

VÁŇOVÁ, Magda
BABÍ LÉTO 
V Babím létě se postavy ocitají 
v různých polohách života, od 
tragických až po komické, a 
autorka jim svým humorem 
pomáhá nacházet kladné nebo 
dokonce šťastné východisko.

PRO DĚTI
FRYČOVÁ, Ilona
VELKÉ UŠI A DLOUHÉ NOHY
Velké uši má jeden, dlouhé 
nohy ten druhý. Gifi  a Kimbo - 
kamarádi ze savany. Potkají se u 
jezera, brzy se spřátelí a prožívají 
rozpustilá i trochu nebezpečná 
dobrodružství. 

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
HRAVÁ ŠKOLA: HŘÍČKY SE 
SLOVÍČKY
David s Adélkou jsou nemocní, 
a tak jim hrozí nuda. Naštěstí je 
tady tatínek, který umí vymyslet 
ty nejlepší slovní hry na světě.

MANDÍK, Igor
PUFÍK Z POHÁDKOVÉ LHOTY
Za devatero horami a devatero 
řekami leží městečko, kam chodí 
děti jen ve snu. Kdo ho navštíví, 
zažije úžasná dobrodružství a 
potká podivuhodné bytosti i 
zvířátka. 

MOTLOVÁ, Milada
MANČÍ A JONÁŠ
Koťátka Mančí a Jonáš žijí v 
domečku u laskavého Pána a  
hodné Paní a prožívají všelijaká 
dobrodružství.

Výpůjční doba

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

Pro dospělé:  
Pondělí   800 – 1100   1200 – 1700

Středa     800 – 1100

Čtvrtek   830 – 1100   1200 – 1800

Pro děti:  
Úterý     1200 – 1400 

Středa    1200 – 1700

KNIHOVNA Mníšek pod Brdy

Kultura, společnost

PANELÁK
Pamatuji si na první panelák v Mníš-
ku. Nemohu to tvrdit s jistotou, ale 
myslím, že to byla škola. Tenkrát 
nová škola. Já do školy v Mníšku ne-
chodil, ještě jsem byl ve věku, kdy 
mi čisovická stačila. S partou kluků 
jsme se vypravili na cestu, abychom 
spatřili ten div světa: panelák byl 
vynález Sovětského svazu, to tvrdila 

