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Staňte Se noSiteli míru
Tak zní výzva kardinála Dominika Duky v závěru listu, který 
jsme si četli 22. června při bohoslužbách v kostelích. List se 
týkal připomínky 100 let od vypuknutí I. světové války. Právě  
v těchto dnech prožívali naši předkové krušné chvíle. Buďme 
vděčni za to, že můžeme prožívat život v míru a že hrůzy války 
patří v naší zemi minulosti.

Zalistoval jsem ve farní kronice, co je zaznamenáno. Dovolte 
mi část citovat: „Dne 26. července 1914, v den, kdy konána 
poutní slavnost na Skalce, došla zvěst, že mocnářství naše 
vypovědělo válku království Srbskému. Celá poutní slavnost 
následkem této zprávy byla pokažena a všichni lidé byli vel-
mi rozrušeni. O ničem nemluveno, než o brzkém odchodu,  
a ženy mužů – vojínů usedavě plakaly. Již ranním vlakem,  
27. července, odjížděli vojíni doprovázeni manželkami a dětmi 
do Prahy a do Benešova ke svým plukům. Někteří starší zálož-
níci z Mníšku povoláni byli do Mokropes ke hlídání železniční-
ho mostu. Zatím noviny přinášely zprávy, jak jiné státy válku si 
vypovídají, až skoro celá Evropa vzplanula válkou… Z Mníšku 
povoláno do války 132, z Čisovic a Bojova 35, z Nové Vsi a Se-
nešnice 58, z Kytína a Stříbrné Lhoty 51, z Rymáně a Zahořan 
25. Vojíni povoláni na bojiště do Haliče proti Rusku, anebo do 
boje proti Srbsku… Domácí obyvatelstvo odchodem mužů 
trpělo obavou, jak se dostane úroda z polí letos zvláště po-
žehnaná, když i mnoho koní bylo sebráno do války… Za doby 
války mnozí z osadníků probudili se z náboženské lhostejnosti 
a hodní osadníci ještě více se modlili a pobožností se zúčast-
ňovali…“

První světová válka představuje šok a morální zlom. Je tře-
ba důrazně říci, že podobné věci se opakovat mohou a že 
obdobným způsobem i vznikají, a to právě proto, že děsivé 

vzpomínky chceme vytěsnit  
a zapomeneme, z historie se 
nepoučíme a zopakujeme smr-
tonosné chyby. Lidé vždy válčí 
ze své vůle, ne z vůle Boží. Kato-
lická církev ani jiné křesťanské 
církve nežehnaly zbraním, ale  
s úzkostí se modlily za vojáky 
a vkládaly je do Boží ochrany  
a Božího milosrdenství.

Skutečný mír není jen jakási 
neválka. Skutečný mír je stav 
vzájemného sebepřijetí. 

To ovšem nastává aktem od-
puštění a vzájemného smíření. 
Smíření nejde nařídit, to musí 
vzejít ze života, právě tak, jako 
ze života vyrostly křivdy, bolest 
a nenávist. Rány rozdělení se 
musí zhojit. Je to dlouhý pro-
ces, který se může zdárně roz-
víjet, jen když si uvědomíme 
celek, kterého se týká. A tím 
je lidstvo evropské či celosvě-
tové, k němuž všichni patříme. 
I když padlí umírali, Bůh ví  
v jakém vzájemném záští, dnes 
leží pospolu a my na válečných 
polích sklízíme obilí na chléb 
pro všechny. Všichni padlí jsou 
naši padlí. Všem přejeme, aby 
odpočívali v pokoji. A proto 
nesmíme jejich pokoj rušit kři-
kem nových sporů ani starých 
výčitek.

Přátelé, letošní Skaleckou 
pouť, na kterou vás srdečně 
zvu, zaměříme zvláště na výše 
uvedené téma – poděkování 
za mír v naší zemi a prosbu za 
mír na celém světě. Bůh je Bo-
hem míru a zve ke svému míru 
i všechny lidi. Staňme se jeho 
nositeli.

Těším se na setkání při Skalec-
ké pouti. 

Jan Dlouhý, váš farář
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Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA 
MěSTA
l  Rada města souhlasila se zřízením přípravné třídy (dle školského  

zákona) při Základní škole Mníšek pod Brdy, Komenského 420.

l  RM vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Dovyba-
vení sběrného dvora tříděného odpadu.

l  RM schválila znění a uzavření Smlouvy č. 13158874 o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí a pověřila starostu podpisem smlouvy

l  RM vzala na vědomí oznámení Středočeského kraje o tom, že byla 
schválena Žádost o poskytnutí dotace v roce 2014 v rámci Středočes-
kého Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.

l  RM souhlasila s tím, aby Domov pro seniory Pod Skalkou pořádal sbír-
ku dle zákona 117/2001 Sb. nazvanou Sbírka pro Domeček.

l  RM souhlasila s návrhem Smlouvy o dílo na zateplení obvodového 
pláště budovy zdravotního střediska, lékárny a speciální základní 
školy, včetně natření podbití a pověřuje starostu města podpisem 
této smlouvy.

l  RM souhlasila se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo na opravu chod-
níků a komunikací v ulici Nová a 9. května v Mníšku pod Brdy. RM 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Více informací získáte na www.mnisek.cz

INfORMACE O OPATŘENÍCH  
A OMEZENÍCH PŘI KONÁNÍ SKALECKé 
POUTě 2014

Parkování
V pátek 18. července bude v odpoledních hodinách omezen provoz na 
parkovišti na náměstí F. X. Svobody. Důvodem je stavba pódia v jeho 
dolní části. Prosíme řidiče o opatrnost a ohleduplnost.
V sobotu 19. července bude náměstí F. X. Svobody zcela uzavřeno a ne-
bude možné na něm parkovat. Důvodem je konání hlavních koncertů 
na náměstí a zajištění bezpečnosti všech návštěvníků.
Parkovat je možné v „podkově“, tedy silnici za depem firmy UHER, na 
odstavném parkovišti před Penny a před Kovohutěmi.

uzavírky
V sobotu 19. července bude od 5.15 hodin do cca 23.00 hodin uzavřena 
silnice ulice Pražská/náměstí F. X. Svobody, a to od prodejny Drogerie 
Teta, kolem Restaurace Velká, až ke křižovatce k poště. Silnicí se nebude 
dát projet a také autobusy budou odkloněny od Penny, přes Řevnickou, 
Lhoteckou a Skaleckou do horní části náměstí.

autobusy – přesunuté zastávky
Z důvodů sobotní uzavírky silnice v dolní části náměstí budou přesunu-
ty obě zastávky autobusu. Směrem na Prahu, i směrem z Prahy, budete 
nastupovat nebo vystupovat před budovu České pošty. 

Od provizorní zastávky od pošty také pojede autobus směrem do Ba-
rokního areálu Skalka, kde se bude konat poutní slavnostní mše svatá. 
Autobus pojede v sobotu 19.7 v 9.00 hodin a nastoupit můžete i krátce 
po deváté hodině na zastávce Lhotecká.

informace 
Další podrobné informace o opatřeních a organizaci průběhu slavností 
při Skalecké pouti získáte na internetových stránkách a facebookovém 
profilu města, ale také na e-mailu mks@mnisek.cz. 

trhovci jen registrovaní! 
Vzhledem k neúměrnému počtu trhovců jsme přistoupili k jejich regis-
traci. Každý zájemce o prodej se musí přihlásit, akceptovat podmínky 
a pravidla a teprve poté mu bude vystavena registrační karta s povo-
lením k prodeji. Neregistrované prodejce na tržní plochy nevpustíme. 
Toto opatření je bezpečnostní a má zamezit neúměrnému a nepřehled-
nému počtu pouťových prodejců.

Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Slovo starosty
Vážení Mníšečtí, Lhotečtí  
a Rymaňští, 

na úrovni státu se chystají velké změny v oblasti hos-
podaření s odpady. Snažíme se už dlouho co nejlépe 
připravit na změny tak, aby nedocházelo k nárůstu 
cen za likvidaci odpadů a vás se změny po stránce ce-
nové vůbec nedotkly a to se nám velmi úspěšně daří. 
Zároveň je naší snahou, abychom se chovali co nejví-
ce ekologicky a chránili tak naši přírodu.

V minulých několika týdnech probíhalo v poslanecké 
sněmovně hlasování o změně zákona, který bude mít 
ve velmi blízké budoucnost velký vliv na chod našich 
měst a obcí. Návrh se dostal do takzvaného třetího 
čtení a předpokládá se, že platit začne od prvního 
ledna 2015.

Jde o zákon o odpadech a změny, které jeho novela 
přinese, budou opravdu velké. Naše město už několik 
let předpokládá, že se podobná změna stane a snaží-
me se na ni co nejlépe připravit. Proto pracujeme na 
zmodernizování budovy a provozu sběrného dvora, 
který vyrůstá v blízkosti Penny, u areálu autobusové 
dopravy pana Uhra, měníme systém plateb i způso-
by třídění odpadků. Proto usilujeme o vznik městské 
kompostárny, kde bychom likvidovali trávu, větve, 
slupky z brambor, shnilá jablka a další biologické pro-
dukty z vašich kuchyní a zahrad. Proto zavádíme svoz 
tohoto „zeleného“ odpadu a rozdáváme kompostéry. 
Například v oblasti kompostování město v minulých 
týdnech slavilo další úspěch. Získali jsme dotaci na 
toto zcela nové zařízení a po dotaci na sběrný dvůr  
a nové nádoby, kontejnery, drtič větví a automobil je 
to již třetí úspěšná dotace do odpadového hospodář-
ství města v posledních dvou letech.

