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mníšecké kulturní léto  
ve Znamení langerové,  
neckáře, Bendeho, Javorů  
i Yellow SiSterS
Mníšecké kulturní léto přivítá skutečné hvězdy 
naší hudební scény. Vystoupí Aneta Langerová, 
Václav Neckář, Hana a Petr Ulrychovi a skupina 
Javory, Yellow Sisters, Petr Bende a další známé 
osobnosti. Budou tady jen pro vás a vaše po-
těšení. Udělejte si čas a pobavte se zajímavými 
kulturními zážitky přímo doma – v Mníšku pod 
Brdy.

Kulturní léto zahájí v pátek 20. června koncert 
Petra Bendeho a Pavla Helana na Skalce. Čas 
opravdu hodně rychle utíká. Kolik byste řekli, 
že je to let od chvíle, kdy Petr Bende vyhrál sou-
těž, Česko hledá Superstar? Devět. Od té doby 
Petr nazpíval hodně hezkých písniček a vy si je 
můžete spolu s ním zapět na Skalce. 

Každoročně opředená mnoha cenami je Aneta 
Langerová – pro fanoušky Anet. Pro mnohé je 
právě ona tou největší Superstar a potkáte se  
s ní na koncertě v sobotu o Skalecké pouti na 
náměstí. Ve stejný den vystoupí i Václav Neckář 
a určitě nám nezapomene zazpívat Půlnoční, 
ale určitě zazní i staré dobré hity jako Ša-la-la-
la-li nebo Lékořice.

Hana a Petr Ulrychovi a Javory představí mo-
ravský folklór. Napříč žánry se vydáme se čtyř-
mi ženami, které si říkají Žluté sestry - Yellow 
Sisters. Je to ženská vokální skupina, která 
svým zpěvem prochází s lehkostí napříč žánry 
soulu, funku, r´n´b, world music, jazzu i reggae. 
Během kulturního léta se vám představí také 
netradiční kapela The Tap Tap. Kapela je slože-
ná z tělesně postižených studentů a absolven-
tů škol pražského Jedličkova ústavu a je velmi 
populární. Vystupují často v zahraničí a svými 
výkony jistě překvapí. 

Součástí kulturního léta bude taky výpravný 
muzikál Noc na Karlštejně nebo již tradiční  
rekonstrukce historické bitvy, kdy Švédové  
dobývali mníšecký zámek. 

V červenci vzpomeneme i na Marii Wagnero-
vou-Černou. Čtením z knih o Kájovi Maříkovi 
si připomeneme výročí 80 let od úmrtí autorky 
této oblíbené ságy. Čtení bude určeno dětem i 
dospělým a pokusíme se zapojit i známé tváře 
či známé hlasy.

Moc se těším, že se na některém z koncertů 
společně sejdeme. 

Petr Digrin, starosta

Předprodejní místa: MKS, pokladna MÚ, Státní zámek Mníšek pod Brdy, 
kavárna Malý mnich, občerstvení na Skalce.
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Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA

l  Rada města vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí do-
tace na akci CZ.1.02/4.1.00/12.16593 Sběrný dvůr tříděného 
odpadu a schválila znění a uzavření Smlouvy č. 12137354  
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci 
Sběrný dvůr tříděného odpadu. Rada města pověřila staros-
tu podpisem této smlouvy.

l  Rada města vzala na vědomí postup při zkapacitňování ma-
teřských škol v Mníšku pod Brdy v roce 2014.

Více informací získáte na www.mnisek.cz

Slovo starosty
Vážení Mníšečtí, Lhotečtí a Rymaňští, 

skončily další letošní volby. Teď jsme 
si volili své zástupce do Evropského parlamentu a jak jsme 
asi všichni tušili, účast nebyla nijak závratná. V celé re-
publice do volebních místností přišlo 18,2 procent voličů.  
To je nejméně ze všech voleb, co si pomatuji. Pro srovnání, 
k posledním eurovolbám v roce 2009 přišlo 28,2 procenta 
a vůbec k prvním eurovolbám v roce 2004 28,3 procenta 
voličů. Zájem volit byl tedy letos opravdu malý. 

Myslíte, že je to dobře? Na Evropskou unií a volby do ní je 
potřeba dívat se ze dvou stran. Na jedné straně jsou síla  
a postavení naší sice krásné, ale velmi malé zemičky. Málo  
se o tom mluví, ale věřte, že europarlament má i pro nás 
obrovský význam a hlavně velkou sílu ve vztahu k jiným 
zemím v Evropě a hlavně mimo Evropu. Jedním z příkladů 
může být vyjednávací síla spojené Evropy vůči Rusku, ale  
i USA a dalším opravdu velkým zemím, zejména z Asie  
nebo jihoamerického kontinentu.

A co je na té druhé straně, kterou každodenně zakoušíme? 
Pocit, že Evropská unie nám v našem každodenním životě 
nepomůže.

U nás v Čechách převládá celková skepse a také pocit, že 
europarlament je pro náš běžný život zcela k ničemu, pří-
liš vzdálený, byrokratický a zbytečný institut. Bohužel je to  
v mnoha případech docela pravda.

To, co jsem osobně mohl v Bruselu vidět a s čím jsem se tam 
setkal, to rozhodně nepřipomínalo pružnou a fungující in-
stituci. Nesmyslná nařízení a pravidla ztěžují život i samot-
ným úředníkům. Pro zdravý úsudek zde není příliš místo  
a velmi špatně se prosazují změny. Hlavním důvodem to-
hoto je, že europarlament, včetně komise a jednotlivých 
DG, je obrovská organizace s komplikovanou strukturou, 
organizací, kariérním řádem a se všemi neduhy „velké“ pře-
organizované firmy. Dalším důvodem je, že zde velmi čas-
to pracují lidé, hlavně na DG, kteří snad nikdy nepracovali 
jinde a jejich hlavní pracovní náplní je „připravovat tabulky  
a grafy“.

No a jak dopadly výsledky v našem městě? V Mníšku, Stří-
brné Lhotě a Rymaních přišlo lehce nad průměrem, sko-
ro 22 procent voličů. Suverénně zvítězila TOP 09 spolu se 
Starosty a nezávislými (skoro 27 procent). Druhé bylo ANO 
(14,7 procenta). Děkuji všem, kteří přišli a volili. 

V jiné části zpravodaje si můžete přečíst, jak jsme uspěli  
s aukcí elektřiny. Výsledek pro nás vyšel velmi dobře. Úspo-
ra na celkové platbě za spotřebovanou elektrickou energii 
činí téměř 30 %! Rád bych zdůraznil, že bez toho, že by se 
akce zúčastnila většina obcí mikroregionu, by se tak skvě-
lého výsledku nedosáhlo. Nacházím v tom analogii, příměr 
s Evropskou unií. Když se státy, v našem případě obce mi-
kroregionu, dohodnou na společném postupu a vzájemně 
se podpoří, tak je výsledek vždycky dobrý.

Na závěr dnešního sloupku ještě pár slov o přijetí dětí do 
mateřských škol. Obracím se hlavně na rodiče dětí, kteří od 
září mají zájem o umístění svých dětí. Rád bych ještě jed-
nou vysvětlil, které děti mají šanci se do mateřských škol 
dostat. Zjistil jsem totiž, že to nebylo zcela pochopeno. 
Město se dnes snaží vytvořit místo pro ty děti, které nej-
později v době zápisu dosáhly věku tří let, tedy lednové či 
únorové. Samozřejmě bychom moc rádi uspokojili opravdu 
všechny zájemce, ale to prostě nejde. 

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 nejzajímavěj-
ší otázky a hlavně odpovědi, které by mohly zaujmout i 
další občany a čtenáře.  

dotaz pana v. a. (e-mailem)

Dobrý den pane starosto,
jsem zcela rozhořčen, jak se v posledních týdnech jezdí po dálnici na Pra-
hu. Nedá se jet ani autem, ani autobusem. Několikrát jsem měl zpoždění 
i víc jak dvě hodiny! Kdo je za to odpovědný? Jak dlouho to bude trvat  
a prý se bude opravovat i druhá strana. Nedá se s tím něco udělat? 

Zdraví, V. A.

odpověděl Petr digrin, starosta
Dobrý den, pane A.,

o zahájení prací jsme se dozvěděli jen nedlouho před tím, než rekon-
strukce vozovky začala. Ve správě ji má Středočeský kraj, který rozhodl, 
že se cesta bude opravovat a vydal pro to příslušná rozhodnutí. 

Nikoho ale nenapadlo, že by měl dát vědět nejen územně (katastrálně) 
dotčeným obcím, ale také všem obcím na trase. To, co nastalo, byl cha-
os. Zvláště opatření o  uzavření nájezdu směr Praha v Jílovišti nájezd od 
začátku odsoudilo k nefunkčnosti a jsme rádi, že toto opatření doprav-
ní policie po pár hodinách zrušila. Auta jela přes Mníšek, Řitku, Líšnici,  
Klínec do Jíloviště, kde se musela otočit a jet zase stejnou cestou zpět, 
což způsobilo totální kolaps v již tak velmi ztížené situaci. 

Jsme ve spojení s okolními obcemi na trati a vzájemně si vyměňujeme 
informace a podporujeme se. Ne vždy ale spolupráce fungovala skvěle. 
Provizorní, ale dobré řešení přeložení autobusu z R4 do Dobřichovic na 
vlak bylo po pár dnech na žádost Hl. města Prahy a Řitky zrušeno. V pří-
padě Prahy byl argument takový, že Praha hradí jízdu cca od Cukráku na 
Smíchov a není možné porušit licenci, která určuje, kudy má daná linka 
jezdit. V případě Řitky nám argumenty známy nejsou.

Dnes už by měla být cesta zcela průjezdná. Na druhé straně, v opačném 
směru, se dokončuje protihlukové opatření. Dle vyjádření pana Bc. Ho-
luba z odboru dopravy krajského úřadu se sice plánuje další oprava pro-
tějšího úseku, ale letos se konat již zřejmě nebude. Jednak kvůli finan-
cím, jednak kvůli (ne)připravenosti. Druhá strana R4 je ale výhodnější  
v tom, že je širší, takže norma umožní jet 2 +1 +1 pruh.

V každém případě jsme podali na krajský úřad oficiální žádost, aby nás 
o podobných aktivitách informovali, abychom se mohli připravit a dále 
informovat občany. Informace budeme i dále zveřejňovat na interne-
tových stránkách města a na stále oblíbenějším facebookovém profilu 
města.

S pozdravem Petr Digrin, starosta města
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PřEDSTAVILI JSME JIŽ TÉMĚř  
DOKONčENÝ NÁVRH NOVÉHO  
úZEMNÍHO PLÁNU
V úterý 20. 5. 2014 jsme v 18.00 hodin v kulturním domě zahájili pre-
zentaci ještě neúplného návrhu nového územního plánu, a to vše v 
duchu motta: „Dříve, než musíme…“

Tým architektů, v čele s Ing. arch. Zdeňkem Kindlem, Ing. arch. Mila-
nem Salabou, Ing. arch. Helenou Kopovou a Ing. Františkou Šatnou, 
nejprve zcela zaplněnému sálu kulturního střediska představil základ-
ní parametry průzkumů, analýz a statistik, které byly použity pro hlavní 
podklady návrhu. Poté se přešlo ke všem důležitým oblastem plánová-
ní – územní plán jako celek, doprava a životní prostředí a krajina.

Prezentace trvala skoro hodinu a následné další téměř dvě hodiny byly 
určeny pro dotazy občanů. Dotazů se sešlo mnoho. Všechny podněty 
byly zaznamenány a budou-li použitelné, budou zapracovány do návr-
hu. Prezentaci a hlavně následnou diskusi skvěle moderovala Dagmar 
Smrčinová. 

Kromě osobně položeného dotazu bylo možné vznést otázku či při-
pomínku i písemně a na místě ji odevzdat do odpovědního boxu. Také 
tyto otázky byly předány komisi pro územní plán a týmu architektů.

Je možné se k novému návrhu dále ptát? 
Ano, je to možné a dokonce vítané. Dále je možno využít diskusní-
ho fóra města a e-mail: uzemni.plan@mnisek.cz. Zde lze položit další  
otázky nebo návrhy. Všechny návrhy, které se na fóru sejdou do  
15. června, budou vyhodnoceny a taktéž předány týmu architektů.  
Po tomto termínu dojde k dopracování Návrhu územního plánu a měs-
to přistoupí k dalšímu kroku v procesu jeho tvorby – tím je část Společ-
ného projednávání s dotčenými orgány.

Pokud půjde vše podle plánu, bude první hotový návrh nového 
územního plánu předložen veřejnosti na přelomu srpna a září 2014.

Ing. Petr Digrin, starosta města
Jiří Zápal, pověřený zastupitel pro zpracování ÚP

REKONSTRUKCE MATEřSKÝCH  
ŠKOLEK 9. KVĚTNA A NOVÁ
V dubnovém čísle jsme psali o zkapacitnění mateřské školky v Edenu 
o 19 dětí a mateřské školy v ulici 9. května o 6 dětí. Zkapacitnění obou 
mateřských škol znamená provedení nezbytných stavebních úprav  
a dovybavení školek novým zařízením. 

Stavební úpravy v mateřské školce v ul. 9. května byly jednoduché. 
Kapacita školky se navyšuje o 6 dětí. Kapacita školky, školní kuchyně 
i zahrady je dostatečná. S ohledem na hygienické normy je nutné na 
sociální zařízení přidat pouze nové pisoáry a do šaten pořídit skříňky 
pro děti. 