naše paní učitelka. Abych byl korektní: soudružka učitelka. Byli jsme mladí, 
jo - děti, chodili jsme krajem velké dálky, nikdo si toho nevšímal, byla to 
doba, kdy se rodiče o své děti počali zajímat a hledat je až po setmění. Pa-
neláková škola nám vyrazila dech. Velká okna, nad kterými byly jakési štuky 
a plochá střecha, což nebylo v té době běžné, byla ozdobena jakýmsi zábra-
dlím s kulatými otvory. Žasli jsme tiše a každý jsme v klidu přemýšlel, komu 
o tom zázraku budeme vyprávět. 
Jenže jak život běžel, zjistil jsem, soudružka učitelka lhala. Panelák nebyl 
vynalezen v Sovětském svazu, ale spíše se k nám nastěhoval ze západu. To 
jsem po mnoha letech zjistil a dokonce jsem jeden rok ve Frankfurtu v pat-
náctipatrovém bydlel. A jestli si myslíte, že Jižní Město či Černý Most je něco 
unikátního, to jste ještě nebyli v Paříži.
Ale kdo vlastně paneláky vynalezl? Nebyli to náhodou indiáni z Mesa Verde 
v jihozápadní oblasti Colorada? Anasazi? 
V roce 1993 jsme podnikali cestu Amerikou, Los Angeles, Las Vegas, Denver, 
Grand Canyon. Cestou z Denveru, ke Grand Canyonu, jsme přijeli do podiv-
ného, hornatého, těsně zalesněného, rozpukaného kraje, s mnoha roklina-
mi drsné krásy. Zdálo se, že tu svět končí, prostíral se od obzoru k obzoru 
na vysoko položené plošině, což tu vybudovaly prastaré síly, když se tvořil 
severoamerický světadíl. Byli jsme více jak 2000 metrů nad hladinou moře. 
Mesa Verde (zelený stůl) se pojednou jako přízrak zjevil před námi v nedo-
hledné dáli rovné silnice, na které horký vzduch neustále kreslil nesčetné 
fata morgány. Tato se však po hodinách jízdy projevila jako skutečnost. Ještě 
dalších 600 metrů se hora zvedala nad okolím. Pocit tísně, osamocení, ano 
- i strachu pojednou ustoupil a naši mysl naplnila úcta k tomuto „Zelenému 
stolu“. To jsme však ještě netušili, co nás čeká. 
Nikdy bychom tento kraj nenašli, kdybychom neměli cestu naplánovanou 
německým automobilovým klubem. Však ani vystěhovalci, dobyvatelé ame-
rického západu, o něm dlouho neměli zdání. Roku 1888 hledali Charlie Mason 
a Richard Wetherill, oba kovbojové z Mankos, zatoulané stádo koní, když ob-
jevili domy v obrovských skalních útulcích, v jakýchsi obřích převisech. 
Ale nepředbíhejme naši cestu, která tu na úpatí Mesa Verde počala stoupat 
a zaručeně již nebyla jak nalinkovaná, rovná. Neskutečné serpentiny se vi-
nuly po jejím svahu a protože okolí byla rovina, nebylo žádného výhledu do 
kraje - chvilkami jsem měl pocit, že řídím letadlo. Jednou vpravo, jindy vlevo 
bylo pouze nebe, nekonečné, hluboké a nepředstavitelně modré. Bylo tro-
chu děsivé, že jsme skoro nepotkali žádná auta. Neměli jsme zdání, co by-
chom si počali, kdybychom měli nějakou nepříjemnou příhodu. Stoupání se 
pocitově táhlo hodiny. Naše okolí skrývalo pod stromy, podobajícími se bo-
rovicím, růžové skály. Temně zelené jehličí, růžové skály a nekonečný oceán 
modrého nebe, ostrý vzduch, který se - když jsme na jednom odpočívadle 
zastavili - nedal při námaze dýchat, pálící slunce. Kdybychom nepřijeli po 
dobře udržované silnici, asi by se nám zdálo, že jsme na světě sami. Posléze 
jsme dojeli na vrchol. Zde nás čekalo informační středisko a pár turistů.
Onen pan Richard Wetherill, stálo tu na pěkné informační tabuli, se ten-
krát po objevu tohoto místa počal věnovat průzkumu a pan Gustaf Nor-
denskjöld, když poslal do Švédska 600 vykopávek, docílil 26. června 1906 
ochrany bývalých obydlí Anasazi indiánů, kteří tu žili. Přibližně 600 let po 
Kristu bylo toto místo hustě osídlené a indiáni tu žili v „pit houses“, neboli 
jeskynních domech. Nikdo neví, odkud přišli a kam zmizeli. Tyto panelákům 
podobné domy objevili ve 12. století Navajo indiáni, v té době také tato 
kultura docílila vrcholu své doby. 
Vydali jsme se od chytré tabule směrem, kde se domy měly nacházet. 
K našemu údivu jsme posléze hleděli do hlubokého kaňonu, jehož protější 
strana tvořila obrovský převis. „Podívej,“ zašeptala moje žena, „sídliště, No-
vodvorská…“ 
Domy byly bez střech, protože o tuto ochranou funkci se postaraly převisy 
kaňonu. Než jsme počali sestupovat do hloubky, oznámila nám zase jedna 
chytrá cedule, že se nacházíme ve vysokých polohách a proto není vhodné 
pro starší osoby vystavovat se námaze.
A tak nás opět zahřálo v daleké cizině, v jihozápadní oblasti Colorada, naše 
Zlaté město, tentokrát novodvorským panelákům podobné pueblo Anasa-
zi indiánů. S úctou jsem hleděl na stavební umění takzvaných primitivních 
indiánských kmenů. Obdivoval se jejich hliněným nádobám na zásoby, na 
vaření, na vodu…

Arnošt Valeš, Stříbrná Lhota

Výtvarné odpoledne 
v městské knihovně se 
vydařilo, tyto krásné 
zajíčky vyrobily děti ze 
školní družiny.

MLADÝ VĚDEC SE VĚNUJE VODĚ
KMD Mladý vědec při MC Oáza se na svých hodinách věnuje tématu Ekolo-
gie i tématu Voda a její vlastnosti. Byli jsme obdarování společností 1. SčV 
a.s. (Veolia voda), a to kufříkem - učební pomůckou „Tajemství vody“. Děku-
jeme a máme z toho velikou radost. Malou laboratoř v kufříku jsme již hned 
vyzkoušeli v praxi.
Čekaly nás pokusy, při kterých jsme zjistili, zda se dají kapaliny smíchat, po-
mocí ledu jsme vytvářeli páru, předvedli jsme si kouzelnický pokus s kost-
kou ledu, sirkou a se solí, pokusili jsme se o vyrobení teploměru. Nejmenším 
se povedlo fi ltrování vůně a větší odzkoušeli i nanofi ltraci vody pomocí fi l-
trační membrány. Důležité bylo i to, že si děti uvědomily, kolik vody spo-
třebujeme na jedno umytí rukou a jaký je problém s pitnou vodou v jiných 
krajinách.
K tématu voda a dalším pokusům s kufříkem Veolia se budeme pravidelně 
vracet, například i při vysvětlení principu spojených nádob, sifonu, nebo při 
měření hladiny vody....