Co ale praktického změna zákona přinese? Především 
od 1. ledna příštího roku budou obce muset zajišťo-
vat sběr biologického odpadu do hnědých nádob, 
jako je odpad z kuchyní a zahrad a do šedých nádob 
sběr kovů.  V Mníšku bude tato povinnost s největší 
pravděpodobností zajišťována právě přes nový sběr-
ný dvůr a kompostárnu. 

Další velkou a nepříjemnou změnou bude výrazný 
nárůst ceny za ukládání odpadů na skládky  pokud 
obec bude ukládat na skládku netříděný odpad, cena 
ještě více vzroste.  Aby se toto nedělo, je tedy třeba 
dobře třídit a neukládat směsný odpad na skládky.  
I s tímto se naše město snažilo již dříve vypořádat  
a doufáme, že se vše podaří.

Všem dětem přeji krásné a slunečné prázdniny, paním 
učitelkám a učitelům přeji klid a odpočinek k nabrání 
nových, tolik potřebných sil. A vám všem vydařenou 
dovolenou!

Ať se vám daří.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Zprávy z radnice
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Zprávy z radnice

SBěRNý DVůR TŘÍDěNéHO ODPADU
Sběrný dvůr by měl být ve své I. etapě k 30. 6. 2014 předán společnos-
tí, která se na základě smlouvy zavázala jak k dodávkám potřebných 
zemních, stavebních a montážních prací, tak i k dodávkám potřebného 
vybavení pro jeho následný a řádný provoz. V současné době je stav-
ba dvora připravena k finálním dodávkám, a tak v měsíci červnu byla 
plocha dvora ještě pokryta živičnou směsí, následovala montáž kolny 
a plotu, nyní se instaluje elektrozařízení. V následujících měsíci proběh-
ne kolaudace stavby a následně se spustí záběhový provoz sběrného 
dvora.

V rámci druhé žádosti města o podporu z Operačního programu Život-
ní prostředí na dovybavení sběrného dvora byla již v předstihu dodána 
další zařízení, jako je nákladní vůz AVIA vybavený kontejnerovým nosi-
čem a několika vanovými kontejnery, dále drtičem větví a plošinovou 
váhou pro zjišťování malých hmotností přijímaných odpadů. Doplně-
ním vybavení sběrného dvora o tato zařízení budou moci být zajištěny 
další činnosti a služby v oblasti odpadového hospodářství města.

V následujícím čísle Zpravodaje budeme podrobně informovat  o tom, 
k jakému datu bude převeden provoz provizorního sběrného místa do 
sběrného dvora města, jaké druhy odpadů bude možné odevzdávat, 
jaká bude provozní doba, způsob prokazování a další potřebné infor-
mace. 

Ing. Josef Pícha,
poradce pro oblast odpadového hospodářství města

REKONSTRUKCE ZŠ KOMENSKéHO  
A dALŠÍ 
Práce na zkapacitnění základní školy v ulici Komenského probíhají pod-
le plánů. Firma WALCO provádí práce za dozoru pověřených zaměst-
nanců městského úřadu a projektantů. 

Bourací a stavební práce se přizpůsobují výuce školy. Bourací práce pro-
bíhají o víkendech a v odpoledních hodinách. V době výuky se snaží 
dělat práce, které nejsou tak hlučné. 

V prostoru budoucích dílen byl vybourán nový vchod ze šaten do dílen, 
byly vybourány otvory pro okna, proveden částečný odkop vnějšího 
terénu kvůli umístění nových oken. V prostorách pro kuchyňku a sklad 
pro vybavení byly vybourány příčky, otvory pro okna a nově vyzděny 
příčky pro sociální zařízení. Ve všech prostorách byly zrušeny staré roz-
vody a stěny místností byly nataženy omítkou a štukem.

Na terase školy – budoucí počítačové učebně – byla zbourána stará 
přední stěna, vybourány luxfery a nově vystavěna stěna nová, vylit vě-
nec a byly započaty práce na stropu učebny – ukotvení kovových tra-
verz a položení nového stropu. 

Před prázdninami by tato realizace měla být v pokročilé fázi stavebních 
prací a dodělávek. A současně s tím budou zahájeny práce na nových 
tříd pro děti. 

Zkapacitnění mŠ eden
O prázdninách proběhnou v této mateřské škole stavební úpravy  
v rámci zkapacitnění mateřské školy na 44 dětí. Jeden velký prostor, 
kde se v dnešní době pohybují děti a je zde umístěna část jídelní, herní 
a odpočinková, bude přepažen příčkou a rozdělen na dvě samostatné 
třídy. Upraví se stávající sociální zařízení, přidají se nové malé záchody 
a umyvadla, zřídí se druhá šatna. Zkapacitnění školky je podmíněno 
 i zvětšením zahrady. Na tom se také pracuje a město kupuje od soukro-
mého vlastníka pozemek, těsně přiléhající k pozemku mateřské školy. 
Část tohoto pozemku bude použit právě na rozšíření zahrady mateřské 
školy a bude osazena novými herními prvky, aby si děti od září 2014 
měly kde hrát…

KÁCENÍ TOPOLů V ULICI ŘEVNICKÁ 
PROBěHLO BEZ POTÍžÍ I BEZ  
OMEZENÍ DOPRAVY
Na jaře letošního roku město schválilo a nařídilo pokácení 52 ks topolů 
kanadských v ulici Řevnická. Jednalo se o stromořadí starých vzrost-
lých topolů od křižovatky  Řevnické u sběrného dvora, přes křižovatku 
s ul. Lhotecká kolem garáží k ulici 9. května. 

Topol kanadský (Populus canadensis) je dřevina krátkověká, rychle ros-
toucí,  ale také bohužel křehká. Ačkoliv stromy byly vzrostlé a dávaly 
spoustu stínu, byly ve špatném „zdravotním stavu a kondici“. 

UDRžOVAT POZEMKY POSEKANé  
JE POVINNOST

Stále častěji se na nás obracíte  
s dotazy, zda je povinnost občana, 
vlastníka pozemku, kosit a starat 
se o pozemek. Ano, je. Ze zákona 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 
péči, má totiž vlastník pozemku 
nebo objektu nebo osoba, která 
je užívá z jiného právního důvo-
du, povinnost podle § 3 uvedené-
ho zákona:

a)  zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně 
plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k po-
škození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat,

b)  používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmě-
tů proti škodlivým organismům pouze přípravky, další prostředky 
a mechanizační prostředky povolené k používání podle tohoto zá-
kona, a to způsobem, který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí  
a zvířat nebo životní prostředí.

Pokud vlastník či osoba využívající pozemek tuto povinnost nekoná, 
pak je vyzván Městským úřadem Mníšek pod Brdy k nápravě, tzn.  
k odstranění zjištěných nedostatků ve stanovené lhůtě. V případě ne-
uposlechnutí této výzvy dochází k předání podnětu kompetentnímu 
Městskému úřadu Černošice k přestupkovému řízení (podle § 73 záko-
na č. 326/2004 Sb.)

Ing. Jiřina Romová, odbor OVV

Topoly byly přestárlé, proschlé a jejich padající větve ohrožovaly provoz 
na komunikaci vedoucí v těsné blízkosti stromů, pohyb občanů a též 
garáže. Vyskytlo se již několik případů, kdy zlomená větev deformovala 
střechu garáže. Proto nechalo Město stav topolů posoudit odborníky  
a arboristy. Bylo zjištěno, že s ohledem na velký počet nemocných dře-
vin v aleji (více jak 70 %), není perspektivní ani postupná obnova aleje.  
Místo,  kde byly topoly vysazené, je totiž pro topol nevhodné (těžká jílo-
vitá půda, zasolování ze zimní údržby komunikace) a také byl poškozen 
v minulých letech výstavbou kanalizace jejich kořenový systém, čímž 
se snížila  stabilita stromů. To vše mělo za následek jejich špatný zdra-
votní stav. Z důvodu  havarijního stavu bylo proto přistoupeno k bez-
odkladnému pokácení dřevin, zcela výjimečně již v započatém vege-
tačním období. Náhradní výsadba je navržena z takových dřevin, které 
jsou více tolerantní k nepříznivému stanovišti – javor klen, jasan ztepilý, 
javor mléč, habr obecný a lípa evropská. Bude zahájena v nejbližším 
vhodném termínu, s ukončením nejpozději do 31. 8. 2016, s nařízenou 
následnou péčí o nově vysazené stromy.