Stavební úpravy v Edenu vyžadují více času a náročnosti. S ohledem 
na rozsah prací a provozu v mateřské školce budou stavební úpra-
vy probíhat během prázdnin, až se školka vyprázdní a děti odejdou 
na prázdniny. Nynější kapacity školky je 25 dětí. Navýšení kapacity  
o 19 dětí znamená provést podstatné stavební úpravy a vytvořit zá-
zemí pro nově příchozí děti. Bude třeba pořídit nové šatny a vybavit 
je skříňkami, vytvořit nové sociální zařízení – umyvadélka, dětské WC, 
sprchový kout. Prostor herny, lehárny a jídelny bude rozdělen zděnou 
příčkou na dvě samostatné, na sobě nezávislé třídy. Každá z nich bude 
určena pro 22 dětí. Následně je třeba vybavit třídy jídelními stolky, 
židličkami a lehátky pro odpolední odpočinek. Mimo to je třeba zajis-
tit rozšíření školkové zahrady a osadit ji herními prvky. Právě pozitiv-
ní výsledek jednání vztahující se k rozšíření školkové zahrady otevřel 
možnost provoz mateřské školy v Edenu zkapacitnit a navýšit počet 
dětí téměř na dvojnásobek. Ačkoliv práce proběhnou během letních 
prázdnin, s přípravami je třeba začít již nyní. Potřebné budou jednání 
s paní ředitelkou mateřské školy, jednání týkající se stavebních prací 
se stavebními firmami, zajištění materiálu, vytvoření harmonogramu 
práce, vyřízení nutných formalit. Je to spousta práce, ale motivací  
a motorem jsou děti umístěné do mateřské školky. 

odvodnění ulice lhotecká
V druhém květnovém týdnu začaly práce na opravě odvodnění v uli-
ci Lhotecká od křižovatky V Lipkách směrem na Stříbrnou Lhotu. Od-
vodňovací koryto bude postupně vybagrováno, rozšířeno, boky budou 
zpevněny zatravňovacími bloky, dno bude osazeno žlabovkami, pro-
pustky budou zpevněny čely z žulových bloků. Odvodňovací koryto 
bude doplněno o sedimentační vpusti. Účelem je zachycení splavované 
zeminy a sedimentu z tekoucí vody. Umožní to jednodušší údržbu celé 
odvodňovací soustavy a zabrání zanášení hlavních vpustí. Boky vpustě 
budou vyzděny z kamene a dno osazeno zatravňovacími bloky. Hrana 
od silnice ke korytu bude vyspádována.

Odvodnění Lhotecké bude i nadále napojeno na shromažďovací pod-
zemní vodovodní svod vedoucí od křižovatky Lhotecká, ul. V Lipkách ko-
lem MKS a penzionu Obora s vývodem do Bojovského potoka. Tato část 
odvodnění projde údržbou po ukončení odvodnění ulice Lhotecká. 

Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

MĚSTO SOUTĚŽILO O NIŽŠÍ CENU 
ELEKTřINY V E-AUKCI
Mníšek a s ním celý Mikroregion Mníšecko poprvé soutěžili o nižší cenu 
elektřiny v e-aukci. Úspora činí 29,98 %! 

Starostové a starostky Mikroregionu Mníšecka se dohodli na společ-
ném postupu při výběru společného dodavatele silové elektrické ener-
gie. Jako nejvhodnější se vybrala metoda elektronickou aukcí. Celý pro-
jekt zastřešovalo Město Mníšek pod Brdy, ve spolupráci se společností 
eCENTRE.

Princip úspory je vlastně jednoduchý - čím více nás bude, tím nižší ceny 
získáme. Obec samostatně není velkým partnerem pro velké dodava-
tele elektřiny. To se však změní, když obce svou poptávku po novém 
dodavateli sdruží a dají dohromady velký objem odběru energie. O ten 
pak velcí hráči otevřeně soutěží v elektronické aukci, což je stejný prin-
cip, jako když probíhá dražba, akorát že dodavatelé snižují ceny smě-
rem dolů.

Město a zapojené obce se zúčastnily elektronické aukce úplně poprvé. 
Nakupovaly elektřinu pro objekty, jako jsou školy, školky, radnice, ČOV, 
kulturní dům nebo knihovny. 

Podařilo se snížit cenu o 29.98 %, což je v objemu 506 747 Kč. Elektřinu 
bude dodávat jiný distributor než dosud, a to společnost Amper Mar-
ket, a. s., Praha. 

Elektronickou aukci v jednací síni radnice vedla společnost eCENTRE. 
Zájem o elektronickou aukci nejrůznějších komodit je v řadě tuzem-
ských měst vysoký a zájemců po celé ČR stále přibývá. Vedení měst  
a obcí totiž zjišťuje, že tímto způsobem lze ušetřit i miliony korun. 

V poslední době se elektronické aukce uskutečnily například v Dobříši, 
Hořovicích, Říčanech a v některých městských částech Prahy. 

Zatímco se ceny za elektřinu každý rok zvyšují, město tímto krokem vý-
razně uspoří. Prostředky, které jsme tímto krokem uspořili, tak můžeme 
využít na opravu chodníků, komunikací a dalších provozních záležitos-
tí.

Stále také počítáme s tím, že pomůžeme a zorganizujeme aukci elek-
třiny a případně i plynu pro občany města. Nyní bude vyhodnocen po-
stup první uskutečněné aukce a pak vás budeme dále informovat.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta
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fesionálního souboru uvidíte Lumíra Olšovského a další. Zasmějte se  
a vychutnejte si atmosféru letního večera v této vybrané společnosti.

Mníšecké kulturní léto 
zakončíme 13. 9. v 18.00 
koncertem legendárních 
sourozenců Hany a Petra 
Ulrychových a skupiny 
Javory s cimbálem, pro 
které je rok 2014 rokem 
jubilejním. Oslaví v něm 
sourozeneckých 135 let 
(Hana 65, Petr 70), 50 let 
umělecké činnosti, 40 let 
Javorů a 5 let Javory bea-
tu. Koncert se bude konat 
v zahradě Státního zám-
ku Mníšek pod Brdy.

Vstupenky na koncert Petra Bendeho a Yellow Sisters je možné zakou-
pit v předprodeji v pokladně MÚ, v MKS, v pokladně zámku, v kavár-
ně Malý Mnich a v občerstvení na Skalce. Další informace získáte na  
www.mnisek.cz nebo na facebookových profilech města či nově Mní-
šeckého kulturního léta. Vstupenky můžete rezervovat na e-mailu 
mks@mnisek.cz nebo na tel. 318 592 280. 

Miloš Navrátil, vedoucí OKS
Tereza Středová, OKS – BAS

SPOLEčNĚ PROTI bOLŠEVNÍKU!  
bOLŠEVNÍK bUDE NA NÁS KRÁTKÝ!
Již mnoho let se snaží město bojovat s invazními rostlinami, což jsou 
rostliny, které jsou v našich podmínkách nepůvodní, se silnou kon-
kurenční schopností a na vhodných pozemcích vytlačující původní  
rostlinná společenstva. Jedná se u nás hlavně o bolševník velkolepý 
(Heracleum mantegazzianum) a křídlatky (Reynoutria spp.). 

Bolševník velkolepý (viz obr.) dorůstá výšky 3-4 metry, listy jsou velké, 
lichozpeřené, na rubu chlupaté (vel. 10-150 cm).

Květenství jsou velké okolíky o průměru 50 cm a více, obvykle kvete od 
konce května do srpna. Hlavním způsobem rozmnožování je rozmno-
žování semeny, na jedné rostlině se vytváří 5 000 – 27 000 semen! Bol-
ševník je silně jedovatý (celá rostlina) a nejnebezpečnější jsou nezralé 
plody. Při kontaktu s pokožkou dochází k popálení, zanícení kůže až ke 
tvorbě puchýřů. Pyl z květů může vyvolávat alergické záchvaty.

Z výše uvedených řádků je zřejmé, 
že výskyt bolševníku (i křídlatek)  
v Mníšku a jeho okolí nelze pod-
ceňovat. Obracíme se proto na vás 
všechny s prosbou o pomoc při 
monitoringu těchto invazivních 
rostlin. Na pozemcích města je 
výskyt bolševníku již roky monito-
rován a následně rostliny likvido-
vány. Také vlastníky soukromých 
pozemků upozorňujeme na pro-
blematické lokality. Naší snahou 
je podchytit veškerá místa výskytu 
bolševníku, bez ohledu na vlast-
nické poměry. Dále se pokusíme 

získat finanční prostředky na kompletní zásah proti těmto rostlinám. 
Ze zamořených míst dochází totiž k opětovnému šíření do okolí a boj  
s bolševníkem se pak stává marným. 

Tímto vás tedy prosíme o nahlášení, byť i třeba jednoho kusu, rostliny 
bolševníku, se kterým se setkáte na svých procházkách, v okolí bydliš-
tě apod. Kontaktní pracoviště je odbor vnitřních věcí MěÚ Mníšek pod 
Brdy, konkrétně Ing. Jiřina Romová, telefon: 318 541 931 nebo e-mail: 
jirina.romova@mnisek.cz. Likvidace bolševníků je pro nás všechny prio-
ritní a i my samozřejmě budeme Mníšek a jeho okolí dále monitorovat, 
ale víc očí víc vidí a všechna místa také nejsou z veřejných cest přístup-
ná. Apelujeme také na vlastníky soukromých pozemků, aby se nám při-
hlásili a mohli jsme postupovat v likvidaci společně. Předem děkujeme 
za spolupráci.

Ing. Jiřina Romová, referentka OVV

MNÍŠECKÉ KULTURNÍ LÉTO 2014  
UŽ KLEPE NA DVEřE

Cyklus kulturních a společenských akcí s názvem 
Mníšecké kulturní léto, poprvé uvedený v roce 
2013, zaujal nejen skladbou pořadů, ale především 
kombinací míst, kde se odehrával. V rámci Mní-
šeckého kulturního léta 2013 se mohli diváci a ná-
vštěvníci města potěšit koncerty zpěvačky Radůzy, 
Hvozdnického smíšeného sboru, Bitvou o zámek 
se švédskými vojsky, muzikálem Postřižiny, vystou-

pením Petra Koláře, Třehusku, bubeníků z Jumping Drums, koncertem 
vynikající kapely Melody Gentlemen Lednice, který byl doprovázen 
módní dobovou přehlídkou a na závěr skvělým Hradišťanem. Půvabná 
kulisa zámku, jeho esprit, elegance a genius loci Barokního areálu Skal-
ka připravily návštěvníkům a posluchačům víc než krásné večery. 

Všechny koncerty měly, a také budou mít, společné motto: 

výjimeční interpreti ve výjimečných prostorách…

Proto se již dnes můžete těšit na Mníšecké kulturní léto 2014. A že je na 
co se těšit!

Začneme 20. června 2014 
v 19 hodin, koncertem 
na Skalce. Před kostelí-
kem vystoupí Petr Ben-
de a Pavel Helan a hosté  
s akustickým, folkovým 
recitálem KOLOTOČ. Jsme 
rádi, že právě Petr Bende, 
kvalitní zpěvák s osobitým 
přednesem, který si jde 
svou cestou, zahájí letoš-
ní MKL. Vstupenky jsou již  
v prodeji.

Už tradičně 5. 7. 2014 dojde k obléhání mníšeckého zámku švédskými 
vojsky za 30leté války. Čeká na vás vojenské ležení, šerm pro děti a jiné.

Pokračovat budeme Skaleckou poutí, jejíž program poprvé začne už 
v pátek 18. 7. 2014 na Skalce, a to večerním (19.00 hodin) koncertem 
vokálního uskupení Yellow Sisters. Sestry jsou zvukovými iluzionistka-
mi. Experimentují s melodií a rytmem a hledají nové způsoby práce  
s hlasem. Jsou nejoriginálnější českou à cappellou, jejich tvorba je ryze 
autorská.

V sobotu 19. 7. 2014 na náměstí  
F. X. Svobody postupně zahrají 
Mezcla Orquesta, více než unikátní 
a hraví The Tap Tap, po nich Aneta 
Langerová s kapelou a nakonec 
legenda české hudební scény, 
Václav Neckář se skupinou Bacily. 
Václav Neckář v poslední době 
na sebe upozornil zejména písní 
„Půlnoční“, která pro něj zazname-
nala neuvěřitelný úspěch – uděle-
ní 3 cen Anděl. Jeho vystoupení 
nabídne spektrum hitů a taktéž  
i megahit Půlnoční. V neděli 20. 7. 
2014 se můžete těšit na tři tradiční 
akce. Dopoledne na divadlo pro 
děti na farní zahradě, pak odpo-
lední outdoorovou srandistickou 

Neckyádu, která bude opět od 14.00 hodin na Zadním rybníku. V pod-
večer, v 18.30 hodin se naopak zklidníme při závěrečném slavnostním 
koncertu duchovní hudby tria Alexander Shonert – housle, Daniela 
Demuthová – mezzosoprán a Vladimír Jelínek – varhany.

Ve dnech 8. a 9. srpna se můžete těšit na muzikál Noc na Karlštejně 
na Státním zámku Mníšek pod Brdy. „Na hradě je ženská!“, rozléha-
lo se Karlštejnem. A stejné zvolání uslyšíte i na mníšeckém zámku. Ve 
ztvárnění Poberounského souboru ožije tento příběh již podeváté. 
Alena, neteř purkrabího, se letos opět pokusí dostat v mužském pře-
strojení na hrad ve snaze urychlit svůj sňatek se šenkem Peškem. Také 
císařovně Alžbětě se za pomoci arcibiskupa Arnošta z Pardubic po-
daří proniknout za zdi „karlštejnské“. Mezi herci ochotnického a pro-

Foto Helena Kadlčíková
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řIDIčI VŠECH ZEMÍ – ZIPUJTE 
Vzhledem k tomu, že se už většina z nás setkala s předlouhým popojíž-
děním v koloně směr Praha, bylo by dobré si připomenout, co je zipo-
vání a jak se zipuje. 

Pravidlo zipu se využívá tam, kde se dva jízdní pruhy zužují do jedno-
ho. Povinností řidičů je střídavě se řadit do toho pruhu, který pokra-
čuje dále. S využitím zipu se můžeme setkat nejen při uzavírkách, kde 

SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ SOS 2014 
EXTREME bYLO OPRAVDU SLAVNOSTNÍ

Ceny a medaile jsou rozdány. 
Poděkováno bylo více jak 120 
účastníkům – soutěžícím, rozhod-
čím, figurantům a organizačnímu 
týmu. Díky všem z SDH Mníšek, 
SDH Stříbrná Lhota, SDH Kytín  
a Městu Mníšek pod Brdy za zášti-
tu a podporu.

1. místo – družstvo Vokusami z Vyšší odborné zdravotnické a Střední 
školy zdravotnické Palachova 35, Ústí nad Labem ve složení Jakub Hru-
ban, Vojtěch Brokl, Michaela Müllerová a David Mandičák.

2. místo – družstvo Metamfetamin z Vyšší odborné školy zdravotnické 
Bílá vločka, s. r. o., Zachariášova 3, České Budějovice ve složení Ivo No-
vák, Tomáš Kučera, Zdeněk Kašpárek, Daniel Drábek.

3. místo – družstvo Quattro Formaggi z Vyšší odborné školy, střední 
školy, jazykové školy a základní školy MILLS, s. r. o., nám. 5. května 2, 
Čelákovice ve složení Terezie Paukertová, Natálie Opekarová, Michaela 
Šlejmarová a Klára Zeminová.