Anička Čišková a Mladí vědci z Mníšku
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Sport a společnost

MNÍŠEČTÍ STOLNÍ TENISTÉ 
SKLÍZEJÍ ÚSPĚCHY
„Dne 19. ledna 2014 proběhly 
v Ořechu Okresní přebory mládeže 
ve stolním tenise. Dvojnásobnou 
šampionkou se stala 11letá Natálie 
Cmíralová - a to jak v kategorii nej-
mladších žáků, tak v kategorii dívek 
bez rozdílu věku. Pozoruhodného 
úspěchu dosáhl další talent z Mníš-
ku Ondra Manda, který na svém 
prvním turnaji obsadil krásné čtvr-
té místo. Starší kluci měli ve svých 
kategoriích těžkou práci, nicméně 
jak Martin Šír mezi staršími žáky tak 
Kája Kalbáč mezi dorostenci vybojo-
vali pěkná pátá místa...“

Tato zpráva, kterou jsme do redakce 
před časem dostali, byla podnětem 
k tomu, abych tři mladé úspěšné 
tenisty oslovila. Od doby, kdy jsme 
dostali zmíněnou zprávu, docílili 
dalších úspěchů. Věřím, že i čtenáře 
Zpravodaje bude zajímat, jak začali 
sportovat, jak se jim ve sportu daří 
a čeho chtějí dosáhnout.

Kdy jste začali se stolním tenisem? 
Ondra Manda (9): Sportuji od 
malička, pingpong jsem začal hrát 
v září 2013.
Martin Šír (14): Se stolním tenisem 
jsem začal asi před čtyřmi roky.
Natálie Cmíralová (11): Před dvě-
ma lety.

Co vás na tomto sportu zaujalo?
Ondra: Všechno! Mám rád, když se 
do něčeho trefuji a musím to pře-
pinknout na určité místo. Také rád 
smečuji.
Martin: Líbí se mi tempo a napína-
vost hry až do samého konce utká-
ní.
Natálie: Je to hra pro dva hráče a to 
se mi líbí.
Tento sport jste si vybrali sami, nebo 
vás k tomu někdo vedl?
Ondra: Vybral jsem si ho sám.
Martin: Tento sport jsem si vybral 
sám.
Natálie: Stolní tenis jsem si vybrala 
sama, protože se mi líbil.
Jak často a jak dlouho trénujete?
Ondra: Trénuji 2x týdně hodinu 
a půl, ve čtvrtek a v neděli.
Martin: Na trénink chodím většinou 
2x týdně a trénuji vždy asi 2 hodiny.
Natálie: 3x týdně od 4 do 8 hodin.
Jakých úspěchů jste už dosáhli? 
Ondra: Zatím jich moc nebylo, 
i když se dá říct, že se postupně 
zlepšuji. Na svém prvním turnaji v 
lednu 2014 v Ořechu jsem byl čtvrtý 
a na dalším, v Roztokách, jsem byl 
na třetím místě. Nejlépe jsem dopa-
dl v březnu na turnaji v Ořechu, kde 
jsem v kategorii nejmladších žáků 
zvítězil.
Martin: Můj zatím největší úspěch 
byl letos v únoru na turnaji mlá-
deže v Roztokách, kde jsem skon-

čil na 2. místě ve starších žácích.
Jinak bývám mezi 4. až 6. místem.
Natálie: Byla jsem už víckrát první.

Máte ještě nějakého dalšího koníč-
ka? 
Ondra: Tenis, badminton, atletiku.
Martin: Ještě mě baví hrát tenis, 
badminton a v zimě rád lyžuji.
Natálie: Ano, tenis.
Jak to všecko stíháte? 
Ondra: Mám to rozdělené. Některé 
kroužky mám dva v jednom dni.
Martin: Netrénuji každý den, takže 
to stíhám dobře.
Natálie: Stíhám to bez problému.