Výběrové řízení na pokácení stromů vyhrála firma ARBOSANA z Kytína. 
Firma započala práce 22. května. Zahradníci ořezali z plošiny nejprve 
koruny stromů, následně silné větve a nakonec kmeny. Dřevní hmotu 
nakládali a rovnou odváželi k likvidaci. Práce byly prakticky hotové do 
jednoho týdne, aby omezení pohybu chodců, jedoucích aut a parková-
ní u přilehlých garáží bylo co nejkratší.  Finálně byly dofrézovány pařezy 
po rostlý terén. 

Touto cestou děkujeme firmě ARBOSANA a panu Láníkovi za perfekt-
ně provedenou práci a za minimální omezení provozu během kácení 
a také vám, občanům, kteří máte v dané lokalitě zaparkovaná auta, za 
přeparkování a umožnění tak bezpečného pokácení topolů. 

   Ing. Jiřina Romová, referentka OVV Viktorie 
Straková, referentka OSMI

Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI
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výstavba odvodnění, vodovodu a kanalizace v ulici na oboře
V polovině května byla zahájena stavba prodloužení vodovodu a ka-
nalizace v této lokalitě. Jedná se o prodloužení vodovodního řadu PE 
110 v délce 150 m a napojení na hlavní řad uložený ve Lhotecké ulici z 
důvodu zokruhování pro navýšení tlaku v potrubí. Kanalizační řad PVC 
250 stoky AB2 bude prodloužen o 50 m a tím bude umožněno připojení 
další nemovitosti.

Odvodnění bude prováděno v trase vedoucí od vyústění do Bojovské-
ho potoka (pod penzionem) podél zahrádek za dočasným sběrným 
dvorem a dál podél komunikace korytem z části vydlážděným a z části 
z betonových žlabovek. Ukončeno bude za trafostanicí propustem pod 
komunikací a horskou vpustí. V letošním roce se počítá s rekonstrukcí 
stávající komunikace a provedením asfaltového povrchu od kulturního 
střediska po odbočku u trafostanice. 

Prodloužení komunikace K rybníčku
Jedná se o prodloužení asfaltové komunikace v ulici K Rybníčku v loka-
litě zástavby rodinných domů spol. OPTREAL v délce 230 m, a to od dět-
ského hřiště až po napojení na ulici Řevnickou (u vodárny). Komunika-
ce bude mít šířku 4-5 m a bude opatřena veřejným parkovacím stáním 
ze zámkové dlažby v délce 50 m a šířce 2 m, povrch komunikace bude 
asfaltový. Realizace opravy komunikace plynule navazuje na položení 
kanalizace v loňském roce. Termín dokončení stavby je plánován na  
15. 7. 2014. 

Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

PARKOVÁNÍ V ULICI V LIPKÁCH
Ulice V Lipkách je jedna z nejdel-
ších a nejhezčích ulic, co v Mníšku 
máme. A kterou k nám jezdí ob-
divovat. Denně žasneme nad její 
krásou, jak se mění v průběhu roč-
ního období. V zimě zahalená do 
bílého hávu získává nostalgickou 
podobu, na jaře pozorujeme, jak 
postupně raší zelené lístky a začí-
ná kvést a vonět. V létě si pochva-
lujeme stín, který je místy téměř 

neproniknutelný a chladí nás cestou na Skalku. Na podzim je celá roz-
jásaná celou škálou barev v teplých tónech od červené až po hnědou. 
Na vyhlídce ze Skalky můžeme na ní nechat oč a bezpečně nám ukazuje 
cestu, kterou jsme zdolali z náměstí až na kopec ke kostelíku. Je součástí 
historie Mníšku, symbolicky spojuje kostel a zámek na náměstí s pout-
ním areálem na Skalce. Roste tu už po staletí a nikdo si snad ani neumí 
představit Mníšek bez lipové aleje. Stala se jedním ze symbolů Mníšku 
pod Brdy. Kdysi touto alejí chodívala na Skalku procesí, výletníci, pout-
níci. Dokonce se jí dostalo té cti a získala statut státem chráněná… 

Dnešní doba něco změnila. Ubylo procesí, poutníci a výletníci přicházejí 
o prázdninách a víkendech. Přibylo automobilového provozu. Pro pěší 
jsme v loňském roce vybudovali v lipové aleji chodník. Komunikace 
V Lipkách je uzpůsobená na jízdu pro motorová a jiná vozidla, nikoliv 
však na parkování. Aut stále přibývá a my hledáme možnosti, jak a kde 
zaparkovat, co nejrychleji, nejpohodlněji, bez nutnosti otevírat a zavírat 
bránu či vrata, bez nutnosti vjíždět a parkovat na dvoře nebo na vjezdu 
do zahrady. Výletníci a turisté častou vyjedou až na konec lipové aleje, 
než vyjdou poslední úsek na Skalku. Bohužel je to tak. Na ulici V Lipkách 
se rychle rozšířilo parkování na zelené ploše mezi stromy. 

na první pohled se nic 
neděje… 
Zastavíme, zaparkujeme a odejde-
me. Výsledkem takové činnosti je 
rozježděná tráva, vyježděné koleje 
(místy hluboké), olámané spod-
ní větve při parkování vysokých 
nákladních aut. Skryté důsledky 
mohou být daleko trvalejší. Roz-
ježděná měkká zem po deštích 

Z ČINNOSTI MěSTSKé POLICIE  
ZA MěSÍCE KVěTEN A ČERVEN 2014

Období těchto měsíců s sebou 
nese přípravu jak obyvatel našeho 
města, tak strážníků městské poli-
cie na razantní navýšení počtu ob-
čanů, kteří se budou na katastru 
města Mníšek pod Brdy v letním 
období zdržovat.

Tento trend, který se téměř kaž-
doročně zvyšuje, však způsobuje 
i navýšení bezpečnostních pro-
blémů v našem městě, a to jak na 
úseku provozu na pozemních ko-
munikacích, kde řidiči často nere-
spektují dopravní značení, parko-
vání a jiná zákonná opatření, tak  
i třeba na úseku občanského sou-

žití, kde dochází k různým hádkám, schválnostem a občas i k fyzickému 
napadení, ale rovněž se také zvyšuje počet přestupků proti majetku.

Byli bychom proto rádi, kdyby si jak stálí obyvatelé našeho města, tak 
rekreanti uvědomili, že čas strávený zbytečnými a často malichernými 
hádkami se sousedy jim krátí jejich čas na rekreaci či případný odpoči-
nek a místo toho se snažili tuto dobu využít smysluplněji a vzájemně se 
k sobě chovali s úctou a respektem.

Za období uplynulých měsíců řešila mimo jiné MP Mníšek pod Brdy ná-
sledující případy:

l  asistence při ošetřování osoby sražené vlakem a jejího následného 
transportu do nemocničního zařízení

l  zadržení osoby páchající výtržnost a její transport na záchytnou sta-
nici (zde muselo být použito donucovacích prostředků)

l  odhalení závadového jednání u mladistvých a předání řešení věcně 
příslušnému orgánu

l  zadržení pachatelů přestupku proti majetku (3 případy)

l  součinnost při usměrňování silničního provozu při opravě silniční ko-
munikace R 4

l  parkování na městské zeleni v oblasti ulice V Lipkách (tímto upozor-
ňujeme, že zde budou i nadále probíhat přísné kontroly, jelikož se 
jedná o chráněné stromořadí, které je zároveň symbolem našeho 
města)

l  kontroly plateb na placeném parkovišti nám. F. X. Svobody

l  odchyt volně pobíhajících psů (3 případy)

l  měření nejvyšší povolené rychlosti v obci

Závěrem chci jménem Městské policie Mníšek pod Brdy popřát oby-
vatelům Mníšku pod Brdy a okolních obcí krásnou dovolenou a klidné  
a bezpečné prožití celého prázdninového období.

Milan Kotouč, DiS., velitel MP Mníšek pod Brdy

způsobují zaboření aut do větší hloubky, dochází k poškozování ko-
řenů. Ne všechna auta jsou v perfektním stavu. Motorový olej, zbytky 
pohonných hmot z aut vsáklé do země se dostanou do půdy, do pod-
zemní vody, ke kořenům rostlin. Následně do celé rostliny, což způso-
buje poškození jednotlivých stromů. Městská policie zvýšila kontroly 
v ulici V Lipkách a přestupky řeší prozatím domluvou. Není třeba vše 
řešit pokutami a domluvami. Stačí vstřícnost  a ohleduplnost a změna 
jednoho zvyku. Je jednodušší se zdržet jednání a najít jiný způsob, než 
později řešit daleko složitěji důsledek. V tomto případě mám na mysli 
poškozené stromy, nevzhlednou alej, vysoké náklady spojené s ošetře-
ním a údržbou, novou výsadbou a čekat dalších několik desítek let, než 
vyrostou stromy nové, nebo v tom nejhorším případě přijít o alej úplně. 
Chci všechny spoluobyvatele požádat o vstřícnost a neparkování mezi 
stromy v aleji v ulici V Lipkách. 