Lukáš Tláskal, ředitel soutěže, předseda ADZČR, o. s.
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

PODĚKOVÁNÍ ZA SKALKU
Při našem příjezdu na pout-
ní vrch Skalka v Mníšku 
pod Brdy nás již očekávala 
správkyně místního are-
álu paní Tereza Středová, 
která nás provedla celým 
poutním areálem a o všech 
těchto zajímavých památ-
kách nám také udělala 
velice zajímavou a oboha-
cující přednášku. Navštívili 

jsme kostel sv. Maří Magdalény, klášter a křížovou cestu a dozvěděli 
jsme se také mnoho zajímavých informací o místní poustevně, kterou 
jsme však z důvodu výškového převýšení nenavštívili. Celá prohlídka 
se všem klientům velice líbila a na konci prohlídky jsme všichni paní 
Středové poděkovali a předali dárek. S paní Středovou byla velice dobrá  
a rychlá domluva a ráda nám v našich požadavcích vyšla vstříc. Doufá-
me, že se nám v budoucnu podaří poutní areál Skalka opět navštívit.

Za pracovníky a klienty Domova pro seniory v Mukařově
Erich Krömer - aktivizační pracovník

se dva pruhy sjíždějí do jednoho a vše je řádně označeno dopravním 
značením, ale i v situacích, kdy na pravidlo zipu neupozorňuje dopravní 
značka, tj. např. v místě nehody atd.

neumíme to …
Mnoho řidičů na dálnicích se řadí již několik set metrů před samotným 
zúžením do pravého pruhu a vytvářejí dlouhé kolony a ještě označují 
řidiče jedoucí v levém pruhu za gaunery. A neprávem. Správně mají oba 
pruhy jet souběžně až k samotné uzávěře, kde probíhá střídavé řaze-
ní do pokračujícího pruhu. Celé pravidlo zipu je postaveno na tom, že 
je komunikace do poslední chvíle využita a díky tomu se kolona před 
omezením netvoří tak dlouhá a jízda je plynulejší.

Na dálnicích se stále můžeme setkat s kamiony či osobními vozy, které 
úmyslně před zúžením blokují levý pruh, aby je nikdo nepředjel. Neuvě-
domují si však, že tímto chováním porušují dopravní předpisy a dopouš-
tějí se neoprávněného bránění plynulosti silničního provozu a zajišťují 
si v rozporu se zákonem přednostní jízdu. V takovém případě můžete 
informovat policii o dopravním přestupku. Častým jevem je také agre-
sivita, se kterou se můžeme setkat u řidičů čekajících v pravém pruhu, 
kteří odmítají pustit dle pravidla zipu vozy řadící se z levého pruhu. Mají 
totiž pocit, že doplácejí na svoji slušnost. Jenže pravidlo zipu platí a má 
ho možnost využít každý. Také se můžeme setkat s řidiči, kteří kolony 
řadících se vozů podjíždějí odstavným pruhem, což je vážný dopravní 
přestupek.

Jak tedy na to?
Dochází-li k uzávěře levého jízdního  
pruhu, na což již několik stovek metrů  
dopředu upozorňují dopravní značky, 
mohu využít tohoto pruhu až do poslední 
chvíle. Pak probíhá řazení aut střídavě do 
pravého jízdního pruhu dle pravidla zipu. 
Díky střídavému řazení v místě zúžení se 
propustnost zvýší až o 50 %!

Souběžná jízda v souvislých pruzích není 
považována za předjíždění, tudíž není 
třeba se řadit například v místě, kde je 
před uzavírkou značka zákaz předjíždění.  
Dle vyjádření PČR se již značka „zákaz 

předjíždění“ nepoužívá v těchto místech před zúžením.

Uzávěra „dálnice“, tedy R4, na Prahu nebo z Prahy, se děje poměrně 
často. Způsobuje to zpoždění nejen řidičů, ale i cestujících v autobu-
sech, které jsou jinak běžně schopny za cca 30 minut dopravit cestující 
z Mníšku až na Smíchov. 

Prosíme tedy všechny řidiče – zipujte. Děkujeme. 

Miloš Navrátil, vedoucí OKS
Použit zdroj: PČR, Autorevue.cz a Centrum dopravního výzkumu

AUTObUSY V RANNÍ ŠPIčCE  
NA PRAHU bUDOU ZKAPACITNĚNY

Na základě vyhodnocení stáva-
jícího provozu a dle požadavku 
Města Mníšek pod Brdy by mělo 
ve spolupráci s dopravcem Martin 
UHER, spol. s r. o. a organizátorem 
ROPID dojít k dalšímu zkvalitnění 
veřejné linkové dopravy v systé-
mu Pražské integrované dopravy 

(PID). O možnostech a formě zkapacitnění se ještě povedou jednání  
s vedením obcí, které se nacházejí po trati na Prahu.

Na páteřních linkách se pokusíme nasadit nový kloubový autobus 
s bezbariérovým přístupem, díky kterému dojde ke zvýšení kapacity. 
Toto vozidlo bude ve vybraných časech, a to především v přepravních 
špičkách pracovních dnů, nahrazovat spoje, kde dosud jezdí standardní 
autobusy.

věděli jste, že klasický autobus má kapacitu 49 sedících a 45 stojí-
cích osob? oproti tomu se do nového kloubového autobusu vejde  
55 sedících a 100 stojících pasažérů!

Z hlediska zefektivnění provozu tak dojde k navýšení kapacity až  
o 50 % oproti klasickým 12ti metrovým autobusům. Zvýšení nákladů 
na provoz kloubových autobusů bude hradit Město Mníšek pod Brdy, 
podílet by se měly i okolní obce. Data a konkrétní spoje, na které bude 
kloubový autobus nasazen, nejsou dosud stanoveny, nicméně chceme 
jej nasadit na nejvíce vytížené spoje, které v současné době občany 
Mníšku pod Brdy nejvíce trápí. Jednat se tedy bude především o ranní 
dopravní špičku.

Podrobné informace budou zveřejněny na www.mnisek.cz, na face-
bookovém profilu města a na vývěskách. 

Tomáš Nedvídek, odbor projektování, ROPID
Miloš Navrátil, vedoucí OKS
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SKALECKÉ KOSENÍ  
ANEb LOUKA PLNÁ KVĚTů
Travnaté plochy v Barokním areálu Skalka se pravidelně a citlivě upra-
vují. Díky za to. Napadlo nás ale pokusit se alespoň část louky pokosit 
ručně, kosou. Tak, jako se to dělávalo dříve. Proč je to dobré? Louka je 
totiž dokonalé soužití obrovského množství druhů kvetoucích rostlin, 
trávovitých rostlin, hmyzu všech druhů a velikostí, drobných živočichů 
a půdních organismů. Některé z nich by nebyly schopné žít samostat-
ně, bez vztahů, které vytvářejí s okolními organismy. Louky jsou pomocí 
druhové skladby schopné přizpůsobení se různým podmínkám. Sná-
ší sucho, vlhko, slunce, polostín či stín a nejrůznější typy půd. A ruční 
kosení kosou je k louce nejšetrnější. Velké zkušenosti s kosením mají 
přátelé z Bílých Karpat, sdružení Kosenka a další, se kterými jsme se po-
radili.

Dalším zajímavým prvkem je ona pospolitost. Nikdo nekosil sám. Každá 
louka „má svůj čas“ a když přijde, je třeba ji posekat nejlépe v jednom 
či pár dnech. A to si všichni pomáhali. Za brzkého rána se sešli sousedé, 
kosy naklepané, nabroušené a společně se pustili do kosení. 

Máte-li chuť se zapojit, zvu vás jménem spolku Matice Skalecká co nej-
srdečněji na první Skalecké kosení, které proběhne v sobotu 21. 6. 2014 
od 8.00 hodin. Kdo nemá kosu, tak si může nějakou půjčit na místě a ko-
sení si i jen vyzkoušet. Těšíme se, že prožijeme příjemný čas prodchnutý 
geniem loci Skalky a dáme navíc vzniknout nové tradici, která toto jedi-
nečné místo ještě pozdvihne. 

za spolek Matice Skalecká Miloš Navrátil

BRDSKÝ KOS 2014  
ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
Porota to měla strašně obtížné, protože 
trend, že se každý rok přihlásí více a více 
kvalitních zpěvaček a zpěváků, se letos 
potvrdil na více jak sto procent. Přihlášku 
zaslalo 86 účastníků, čímž byl vytvořen 
nový rekord soutěže. Soutěž byla nároč-
ná pro každého. A tak by se vlastně mělo 
správně říct, že vyhráli všichni, protože 

všichni, kteří se zúčastnili, vyhráli nad pohodlností, nicneděláním, svou 
trémou a sami nad sebou. A všichni soutěžící přinesli divákům a i sami 
sobě radost. K tomu jim blahopřejeme a děkujeme jim.

I tak má ale každá kategorie své absolutní vítěze. Tady jsou:

I. kategorie (5-8 let)
1. Natálie Frintová - Imagine
2. Evelína Fialová - Žení se vítr
3. Barbora Hozáková - Mravenčí ukolébavka

II. kategorie (9-13 let)
1. Adéla Mlejnská - Sweet about Me
2. Marek Pošta - Cesta
3. Iveta Jankovcová - Lásko, voníš deštěm

III. kategorie (14-18 let)
1. Natalie Zbuzková - Clown
2. Eliška Rezková - Feeling Good
3. Sabina Olijve - Chasing Pavements

IV. kategorie (skupiny, vícečlenná uskupení) 
1. Líšnická partička - Jsme v pohodě (hymna obce Líšnice)
2. Sbor MŠ a ZŠ Líšnice – Tomášova Kočka
3. Natalie Tóth, Estella Ywonne Marlowe - Měsíce

Cenu diváků si odnesla Tereza Horová - Hříšná těla, křídla motýlí.

Zora Jandová, předsedkyně poroty, udělila zvláštní cenu poroty Filipu 
Strejcovi - Vlčí máky.

Děkujeme porotě Brdského kosa 2014, Zoře Jandové – zpěvačce,  
herečce, ale také šéfredaktorce Rádia Junior, Martinu Hrubému –  
skladateli, básníku, zpěváku a moderátorovi, Anetě Christovové, mode-
rátorce Frekvence 1 a Markétě Zdeňkové, skladatelce a zpěvačce. 

Děkujeme moderátorce Brdského kosa 2014 a Frekvence 1 Vlaďce Piri-
chové, která svým otevřeným a povzbuzujícím přístupem zbavila trémy 
každého a vykouzlila pro soutěž laskavou a přátelskou atmosféru. Je 
nutné podotknout, že všichni porotci a moderátorka, bez výjimky, se 
akce zúčastnili bez jakýchkoliv nároků na honorář! To je nevídané.

Děkujeme všem, kteří pomohli a podpořili Brdského kosa. Byli to: Druž-
stvo Eurosignal, Státní zámek Mníšek pod Brdy, Kavárna Malý Mnich, 
Herbadent, Sportovně relaxační centrum Esmarin, Pekárna Jarolímek, 
Potraviny Svobodová, Kavárna Patina House, grafička Jana Průšová,  
keramici Jaroslav Jocov a Zuzana Zápalová a  paní Klára Cihlová.

Děkuji celému týmu, bez kterého by Brdský kos nebyl Brdským kosem 
- Tereze Středové, Jarmile Balkové, Pavle Duchoňové, Tereze Maxové, 
Alici Kukolové, Zbyňku Uhlířovi a Jarce Křížové. Díky úžasným zvuka-
řům Vaškovi Maškovi a Miroslavu Štádlíkovi.

Děkujeme všem divákům. Vytvořili skvělou, pohodovou a rozjásanou 
atmosféru, což se podařilo i díky výzdobě, o kterou se postaralo občan-
ské sdružení Fabiánek.

Na příští rok plánujeme další změny. Změníme (doplníme) věkové  
kategorie a společně s porotci, např. Zorou Jandovou, nabídneme 
účastníkům dobrovolný seminář nebo workshop, ve kterém jim nabíd-
neme odbornou pomoc a konzultace. 

Tak na viděnou a hlavně na slyšenou v příštím roce, poslední sobotu  
v květnu. Ať žije Brdský kos 2015.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

NOVÝ ObčANSKÝ ZÁKONÍK  
VS. SPOLEčENSTVÍ bYTOVÝCH  
JEDNOTEK A bYTOVÁ DRUŽSTVA
V pátek 16. května se v MKS v Lipkách uskutečnil seminář pro statu-
tární zástupce společenství vlastníků jednotek, kterých je na území 
Mníšku pod Brdy celkem 37 a 1 bytové družstvo. Přednášejícími byli  
JUDr. Bohuslav Švamberk z Prostějova a Ing. František Nerad ze Stra-
šic. Ačkoliv oba přijeli z těchto vzdálených končin, je třeba zdůraznit, že  
seminář byl zdarma.

S velkým časovým předstihem bylo osloveno cca 130 lidí, kteří jsou  
členy statutárních orgánů SVJ či bytového družstva. Přesto tuto nabíd-
ku využilo pouhých 10 zástupců SVJ.

Hlavními tématy byly dopady změn stanov, péče řádného hospodá-
ře, revize pojistných smluv, společné části domu, činnosti statutárních 
orgánů po 1. lednu 2014, informace o průkazu energetické náročnosti 
budovy, dotační programy a mnohé další. Téměř tři hodiny utekly jako 
voda a ještě by bylo spousta témat, o kterých by se dalo široce hovořit 
a diskutovat.

Jelikož by byl tento seminář vhodný jako osvěta i pro řadové členy SVJ, 
je možné jej zopakovat, případně zorganizovat seminář navazující. Ten-
to druhý seminář bude otevřen široké veřejnosti za předpokladu, že zá-
jem projeví minimálně 20 posluchačů. Máte-li o takový seminář zájem, 
kontaktujte mě na mail seminar@eduard-navara.cz. 

Na závěr bych chtěl poděkovat oběma přednášejícím za jejich přínos-
né informace. Také bych rád poděkoval za podporu Města Mníšek pod 
Brdy a Městskému kulturnímu středisku za bezplatný pronájem sálu, 
kde se akce konala.

Mgr. Eduard Navara, organizátor
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POZNÁVÁME KRÁSY MIKROREGIONU MNÍŠECKO

Jíloviště
Katastrální území obce má rozlohu  
13,99 km² a je převážně tvořeno lesy. 
Od roku 1974 je na jihozápadní hranici 
přímým sousedem hlavního města Prahy. 
Na východě je ohraničeno řekou Vltavou, 
na západě Berounkou. Obec se nachází  

v nadmořské výšce 353 m. Nejvyšším vrchem je Kámen  
(414 m n. m.), nejznámějším Kopanina (411 m n. m.). Tyčí se 
na ní do výšky 193,5 m televizní vysílač Cukrák, postavený  
v letech 1959–1961. Počet obyvatel se pohybuje kolem  
600 osob.