Myslíte, že v Mníšku jsou pro spor-
tovce vytvořeny dostatečné pod-
mínky?

Ondra: Ano, mám tu tenis i pinčes.
Martin: Ano. Myslím, že si každý 
může najít sport, který ho bude 
bavit.
Natálie: Myslím, že jsou.
Jaké máte plány do budoucnosti?
Ondra: Chtěl bych být dobrý tenista 
nebo pingpongista.
Martin: Chtěl bych svou hru neu-
stále zlepšovat a získat co nejvíce 
dobrých umístění.
Natálie: Dostat se na olympiádu.

Za redakci i čtenáře Zpravodaje vám 
všem přeji, aby se vám vaše přání 
vyplnila a měli jste hodně úspěchů, 
a to nejen ve sportu. 

S Ondrou, Martinem a Natálií 
si povídala Jarmila Balková

NPB - DALŠÍ PŘÍLEŽITOST ZASE ZA ROK
Na startu letošního již šestého ročníku závodu 
Noční přechod Brd se i přes nepříznivou před-
pověď počasí sešlo 15 týmů o celkovém objemu 
39 pochodujících… Tento rok jasně ukázal, že 
k vítězství a nároku na putovní pergamen není 
nutně potřeba být vytrénovaný běžec na dlouhé 
tratě. Rádi bychom se s vámi teď podělili o naše 
nejen sportovní zážitky z trasy.

Sraz všech uchazečů o vítězství byl ve 20.00 hodin 
velitelského času v sále mníšeckého kulturního 
střediska. Zde nám byly odtajněny dosud nezná-
mé informace o trase a především o kontrolních 
bodech, které měly být nápovědou pro rozluště-
ní tajenky. Všechny týmy byly následně zapsány 
do startovní listiny a byl nám poskytnut SOS te-
lefonní kontakt spolu se záchovnou dávkou v po-
době energetické tyčinky. Následoval strategický 
brífi nk a hromadný přesun na odjezd speciální 
autobusové linky do prostoru startu, kterým se 
pro letošní rok staly prostory vlakového nádraží 

v Řevnicích. Debaty, proč si každý tým měl vzít 
s sebou desetilitrový kyblík a tenisový míček,
 stále neustávaly. Proč zrovna tyto dvě rekvi-
zity, to se dozvíte stejně jako my až na konci 
závodu. 

Očekávané se stalo skutečností a než stačil vy-
startovat první tým, počasí dostálo své předpo-
vědi a začalo pršet jako z konve. Krátce po startu 
za tmy, v dešti a s kyblíkem v ruce nás čekala další 
nástraha připravená Chossém - každý dostal za 
kalhoty uvázaný nafouknutý balónek, s úkolem 
donést ho nepoškozený do cíle. Pokud v cíli ne-
byl balónek vcelku, byly týmu připočteny trestné 
minuty k celkovému času. Dalším již zmíněným 
úkolem bylo vyluštit tajenku závodu, nápovědy 
k ní se ukrývaly na kontrolních místech hluboko 
v houštinách lesa. Aby toho nebylo málo, tak vli-
vem vytrvalého deště se všechny brdské stezky 
staly potoky a bažinami, kde bylo velmi snadné 
uváznout. Každý ze závodníků se snažil vybírat 
si ideální cestu - ovšem po čase se ukázalo, že je 
toto naprosto zbytečné.

Zpočátku se zdálo, že letošní ročník akce bude 
spíše za trest než za odměnu, ale výsledkem 
bylo, že každý ze závodníků si závod velmi užil 
i přes veškeré nástrahy, které bylo nutné zdolat. 
A k čemu jsme potřebovali kyblík a míček? Ani ve 
snu nás nenapadlo, že tato rekvizita je nástroj, jak 
zpomalit všechny ty, jejichž taktika byla běh a až 
v samém cíli šlo o to, přemístit míček z bodu A do 
kýble, který se nacházel v bodě B.

Děkujeme všem zúčastněným. Patří jim naše 
uznání za to, jak si s šestým ročníkem NPB po-
radili. Blahopřejeme také vítěznému domácímu 
teamu Malině a Arnymu, jejichž úspěch byl osla-
vován do časných ranních hodin.

Tohoto závodu se tento rok účastnili závodníci 
jak z Mníšku a jeho okolí, tak i závodníci z Příbra-
mi a z okolí Rožmitálu. Máš chuť také poměřit 
svoje síly? Neváhej a zjisti více o závodě na našem 
webu brdskyzalesak.cz .