Děkuji
Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI
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Svatby na Skalce, svatby na 
zámku, svatby…

Novomanželé Jaroslav a Marie Šedivých

Novomanželé Jan a Aneta Fiedlerovi

Novomanželé Jan a Michaela Hruškovi

Novomanželé Jiří a Monika Tvardkovi

Svatby na Skalce, 

svatby na zámku,
 

svatby…
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infoKouteK KomiSe Pro životní ProStředí

BOBOVé ZÁVODY V LéTě?  
GOLf V RYBNÍCE?  

V LÍŠNICI S TÍM PROBLéM NEMěLI.
Devět týmů v sobotu 14. 6. porovnalo síly na druhém ročníku zábavné-
ho outdoorového klání Hry bez hranic, tentokrát v Líšnici. Akce, která 
má za cíl posílit vazby mezi obcemi v mníšeckém regionu, přilákala na 
čtyři sta lidí. 

Týmy soutěžily ve čtyřech disciplínách, které souvisejí s pořadatelskou 
Líšnicí a jež lze ve stručnosti shrnout do témat koně, golf, Jamajka  
a voda. Vítězem se stal i letos tým Mníšku pod Brdy. Podle organizátorů 
však o samotné pořadí příliš nejde. „Hry bez hranic se snaží propojovat 
sousedy, kteří žijí blízko sebe, v okolních vesnicích, ale možná se příliš 
neznají nebo nemají čas se setkat,“ řekla starostka Líšnice Hana Navráti-
lová. „Tato myšlenka nás inspirovala i při vymýšlení cen pro vítěze. Vítěz-
ný mníšecký tým si odnesl ručně vyrobenou lavičku s logem her, kterou 
dostal za úkol nainstalovat do veřejného prostoru ve své obci. Kromě 
připomínky 2. ročníku našich her tak půjde o místo, kde se lidé mohou 
setkat, posedět a popovídat si,“ pokračuje Hana Navrátilová.

ODPADY – CO S NIMI (?)
V okamžiku, kdy se nepotřebného výrobku či zbytku chceme zbavit, 
vzniká odpad. Každý z nás proto produkuje komunální odpad, se kte-
rým je nutno dále nakládat. Jsme povinni nakládat s ním tak, aby ne-
byl pro nikoho z nás nebezpečný a neškodil ani životnímu prostředí. 
Zdánlivě nejsnadnější je vhodit jej do sběrné nádoby („popelnice“). Tím 
však množství likvidovaného odpadu hrozivě narůstá. Lepší je využitel-
né složky komunálního odpadu rovnou vytřídit a odevzdat na místa, 
kam patří. 

Jsou to nádoby na separovaný odpad (papír, plasty, sklo či nápojový 
karton). Další vybrané složky odpadu lze odložit na sběrném dvoře 
(např. kovy, bioodpad, stavební odpad, případně v rámci zpětného  
odběru odložit vyřazené elektrospotřebiče). Pro sběr malých elektro-
spotřebičů, případně použitých baterií slouží i kontejner, umístěný  
u prodejny Albert. Použité baterie lze odevzdat ve všech prodejnách, 
které jsou vybaveny boxem pro zpětný odběr. 

Provozovatelé lékáren jsou povinni nepoužitelná léčiva a teploměry 
bezplatně od občanů odebrat. Lékárna zařídí bezpečné zneškodnění 
léčiv.

Pro představu - v roce 2012 vytřídil každý občan České republiky prů-
měrně 39,1 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony).

Za KŽP RNDr. Radovan Straka, CSc.

Ani další ceny nepostrádaly veřejný rozměr, ale také prvky recese.  
„Klínec si za třetí místo odvezl veteránské kolo, které bude volně k dis-
pozici každému v obci, kdo je bude zrovna potřebovat. Druhý Kytín od-
jížděl s obecní lípou a s krásnou, dnes už historickou dřevěnou  vývěs-
kou, kam musí pravidelně zveřejňovat informace o společných akcích 
v obci. A parta z Mníšku si odvezla krásnou lavičku s logem her. Měla 
by sloužit všem, kdo si budou chtít posedět, poklábosit nebo jen tiše 
odpočinout,“ dodala Hana Navrátilová.

Hry bez hranic podpořila řada místních a regionálních sponzorů, někte-
ří finančně, jiní prostřednictvím materiální pomoci nebo tak, že prostě 
pomohli vlastníma rukama při přípravě a organizaci. Stejně tak se zapo-
jili i samotní občané Líšnice, členové Sboru dobrovolných hasičů nebo 
ženského spolku Ženy 50+. Všem tímto děkujeme, protože bez jejich 
pomoci a přispění by Hry bez hranic v Líšnici nemohly proběhnout. 

Příští Hry bez hranic se budou konat v sobotu 13. června 2015 v Mníš-
ku pod Brdy. K tradici pokračování her se přihlásil nejen starosta měs-
ta, Petr Digrin, ale celý tým, který Mníšek už dvakrát reprezentoval  
a dvakrát odnesl nejcennější trofej. Věříme, že se opět zapojí většina obcí  
Mikroregionu Mníšecko, protože to opět bude stát za to.

Tomáš Fiala za obec Líšnice a Kuliš, o.s.,
doplnil Miloš Navrátil

Autor fotografií: Jakub Valdivia
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HvoZdnice
Jméno naší obce pochází z doby před-
křesťanské, je pravděpodobně odvozené od 
slova ,,hvozd“, tj. mohutný les, který se v těchto 
místech nalézal. Letopisy zaznamenávají, že 
obec Hvozdnice, podle stvrzovací buly papeže 
Klimenta V. z roku 1310, byla dávným majetkem 
kláštera na Ostrově u Sv. Kiliana, založeného 

českým knížetem Boleslavem II., a že byla tomuto klášteru věnována 
s okolními lesy hned při jeho založení v roce 999 po Kristu. 

Osada Hvozdnice byla ve středověku mnohokrát postižena válečnou 
pohromou. Po smrti krále Přemysla Otakara II. byl zdejší kraj napaden 
Branibory a v době husitských válek byla Hvozdnice také dějištěm 
bojů. Památky v podobě nálezů podkov a zbytků zbraní nasvědčují 
tomu, že zde husitská vojska tábořila. Taktéž název vrchu ,,Žižkov“, 
který se vypíná nad vesnicí, svědčí o přítomnosti husitů. V roce 1420 
byla Hvozdnice uchvácena jakožto lup rytířem Jakoubkem z Řitky  
a císařem Zikmundem v roce 1436 potvrzena. Až v roce 1657 ji opat 
kláštera Ostrovského Matouš Ferdinand Zoubek z Billenberka opět 
ke klášteru vykoupil. Po zrušení kláštera v roce 1785 byla Hvozdnice 
zbavena c. k. administrací státních statků a spojena se Slapy jako jedno 
dominium (opatství).

V roce 1891 spadala obec pod správní území Zbraslavsko – již jako 
okres. Do roku 1918 spadala obec pod okres Smíchovský, od roku  
1945 je obec součástí Středočeského kraje a přísluší okresu Praha – 
západ.

První sčítání lidu bylo provedeno v letech 1651–1654 a následující  
v roce 1754 za vlády Marie Terezie. Některé prameny uvádějí, že v roce 
1651 měla obec pouze 19 dospělých obyvatel. Nejvíce obyvatel žilo  
v obci v době II. světové války a po ní, v roce 2014, žije v obci 462 osob.

V roce 1908 byla vybudována první obecní silnice, v roce 1910 pak 
byla postavena obecní škola, která v roce 2010 doznala komplexní 
rekonstrukce a v současné době slouží jako škola mateřská; druhá část 

budovy je občany využívána jako Společenské centrum obce, v němž se 
konají volby, slavnost vítání občánků, nejrůznější kurzy, setkání občanů 
apod.

V roce 1920 byl vybudován hřbitov, jehož majitelem je ČCE a obec jej 
pouze spravuje, rok na to byl na hřbitově postaven pomník obětem  
I. světové války. V roce 1924 vybudovala církev evangelická Husův dům, 
v němž, mimo jiné, kázal též Sváťa Karásek. Dnes slouží modlitebna 
také jako zkušebna Hvozdnického smíšeného pěveckého sboru. O osm 
let později byl slavnostně otevřen Obecní dům, v roce 1955 pak byla 
zahájena pravidelná autobusová doprava. V srpnu 1960 byla otevřena 
místní pobočka pošty v budově Obecního domu, v roce 1996 započaly 
práce na stavbě obecního veřejného vodovodu a v roce 1998 i veřejné 
splaškové kanalizace. 

Zatím posledním větším počinem obce je intenzifikace a dostavba ČOV 
z roku 2013, v neposlední řadě se sluší zmínit opravu Bojovské lávky 
včetně brodu v nejspodnější části obce. 

Nelze hovořit o Hvozdnici a opomenout Sportovní klub Hvozdnice, který 
byl založen počátkem 20. let 20. století. Klub dosahuje významných 
sportovních úspěchů za výrazného přispění známého fotbalového 
hráče, Tomáše Řepky. Fotbalový dorost je vychováván Povltavskou 
fotbalovou akademií, založenou obcemi Davle, Měchenice a Hvozdnice, 
jejíž členové jsou, bez nadsázky, chloubou středočeského žákovského 
fotbalu.