Vznik sídelního útvaru Jíloviště souvisí s kolonizační činností 
zbraslavského kláštera, jednoho z nejvýznamnějších klášterů 
založených posledními Přemyslovci v roce 1292. První zcela 
bezpečná písemná zmínka o obci Jíloviště pochází z roku 1347, 
kdy zdejší rychtář Vavřinec prodal klášteru ve Zbraslavi platy 
z rychty a krčmy. Název je odvozen od pojmu „jistba“, který ve 
staročeštině označoval např. světnici nebo přístřešek. Podle 
jedné z hypotéz šlo o lovecký útulek panovníka a jeho družiny, 
podle další to bylo útočiště hledačů zlata, kteří ho vypírali z jílu. 

Ikonografie obecního znaku dobře symbolizuje základní 
charakteristiku obce: Zelené pole štítu je inspirováno lesním 
bohatstvím okolí obce. Barva stříbrného kůlu má blízko k pojmu 
historické veřejné cesty, u které obec vznikla. Ve středověku 
tudy proudili od jihu do Českých zemí obchodníci se zbožím 
tzv. Zlatou stezkou. Vertikální směřování kůlu se ztotožňuje 
s představou cesty stoupající do vrchu, na kterém obec leží.  
V pojmenování heraldické figury „kůl“ je obsažen také pojem 
„jistba“, který je i výrazem pro pilíř. Stříbrná tinktura má vztah  
i k druhé figuře, kterou je otep dříví. Ta nachází oporu v ikonografii 
sv. Václava, kterému byl zasvěcen místní kostel, který zanikl  
v době husitských válek. Podle legend sbíral sv. Václav se svým 
druhem Podivenem klestí, které pak svázal do otýpek a rozdával 
je vdovám a sirotkům. Dřevo v otýpce bylo určeno k topení, 
ale plameny z ní šlehající ukazují ještě k faktu, že atributem  
sv. Václava byla černá, tzv. přemyslovská orlice, které z těla šlehají 
plameny. Otep ve znaku obce Jíloviště je v duchu svatováclavské 
hagiografie také symbolem lidského soucítění, obětavosti ve 
prospěch druhých a sousedské pomoci.

Proto možná byla obec ve své historii sloučena s obcí Trnová, 
kde naši občané pomáhali stavět hasičskou zbrojnici nebo 

později ve spojení tří obcí Jíloviště, Trnová, Klínec (1979–1990) 
s jednou samosprávou se podíleli, podle zápisů kronikářky, na 
výstavbě zdravotního střediska v Klínci ve směnách tehdejší 
Národní fronty.

Nešťastná, nevratná a asi nezbytná byla výstavba silnice  
R4 – Strakonické v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy 
byla dříve Dobříšská cesta přebudována na čtyřproudovou. 
Proťala obec v jihozápadní části. Hluk z ní negativně působí na 
život v obci i přes částečně vybudované hlukové bariéry. Stavba 
ukončila také historii známého závodu automobilů do vrchu 
Zbraslav - Jíloviště (od roku 1908) s cílem na Jílovišti. 

Mezi nejstarší budovy patří Andresův statek a z iniciativy 
Okrašlovacího spolku obce Jíloviště opravená stará hasičská 
zbrojnice se zvoničkou z roku 1882. Z filmové historie je známý 
hotel Hubertus, kde byla natáčena řada prvorepublikových 
filmů. V hotelu Cinema Palace, nyní uzavřeném, se natáčela  
v novější historii televizní reality show Milionový pár.

Pro bezprostřední blízkost obce hlavnímu městu a krásné okolní 
lesy zde pobývaly významné osobnosti - pražský primátor  
K. Baxa a P. Zenkl i známí herci, např. Fr. Smolík. Také v současnosti 
je Jíloviště domovem několika známých umělců. 

Od roku 1996 v obci každoročně, v podvečer zahájení 
mezinárodního festivalu dechových hudeb Vejvodova Zbraslav, 
koncertuje některý ze soutěžících orchestrů. Nositeli kulturního 
života v obci jsou místní spolky hasičů a sportovců. Tradiční 
je podzimní posvícení, o jehož pořádání se střídají. Zásahová 
jednotka SDH Jíloviště je zařazena v kategorii JP03 - to znamená, 
že vyjíždí i k zásahům mimo obec. Fotbalisté „A“ týmu Jíloviště 
hrají v soutěži Středočeského krajského přeboru. Akce pro děti 
připravuje i Klub rodičů a dětí - Klubíčko. 

V obci není škola ani žádné předškolní zařízení. Žáci z Jíloviště 
navštěvují ZŠ v okolních obcích i v Praze. Zastupitelé přijali 
rozhodnutí pomoci rodinám s předškolními dětmi a postavit 
novou budovu mateřské školky pro 25 dětí.

Dobře udržované cyklostezky spojující Jíloviště s okolními 
obcemi a dalšími památkami regionu Mníšecko lákají turisty, 
hlavně občany Prahy, k výletům. Mírně kopcovitý terén je 
využíván i pro zimní sporty.

Zmíněná symbolika otepi se v dnešním světě poněkud vytrácí  
a bylo by dobré, kdyby se k nám její poselství navrátilo.                                                                                

Libuše Fatková, místostarostka obce Jíloviště
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naši Prvňáčci ZaSlouží  
Pochvalu
Pomalu končí školní rok 2013-14, ve kterém se 
v prvních třídách učí dvě třídy podle progra-
mu Začít spolu a v jedné třídě probíhá výuka 
klasicky.

Děti ze všech tříd měly od prvních dnů škol-
ní docházky velkou snahu dobře pracovat, 
učit se nové věci, uspět. Podařilo se jim nejen 
zvládnout čtení a psaní písmen, slov a vět, 
ale i pochopit mnoho matematických pojmů  
a osvojit si základy angličtiny. Učí se také dob-

ře vycházet se svými spolužáky. Společně si  
o přestávkách hrají a snaží se zvládat vzájem-
né konflikty.

Během celého školního roku byla samozřej-
mě největší pozornost věnována rozvoji 
čtenářských dovedností. Pro děti je velkým 
úspěchem, že teď nejen porozumí čtenému 
textu, ale mohou jej i samy tvořit a vyjadřovat 
tak své názory a nápady. Je to zážitek vidět 
prvňáčky, kteří vydrží dlouho sledovat text  
při čtení a pak dokáží o přečteném diskuto-
vat.

To by však určitě nebylo možné bez denní  

pomoci rodičů s docvičováním čtení. Patří jim 
za to naše poděkování.

V průběhu školního roku se děti z prvních 
tříd setkávaly při divadelních představeních, 
při návštěvě opery v Praze nebo při pořadech  
s živými zvířaty. Před prázdninami se ještě 
mohou těšit na výlety, školu v přírodě a na 
společné hraní.

Věřím, že když se prvňáčkům podařilo dobře 
začít, bude i jejich další školní práce úspěšná.
Upřímně to přeji nejen jim a jejich rodičům, ale  
i nám všem.

Miroslava Soušková

moderní škola
V průběhu posledních dvou let bylo mnoho řečeno a diskutováno 
na téma program Začít spolu. Mnozí rodiče si kladou otázku typu: 
„Dala bych své dítě do takové třídy? Proč ano, proč ne?“ Přístupů 
je stále celá škála a nedůvěry stejně tak, jako v mnohých oblas-
tech našeho života, které nemáme dobře zažité. Zjišťujeme, oťu-
káváme, diskutujeme, zlobíme se. Málokdy si to uvědomíme, ale 
je to přirozená cesta k tomu, jak si věc tzv. osahat. Pojďme se tedy 
i dnes blíže seznámit s některými nově zavedenými pojmy, s nimiž 
ve škole každodenně pracujeme. 

rozvoj klíčových kompetencí – o co jde? 
V běžné řeči kompetenci nejčastěji vnímáme jako předpokla-
dy nebo schopnosti zvládat určitou funkci nebo situaci. Co si 
však lze představit pod tímto pojmem ve spojitosti s výcho-
vou našich dětí? Někdo si představí schopnost žáků využívat 
počítač při práci v hodině, někdo zase vyučování prostřed-
nictvím i-padů.  Je to ale vše, co bychom od klíčových kom-
petencí očekávali? Určitě ne. A právě proto je naše činnost  
v průběhu celého dne zacílena na podporu a rozvoj toho nejlepší-
ho, co příroda každému nadělila. Jak to děláme?

Úplně přirozeně. Denně se přece ve vztazích mezi dětmi odehraje 
množství půtek a často i nepříjemností, které je nutno řešit. To je 
příležitost a zároveň výzva pro šikovného pedagoga, který reálnou 
situací uchopí a přiměje děti ke společnému zamyšlení nad tím, 
jak se podobná situace může příště řešit jinak. V daný okamžik tím 
buduje v dětech kompetenci ke schopnosti řešit vztahové problé-
my, stavět se ke konfliktním situacím, být odpovědnými za vlastní 
postoj k dodržování pravidel, na kterých se sami podíleli a v ne-
poslední řadě v dětech vytváří schopnost být vnímavý vůči potře-
bám skupiny a spojovat je s těmi vlastními. 

Nenosí všechny děti úkoly? Co s tím? Formou hry začneme 
oceňovat ty, kteří je včas nosí a pečlivě vypracované, proto-
že si bezpochyby ocenění zaslouží, stejně jako maminka nebo 
tatínek, kteří nezapomenou jít do práce. Co tím způsobíme? 
To, co způsobí vědomí ocenění u každého z nás – budou jej 
chtít všichni, protože je to příjemné. Budujeme tedy v dítě-
ti vědomí určité vlastní zodpovědnosti za splnění povinnosti  
a schopnost se k ní stavět aktivně a s chutí. 

Nechtějí přiznat chybu? Další příležitost k tomu, jak dítěti odhalit, 
že mýliti se je lidské a mýlí se každý mnohokrát v životě. Je to příle-
žitost k vytváření modelových situací s chybou tak, aby měli radost 
z jejího objevení a schopnosti ji opravit. 

To vše jsou kompetence, s nimiž se každý z nás denně potýká  
a kterým se děti v reálném životě nevyhnou. To vše je praktický ži-
vot, který dobrý učitel dokáže dítěti dávkovat v překladu do jejich 
jazyka a bez zbytečné bolesti. To vše je zároveň o tom, že se učí 
obě strany od sebe navzájem. Překvapujeme se, přijímáme neče-
kané výzvy, těšíme se z náhlých reakcí a to vše znamená to hlavní, 
totiž, že se těšíme na sebe každý den. To už umíme v prvních tří-
dách a jak to bude vypadat v těch vyšších? Tak, jak s tím všichni 
společně naložíme dál. Pokud jsme již nyní dosáhli toho, že nám 
dítě chodí do školy rádo, tak jsme na dobré cestě, protože se nám 
bude rádo učit po celý život. A o to tady jde.

Školy, školky

ZPrávY Z mš nová –  
Jak Si PluJeme na Jaře?
Konec školního roku se kvapem blíží a jarní aktivi-
ty jsou v naší školce v plném proudu.

Velikonoční svátky jsme již tradičně oslavili spo-
lečnou výstavkou kraslic a prohlídkou kostela. 

Následoval Den Země spojený s ekologickou výchovou ve školce i v přírodě. 
U příležitosti Svátku maminek a Dne rodin jsme připravili besídky a poseze-
ní s rodiči. Poté již začaly přípravy vystoupení dětí na Májových slavnostech. 
Na červen připravujeme závěrečné výlety tříd. Moc se těšíme na velkou 
Zahradní slavnost, kde budou předškoláci slavnostně pasováni na školáky  
a pro všechny děti s rodiči bude připravena spousta zábavy a překvapení.

Pokud vás zajímá více z aktivit a zajímavých činností školy, věnujte pozor-
nost našemu pestrému školnímu webu www.msnova.cz . Ke zvláště vyda-
řeným aktivitám patří např. přednáška PhDr. Marka Hermana, která sklidila 
velký ohlas nejen mezi rodiči, ale i hosty z dalších mníšeckých škol. Informa-
ce a ohlasy na tuto i další akce najdete na uvedeném školním webu v sekci 
Aktivity školy.

Ve všech třídách vrcholí komplexní příprava předškoláků na vstup do zá-
kladní školy.

Vzhledem k tomu, že jsou u nás všechny třídy věkově smíšené, musí být 
vzdělávací aktivity ve třídách dobře promyšleny a připraveny. Z tohoto dů-
vodu jsou po celý rok posíleny především dopolední časové dotace obou 
třídních učitelek, což nebývá ve školkách standardem. Je tak zajištěna kva-
litní skupinová práce dle individuálních potřeb dětí (např. u nadaných, inte-
grovaných, hravých dětí a u předškoláků). Každý si přijde na své a v nabídce 
týdenních tématických činností si vybírá podle svého momentálního nala-
dění a je dále motivován.

Naši školáčci si do prvních tříd ponesou svá naditá portfolia - grafomoto-
rické a pracovní sady zaměřené na rozvoj percepce a další předškolní do-
vednosti. Mohou se tak nejen pochlubit nové paní učitelce a kamarádům 
ukázkami své celoroční práce, ale také zavzpomínat na svoji školku.

Jsme přesvědčeni, že kvalitní předškolní příprava je velmi důležitá pro hlad-
ký vstup dítěte do základní školy.

Každý rok je zajímavé sledovat, jak se z našich dětiček (s kterými jsme  
v každodenním kontaktu až několik let) jako mávnutím kouzelného prout-
ku stanou velcí školáci. Je s nimi radost diskutovat na nejrůznější témata, 
spolupracovat a sledovat je při hře.

Je však nutné drilování dětí před zápisem tak, aby za každou cenu „repre-
zentovaly“? Je opravdu nutné, aby bylo dítě každé odpoledne tak „zakrouž-
kováno“, že nemá šanci si volně pohrát s kamarády, nebo mít chvilku jen 
pro sebe?

Nikoliv. V naší školce jsme přesvědčeni, že daleko důležitější než znalost 
tvarů, písmen a bezchybné počítání jsou sociální dovednosti a svobodná 
osobnost dítěte, nedeformovaná neustálým tlakem na výkonnost tak, jak 
velí trendy dnešní společnosti.

Ano, první třída je rozhodujícím faktorem, který ovlivní vztah dítěte k celé 
další školní docházce. Proto přejeme našim budoucím školáčkům i jejich 
rodičům zodpovědné, milé a empatické paní učitelky a paním učitelkám 
rozumné rodiče s čistou myslí. Protože děti jsou skvělé vždycky.

Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na nové cestující na další „Cestě 
kolem světa za jeden (školní) rok“!