Příští rok na startu ahoj… 
Kristýna Skalská

TOPOLOVÁ ALEJ PODÉL ULICE 
ŘEVNICKÁ
Kdo v posledních letech zvedl hlavu a podíval se 
do korun topolů, které lemují pravou stranu ulice 
Řevnická od fi rmy Uher ke garážím, jistě si všiml, 
že koruny stromů prosychají, že jsou v nich zlo-
mené a dokonce i ulomené, visící suché větve.

Topol kanadský, který tvoří základ této aleje, je 
krátkověká dřevina. Do měst byl před desetiletí-
mi sázen zejména pro jeho rychlý růst a poměrně 
úzkou korunu, aby rychle vyplnil uliční či sídlišt-
ní prostory a poskytl funkce, které od městské 
a uliční zeleně očekáváme.

Koruny topolů výrazně prosychají posledních 
dvacet let. Proto naše město v posledních 
15 letech z bezpečnostních a zdravotních důvodů 
nechalo topoly dvakrát prořezat v celkové částce 
přes 1,2 miliónu Kč. Přes veškerou minulou péči 

jsou však v současné době topoly již v takovém 
stavu, že jejich další ošetřování se jeví jako neper-
spektivní. I laik pozná, že topoly na řezy reagují 
poměrně špatně, nové přírůstky větví jsou ve 
srovnání s topoly proti Esmarinu výrazně slabší, 
nezřídka i silnější větve usychají.

Na tomto špatném zdravotním stavu topolů má 
svůj podíl především špatné stanoviště (těžká jí-
lovitá půda), stékání solanky ze zimních posypů 
ke kořenům a také výstavba kanalizace v blízkosti 
kmenů, při které zřejmě byly zpřetrhány kořeny. 
S ohledem na skutečnost, že topolová alej do-
provází ulici s poměrně silným pěším i silničním 
provozem i to, že v blízkosti jsou garáže, město 
přistoupilo k obnově celé topolové aleje. Za stá-
vající topoly bude na podzim vysazena nová alej. 
Ta bude složena z více druhů dřevin: jasanů, javo-
rů, habrů a lip. Tyto dřeviny jsou v našem regionu 
původní a lépe budou snášet stanovištní pod-
mínky v Řevnické ulici. Do ulic velmi odolné dře-

viny, jako jsou například akáty, město vysazovat 
nebude, zejména pro jejich vysokou schopnost 
zaplevelit krajinu (akát je zařazen mezi invazní 
dřeviny).

S ohledem na bezpečnost veřejnosti kácení aleje 
proběhne co nejdříve - začátkem května. Zákon 
o ochraně přírody takové kácení v odůvodněných 
případech umožňuje. Věříme, že veřejnost přijme 
skutečnost, že v daném případě je lepší vsadit na 
ochranu zdraví a majetku, než do podzimu čekat 
s vírou, že se nikomu nic nestane.

Na alej je zpracován posudek certifi kovaným 
arboristou, který topoly již dvakrát prořezával 
a zná dobře jejich zdravotní stav. Tento arborista 
doporučuje celkovou rekonstrukci aleje. Posudek 
je k nahlédnutí na MěÚ Mníšek pod Brdy.

Lucie Vorlová, Pavel Jeřábek
KŽP Rady města Mníšek pod Brdy
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Diskuse, společnost

ZÁMECKÝ RYBNÍK
Jan Šťastný v knize Městečko pod Skalkou dokládá rybník u mlýna 
zvaný Pod hradem již ve 14. stol. Pamětníci tvrdí, že to byl rybník ke 
koupání jako stvořený, jehož voda se dala pít.

Dávno tomu není pravda. Dnes rybník spíše připomíná kalnou sto-
ku, kde mezi odpadky ze širokého okolí (zvláště se vyjímají na hladi-
vě nezničitelné plastové lahve) rybáři chovají kapříky.

Městečko samo je čisté a hledí si turistického ruchu. Kolem Zámec-
kého rybníka vede naučná stezka (http://www.stezky.info/naucne-
stezky/ns-mnisek.htm). Mnohý turista se proto právem zeptá, proč 
čisté městečko má špinavý rybník?

Nevíme. Pán v oranžové vestě sbírá papírky po náměstí, ale k rybní-
ku nezavítá, aby odpadky u hráze vybral. Naučná stezka se nekryje 
s jeho úklidovou trasou. Rybáři taktéž nejsou pořádkumilovní.  