Bez povšimnutí nemůže zůstat ani Sbor dobrovolných hasičů, jehož 
členové významnou měrou pomáhají obci nejen ve vypjatých situacích, 
jako jsou požár nebo povodeň, ale i při pravidelné údržbě obce či 
pořádání kulturních a společenských akcí.

Rozloha obce činí 470,3 ha, tj. 4,703 km². Nejvyšším bodem na území 
obce je kopec Babka s nadmořskou výškou 397,3 m a nejnižším 
bodem pak území při Bojovském potoku s nadmořskou výškou  
297 m; převýšení je tedy 100 m.

Bližší údaje nejen k obci samotné, ale zejména k akcím, které pořádá, 
jsou k nalezení na www.hvozdnice.eu.

Lenka Salomonová, kronikářka obce
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Původní budova školky

Současná školka po rekonstrukci

Hvozdnice – historie…

Hvozdnice – současnost
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žáKovSKý Parlament na naŠí ŠKole 
„Ukazujeme dětem, jak přebírat zodpovědnost a jak se stát opravdový-
mi občany“

co je vlastně žákovský parlament?
Žákovský parlament je institucí všech žáků školy, přestože jeho členy 
jsou jen volení zástupci. Jeho hlavními činnostmi jsou :

1.  Předávání informací mezi třídami a vedením školy (připomínky  
a návrhy ze tříd, dění ve škole...) a pravidelná komunikace s ředitelkou 
školy i s učiteli (o společných cílech, plánech, třecích plochách...).

2.  Realizace vlastních projektů a akcí ( zaměřených na změnu klimatu 
školy )

3.  Interní činnost - parlamentní aktivity (volby, formulace pravidel, roz-
dělení rolí) a zlepšování dovedností parlamentáře (naslouchání, ko-
munikace, diskuse, dělení úkolů, prezentační dovednosti).

Náš žákovský školní parlament jsme založili v únoru 2013 v počtu  
20 žáků, zástupců 1.-9. tříd. Vytvořili jsme si Stanovy (základní pravidla 
fungování parlamentu) a žáci složili slavnostní slib, že je budou respek-
tovat. Vytvořili jsme tablo členů parlamentu a instalovali je ve vestibulu 
školy. Na existenci parlamentu a jeho roli ve škole si postupně zvykli 
žáci i učitelé, kteří od počátku práci parlamentářů ve svých třídách pod-
porovali. Ti začali sbírat zkušenosti a rozvíjeli své první aktivity.

Na setkáních s ředitelkou školy Mgr. M. Pažoutovou podali parlamentáři 
řadu návrhů týkajících se zlepšení prostředí a života ve škole a probíha-
la diskuse o možnostech jejich realizace. Některé se podařilo splnit (do-
vybavení školní kuchyňky, instalace zrcadel na WC, nákup sportovních 
potřeb z výtěžku ze sběru, dokoupení kontejnerů na tříděný odpad), 
aktuální je nyní postupné zavádění WiFi do tříd, drobné opravy učeben. 
Nebyl splněn požadavek na automat na bagety (neodpovídá zásadám 
zdravé výživy), ale školní jídelna začala nabízet svačinky. Na schůzkách 
parlamentu se řešily také kázeňské problémy, ničení školního majetku, 
zvonění o přestávkách, klasifikace nebo rozvrh.

K nejúspěšnějším projektům parlamentu patřilo Zapojení dětí do pří-
pravy územního plánu města, kterému předcházela návštěva pana 
starosty na půdě parlamentu. Projektu Setkávání tříd, jehož cílem bylo 
upevňovat vzájemné vztahy mezi třídními kolektivy, se zúčastnila celá 
škola. Celoškolním projektem byly i Návrhy jídelníčků pro školní jídelnu, 
kterým předcházela beseda parlamentářů s paní D. Charvátovou, ředi-
telkou školní jídelny, a exkurze do školní kuchyně.

Po zkušenostech z prvního roku práce parlamentu jsme přistoupili k ně-
kterým změnám. V únoru 2014 proběhly ve všech třídách nové volby, 

tentokrát dvou zástupců z každé třídy, a současný parlament se schá-
zí v počtu 38 žáků. Kromě společných zasedání se pravidelně setkává  
ve dvou pracovních skupinách, 1-4. roč. pod vedením Mgr. A. Tupé  
a 5.- 9. roč. pod vedením PhDr. D. Kubové. Na tyto schůzky časově na-
vazují i třídnické hodiny, kde mají parlamentáři prostor pro přenášení 
 aktuálních informací a společné plnění úkolů z parlamentu, které se 
daří plnit za podpory třídních učitelů.

Rozdělení parlamentu na dva pracovní týmy podle věkové struktury 
umožňuje efektivněji realizovat interní činnost, rozvíjet dovednosti 
parlamentářů prostřednictvím her a zážitkových aktivit. Zážitkové do-
poledne celého školního parlamentu, jehož náplní byly společné hry  
a zábavné aktivity, umožnilo všem parlamentářům od těch nejmenších 
až po ty nejstarší lépe se poznat, skamarádit se a naučit se spolupraco-
vat.

V současné době klademe důraz na vedení parlamentářů k větší sa-
mostatnosti a odpovědnosti za plnění jednotlivých úkolů, ale i za chod  
celého parlamentu a tím i naší školy.

Více informací na www.zsmnisek.cz .                                  
PhDr. Dagmar Kubová, koordinátorka ŽP

co děláme v parlamentu?
Když se parlament poprvé sešel, moc jsme se neznali. Ale potom jsme 
šli do školní družiny, tam jsme hráli seznamovací hry, kreslili jsme ideální 
parlamenťáky a dělali další různé aktivity. Zvolili jsme předsedu parla-
mentu prvního a druhého stupně a ještě místopředsedu druhého stup-
ně. Rozdělili jsme si funkce v parlamentu a zadali si úkoly. Ve třídách jsme 
sestavovali jídelníček. O třídnické hodině jsme se ptali třídy, co se jim ve 
škole líbí a co se jim nelíbí, a na schůzce celoškolního parlamentu jsme to 
řekli paní ředitelce. 

Tadeáš Richter a Milan Rovný z 6.B

environmentální výcHova na ZŠ KomenSKéHo 420
Pro čtenáře, kteří si 
nejsou úplně jistí, co 
znamená pojem envi-
ronmentální výchova, 
uvádím následující 
vysvětlení: Environ-
mentální výchova 
znamená výchovu  
k odpovědnému za-
cházení se životním 
prostředím. V češti-
ně se často používají  
i označení ekologická 
výchova, ekovýchova 
či ekopedagogika. 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) vede k myšlení  
a jednání, které je v souladu se životním prostředím tak, aby se udržela 
jeho kvalita i pro budoucí generace. Cílovou skupinou jsme tedy všich-
ni, bez ohledu na věk nebo vzdělání.

Obsahem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu pro-
středí, k úctě k životu ve všech jeho formách, znalost prostředí kolem 
nás a péče o něj, ale i pochopení vzájemné provázanosti oblastí, které 
jsou na první pohled odlišné a přece k sobě patří. Environmentální vý-
chova je úzce spjata i se sociální, ekonomickou a kulturní oblastí a vede 
k pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba vytváří.

Cílem EVVO je objektivní informovanost o stavu a vývoji životního pro-
středí. Tak, aby lidem, kteří ztratili přímý kontakt s přírodou, bylo vráce-
no povědomí o prostředí, ve kterém se pohybují, a aby se začali chovat 

šetrně a předvídavě. To vyžaduje určité znalosti, dovednosti a hlavně 
silnou motivaci k pozitivním změnám, které povedou ke zdravému  
a funkčnímu prostředí kolem nás.

Na naší škole se environmentální výchova prolíná napříč všemi před-
měty v každém ročníku. Kromě toho mají žáci v šesté třídě zařazen 
předmět ekologická výchova. V rámci tohoto předmětu se učí o dopa-
dech našeho chování na životní prostředí, o vodě, vzduchu, zemi, od-
padech… atd.

Snažíme se, aby se žáci aktivně účastnili dění kolem sebe. Proto vyhlá-
silo vedení školy anketu – výtvarnou soutěž na téma, jaký strom by měl 
stát před školou na místě skácené lípy. Anketu vyhrál červenolistý ja-
vor, který také sami žáci ještě na podzim vysadili. Stihli ještě na podzim 
pomoci při akci „Do družiny strom, pomoc jako hrom“. Ve spolupráci  
s Hnutím Brontosaurus a rodiči byla osázena zahrada družiny ovocný-
mi stromy a keři s drobným ovocem. Zvelebování družinové zahrady 
pokračovalo 22. dubna při Dni Země – malba truhlíků, založení záhonu  
a následná výsadba jahod. V tento den také žáci posbírali odpadky  
kolem školy a rybníků, šesté ročníky nahlédly do problematiky třídění  
a zpracování odpadů na UVRu.

Škola také uspořádala sbírku brýlí pro Tibet. Celkem se sešlo přes  
700 kusů dioptrických i slunečních brýlí. Děkujeme touto cestou všem, 
kteří akci podpořili a nepotřebné brýle přinesli.