Kolektiv pedagogů a všech zaměstnanců MŠ Nová

MS_Nova_LOGO.indd   1 28.4.2011   11:19:41
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„Sluníčka“,  
ZaJíčci a čaroděJnice
Duben ve Sluníčku byl plný akcí – už potřetí 
jsme se byli „vyřádit“ v bazénu v Esmarinu, kde 
už to dobře známe a společně si užíváme pla-

vání, hry a soutěže ve vodě. Hned po koupání 
máme připravený oběd v restauraci Lískovka, 

kde trénujeme to, jak se máme v restauraci chovat. 
Asi nám to krásně jde, protože nás tam moc chválí, jak 

jsme slušní a šikovní. Také jsme byli na dvou pohádkách v divadlech  
a na Hurvínkovi a čertech v Praze. Trošku jsme se čertů báli, ale tety nás 
ujistily, že jsme hodná Sluníčka a že se čertů rozhodně bát nemusíme... 

Moc jsme se těšili na Velikonoce - naučili jsme se písničku o zajíčko-
vi a protože máme školku hned u lesa, zpívali jsme ji všem zajícům. 
A představte si, že oni nám na naši zahradu za odměnu poschovávali 
velikonoční vajíčka a sladké balíčky... Aby to nebylo maminkám a ta-
tínkům líto, vyrobili jsme krásná vajíčka i jim. Při našich každodenních 
vycházkách do lesa teď kromě stavění domečků, hledání pokladů  
a „poslouchání lesa“ také rozeznáváme stopy zvířat a když vidíme zaječí, 
našlapujeme potichoučku, abychom zajíce nevyplašili...

Blížil se konec dubna a s ním i naše školkové pálení čarodějnic. Nemohli 
jsme po obědě dospat, jak jsme se těšili na oheň, buřtíky a spálení ča-
rodějnice, které se také trošku bojíme... U ohně jsme si zazpívali, tety 
nám opekly buřtíky – mňam, to byla dobrota a špinaví jsme byli až za 
ušima – a nakonec jsme na ohni spálili čarodějnici i s koštětem. Zkrátka 
duben ve školce byl fajn a už se těšíme na další dobrodružství, která nás 
ještě čekají.

Za holčičky a klučíky ze Sluníčka
Iva Zemancová

www.minislunce.cz

léto v kluBíčku 
aneB „ nač má člověk SmYSlů Pět?“
Celý červenec bude Klubíčko otevřeno pro všechny děti ve věku od 
3-6 let. V duchu Montessori pedagogiky se tak vydáme prozkou-
mat všech pět smyslů. Každý týden bude věnován jednomu ze 
„smyslů“. Na začátku týdne si vždy řekneme jaké „smysly“ máme, 
jak je rozdělujeme, jak je používáme a poté si je s dětmi společně 
prožijeme. 

Termíny:
30. 6. - 4. 7. 2014 Čich
7. 7. - 11. 7. 2014 Hmat
14. 7. - 18. 7. 2014 Chuť 
21. 7. - 25. 7. 2014 Sluch
28. 7. - 1. 8. 2014 Zrak

Rodinné centrum Klubíčko, Skalecká 124, Mníšek pod Brdy
Cena za týden 2 300 Kč (v ceně je dopolední svačinka, oběd a odpo-
lední svačinka, pitný režim po celý den, ovoce a zelenina).
Otevírací doba Klubíčka je od 7.30 do 17.00 hod.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. čísle 733 523 710 nebo 
734 703 804.

První týdnY v Sedmikvítku 
Tak máme za sebou první týdny v naší lesní 
školce a opravdu si je užíváme. Přivítali jsme 
mezi sebou čtyřnohého kamaráda, morče 
Ferdu. A aby mu nebylo smutno, když ve 
školce nejsme, pořizujeme mu chlupaté 
společníky – dva králíčky. Také jsme založili 
záhonky pro pěstování vlastní zeleniny a by-
linek, protože produkty ze zahrádky chutnají 
nejlépe. Denně společně muzicírujeme, učí-
me se hrát na různé hudební nástroje, někte-
ré velmi exotické. 

Každý den vyrážíme do přírody za dobro-
družstvím a objevujeme kouty a zákoutí 
brdských hvozdů. Pozorujeme zblízka zno-
vuprobouzející se přírodu a občas si z našich 
výprav něco přineseme - kromě odpadků, 
kterých je stále plný les, i třeba dřevo na 
oheň, které se společně s průvodci učíme ře-
zat malými pilkami. Také slavíme svátky, při 
kterých s námi mohou být i sourozenci a ro-
diče. Vynášeli jsme Moranu jako symbol zimy 
a pálili čarodějnici. 

A co chystáme do prázdnin? Nechodíme je-
nom do lesa, i když tam jsme nejradši. Už se 
moc těšíme do divadla, na zámek, na farmu 
ke koním, na prohlídku hasičské zbrojnice ve 
Stříbrné Lhotě a před prázdninami se chys-

táme společně s rodiči na výlet do zážitkového 
parku Zeměráj. 

V létě nás čeká příměstský tábor, který bude 
oproti loňsku ve třech turnusech (od 28. červen-
ce do 15. srpna) a letos navíc nejen pro školní, 
ale i pro předškolní děti. Program bude pestrý  
a pokaždé jiný – první týden se ocitneme  
v pravěku, v druhém týdnu  se na chvíli stane-

me indiány a poslední týden pomocí časostroje 
poputujeme kolem světa.  

Více se dočtete na našem webu  
www.7kvitek.cz a zapojit se můžete na naší 
Facebookové stránce  
www.facebook.com/Sedmikvitek. 

Za lesní školku Sedmikvítek Petra Vaňková
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Zuška otevřela kavárnu!
V pondělí a v úterý 5. a 6. května se v mníšeckém městském kulturním 
středisku uskutečnily dva nevšední koncerty. Sál kulturního střediska se 
proměnil v útulnou kavárnu, kde si mohli návštěvníci vychutnat kávu 
či čaj a příjemně se tak naladit na nadcházející program. Ten zahájilo 
taneční oddělení choreografií na skladbu Cheesecake, při které, jak již 
název napovídá, naservírovaly milé číšnice (tanečnice) hostům dezert. 
Pondělní program dal prostor především zpěvákům, kteří předvedli 
mimo jiné skladby autorů Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra a velký úspěch 
sklidilo také kytarové kvarteto, které doprovázelo nápaditými aranžemi 
zpěvačky Zuzanu Valešovou a Kláru Matouškovou. 

Úterní večer se nesl v jiném duchu. Protagonisty byli žáci převážně  
z dechové a klavírní třídy a zazněly zde skladby v rytmu boogie woo-
gie a dva ragtimy Scotta Joplina. Na závěr koncertů se opět představilo 
taneční oddělení, které oba večery zakončilo svým druhým výstupem. 
Následoval vždy bouřlivý potlesk, který byl poděkováním účinkujícím, 
pedagogům a všem, kteří se na přípravě Jazzové kavárničky podíleli.

Fotografie z koncertů naleznete na www.zus-revnice.cz. 

Těšíme se na Vás při příští příležitosti.
Vaše ZUŠka 

V internetové encyklopedii Wikipedia stojí  
u hesla „dáma“ toto: „Dáma je skupina  
abstraktních strategických deskových her  
určených pro dva hráče. Existuje mnoho va-

riant této hry, charakteristickými prvky je  
pohyb kamenů po diagonálách a snaha vyřadit 
přeskočením všechny protivníkovy kameny.“

Od soboty 17. 5. už víme, že jednoho z žáků 
naší školy nikdo nepřeskákal – Richard Icha  
z 3.B si ze 17. Mistrovství republiky žáků a ju-
niorů v dámě, které pořádala Česká federace 
dámy, odvezl titul mistra republiky v kategorii 
mladší žáci. Za deset výher a čtyři remízy získal 
celkem 24 bodů. Na druhém místě se umístil 
Jan Cabrnoch z Horních Měcholup a bronz si 
odvezla Karolína Majerová z Kunratic.

Ani další reprezentanti naší školy se neztratili, 
8. místo získal Ondřej Manda, Petr Štěpánek 
dobyl 11. místo, Ondřej Pokorný skončil těsně 
za ním na 12. místě, následovaný Veronikou 
Vinskou. Na 15. místě skončila Kateřina Micha-
lová.

V kategorii juniorů remizoval Jakub Souček  
s favoritem Ivanem Zvardoněm, Simona Barso-
vá pak porazila druhého z favoritů Dana Jurko-
viče. Konečné pořadí: Jakub Souček se umístil 
na 7. místě a Simona Barsová na osmém.

Všichni trénují na kroužku pod vedením Petry 
Duškové, vicemistryně Evropy v mezinárodní 
dámě, která si nemohla přát lepší ocenění své 
práce.

Všem hráčům děkujeme za skvělou reprezen-
taci naší školy a budeme fandit i za rok při ob-
hajobě letošních výsledků.

Mgr. Věra Strnadová

mníšečtí školáci úSPěšní na miStrovStví čr v dámě
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žena, která dala ZáviSlým 
šanci a naděJi
Vlastní smutná zkušenost s tím, co znamená 
závislost někoho blízkého, a souhra šťastných 
okolností stály před 17 lety u zrodu Magdalény. 
Její vznik iniciovala paní Marie Kaplanová. Vy-
chovala 10 dětí, byla křesťanskou aktivistkou 
v disentu a po Sametové revoluci poslankyní 
Sněmovny národů Federálního shromáždění 
za Křesťansko-demokratickou stranu, kterou 
spoluzakládala. Ve středu 23. dubna zemřela 
obklopena svou milující rodinou, bylo jí 85 let. 

Narodila se v roce 1928, ve vzdělávacím Ústa-
vu anglických panen ve Štěkni vystudovala 
angličtinu a francouzštinu a díky těmto znalos-
tem se později stala zahraniční korespondent-
kou. Když se provdala za Jiřího Kaplana, jejich 
pražský dům se stal „domem otevřených dve-
ří“ – místem častých a inspirativních setkávání 
duchovně stejně naladěných lidí, a to nejen 
z Československa, ale i ze zahraničí, věřících  
i hledajících, umělců i disidentů. Setkání u Kap-
lanových byla inspirována ekumenickou ko-
munitou Taizé a i po desítkách let vzpomínají 
jejich účastníci na páteční společné modlitby  

a zpívání u klavíru. Marie Kaplanová velmi 
dobře hrála na klavír, s manželem je spojoval 
mimo jiné také zájem o hudbu a k muzicírová-
ní vedli i všechny své děti (dcera Martina napří-
klad hru na klavír vystudovala). 

Dvě z dětí Marie Kaplanové se potýkaly se 
závislostí na drogách a právě tato skutečnost 
ji přivedla k další aktivitě. V polovině devade-
sátých let totiž nebyla v naší zemi ještě běžně 
dostupná zařízení, jež by nabízela vhodný typ 
léčby závislostí. Dát zvláště mladým lidem šan-

ci pro návrat k normálnímu, zdravému životu, 
to bylo smyslem úsilí Marie Kaplanové. Mohla 
využít kontaktů ze své činnosti v křesťanském 
hnutí. Díky blízkému přátelství Kaplanových 
s Jeho Eminencí Miroslavem kardinálem  
Vlkem, který pravidelně pobýval na Skalce, byl 
navázán kontakt s městem Mníšek pod Brdy. 
V tu dobu se zde uvažovalo o dalším využití 
prostorů vojenské základny na Včelníku. Marii 
Kaplanové se podařilo radu města přesvědčit 
o potřebnosti vzniku terapeutického zařízení 
a spolu s městem založila obecně prospěšnou 
společnost Magdaléna. 

Úcta k životu a rodině byla zásadním motivem 
celoživotní činnosti Marie Kaplanové. A ona 
sama byla středem velké a pospolité rodiny, 
která nese její poselství dále. Terapeutickou ko-
munitu lze přirovnat k „náhradní rodině“ - i zde 
klienti v bezpečném prostředí přebírají znovu 
zodpovědnost za své chování. Poslání, které 
naší komunitě paní Marie Kaplanová vtiskla, 
tedy poskytnout útočiště lidem bojujícím se 
závislostí a pomoci jim k úspěšnému životu, 
neseme dále. Paní Kaplanová, děkujeme. 

Za Magdalénu Zora Kasiková

americké Jaro Podruhé  
na Skalce
Sopranistka Melanie Gall zpívá na světových 
operních jevištích, stála na pódiu mnoha kon-
certních síní, včetně Lincolnova centra i Carne-
gie Hall... Už několik let se vrací do ČR, kde spo-
lupracuje s Mezinárodní společností Antonína 
Dvořáka v rámci festivalu Americké jaro. V neděli  
11. května vystoupila, doprovázená českým 
kytaristou Tomášem Hanzlíčkem, na jednom  
z festivalových koncertů v sále kláštera na 
Skalce. 

V programu byly zastoupeny árie a písně 
anglických klasiků (J. Dowland, T. Campion,  
H. Purcell), Händlovo Largo, tradiční „latino“ 
písně i šansony, známé v podání Edith Piaf. 
Publikum kromě brilantního pěveckého vý-
konu a procítěného projevu ocenilo také 
bezprostřednost zpěvačky, která si připravila 
a s okouzlujícím šarmem přednesla spojovací 
texty v češtině. Tomáš Hanzlíček byl zpěvačce 
důstojným doprovodem a představil se i jako 
sólový hráč. Krásnou kulisou pro koncert byla  
expozice obrazů Milana Eberla.

Jarmila Balková

Zveme váS na verniSáže  
červnových výStav na Skalce
V sále kláštera i v kostelíku sv. Maří Mag-
dalény představí v červnu svá díla ve spo-
lečné expozici s názvem SCHODY DO NEBE 
sochařka a malířka Blanka Proksová a foto-
graf Zdeněk Proks.

Fotografie Zdeňka Prokse z procházek Prahou 
v období 1983–2013 ztvárňují každodenní 
všednost do poetických obrazů, které dávají 
divákovi jen tušit přítomnost lidí a zachycují 
osobitým způsobem jedinečnou atmosféru 
míst mnohokráte viděných. Sochařské por-
tréty a figury Blanky Proksové oslovují ztvár-

něním reality. Nehybnost plastik v kontrastu  
s vnitřním dějem vytváří napětí a pohyb. Stej-
ně jako zastavení času fotografií, i socha kon-
centruje veškerý výraz do jediného okamžiku. 
Výstava je doplněna obrazy a kresbami Blanky 
Proksové.

Na vernisáž jste zváni v neděli 15. června  
v 15 hodin.  
Zahájení výstavy v klášteře zpěvem doprovo-
dí Feng-yun Song.

Pro seniory a pohybově omezené občany 
bude na Skalku v tento den vypraven auto-
bus s odjezdem ve 14.15 hod. od Domova 
pro seniory na Skaleckém nám., resp. 14.30 
hod. z nám. F. X. Svobody.