Za časů Káji Maříka byly školní děti vedeny k úklidu městečka. Na 
jaře se vypravily do přírody a okolí rybníků uklidily. Dnes je tomu 
naopak. Mládež se u rybníka sejde, hluk a výtržnosti tropí a hroma-
da odpadků po ní zbude.

Nejen turisté, ale i místní občané by velebili pana starostu, kdyby 
zajistil úklid a čistotu i v této části města. Třeba by se podařilo pře-
mluvit i sekáče trávy, kteří sekají břeh ke mlýnu, aby posekali hráz. 
Možná řešení by bylo, kdyby se o pronajatý majetek začali starat 
rybáři. Koupat by se v rybníku stejně nedalo, ale měli bychom před 
návštěvami pořádek.

Jiřina Čermáková AMELIE POMÁHÁ NAJÍT 
ZAMĚSTNÁNÍ LIDEM PO 
LÉČBĚ RAKOVINY
Referentka a administrativní pra-
covnice, vizážistka, právnička, mar-
ketingová a HR specialistka, výtvar-

nice, účetní i oděvní návrhářka. Než onemocněly rakovinou, účastnice  
druhého běhu pracovně vzdělávacího programu Návrat do zaměstná-
ní po onkologické nemoci pracovaly v těchto profesích. Teď doufají, že 
je program Amelie, do kterého se přihlásily, opět dovede k zaměstnání, 
které odpovídá jejich kvalifi kaci, ale i zdravotní kondici.  

„Po prodělané rakovině prsu jsem v padesáti letech poprvé v životě ne-
zaměstnaná,“ říká Ivana Antošíková, která pracovala jako účetní. „Věřím, 
že tenhle program mi pomůže se do práce vrátit. Já do toho dám také 
maximum.“

Ivanu Antošíkovou a dalších 15 lidí, převážně žen, přivítal na konci led-
na v Amelii čtyřčlenný tým složený ze sociální pracovnice, psycholožky, 
pracovní poradkyně a koordinátorky, který se jim tři měsíce věnoval. 
Průměrný věk účastníků tohoto běhu je 47 let. 5 z nich je vysokoškolá-
ků, 9 středoškoláků, 1 má výuční list a jeden základní vzdělání. 11 účast-
nic prodělalo rakovinu prsu. Většina účastníků by ráda zůstala u svého 
pracovního zaměření, ale chtěli by najít pracovní místo na zkrácený 
úvazek. 

Další, třetí běh programu začíná v polovině května a je možné se 
do něj ještě přihlásit. Je určen obyvatelům Středočeského kraje, 
jejichž nemoc ustoupila (jsou takzvaně v remisi), pobírají invalidní 
důchod a mají potíže s nalezením zaměstnání. 

Součástí programu je pracovní poradenství, koučování, přednášky 
o pracovně právní i sociální problematice, ale také simulované výbě-
rové řízení a nakonec i zprostředkování zaměstnání. Celkem účastníci 
absolvují 11 dvou až třídílných seminářů i budou pracovat v týmech i 
samostatně řešit úkoly zaměřené na posílení jejich pracovních kompe-
tencí i technik, jak najít zaměstnání. 

Tým Amelie věnuje každému z účastníků individuální péči. „Nejsou na 
hledání práce sami a jejich šance najít zaměstnání podle svých před-
stav se tak velmi zvyšují,“ říká Tereza Žílová, která projekt koordinuje. 
Zaměstnavatele, kteří přijmou do práce účastníka programu, motivuje 
Amelie i mzdovými příspěvky.

Více informací na webových stránkách Amelie nebo kontaktujte: 
Terezu Žílovou (vedení projektu), e-mail: projekteu@amelie-os.cz, 
tel: 608 458 302 nebo Jitku Polanskou (komunikace a PR), e-mail: 
pr@amelie-os.cz, tel: 602 233 774

KDO JE TO RYBÁŘ?
Položme si otázku „Kdo je to rybář“. Někdo si představí zachumlanou 
postavu na břehu upřeně pozorující splávek, jiný blátem opatlaného 
muže brodícího se vypuštěným rybníkem pro plácajícího se kapříka 
a někdo vidí mužika v oranžové vestě, který sbírá odpadky podél bře-
hu.

I rybářům, stejně jako všem rozumným občanům vadí nepořádek na 
břehu i ve vodě. Nelze všechnu vinu za tento stav jednoduše hodit 
na „pařící omladinu“ na Zadním rybníce nebo na mostku Zámečá-
ku, na rybáře sedícího na Prostředním, na turisty procházející podél 
toku, nebo na běžného občana. Doba je již jiná a Kája Mařík je stejná 
postava jako UFO. Jen člověk zůstává stejný. Homo sapiens – člověk 
moudrý. Jsou lidé moudří a Ti ostatní. Moudrý člověk ví, že si má po 
sobě uklidit, být ohleduplný k ostatním, k okolí i přírodě.
Do které skupiny se zařadíte vy?