Na závěr uvádím ještě několik akcí na naší škole, které se týkají EVVO: 
Povídání o netopýrech (společnost Nyctalus), Tonda Obal na cestách 
(Ekokom), Kam ptáci letí (Ornita), exkurze do Podolské vodárny.

Třídíme odpad (aspoň většina z nás, někteří se to teprve učí). Díky  
společnosti UVR škola získala kontejnery na tříděný odpad (papír, plast, 
hliník, sklo). Dále třídíme a sbíráme použité tonery a víčka od PET lahví. 

Školy, školky

pokračování na str. 9 >>



9

Školy, školky

v mníŠKu Se daří Primární Prevenci
Školní rok 2013/2014 byl druhým, v němž Magdaléna prováděla žáky 
na 2. stupni mníšecké základní školy programem primární prevence ri-
zikového chování. Zdejší ZŠ je jednou z několika desítek škol, kde nyní 
obecně prospěšná společnost Magdaléna s preventivními programy 
působí.  

Během bloků primární prevence lektoři občas zaznamenají, že se je-
den ze žáků nebo celá skupina potýkají s náročnou životní situací, z níž 
nevidí cestu ven. Dospívající člověk v takových případech často utíká  
k rizikovému chování. „Zásadní je nebát se problém pojmenovat a cit-
livě a především s respektem k individualitě jedince jej začít řešit. To 
klade velký nárok na flexibilitu školy a schopnost reagovat na skutečné 
potřeby dětí a dospívajících. Přesně toto v mníšecké škole velmi dobře 
funguje, a to díky přístupu paní ředitelky Michaely Pažoutové a školní-
ho metodika prevence Ondřeje Solničky i dalších pedagogů,“ říká Jesi-
ka Veseláková, lektorka Centra primární prevence Magdaléna.  „Některé 
školy problémy přehlížejí, ale bez jejich ochoty a schopnosti vhodně 
reagovat nelze takový problém vyřešit,“ vyzdvihuje Jesika Veseláková 
spolupráci s mníšeckou školou.

Podstatou primární prevence rizikového chování je předcházet například 
šikaně, záškoláctví či experimentování s návykovými látkami. Speciálně 
vzdělaní lektoři se žáky absolvují cyklus tematických bloků, které si škola 
vybere dle aktuálních potřeb a zájmu dětí ve třídách. „Poslední poznatky 
ukazují, že nefunguje odstrašování - mnohdy naopak vede ke zvýšení zá-
jmu o drogy či dokonce k fascinaci drogovým světem. To, co skutečně po-
máhá, je budování osobní zodpovědnosti dospívajících za své chování, 
poskytování vyvážených informací a posilování sociálních dovedností,“ 
říká Hana Lukešová, zástupkyně vedoucí Centra primární prevence Mag-
daléna. „Jsme rádi za dosavadní spolupráci s mníšeckou školou a těšíme 
se na její pokračování. Věříme, že naše preventivní programy vhodně do-
plňují vzdělání zdejších žáků,“ uzavřela Hana Lukešová.

Zora Kasiková, Magdaléna

tancování Pro radoSt
Jaké je tancování v mateřské škole?

Někdo možná může mít představu, že děvčata kroužku tance MŠ na 
starém sídlišti („tanečků“) musí být při tancování precizní, neomylná  
a přesná a takto jsou k tomu také námi vedena, ale o v tom naše školní 
tancování zdaleka nespočívá.

Děvčata – a nebylo jich málo, celkem 19 – se scházela na tanečkách, 
které jsem vedla, každou středu odpoledne a naše společná představa 
byla, abychom si zatančily především uvolněně, jen tak z radosti z pohy-
bu. Děvčata měla možnost si sama vybrat z různých tanečních nápadů, 
které jsem jim nabídla. Někdy se dohadovala jako velké ženské, ale na-
konec se vždy dohodla na daném tanečním programu a jeho zaměření. 
Myslím, že je tancování bavilo a díky tomu se jim i krásně dařilo. Neby-
lo někdy jednoduché zvládnout tolik děvčat v plné síle jejich mladosti  
a temperamentu, ale i to se nakonec úspěšně podařilo. Zaslouží si oce-
nění za trpělivost a osobní disciplínu při zkouškách a také za to, že vydr-
žela celoroční tancování s jednou postarší učitelkou, která to vše velice 
intenzivně prožívala. Děvčata jí to vracela tím, že byla uvolněné, šťastná 
a hlavně radostná. RADOST JE MLADOST. 

Učitelka tance Miroslava Kubová,                                                                                            
MŠ 9. května Mníšek p. B.

co je a není alternativa ve vZdělávání
Ve čtvrtek 29. května se z iniciativy sdružení Pro školu v prostorách 
základní školy uskutečnilo další ze série setkání odborníků a rodičů  
v rámci konference „Co nám škola dává a mohla by dát“, tentokrát na 
téma „Co je a není alternativa ve vzdělávání“. 

Toto téma bylo vybráno i proto, že od roku 2011 nabízí naše škola mož-
nost zařazení dětí do inovativního vzdělávacího programu Začít spolu. 
Pozvání přijaly výkonná ředitelka Step by Step ČR, o. p. s. (Začít spolu) 
Mgr. Markéta Literová a zástupkyně „alternativních“ předškolních zaří-
zení v Mníšku. 

Hlavním cílem, který si toto setkání vytklo, bylo ujasnění pojmů alterna-
tivní, inovativní a tradiční přístup ke vzdělávání a jejich dopad na vzdě-
lávání v Mníšku pod Brdy. Závěry budou zpracovány a prezentovány na 
výroční konferenci v závěru tohoto roku. 

Dalším tématem, u kterého se sejdeme na konci září, bude „Rodiče  
vítáni?!“. Sledujte web www.proskolu.info a informační plochy města  
a základní školy.

Marek Inderka

Škola je také zapojena do projektu Recyklohraní (Ekokom). Díky sběru 
vybitých baterií a použitých drobných elektrospotřebičů získala škola 
drobné sportovní náčiní. 

Při pracovních činnostech žáci vyrobili budky a krmítka pro ptáky a nyní 
se chystají ještě vyrobit tzv. hmyzí domečky.

Jednou z posledních společných akcí s Hnutím Brontosaurus byly  
žákovské návrhy na využití volných ploch v Mníšku – předzámčí, Pi-
vovárka, prostor před školou. Bylo zajímavé pozorovat žáky, s jakým  
zájmem navrhovali budoucí vzhled některých částí naší obce. A o to při 
celé výchově vlastně jde. Nebýt lhostejný k dění kolem nás.

Díky těmto aktivitám získala naše škola titul udělovaný Klubem ekolo-
gické výchovy – Škola udržitelného vývoje.

Ing. Dana Dalešická
školní koordinátorka environmentální výchovy

pokračování ze str. 8 >>
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Rozhovor, společnost

Před nedávnem vzniklo v Mníšku nové 
předškolní zařízení – Lesní mateřská 
školka Sedmikvítek. Co to vlastně je? 

Zašla jsem za paní Hanou Císařovou, před-
sedkyní Rodinného centra Essentia, aby 
nám novou školku přiblížila. 

Co vás vedlo k tomu,  založit v Mníšku lesní 
mateřskou školku?
K rozhodnutí založit lesní mateřskou školku 
nás inspirovaly naše děti. O koncept lesních 
školek, který je nám blízký, jsme se zajímali 
již dříve. Protože přímo v místě našeho byd-
liště taková školka nebyla, rozhodli jsme se 
ji založit sami. Mníšek pod Brdy je pro lesní 
školku krásná, ideální lokalita. Také je pro 
nás důležité, aby měly ve školce děti muž-
ský vzor, což je ve většině školek problém. 
My muže-pedagogy máme.  :-)

Kolik máte v současné chvíli dětí a jaká je 
kapacita? 
V současné době navštěvuje Sedmikvítek 
13 dětí, školka je pro ně otevřena zatím tři 

dny v týdnu, od úterý do čtvrtka. Některé 
děti navštěvují školku pouze jeden nebo 
dva dny v týdnu, což může být ideální spo-
jení pro děti, které chodí do běžné školky. 
Kapacita je maximálně 16 dětí ve skupině 
na dva pedagogy (průvodce dětí).

Co všechno děti během dne dělají? 
Děti se ráno scházejí na pozemku školky 
Na Kvíkalce. Pak se vítají v ranním kruhu,  
kde si společně povídají, učí se naslouchat 
jeden druhému a vyjadřovat své myšlenky  
a pocity před ostatními, zpívají a hrají na 
jednoduché hudební nástroje. Poté zpra-
vidla odcházejí v doprovodu průvodců do 
lesa (v teplém počasí třeba i k potoku),  kde 
je velký prostor věnován volné hře. Děti po-
znávají okolní přírodu, ke které si vytvářejí 
krásný vztah a zároveň se ji učí ochraňovat 
(moje dcera například začala všude sbírat 
odpadky s vysvětlením, že takové věci do 
přírody nepatří a že to tak dělají i ve škol-
ce).  Pak se děti vracejí do týpí na oběd, 
následuje relaxace  při poslechu pohádky 
a odpoledne mají děti prostor pro výtvar-
nou činnost a hru. Také se starají o morče  
a králíka, které jsme jim pořídili. Někdy je 
den obohacený o společné vaření v kotlíku 
nebo o jiný, pro děti zajímavý program. Ne-
dávno jsme se byli podívat na ranči u koní 
– děti, které chtěly, se mohly dokonce po-
vozit. Nechceme opomíjet ani kulturní akce, 
divadlo, zámek, knihovnu... ale na to bude 
dost času, až přijdou studené dny.  :-)  

Zaměřujete se také na předškolní přípravu? 
Ano, inspirujeme se rámcovým vzdělávacím 
programem pro předškoláky. Pomocí růz-
ných her pomáháme dětem rozvíjet pohy-
bovou koordinaci, jemnou motoriku, děti se 
učí být samostatné a další věci, důležité pro 
přestup do školy. 