Expozice potrvají do neděle 6. července 2014 
a budou přístupny v sobotu, neděli a svátek 
od 10 do 17 hodin, v úterý až pátek od 13 do  
17 hodin. Dobrovolné vstupné bude věnováno 
na obnovu areálu Skalka.
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BYlo mi ctí Se S vámi Setkat 
1. Bleší trh v mníšku Pod BrdY
Po pravdě: na začátku byla vlastně potřeba vystěhovat sklep po souse-
dech a vzpomínka na francouzské zážitky. Po dotazech mezi lidmi a na 
Facebooku padlo rozhodnutí uskutečnit v Mníšku bleší trh. Všem, kdo 
se zúčastnili, ať už na straně nabízejících nebo přijímajících, patří veliké 
poděkování. 

Na akci totiž vládla přátelská a radostná atmosféra. Radost – to bylo 
přesně to, co bylo vidět v očích všech, kdo našli tu svou věc: šňůru na 
prádlo, starý obraz, fotoaparát, autíčko nebo vhodnou knihu. A stejná 
radost byla vidět na tom, kdo věc poskytoval. Wayne Dyer kdesi říká, že 
i jen dívat se na to, jak někdo někomu poskytuje laskavost, přináší po-
zorovateli dobrý pocit. Je fascinující, jak věc, kterou by člověk vyhodil, 
najde svého budoucího majitele, který je za ni vděčný: umyvadýlko, če-
pice, tyč na smeták, staré housle. A konečně třetí postřeh: skoro všich-
ni, kdo trh navštívili, konstatovali, že jsou schopní doma naplnit také 

mladí vědci u haSičů
Debrujáři z klubu Mla-
dý vědec měli možnost 
vidět, jak to vypadá na 
požární zbrojnici.

Prohlédli jsme si hasičská 
auta a jejich vybavení. 
Viděli jsme, jak vypadají 
hasiči v plné zbroji a měli 
jsme možnost zhlédnout 
ukázku použití dýchací-
ho přístroje. Dětem se 
nejvíce líbila demonstra-
ce, jak hasiči manipulují 
se zraněným.

Velkým překvapením  
a zážitkem pro nás bylo 
předvedení téměř pyro-
technických pokusů se 
sodíkem a kyslíkem. Díky 
tomu jsme si mohli uvě-
domit, jak velmi a rychle 
mohou být některé prv-
ky hořlavé.

Touto cestou bychom 
rádi poděkovali všem členům Sboru dobrovolných hasičů za jejich  
obětavou práci pro společnost a zejména pak panu veliteli Praisovi,  
který nám umožnil toto setkání.

Za KMD Mladý vědec Anna Čišková

mladí vědci exPerimentovali S veJci

minimálně jedno auto takovými věcmi. Tedy odhoďte případný ostych 
a těšte se na říjen – další Bleší trh se uskuteční na travnaté ploše před 
zámkem v sobotu 4. 10. 2014 od 8 do 12 hodin. 

Josef Porsch

„Čarodějka na dvorku chce startovat motorku, ale to nemůže, ve výfuku 
je kuře...“

Velikonoční vajíčka a kuřátka - kam se jen čarodějnice podívá. Ale jak 
poznat, které vajíčko je vařené a které syrové, bez poškození skořápky? 
To byl úkol pro všechny zvídavé čarodějnice a čaroděje z Klubu malých 
debrujárů Klubíčko při RC Klubíčko v Mníšku pod Brdy.

Zjistili jsme, z čeho se skládá skořápka vajíčka, jak na ni působí kolové 
nápoje, proč si musíme zoubky krásně čistit kartáčkem a zubní pastou. 
Pomocí octa jsme si pohráli s pravými kouzelnými hopsajícími vajíčky – 
dračími. Zaklínadly jsme vajíčko umístili do lahve bez poškození a taky 
jsme zkusili, jak je obtížné syrové vajíčko rozmáčknout a jak to ta slepič-
ka má hezky vymyšlené :-)

Krásný den přejí děti z KMD Klubíčko v Mníšku pod Brdy.
Anna Čišková

foto: Martina Špičková

ČARODĚJNICE S OÁZOU
Rok se s rokem sešel a opět nastal den všech čarodějnic a čarodějníků! 
I letos se děti mohly těšit z pohádky, výtvarné dílny, zábavných úkolů, 
skákacích hradů a voňavých vuřtíků.

Děti pronášely hadí vajíčka hejnem netopýrů, krmily sovu čarodějnými 
ovocnými knedlíky, létaly na koštěti nebo si vyslechly věštbu od 
usměvavé čarodějnice – čekají je jen samé dobré věci – láska, štěstí, 
dobrodružství a dobrá nálada. Ta nikomu nechyběla ani při výrobě 
netopýrů, žab a myší ve výtvarné dílně, ani při pohádce a už vůbec ne 
na skákacích hradech.

Účastnice soutěže o nejchutnější čarodějnickou dobrotu si za odměnu 
odnesly vstupenky na mníšecký zámek.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci celé akce. Díky 
také Městu Mníšek pod Brdy za �nanční přispění, zámku Mníšek pod 
Brdy za vstupenky a panu Novákovi (řeznictví na Skaleckém náměstí) za 
slevu na vuřty. A samozřejmě díky všem za účast v krásných 
čarodějných převlecích!

Pavla Pšeničková,
Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy 
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velká Bitva Pod mníšeckým Zámkem
Roku 1639 byla třicetiletá válka v plném proudu a na panství v Mníšku 
přitáhla švédská vojska s velitelem generálem Janem Banérem. „Bojujte, 
střílejte, útočte, dobývejte!“ zavelel k boji, vojáci začali ostřelovat zdi re-
nesančního zámku, zlézat hradby a pobíjet obránce. Bohužel pro pány 
z Mitrovic, kterým zámek tehdy patřil, byli Švédové hnáni vidinou tučné 
kořisti a bojovali tudíž velice urputně. Zámek obsadili a vypálili. 

Roku 2014, přesněji v sobotu 5. července, se bude konat velmi volná 
rekonstrukce této největší mníšecké bitvy. Zveme všechny příznivce 
bojů zhlédnout středověké vojáky a rytíře, kterak útočí, zápolí, šermují, 
obsluhují děla a střílí salvy. Jak asi tentokrát dopadne dobývání zámku? 
Bude Mníšek na rozdíl od minulosti uchráněn? Zmocní se Švédové jeho 
pokladů?

Než středověká bitva vypukne, bude po celý den připraven bohatý pro-
gram v předzámčí i zahradě. Můžete navštívit jarmark plný řemeslníků  
i lahůdkářů, prohlédnout si vojenské ležení, potěžkat zbraně mušketý-
rů, vyzkoušet střelbu, přihlížet cvičení v boji, podívat se na šermířská vy-
stoupení, poslouchat hudbu a prohlédnout si zámek. Budou připraveny 
prohlídky nejen pro dospělé, ale i speciální prohlídky pro děti. Otevře se 
také vstup do Kouzelného sklepení plného pohádkových bytostí, kde 
potkáte i známého mníšeckého čerta Brdíka.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

okénko do historie zámku mníšku

Stavitel a Zakladatel Barokní BudovY
Dne 30. září léta Páně 1655 kupuje mníšecký statek, tedy zámek a měs-
tečko s příslušnými vesnicemi, Servác Engel z Engelsflussu, původem 
měšťan Starého Města pražského. Panství je stále poničené třicetiletou 
válkou, i tak je cena relativně nízká, 50 000 zlatých. 

Servác pocházel z koželužské rodiny, která se přistěhovala do Prahy  
z Flander. Získal monopol na výrobu podešvové kůže a během třicetile-
té války se stal výhradním dodavatelem podešví pro císařskou armádu. 
Nabyl značného jmění a navíc se proslavil i svou hrdinnou účastí obra-
ny Karlova mostu před švédskými vojsky, která v roce 1648 rabovala 
Pražský hrad a levý břeh Vltavy. Za jeho zásluhy ho odměna neminula. 
Roku 1651 byl císařem Ferdinandem III. povýšen do šlechtického stavu. 
Servác si jistě chtěl koupí panství nedaleko hlavního města království  
a stavbou výstavného sídla zajistit vážnost mezi ostatními šlechtickými 
rodinami. 

S vervou se pustil do nákladných prací. Na troskách původního mitrovi-
covského zámku, který byl dle svého nového pána „naprosto neforem-
ně a ohavně vystavěn jen ze samého jílu“, vyrostla během 16 let nová 
reprezentativní barokní budova se třemi nárožními věžemi. Stavba byla 
slavnostně zahájena položením základního kamene pod prostřední  

o Zvířátkách Pana kaSta
Není tomu tak dávno, co zámek v Mníšku obýval pan baron Kast. Necho-
dil oblékaný jinak než v myslivecké kamizolce. Svůj klobouk s kamzičími 
štětinami a ptačím pírkem prý odkládal jen při odpoledním odpočinku. 
Není ani divu, téměř neustále chodil obhlížet svůj revír. S loveckou puš-
kou přes rameno, dalekohledem a speciální hůlkou, na kterou se mohl 
v případě bolavých nohou i posadit a čekat na jelena. Jako doprovod 
mu sloužili jeho dva oblíbení psi, kteří se od něj nevzdálili ani na krok.  
S jedním se dokonce nechal vymalovat i na svůj velký portrét. 

Pan baron měl rád své lesy a přírodu kolem, ale v tehdejší době byli 
zámečtí pánové zejména velcí lovci. Nejvíce milovali hony a číhání 
na zvěř. Když byl náš pan baron mladíkem, jistě jezdil lovit na koních.  
V mládí to byl velký milovník koní, vždyť také sloužil v armádě u jez-
deckého pluku. Aby ne, jezdit na koni patřilo k základnímu vzdělá-
ní šlechtických synků. A to platilo i v mnohem dřívějších dobách, už  
v časech rytířů a středověkých králů neodmyslitelně patřili psi i koně 
do života vyšší společnosti. Ale představte si, že nejen ti. Zejména krá-
lové a panovníci se velice často honosili rozsáhlými zvěřinci, oborami  
a voliérami, které byli plné dokonce i cizokrajných zvířat. Lvů, velblou-
dů, papoušků, hadů, nosorožců či krokodýlů. Vážená společnost se pak 
na ně chodila dívat jako do zoologické zahrady. 

A právě o zvířátkách nejen pana Kasta, ale i jiných baronů, šlechticů, 
králů a panovníků bude vyprávět úplně nová červnová prohlídka pro 
děti nazvaná Mazlíčci a zvířátka šlechtických pánů. Při ní navštívíte za-
bydlené pokojíky pana barona, jeho paní, dětí i vnuků. I šlechtické děti 
měly své mazlíčky. Nemuselo to být ani nijaké vzácné a velké zvíře, sta-
čila třeba obyčejná chycená žabička. Taková, jakou měly zámecké děti 
na Mníšku. Byla to rosnička, která předvídala počasí. Ale i o ni musely 
řádně pečovat. Chytaly mušky a komáry, aby měla dostatek krmení.  
A co vy, děti, staráte se také řádně o svá domácí zvířátka?

Nová prohlídka o zvířátkách bude již během června nabízena návštěv-
níkům s ostatními dětskými prohlídkami.

Programy dětských prohlídek na měsíc červen:
sobota 14. června – Mazlíčci a zvířátka šlechtických pánů

neděle 15. června – Cesta za pohádkou

sobota 21. června – Putování za zámeckými skřítky

neděle 22. června – Mazlíčci a zvířátka zámeckých pánů

sobota 28. června – Podvečerní prohlídky s andělem a bílou paní
neděle 29. června – Cesta za pohádkou

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

z věží roku 1656 a stejně tak slavnostně zakončena vysvěcením rodinné 
kaple v zadní věži, a to léta Páně 1672. 

Jak se panu Serváci a rodině Engelů dařilo dál? Dozvíte se v příštím  
vydání Zpravodaje.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy
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malá Svatá hora 
Nad Mníškem směrem k Dobříši v krás-

ném místě nad Andělskými schody  
(466 m n. m.) stojí Malá Svatá Hora – 

kaple „Navštívení Panny Marie“, postavená  
v letech 1809-10. Stavbu zaplatil pražský měš-
ťan Edmund Chvalkovský a přispěli na ni praž-
ští poutníci, kteří tudy putovali na Svatou Horu 
u Příbrami. Kaple byla postavena na polovič-
ní cestě na Svatou Horu u Příbrami, v místě,  
z něhož poutníci poprvé uviděli věže Svaté 
Hory – díky tomu se říká kopci Malá Svatá 
Hora. Při ní později vznikla poutnická hospoda 
na trase obchodní cesty napojené na zlatou 
stezku.

Mníšecký hrabě Jan z Unvertu poskytl po-
zemek a stavební materiál. Byla vystavěna 
nevelká obdélníková kaple v barokním stylu,  
s půlkruhovitou apsidou. Kruchta kaple byla 
podklenuta valivou klenbou, železné dveře 
měly rokajovou výzdobu (abstraktní ornamen-
ty ve tvaru mušlí). Uvnitř byl oltář Panny Marie 
a ve výklenku socha Madony. Kaple byla vy-
svěcena mníšeckým farářem Janem Cipeliem 
a svatohorským proboštem Jáchymem Čejkou 
z Olbramovic (byl synem naší hraběnky Čejko-
vé) 5. května 1811.   

V roce 1828 byla dokončena nová císařská sil-
nice a zavládl zde čilý ruch. Jezdily tu forman-
ské vozy, jezdci, kočáry panstva, selské a lesní 
povozy. V roce 1925 v Mníšku a Dobříši vznikly 

poštovní stanice a jízdní pošta z Prahy do Pís-
ku a zpět. Na levé straně od silnice směrem od 
Prahy tu stával kamenný sloup Božích muk a na 
protilehlé straně silnice se nacházela pískov-
cová barokní socha Panny Marie Svatohorské. 
V neděli 3. června 1934 byl slavnostně do kaple 
zavěšen nový zvon „Svatohorské Panny Marie“. 
Poutnická, zájezdní a lidová hospoda U Kaple 
se stala oblíbeným cílem nedělních procházek 
mnoha mníšeckých rodin, oblíbeným místem 
trempů a chatařů z Chouzavé a obyvatel Nové 
Vsi pod Pleší. Hostinský pan Josef Tellinger  
s manželkou a dcerou zde vytvořili příjemné 
místo pro odpočinek.

Milan Minařík
Prameny: osobní archiv autora

Kaple na pohlednici 
z r. 1902 

Zasněžená hospoda (kolem r. 1952) Restaurace p. Tellingera po 2. světové válce
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otakárci na Zámku
V sobotu 5. dubna proběhla v prostorách mníšeckého zámku vernisáž 
výstavy výtvarných prací dětí z výtvarné dílny Otakárek. Kresby, malby, 
keramické loutky, linoryty, papírové objekty a další výtvarné práce si 
mohli návštěvníci prohlédnout do konce dubna. 