Jaroslav Kulík, MO ČRS Mníšek

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO CIZINCE ZDARMA!
Jste cizinec či cizinka a chcete 
zlepšit svoji češtinu nebo si na-
jít lepší zaměstnání? Bydlíte ve 

Středočeském kraji? Právě pro vás Evropská kontaktní skupina při-
pravila bezplatné kurzy češtiny, přípravy na pohovor a rozvoje ko-
munikačních dovedností. „Naše kurzy cizincům kromě praktických 
informací nabízejí možnost češtinu trénovat a zlepšovat. Mnoho 
našich absolventů také jako velmi přínosné hodnotí příležitost po-
znat další lidi a navázat nová přátelství,“  říká lektorka kurzů Markéta 
Cudlínová.

Evropská kontaktní skupina je nezisková organizace, která se více 
než 10 let věnuje vzdělávání dospělých. V rámci projektu „Na cestě 
do práce“ fi nancovaného z ESF nabízí vzdělávací kurzy pro cizince 
žijící v okolí Prahy. Výuka probíhá v pražské učebně a je v českém 
jazyce. Zájemcům z Mníšku pod Brdy a okolí proplatíme jízdenky 
do Prahy a zpět. 

Pokud máte o kurzy zájem, kontaktujte koordinátora Martina Petrá-
še, martin.petras@ekscr.cz, tel: 774 454 902, který vám rád poradí.

Martin Petráš, Evropská kontaktní skupina

Děkuji všem mníšeckým občanům a hasičskému sboru za projeve-
nou upřímnou soustrast nad odchodem mého manžela, kteří mně 
a moji rodinu v tomto hlubokém zármutku podpořili. 

S úctou Danuše Stybalová s rodinou

Podekování

Gratulace
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ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 
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Inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, 
že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, 
Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. 
Stáří: 15-20 týdnů.Cena  149-185,- Kč/ks dle stáří. Neprodáváme 
malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho 
chovu!
Prodej se uskuteční  
v úterý 20. května a 17. června  2014 v 16.20 hod.
v Mníšku pod Brdy – aut. garáže u fi rmy M. Uher.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek, cena  dle poptávky.
Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,                                                      
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840  

Přijďte ochutnat!
Možná se k vám již dostala 
informace, že na Mníšku pod 
Brdy se začaly vyrábět těstovi-
ny, ale ne tak ledajaké. Jsou to 
čerstvé těstoviny PASTA FIDLI 
bez chemikálií a barviv, vyrá-
běné s láskou v novém areálu 
Eden.

Proč jsme si vybrali zrovna Mníšek? Již řadu let máme 
v Řevnicích Občanské sdružení Náruč, kde je kavárna 
Modrý domeček, kam si můžete zajít na výbornou kávu 
a domácí zákusky od našich babiček, ale místo pro výrobnu 
čerstvých těstovin tam již není. Proto jsme se rozjeli do okolí a našli 
jsme krásné nové prostory, kde je ještě kousek zeleně a mírumi-
lovní lidé.

Nabízíme zde různé tvary čerstvých těstovin, které už jen přírodní 
barvou lákají k ochutnání, vyrábíme zde i domácí pesta a nabídku 
budeme rozšiřovat o různé hotové omáčky, hotová jídla a chut-
ney. 

Již několik zákazníků se k nám vrací pro rychlý oběd nebo večeři, 
jelikož těstoviny se vaří pouze 2-3 minuty. Ty z vás, kdo jste naše 
těstoviny ještě neochutnali, nebo se chcete podívat, jak se těsto-
viny vyrábějí, zveme k nám na ochutnávku do Výrobny čerstvých 
těstovin (ulice Ke škole 1388, Mníšek pod Brdy) dne 22. 5. v době 
od 10.30 do 18 hodin. Pokud vám naše těstoviny zachutnají, při-
pravili jsme pro vás slevový kupon 1+1 zdarma.
 Těší se na vás tým PASTA FIDLI
 www.pasta dli.cz