Jaké máte zázemí? 
Zázemí máme prozatím ve formě týpí na 
pronajaté zahradě kousek od lesa. Rádi by-
chom ho na podzim rozšířili o jurtu, což je 
sice také stan, ale funguje obdobně jako 
dům – má izolace, okna, dveře a dá se v něm 

topit kamny. Na jurtu aktuálně sháníme  
finanční prostředky.

Jak se ve školce děti stravují?  
Svačinu nosí děti z domova, což je pro pu-
tovní provoz lesní školky praktické a děti 
tak mohou svačit venku na procházce. Tep-
lý oběd pro nás zajištuje cateringová firma, 
která se specializuje na přípravu zdravých  
a pestrých obědů pro školky a školy.

Jak je vaše školka financována?  
Snad se to v budoucnu změní,  ale zatím ne-
jsou lesní školky finančně dotovány státem 
ani obcemi.  Proto je provoz lesní mateřské 
školky Sedmikvítek v současné době plně 
hrazen z příspěvků rodičů, členů občanské-
ho sdružení Rodinné centrum Essentia, kte-
ré Sedmikvítek provozuje. 

Jaké máte plány do budoucna? 
V současné chvíli se naše další cíle zaměřují 
primárně na rozšíření zázemí. Rádi bychom 
také od září rozšířili provoz školky na pět dní 
v týdnu, takže stále přijímáme nové děti. Re-
alizujeme i příměstské tábory, letos budou 
tři turnusy o dvou skupinkách pro předškol-
ní a školní děti. Zájem je veliký, už teď je tá-
bor téměř zaplněn.

Více o školce a dalších aktivitách Rodinného 
centra Essentia na www.7kvitek.cz  nebo 
www.facebook.com/Sedmikvitek.

S paní Hanou Císařovou si povídala  
Jarmila Balková

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA SEDMIKVÍTEK   
se v Mníšku ujala

 Klub mladý vědec v dolu SKalKa
Hornictví v Mníšku pod Brdy sahá do dávné minulosti. Děti z klubu Mladý vědec se na hodinách 
dozvídají o historii svého města, učí se o geologii nebo také na své výpravě na Skalku pozorují 
dopady těžby na okolí a ekologii.

Tentokrát jsme se vypravili přímo do štoly Skalka, abychom se tak na vlastní oči přesvědčili a do-
věděli vše o těžbě železné rudy u nás. A bylo se opravdu na co koukat. Velkým zážitkem byly jízda 
důlním vláčkem, procházka dlouhými tunely pod Mníškem a zajímavé povídání pana Gajdůška 
z Montánní společnosti, která se stará o záchranu technických památek báňské historie. Po roce 
1966 bylo ložisko vytěženo a těžba zastavena.

Vážíme si práce nadšenců, kteří se ve svém volném čase snaží zachránit a zpřístupnit takovéto 
památky pro nás všechny.
„Zdař Bůh!“

Anička Čišková, KMD Mladý vědec

mateřSKé centrum oáZa  
bude od 26. června  

do 31. srpna 2014 Zavřené. 
Všem vám přejeme krásné prázdniny, 
plné sluníčka, pohody a úžasných zážitků.  
Budeme se na vás těšit opět v září v novém 
školním roce.

Eva Wollnerová, koordinátorka MC OÁZA

Hana Císařová s dcerou Aničkou

Děti ze Sedmikvítku při čištění studánek
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pátek 18. cervence 2014
BAROKNÍ AREÁL SKALKA
19.00 YELLOW SISTERS

sobota 19. cervence 2014
NÁMĚSTÍ F. X. SVOBODY – KOSTEL SV. VÁCLAVA
7.30 k účasti v poutním procesí svou hrou 
 zve soubor :||:RITORNELLO:||: 
8:00 Odchod procesí na Skalku

BAROKNÍ AREÁL SKALKA
10.00 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ s doprovodem farní
 rodinné kapely, mši svatou celebruje P. Jan Dlouhý
11.30 koncert farní rodinné kapely – Familion
12.15 Vernisáž výstavy 
 EVA OVA: OBRAZY v kostelíku sv. Maří Magdalény
13.00 Koncert k letnímu odpoledni: 
 MIROSLAVA ČASAROVÁ (soprán), 
 MAGDA ŠÍRKOVÁ (klavír)
14.00 Čtení z Bible
15.00 Pobožnost Křížové cesty u skaleckých kapliček 
 směrem k poustevně

9.00 – 16.00 mimořádná možnost prohlídky 
Poustevny se sousoším Pieta od Jana Brokofa

NÁMĚSTÍ F. X. SVOBODY
  8.00 Pouťový a farmářský trh
12.00 MEZCLA ORQUESTA
14.30 THE TAP TAP
16.30 ANETA LANGEROVÁ
18.45 VÁCLAV NECKÁŘ
Programem vás provedou: 
VLAĎKA PIRICHOVÁ, moderátorka z radia Frekvence 1 
a MARTIN HRUBÝ, básník z kapely Bůhví.

RESTAURACE SOKOLOVNA
21.00  Pouťová zábava – hraje kapela „PORUCHA“

nedele 20. cervence 2014
FARNÍ ZAHRADA 
10.00 Loutková pohádka 
 „KOCOUR V BOTÁCH”, Divadlo ELF

ZADNÍ RYBNÍK
14.00 5. MNÍŠECKÁ POUŤOVÁ NECKYÁDA
 Plavidla všeho druhu, vodní soutěže, 
 hrátky na vodě i na souši, zábava, občerstvení.  
 Hraje ELDORÁDO.
 (Při nepřízni počasí se akce nekoná.)

KOSTEL SV. VÁCLAVA
18.30 SLAVNOSTNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
 Daniela Demuthová – mezzosoprán 
 Alexander Shonert – housle
 Vladimír Jelínek – varhany

další doprovodné akce
ZÁMEK MNÍŠEK POD BRDY
Sobota a neděle 19. a 20. července: 
Po oba dny bude probíhat šerm v zámecké zahradě 
i speciální prohlídky zámku pro děti. V sobotu prohlídky 
s názvem Zvířátka a mazlíčci šlechtických pánů, 
v neděli prohlídky Cesta za pohádkou.

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
ZO ČSCH Mníšek, louka u penzionu Obora
Sobota 19. července 8.00 – 17.00
Neděle 20. července  8.00 – 13.00

informace k organizaci
DOPRAVA PRO ÚČASTNÍKY POUTĚ NA SKALKU
Pro osoby se sníženou pohyblivostí 
v sobotu 19. 7. 2014 odjezd autobusu v 9.00 hodin 
od přesunuté zastávky Mníšek – náměstí (pošta). 
Odjezd ze Skalky po 15.00 hod.

pátek 18. cervence – nedele 20. cervence
Skalecká pout 2014

Mesto Mníšek pod Brdy 
a Rímskokatolická farnost sv. Václava 

Vás zvou na tradicní akci

Nejvýznamnejší kulturní a spolecenská akce mesta Mníšek pod Brdy a celého regionu. 
Je výjimecná svou desítky let trvající tradicí, nabídkou kulturních akcí a spolecenským významem.