Daniela Doubková

Otevřeli jsme v listopadu 2013 a na letní měsíce máme pro vás 
připravené Divadélko KÁ jako velkou hernu pro rodiče s dět-
mi. A nejen to, budeme pořádat dětské dílničky, bubnování na  
bubínky, malovat, tvořit. Hrát si a smát se. Divadélko KÁ bude 
mít otevřeno od úterý do neděle od 10 do 19 hod. Venku pro 
vás chystáme příjemné sezení a zároveň vyžití pro děti. Kdy jste 
naposledy skákali gumu? 

Otevíráme poprvé i letní scénu. Na konec školního roku, 25. 6. 
2014 od 10 hodin, jsme si pro vás přichystali divadelní pohádku, 
která se nám nevejde do našeho malého divadélka. Ukončení 
školního roku má být něco úžasného a my chceme být toho 
součástí. Přichystali jsme si pro děti malé překvapení a dětské 
polední menu. 

Těšíme se na vás! 

Produkce Divadélka KÁ,  
Simona Vlková 

tel. 727 818 398,  
e-mail: kulturnicentrummnisek@gmail.com

Staří Tellingerovi  – vpravo Boží muka poblíž kaple, barokní patrový  
hranolový pilíř  s pilastry, ukončený stanovou střechou

V sobotu 7. 6. 2014 uspořádala  paní Jiřina Mazánková (roz. Tellin-
gerová) na Malé Svaté „Vzpomínku“  k příležitosti stého výročí od 
narození hospodského Josefa Tellingera. 

Mníšecký pan farář Jan Dlouhý sloužil Zádušní mši za Josefa Tel-
lingera. Mše byla věnována také paní Boženě Tellingerové i  všem, 
kteří již nejsou mezi námi a měli toto krásné místo rádi. Na místě 
se prodávalo  limitované množství pamětní brožurky o Malé Svaté 
Hoře, které se zcela vyprodalo a chystá se dotisk.

V příštím čísle si budete moci přečíst další podrobnosti o této slav-
nosti doplněné fotografiemi.

Jarmila Balková
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Pro doSPělé
BOČEK, Evžen
ARISTOKRATKA VE VARU
Pokračování imaginárního 
deníku Marie III. z rodu Kostků, 
která opět s humorem a 
ironií popisuje, jak se žije na 
„nejchudším zámku v Čechách“.

HORNBY, Nick
DLOUHÁ CESTA DOLŮ
Tragikomický působivý román 
o čtyřech sebevrazích, jimž 
vzájemné setkání pomůže 
přehodnotit životní situaci.

KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa
LÉK NA SMUTEK
Příběh ženy, která ztratila své 
životní poslání matky  
a manželky. Existuje vůbec ještě 
něco, co by ji mohlo vytrhnout ze 
zničující letargie?

MERTA, Zdeněk
PRAŽSKÁ SVATBA
Povídková kniha s jedenácti 
smyslně laděnými příběhy.

ROTH, Philip
ELÉV
Vztah života a literatury, vztah 
reality a fikce, odpovědnost 
spisovatele k sobě samému,  
k vlastní tvorbě, ke společnosti –  
to jsou klíčová témata příběhu.

MAGDALENA o.p.s.
GAMBLER
Základní informace o problému 
patologického hráčství.

Pro děti
KROLUPPEROVÁ, Daniela
ZMIZELÁ ŠKOLA
Veselý příběh školáka Ondry, 
kterému ze dne na den zmizela 
škola.

KROUŽILOVÁ, Ludmila
DOBRÉ RÁNO, DOBROU NOC
Krásně ilustrované pohádky 
pro menší čtenáře vyprávějí  
o všedních i nevšedních 
událostech z každodenního 
života i ze světa nespoutané 
fantazie.

VHRSTI
O VENDULCE A DRAKOVI
Když se starostova dcera 
Vendulka dozví, že v městské 
knihovně se usídlila lítá saň, nedá 
jí to a rozhodne se podívat se na 
ni zblízka.

ČERNÍK, Michal
ZA ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY
Desítka pohádek o zvířátkách 
s barevnými ilustracemi Heleny 
Zmatlíkové je určena pro 
nejmenší čtenáře.

Výpůjční doba

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

Pro dospělé:  
Pondělí   800 – 1100   1200 – 1700

Středa     800 – 1100

Čtvrtek   830 – 1100   1200 – 1800

Pro děti:  
Úterý     1200 – 1400 

Středa    1200 – 1700

KNIHOVNa Mníšek pod Brdy

Přednáška o dole Pod Skalkou
V úterý 6. května se v kulturním středisku konala první přednáška  
z cyklu Mníšek, jak jej neznáte. O historii i současnosti dolu pod Skal-
kou poutavě vyprávěli představitel Montánní společnosti Igor Gajdušek  
a Milan Minařík, připravenou kolekci zajímavých fotografií promítal  
Robert Izák.

Na další přednášky z historie Mníšku se můžete těšit na podzim.

Jarmila Balková

Světlík a malta 
Pamatuji si na světlík činžovního domu, kde bydlela moje tchyně. Na 
záchodech či v koupelně byla okna - vlastně nikam, do světlíku. Jelikož 
jsem vyrůstal v Čisovicích u potoka v domečku, později na Spořilově, 
kde jsme bydleli také v domečku u trati, vlastně jsem takový světlík 
neznal. Proto mne fascinoval, avšak v záporném slova smyslu. Prostě 
světlík se mi nelíbil, ale byl zapotřebí. Jelikož jím žádné pořádné svět-
lo nepronikalo, měl by se jmenovat spíše vzdušník. Protože do světlíku 
vedla okna i z jiných bytů, bylo zajímavé, když se sousedé hádali. Třeba 
na záchodě či v koupelně. A hlavně světlíky páchly: odpadky se do nich 
házely a proudily tudy i výpary zcela lidské, i ty, které vznikají při vaření. 
Ten světlík jsem nikdy neměl rád. Takže jsem světlík znal, ale nikdy s ním 
nežil. To se mělo jednou změnit.

V březnu roku 2010 jsme trávili, s mou přítelkyní a její dcerou, dovo-
lenou na ostrově Malta. No – o Maltě tu nechci moc povídat, o jejím 
významu pro Evropu a křesťanství jsou napsány plné knihovny. Její 
dějiny trvají 7 200 let a to ještě není probádána záhada megalitických 
chrámů. Významná poloha ostrova zapříčinila, že se tu stále střídali mo-
cenští páni: Féničané, Kartágo, Římané, Byzanc, Arabové, Normani, dále 
pak vládci z Aragonie a Kastilie, až v roce 1530 Maltu získal vojenský, 
Maltézský řád Johanitů. Ti měli ochránit Evropu před vpádem Osmanů. 
Dále ji pak obsadil Napoleon a za I. světové války Britové. Němci za dru-
hé světové války chtěli ostrov také obsadit jako důležitou základnu, což 
se jim nepodařilo.

Malta a její soused, ostrůvek Gozo, měří vzdušnou čarou 45 km. Ano, 
dá se přehlédnout pouhým okem. Dnes je hlavní město Malty Valletta. 
Je to město naplánované na rýsovacím prkně, ulice jsou rovné jakož  
i příčné, které je kříží pravým úhlem. Všude je tu málo místa.

Náš hotel se nacházel v centru Valletty. Autobus, který nás dovezl z letiš-
tě, tu sotva projel, navíc jezdil neustále v protisměru, což jsme zjistili již 
na letišti, vyčkávajíce s pohledy vlevo - autobus přijel zprava. V hotelu 
bylo vše miniaturní a velmi britské. V hale (v pokojíčku jak pro panenky) 
hořel plynový krb a silně páchl plynem, v Praze by se již volalo na po-
hotovost, ale na Maltě to bylo všem jedno. Křesla a gauče byly tak mi-
niaturní, že jsem se neodvážil posadit. Pak nám byly přiděleny pokoje, 
k večeři jsme nic nedostali, že prý je pozdě. Že jsme o nic nepřišli, jsme 
zjistili až u snídaně. 

Neměl jsem zdání, že obyvatelé Malty mají svou řeč. Po celou dobu vý-
chovy svých dětí jsem financoval jazykové výlety na Maltu. Vyučovala 
se tu angličtina. Vždy jsem si říkal, že tam Angličané asi vymýtili jejich 
rodný jazyk - prý se tam, což jsem stále slýchával, mluví nejkrásnější 
angličtinou. Nebyla to pravda. Ano, všichni lidé průměrného vzdělá-
ni mluvili anglicky, jinak však mluvili maltštinou. Používali latinského 
písma, do kterého si vsadili svoje písmenka. Maltština má totiž kořeny  
v arabštině a byla navíc ovlivněna italštinou i angličtinou. Ta je na ostro-
vě druhá úřední řečí. 

Hned první den jsme zjistili, že se Malťané učili vařit od Angličanů,  
a tím pádem vařili strašně. No, nejeli jsme tam abychom se najedli, spí-
še, abychom něco viděli. A to se skutečně vyplatilo. 

V roce 1530 získal Maltu křesťanský vojenský (Maltézský) řád Johanitů, 
kteří měli původně chránit Evropu před vpádem Osmánců. Řádoví rytíři 
přinesli ostrovu nevídané bohatství. Jejich řádové poselství bylo ošetřo-
vání zraněných bojovníků za křižáckých výprav. Přestože bohatství Mal-
ty bylo nabyto loupežemi a pirátstvím, jsou obyvatelé hrdý, ochotný  
a laskavý národ. Zlo se naučilo dobru: Johanité, Maltézský kříž a Samari-
táni mají své kořeny na Maltě (dobročinné a záchranné organizace). 

Samozřejmě se různí šlechtici chtěli pochlubit, jenže okázalost, nebo-
li staus symbol  se tenkrát nedokládal velkými auty či tím, co je pro 
nás dnes důležité, ale katedrálami. Maltézští rytíři dbali na honosnost  
a okázalost. Ta v jejich době spočívala v chrámech – kdo má hezčí,  
kdo má větší. Pro srovnání: vesnička Stříbrná Lhota by na Maltě měla 
katedrálu jako je kostel svatého Mikuláše na Malé Straně v Praze. Měs-
tečko Mníšek by mělo již chrám svatého Víta. Na Maltě stojí 365 katedrál 
pro 410 tisíc obyvatel! Také tam svítí slunce 360 dní v roce. 

Ráno jsme se kochali pohledem z pokoje přítelkyně a její dcery a pak 
nás napadlo, kam se dívám z mého pokoje já? Tak jsme vzali můj útulek 
útokem a zjistili jsme, že okno má mléčné sklo. Dalo se ale otevřít. Pak 
jsme k našemu údivu hleděli do světlíku. Hele, vinohradský světlík, řekla 
přítelkyně a tak se nám zase připomnělo Zlaté město. Kamarád Láďa 
by řekl Královsko-Vinohradský světlík. Nebyl tak tmavý jako ten v Praze  
a když jsem se nebezpečně naklonil, viděl jsem přístav a hradby za ním. 
Byl stavěn do písmene U. 

Hned jsme se rozhodli, že se tam, na druhou stranu přístavu musíme 
podívat. Na autobusovém nádraží, které se nacházelo hned za hrad-
bou města Valletty, jsme si vzali taxíka. Totiž, domluvili jsme se s jed-
ním taxikářem, co ve skupině neustále rokujících mužů jevil zájem, kam 
chceme jet. Usmlouvali jsme ho na 20 Euro. Šinuli jsme si to spokojeně,  
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s vědomím, že jsme udělali dobrý kšeft, do vozu a najednou jsem seděl 
za volantem. Ale, ale, pán chce řídit sám? Smál se taxikář. No, jak mě 
to mohlo napadnout, že tam mají volant na druhé straně. Cesta byla 
zdlouhavá, nakonec jsme tam do té čtvrti města dojeli asi po hodině 
jízdy a po prohlídce jsme si sedli na lavičku k moři. Pak jsme zahlédli 
mezi hromadou namačkaných domů náš hotel. Byl, coby kamenem do-
hodil. Již delší dobu mne zajímala červená lodička, co neustále jezdila 
přístavem tam a zpět. Poslal jsem tam Helenu. Ano, ta lodička jezdila za 
20 centů k našemu hotelu. Pak jsme již jezdili jen autobusy. Myslím, že 
jízdenky stály 1 euro, jedno, kam jsi chtěl jet. 

Malta je plná památek neskonale historicky hodnotných budov a chrá-
mů. Jako stavební materiál se tu používá zvláštní druh vápence, který 
se řeže na kvádry a je na Maltě k dispozici ještě na třicet let. Průvodčí 
turistického zájezdu, když nám popisovala, co vidíme, zřejmě dělalo 
starost, co bude pak, ale já měl pocit, že „pak“ už nebude žádné místo 
na výstavbu. 

Tak jak je vápenec snadný stavební materiál, tak snadno ho moře na 
březích vymílá. Ostrov nemá prakticky žádné pláže. Turistický autobus 
zastavil u jedné z rarit. Byly to jeskyně různě zbarvené, dosažitelné 
jen v bárkách. Devět lidí a muž u závěsného motoru se do jedné lodi 
vešli, pak by se tam nevtísnila ani myš. Takových nějakých devět člunů 
bylo v moři, projíždělo grotty růžové, modré i zelené a jak šly vlny, 
celé lodě se v nich schovaly. Byla to nejhorší hodinka mého života. 
Nevěděl jsem, zda mám chránit svou vycházkovou hůl, či fotoaparát 
nebo tašku s doklady. Bledý jak maltský vápenec jsem prohlásil, že 
toto již nikdy nepodniknu. Avšak při výletu na ostrov Gozo jsem znovu 
nalítl. Tam jsme se dostali trajektem a pak jsme byli zase u podobné-
ho místa, které se však zdánlivě nacházelo uprostřed pevniny. Jenže 
po několika metrech jsme propluli jeskyní a zase byli na širém moři a 
zase se lodě ztrácely ve vlnách a my projížděli grotty zelené, modré i 
oranžové. Děkuji. 

Mdina je bývalé hlavní město Malty. Leží uprostřed ostrova, je silně 
opevněné hradbami. Bylo tu postavené v době, kdy život na pobřeží 
byl nebezpečný kvůli všelijakým pirátským přepadením. Kolem města 
leží Rabat. Význam slova rabat je předměstí. Toto předměstí kolem Mdi-
ny získalo Rabat jako jméno. Zažili jsme oslavu Josefa, bylo to v pátek  
a bylo volno. V katedrále v Rabatu se slavila skvostná bohoslužba, které 
se zúčastnil nějaký církevní hodnostář, president Malty a velvyslanec 
USA. Kromě dvou parádních policejních motorek a tří policistů nebyla  
k vidění žádná ochranka. Vstup do katedrály byl možný i pro turisty, 
sami jsme tam byli. Ulice hýřily výzdobou, dechovky vyhrávaly a domo-
rodci byli slavnostně oblečeni. 