JM - výškové práce

- kácení nebezpečných
stromů

- lokality: Mníšek p. Brdy

Dobříš
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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

v y s t y d z @ e n e r g o n . c z. c z

²
48 m² pozemek 417 m²

reality@energon.cz

4848 mm²²44 pozpozemeemek 4k 41717 mm²²

Prodej bytu 4+1, 95 m², Prodej RD novostavby 5+1, 



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, 
fi rem. Vyklidíme vaši nemovitost, pozůstalost, půdu,
sklep. Mezinárodní autodoprava – přeprava zboží,
materiálu. 721 951 905, www.pbstehovani.cz

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

Inzerce
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Advokátní kancelář 
JUDr. Jiří TVRDEK

Poskytnu právní poradenství ve všech oblastech 
práva, zastupování, advokátní úschovy, převody 

smlouvy, právní posouzení. 
Komenského 1533, Mníšek pod Brdy, 252 10 

(u školní jídelny)
Kontakt: 606 476 169

E-mail: advokat.tvrdek@email.cz

Společnost ŽELEZNÝ, s. r. o. se sídlem na Jílovišti 
hledá pracovníka do výroby plastových lodí na pozice: 

dělník, THP pracovník.
Požadované vzdělání a předpoklady:

min. vyučen, maturita výhodou,
zkušenosti s opracováním plastů.

Své životopisy posílejte na email hr@zelezny.cz, 
nebo kontaktujte vedoucí výroby na tel: 777 122 272.

Nově otevřená kavárna MALÝ MNICH
zve k posezení malé i velké hosty.

Najdete nás v horní části náměstí v Mníšku pod Brdy.
Připravili jsme pro vás čerstvé vafl e, domácí zákusky, 

mléčné koktejly a hlavně výbornou kávu!
Jsme zde pro vás denně od 7.30 do 21 hodin, 

každý den v týdnu.
Dětská hrací místnost je plná hraček 

a vjezd pro kočárky zajištěn :-)
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✆ 722 490 490

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

PRODEJ nízkoenergetické nemovitosti
se třemi byty na okraji přírodního parku

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

PRODEJ bytu 3+1 v OV, 89m2,
ul. Mahenova, Praha 5 - Košíře

Zavolejte mi a já přijedu zaVámi

jaroslav.pycha@re-max.cz

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

REZERVOVÁNO

PRODEJ restaurace s bytem
4+KK,539m2,

Dobřichovice Praha-západ

PRODÁVÁTE nebo PRONAJÍMÁTE?
Nabízím férové a profesionální jednání
Nabídnětemi svou nemovitost

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům

PRONÁJEM kanceláře 169m2

v 1. NP, ul. Římská,
Praha 2 - Vinohrady



Inzerce

27

PC Akademie Všenory pořádá:
Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé

 večerní  víkendové  individuální

Nabídka kurzů:
Základy ovládání PC.

Základy práce s Internetem.
Základy MS Of ce 2010.

Naše kurzy jsou vhodné i pro seniory!!!

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

Nabízí kompletní péči o pleť a celé tělo, s použitím špičkové 
profesionální kosmetiky od renomovaných fi rem: 
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

Hostinec
uKájiMaríka

S ČESKOU KUCHYNÍ
obědy ● večeře ● rauty ● svatby

● hostiny ● firemní večírky
● nekuřácké patro ● dětský koutek

● letní zahrádka ● parkoviště

tel.: 318 520 841
u.kaji.marika@seznam.cz

www.ukajimarika.cz
od 18. dubna

plný letní provoz ● nový stálý jídelní lístek
● výběr steaků z různých druhů mas

● za příznivého počasí prostorná
zahradní restaurace

● od loňského podzimu
nový provozovatel

nově

ˇ



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

Levný byt 2+1 před rekonstrukcí, v Mníšku 
pod Brdy, platba v hotovosti.

Byt 2+1 s balkonem, min. 50 m2, pouze OV - 
možnost platby hypotékou. 

Hezkou chatu se zahrádkou, Mníšek a okolí, 
cena do 2 mil. Kč.

Adresa pobočky:

Pražská 13
Mníšek pod Brdy

email:  
mnisek@general-reality.cz

Mníšecký Eden - vyměňte svůj starý dům za nový byt!

Naši klienti hledají:

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

313 034 113, 725 873 663

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

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

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

RD 5+kk/G, Mníšek pod Brdy,  
www.nadspejcharem.cz.

Zděná chata 3+kk, pozemek 1428 m2, 
Mníšek pod Brdy, cena: info v RK.

Stavební pozemek 618 m2,  
Mníšek pod Brdy, cena 1.110.000,- Kč.

Aktuální nabídka nemovitostí v Mníšku pod Brdy.í