Malťané jsou většinou poměrně malí lidé, což se pozná podle výšky klik 
u dveří a tlačítek ve výtahu. Ale najdou se i obyvatelé vyšších postav. 
Obyvatelé berou neobyčejně vážně politiku. V rozhovorech, která par-
taj je lepší (mají dvě poměrně stejně silné) se rozohní jako Češi nebo 
Němci u fotbalu. Volební účast mívají na 99 %. Poslanci jsou voleni pří-
mo lidem. Jelikož je zakázána volba dopisem, financují strany voličům, 
co žijí v zahraničí, lety k volbám. Voliči platí paušál 30 €, i když letí třeba 
z Austrálie, nebo z Kanady. Nemocenské pojištění je státní, funguje jako 
v Čechách za komunistů. 

Majitelé domů nebo apartmánu, kteří své nemovitosti pronajali, nemají 
možnost dát nájemníkovi výpověď, navíc jsou nájemní smlouvy dědič-
né. Nájem se od roku 1938 nesmí zvyšovat (u nově uzavřených smluv 
je to již trochu jiné). Nájem za apartmán činí 150 € ročně. Na jednom 
čtverečním kilometru žije na Maltě 1 500 lidí (v Německu je to 50 lidí). 
Na ostrově Gozo žije 30 tisíc obyvatel, naproti tomu je 50 tisíc nových 
bytů, které v momentě nejsou prodány či pronajaty. 

Ano, na Maltu se vyplatí letět, avšak myšlenka válení se na pláži je jen 
iluze. Žádné pláže tam nejsou, zato je tam hodně k vidění. Dnes je Malta 
členem EU, platí se tam Eury a jediná letecká společnost, co tam lítá, 
je Air Malta. Taxíky bývají často Škodovky, ovšem s volantem na druhé 
straně. Při letu zpět do Frankfurtu jsme zahlédli nad mraky vyčnívající 
sopku Etnu na Sicílii. Pěkně se jí z vrcholku kouřilo.

Arnošt Valeš, Stříbrná Lhota

vYBrané kulturní a SPolečenSké akce roku 2014
Sobota 5. července 2014 

doBývání Zámku švédSkými voJSkY 
4. ročník atraktivní podívané. Vojenské ležení, šerm pro děti aj. 

Státní zámek Mníšek pod Brdy

neděle 13. července 2014, 15.00 
alena čížková: oBraZY (vernisáž výstavy) 

Klášter v barokním areálu Skalka

Pátek 18.- neděle 20. července 2014 
tradiční Skalecká PouŤ  

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

Pátek 18. července, 19.00 
koncert skupiny Yellow SiSterS 

Barokní areál Skalka

Sobota 19. července 2014, 12.15  
eva ova – oBraZY (vernisáž výstavy) 

Kostelík sv. Maří Magdalény v barokním areálu Skalka

Pátek 8. – sobota 9. srpna 2014  
noc na karlšteJně 

Výpravný muzikál. 
Státní zámek Mníšek pod Brdy

neděle 10. srpna 2014, 15.00 
mudr. Pavel hartl: tváře odJinud – fotografie (vernisáž výstavy)

Klášter v barokním areálu Skalka

Sobota 30. srpna 2014 
hradoZámecká noc S ohňoStroJem 

Státní zámek Mníšek pod Brdy

Pátek 5. září 2014, 17.00 
hana mislerová – oBraZY (vernisáž výstavy) 

Kostelík sv. Maří Magdalény v barokním areálu Skalka

Sobota 6. září 2014 
štrůdl – divadlo, hudba, film  

Oblíbená akce pořádaná spolkem Rorejs

Sobota 6. - neděle 7. září 2014 
dnY evroPSkého dědictví s kulturním programem.  

Barokní areál Skalka, Státní zámek Mníšek pod Brdy, kostel sv. Václava

Sobota 6. září 2014, 16.30 
Jaroslav Bezděk – oBraZY, Jaroslav Jocov – keramika,  

tomáš kohout – SochY (vernisáž výstavy) 
Klášter v barokním areálu Skalka

Sobota 6. září 2014 
BrdSký FarmářSký trh  

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

Sobota 13. září 2014 
koncert hany a Petra ulrychových se skupinou JavorY  

Zakončení Mníšeckého kulturního léta. 
Zahrada Státního zámku Mníšek pod Brdy

neděle 14. září 2014 
Běh naděJe – 7. ročník humanitárně sportovní akce 

Start a doprovodný program – MKS V Lipkách

Sobota 27. září 2014 
BrdSký FarmářSký trh  

Náměstí F. X. Svobody  

Sobota 27. září 2014 
3. mníšecké SlavnoSti Piva  
Hostinec U Káji Maříka a okolí

neděle 28. září 2014 
SvatováclavSké PoSvícení 

Farní zahrada a komunitní centrum OÁZA

neděle 5. října 2014, 15.00 
ivana Bartůňková – oBraZY, kreSBY, graFika (vernisáž výstavy) 

Klášter v barokním areálu Skalka

Sobota 18. října 2014  
BrdSký FarmářSký trh  

Náměstí F. X. Svobody  
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ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU 

uzávěrka č. 229 je ve středu 6. srpna 2014.  
Příspěvky je nutno dodat do 18 hodin.

Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 1 800 znaků včetně mezer, fotografie 
s rozlišením minimálně 300 dpi. Nepodepsané texty nebudou zveřejňovány. 
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adresu zpravodaj@mnisek.cz

PRODEJ SLEPIČEK
drůbež červený hrádek, firma 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 17. června 2014 v 16.20 hod.
v Mníšku pod Brdy – aut. garáže u firmy 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  

Mladý pár hledá dlouhodobý pronájem bytu v Mníšku p. B. a blízkém, 
dopravně dostupném okolí. Uvítáme i nabídky bydlení v rodinném 
domě či pronájem chaty určené k trvalému bydlení. Tel. 777 888 730.

DOMÁCÍ ELEKTRONIKA, Hi-Fi, televizory, DVD a Blu-Ray přehrávače, 
domácí kino a počítače. To vše vám levně ZAPOJÍM a nastavím u vás 
doma. POMOHU při výběru nových přístrojů. SESTAVÍM počítač dle 
vašeho přání, u starších počítačů provedu opravy a čištění, případně 
INOVUJI hardware a aktualizuji software, nastavím připojení  
k internetu a domácí síti. Čeleda, tel. 775 239 865

Nabízím OZVUČENÍ hudebních produkcí malého až středního  
rozsahu, konferencí a prezentací. Možnost zvukového DIGITÁLNÍHO  
ZÁZNAMU a převodu zvukových záznamů z mgf. pásků, kazet, 
GRAMOFONOVÝCH DESEK na CD či do formátu mp3. Čeleda,  
tel. 775 239 865

co Je to kvalitní internet?
Internet už v dnešní době 
není zbytečný nadstandard. 
Chtě nebo nechtě jej potřebu-
je k životu většina z nás. Jeho 
užívání již dlouho proniká do 
všech věkových skupin. Postu-
pem času se také maže rozdíl 
mezi kvalitou internetového 
připojení v Praze nebo mimo 
ni. Jaké jsou konkrétně mož-
nosti v naší obci?

Jedna ze sítí, která u nás funguje, nese jméno Eurosignal. Tu pro-
vozuje významný regionální internetový provider, který je na 
trhu již více jak deset let. Skvělé je, že svoji síť neustále moder-
nizuje a rozšiřuje. Bez jakékoliv nadsázky můžeme konstato-
vat, že jeho slogan o kvalitním internetu opravdu platí. Tech-
nologicky kombinovaná síť je připojena přímo na páteřní linky  
a i v případě mnohdy zatracované bezdrátové technologie dokáže  
Eurosignal nabízet zaručené rychlosti. Fakt je ten, že ani v jejich  
reklamních tiskovinách nenajdeme žádné „vzdušné zámky“ typu 
„rychlost až…“. Vše je podložené a v podstatě zaručené.

Připojení od tohoto poskytovatele možná na první pohled nevypadá 
jako cenově nejvýhodnější, ale jednání je plně transparentní a nenutí 
vás ke zbytečným úvazkům, což je skvělé. Výhodou je i servisní do-
stupnost. Síť Eurosignal není ani malá ani velká. Za sebe hovoří i tisíce 
spokojených zákazníků. Pokud zatím máte internet od jiného provo-
zovatele, tak je možná právě čas na změnu. Zeptejte se na zkušenosti 
svého souseda nebo přímo starosty :-) 

Kristýna Slivková

Poděkování hasičům
Ráda bych prostřednictvím Zpravodaje poděkovala Sboru dobro-
volných hasičů v Mníšku pod Brdy za včasný a obětavý zásah při od-
čerpávání dešťové vody ze zaplaveného suterénu našeho bytového 
domu č. p. 863 a 864 při přívalovém dešti dne 25. 4. 2014. Nebýt 
jejich zásahu, mohlo by dojít ke značným materiálním škodám.

Eva Rydrychová, Mníšek pod Brdy

Poděkování rybářům
Dovolte, abych poděkovala rybářům, kteří vzorně uklidili Zámec-
ký rybník. Nejen, že posbírali odpadky kolem rybníka, ale vyčistili  
i hladinu. Rovněž byla posekaná tráva na hrázi a ořezán nálet.

Věřím, že pořádek udělá radost všem návštěvníkům, kteří po nauč-
né stezce Káji Maříka chodí, stejně jako nám, kteří u rybníka bydlí  
a stejně tak i ostatním občanům městečka Mníšku.
Rybáři vydržte, tahle práce má smysl. Děkuji.

Jiřina Čermáková

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

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

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

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

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

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

Zdeněk Vystyd  - makléř

+420 608 618 161
v y s t y d z @ e n e r g o n . c z

Svaté Pole

Prodej RD 4+1, zahrada 
1109m²,bazén, dvojgaráž

Drevníky - Nechalov

Prodej chalupy 3+1, udržovaná 
zahrada a pozemky 1900m²

Mníšek pod Brdy

Prodej zděného bytu 2+1,OV, 
54m²,balkon,sklep, ul. Lhotecká

2.600.000 Kč4.990.000 Kč 1.600.000 Kč

Energie v realitách,
to je ENERGON reality!

www.energon.cz
774 622 622

reality@energon.cz

Nabídněte nám svou nemovitost 
k prodeji / pronájmu!

Dobříš

Prodej bytu 3+1, DV, 75m², 
lodžie,sklep, ul. Rukavičkářská 

Rožmitál pod Třemšínem

Prodej zděné chaty 3+kk,  
u Sobenského rybníka

Praha

Prodej bytu4+kk,DV,92m², 
lodžie,sklep, ul. Španielova

750.000 Kč1.495.000 Kč 3.650.000 Kč

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

VODa-TOPENÍ-PLYN

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

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

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

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

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

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

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.
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PC Akademie Všenory pořádá:
Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé
l večerní l víkendové l individuální

Nabídka kurzů:
Základy ovládání PC.

Základy práce s Internetem.
základy MS Office 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 firem: 
SKEYNDOR, GERMaINE DE CaPUCCINI – španělská prof. kosmetika
CaNNaDERM – kosmetika obsahující konopí

NOVINKa kyslíková terapie – přístroj OXYSKIN
             ultrazvuková špachtle

●  několik druhů kosmetických masáží,  
včetně mikromasáže očního okolí

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

Na vaši návštěvu se těší kolektiv Salonu Venuše
Mníšek pod Brdy, sídliště Pod  Skalkou, čp. 553
Tel: 720 256 874
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� 722 490 490

jaroslav Pýcha
váš certifikovaný realitní makléř.
tato lokalita je i mým domovem.

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

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 za Vámi

jaroslav.pycha@re-max.cz

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
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Kola
Štorek
ř e v n i c e
Komenského 92, Řevnice, tel.: 257 721 313
e-mail: info@kola-sport.cz
www.kola-sport.cz

po – pá 8 – 18
čt 8 – 20
so 8 – 12
ne 14 – 17 

(duben–srpen)

� platební karty
� splátkový prodej bez navýšení

jízdní kola
� příslušenství � náhradní díly

KOLA
� horská � trekingová
� silniční � dětská

SERVIS
� perfektní předprodejní 

příprava kol

KRÁSNÁ NOVÁ KOLA   KRÁSNÁ NOVÁ KOLA   KRÁSNÁ NOVÁ KOLA

inz_storek_188x128_05:Sestava 1  29.4.2011  10:06  Stránka 1

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

NaBÍDKa ZaMĚSTNÁNÍ:
Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici Lipence, Praha 5, přijme na pozici:

Pokladní,
jedná se o jednosměnný provoz pondělí-pátek, sobota 1x za 3 týdny
Skladník,
jedná se o jednosměnný provoz pondělí-pátek, sobota 1x za 3 týdny
Skladník chlaZených výroBků,
v oddělení maso-uzeniny, mléčné výrobky. Práce částečně  
v chlazeném prostoru. Praxe výhodou. Jednosměnný provoz.

tel. 777 661 111, 296 828 302 po 14. hodině
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4u-therm s.r.o.
gsm:  +420 603 411 742
e-mail:  info@4u-therm.cz
web: www.4u-therm.cz
Všenory, Praha - západ


TEPELNÁ ČERPADLA

  Tepelná čerpadla - vzduch/voda
   - země/voda
   - voda/voda
  Kompletní instalace otopného systému 

     optimalizovaného pro provoz s tepelným čerpadlem
   - podlahové topení
   - klasické velkoplošné radiátory

  Klimatizace a chlazení
  Solární kolektory

ČESKÝ VÝROBCE TEPELNÝCH ČERPADEL

www.4u-therm.cz

4u-

Cena 
od 70 000 Kč00 

bez DPHbbebebebezz z DPDP

Montáž a instalace 

do 14 dnů

Power AIRFLOWHiEcono AIRFLOW
Econo AIRFLOW

4uTherm-180x130mm-2013-01.indd   1 21.01.13   12:46

Rekreační chatu s hezkou zahrádkou  
v Mníšku a okolí, do 1,5 mil. Kč.

Byt 3+1 v blízkosti centra Dobříše, OV  
i družstevní, platba v hotovosti. 

Pronájem 2+kk pro dvě osoby, cena do 
8.500,- vč. poplatků.

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.

Zděná chata 3+kk, po část. rekonstrukci, 
pozemek 1 428 m², Mníšek. Cena: info v RK.

Pozemek  682 m², v blízkosti centra Mníšku, 
IS na hranici pozemku. Cena: 2.150.000 Kč.

Stavební parcela 1 003 m², IS na pozemku, 
Stará Huť u Dobříše. Cena 1.300.000 Kč.

Aktuální nabídka nemovitostí v Mníšku pod Brdy.í