Děkujeme obchodním partnerům a sponzorům

Letak Skalecka pout_A4_final.indd   1 24.6.2014   11:48:52
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MEZCLA ORQUESTA 
Skupina, namíchaná z českých a ku-
bánských hudebníků, která existuje 
již od roku 2008. Prostřednictvím naší 
hudby přibližují sílu a krásu různých 
kubánských a latinskoamerických 
rytmů, jako jsou rumba, cha cha, 
salsa, bachata a merengue. Hudba,
která je interpretovaná skvělými 
umělci, moderním způsobem s prvky 
jazzu, funky a dalších stylů, má neza-
měnitelný osobní rukopis. Ten je 
dále podtržen hlubokým, sametovým 

hlasem kubánské zpěvačky Tandy, 
která je tváří skupiny. Na koncertech 
posluchačům předávají sílu, tempera-
ment a vášeň, které nabízí latinsko 
americká hudba. Vydávají novou desku
“QUIERO”, s jejíž pomocí chtějí při-
blížit svět, ve kterém nejsou rozdíly 
mezi kulturami, rasami ani nábožen-
stvím, svět, kterým je hudba. Skupina 
účinkovala na mnoha koncertech, 
festivalech, charitativních činnostech. 
www.mezclaorquesta.cz

THE TAP TAP
Kapela The Tap Tap je kapela složená 
z tělesně postižených studentů a ab-
solventů škol pražského Jedličkova 
ústavu. Kapelu v roce 1998 založil          
a dodnes vede Šimon Ornest. The Tap 
Tap pravidelně vystupuje na českých 
festivalech (Rock for People, Mezi 
ploty, Trutnov Open Air Music Festi-
val) a v zahraničí (v roce 2012 na LOH                                                                                      
v Londýně, dále také v Moskvě                
a v předchozích letech v Madridu, 
Varšavě, Bruselu). Mezi poslední velké 
úspěchy kapely patří například vy-
stoupení na Pražském jaru, uspořádání 

1. ročníku festivalu Pojď dál nebo 
nevídané charitativní akce (paralelně 
konaných koncertů v Praze, Brně             
a Ostravě) – Koncertu proti konci světa. 
Dále také již třetí ročník Mikulášské        
v Opeře, která byla také vysílaná             
v přímém přenosu na ČT2 a ČRo2.        
V současné době The Tap Tap chystá 
turné spojené s výstavou černého hu-
moru na téma handicapovaní a další 
zahraniční cestu, tentokrát do Izraele. 
Mimo to The Tap Tap pokračuje v roz-
voji multifunkčního bezbariérového 
vzdělávacího centra – STUDEO.
www.thetaptap.cz

VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY
Václav Neckář na sebe v poslední 
době upozornil  zejména písní „Půl-
noční“, která pro něj zaznamenala 
neuvěřitelný úspěch – udělení 3 cen 
Anděl. Jeho vystoupení nabídne 
spektrum hitů  a taktéž i mega hit 
Půlnoční. Jedná se také o velmi 
úspěšného filmového herce, neboť 

film Ostře sledované vlaky získal 
ocenění Americké filmové akademie 
Oscar a snímek Skřivánci na niti byl 
oceněn Zlatým Medvědem na fil-
movém festivalu v Berlíně. I hudební 
pohádka Šíleně smutná princezna 
dnes již patří k české filmové klasice.
www.vaclavneckar.cz

ALEXANDER SHONERT 
– housle
Houslový virtuos Alexander Shonert, 
laureát prestižních mezinárodních 
ocenění, je absolventem Novo-
sibiřské hudební akademie M. I. 
Glinky. Od roku 1999 žije a pracuje 
v Praze. Alexander Shonert je muzi-
kant s mimořádným talentem, živou 
povahou a neobyčejnou schopno-
stí improvizace. Brilantní virtuozita, 
hluboká emocionalita a výrazná oso-
bitost Alexanderova interpretačního 
stylu si získávají po celé Evropě srdce 
publika i uznání kritiků. 

DANIELA DEMUTHOVÁ 
– mezzosoprán 
Vystudovala klasický zpěv u prof.                    
N. Vodičkové na Pražské konzervatoři,  
ve studiu zpěvu pokračovala  u prof.                                                                                                                       
J. Smolákové.  Na svém kontě má 
stovky sólových koncertů ve spolu-
práci s českými i zahraničními or-
chestry. K jejím nejvýznamnějším 
hostováním patří bezesporu spolupráce 
s Berlínskou filharmonií nebo ztvárnění 
role Abatyše v koncertním provedení 
Pucciniho  opery Suor Angelica na 
Kanárských ostrovech.  V současnosti 
se nejvíce se věnuje komorní hudbě. 

sv. Josefa v Praze a varhaník Svato-
jakubského souboru v Praze. Absol-
vent Pražské konzervatoře – obor 
varhany, improvizace, gregorián-
ský chorál ve třídě prof. Jaroslava 
Vodrážky a klavír-obligát ve třídě 
prof. Ludmily Šimkové. Dále studo-
val a absolvoval v Nizozemí. Vystu-
puje na koncertech v ČR i v zahra-
ničí, působí jako pedagog varhan, 
klavíru a teorie a okrajově se zabývá 
též skladbou. V duchu svého profe-
sora Jaroslava Vodrážky se věnuje 
varhanní improvizaci.

P. JAN DLOUHÝ
je výjimečným člověkem. Jednak tím, 
že díky předchozímu režimu mu ne-
bylo umožněno vykonávat službu 
Bohu a tak vystudoval technický obor 
a získal inženýrský titul. Pracoval 16 let 
v projekčních ústavech Metroprojekt   
a Kovoprojekta. Přímé službě Bohu se 
mohl věnovat až po roce 1990, kdy také 
vystudoval teologickou fakultu a byl             
v roce 1997 vysvěcen na kněze. V každé 
farnosti kde působil, na něj pamatují                                                                                          
a vzpomínají s láskou. Jsme rádi, že 
jej u nás máme. Je příkladný svou 
lidskostí, ochotou naslouchat a vede 
k pokoře. Letos mu právem přísluší 
celebrovat jednu z nejslavnostnějších 
bohoslužeb.

Foto Alan Pajer

Foto Dan Suchánek a Barbora Tůmová

Foto Karolína Peroutková

ANETA LANGEROVÁ
Sedmadvacetiletá osobitá zpěvačka, 
skladatelka a textařka na sebe poprvé 
upozornila v roce 2004 vítězstvím          
v soutěži Česko hledá SuperStar            
a brzy se stala jednou z nejpopulárněj-
ších českých zpěvaček. Debutové 
album Spousta andělů, které vydala                                    
v roce 2004, se stalo 8x platinovým 
(v ČR i SR). Následovala alba, na 
kterých se podílela autorsky, Dotyk 
(2007) a Jsem (2009). V roce 2011 se 
vydala na akustické turné se smyč-
covým triem a klavírem s názvem 
Pár míst…, které i nadále pokračuje                                                                                  
a sklízí úspěch nejen u diváků, ale též                                                                                     
u odborné kritiky. Tento počin byl 
zaznamenán a vydán na CD a DVD se 
stejnojmenným názvem Pár míst…, 
za které Aneta získala prestižní ocenění 
Akademie populární hudby Anděl za 
zpěvačku roku 2012. Aneta Langerová 
je držitelkou několika ocenění Akade-
mie populární hudby Anděl, cen 
hudební televize Óčko, Český slavík, 
Žebřík a českých televizních cen 
TýTý. Celé léto 2014 stráví nejen na 
koncertních pódiích, ale i na jevišti 
pražské Letní scény Divadla Ungelt. 

Pro velký úspěch bude i letos účinko-
vat společně s Martou Kubišovou                   
v úspěšném původním českém muzi-
kálu inspirovaném osudem Sidonie 
Nádherné Touha jménem Einodis. 
Během léta odehraje 20 představení. 
Natáčí film s režisérkou Martou 
Novákovou s názvem 8 hlav šílenství, 
ve kterém ztvárňuje hlavní roli, Annu 
Barkovou, ruskou básnířku, která 
strávila v lágrech sovětského Gulagu 
22 let svého života. 
www.langerovaaneta.cz

Foto Martina Kaderková

5. MNÍŠECKÁ POUŤOVÁ   
 NECKYÁDA
Oblíbená a atraktivní akce pro 
celou rodinu. Přehlídka všech 
možných i nemožných plavidel, 
kostýmů a nápadů. Nezapomeňte 
si vzít námořnická trika, aby-
chom překonali loňský rekord                                               
v počtu námořnických trik na jed-
nom místě. Živě bude hrát kapela
ELDORÁDO. Čeká Vás odpoledne 
plné legrace, zábavy, soutěží pro 
malé i velké.
www.mnisek.cz

VLADIMÍR JELÍNEK 
- varhany  
Regenschori kapucínského kostela 

Skalecká pout 2014

Letak Skalecka pout_A4_final.indd   2 24.6.2014   11:51:41
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Kultura, společnost

Střelba, Zbraně a velKolePá bitva  
na ZámKu už 5. července 
Muškety, děla, ručnice, kanóny, houfnice i tarasnice a kdo ví, jaké různé další 
zbraně ještě existují. Mnoho z nich si sem před zámek přitáhla před nece-
lými čtyřmi sty lety za třicetileté války i vojska plná švédských dobyvatelů, 
která chtěla obsadit mníšecký zámek a odnést si tučnou kořist. Ve vojen-
ském ležení bylo i mnoho cizích žoldnéřů, co bojovali společně s těmi, kteří 
slibovali větší žold. Pod zámkem se tedy ozývaly směsice různých jazyků  
i národností. A kromě mušketýrů tu pobíhali i kováři, lazebnice, řemeslníci, 
kupci či markytánky. Jakoby se tu sešel celý svět. Mníšečtí starousedlíci se 
snažili zachránit, co se dalo. Zásoby obilí, úrodu na polích, slepice i jiná zví-
řata nebo alespoň holý život. 

Jak to všechno roku 1639 dopadlo? Zámek byl celý zničen. A jak to dopad-
ne během volné rekonstrukce této bitvy? To se přijďte podívat v sobotu  
5. července, kdy se bude konat už 5. ročník této přehlídky šermířských sku-
pin a jejich dovedností. Skupina historického šermu Alotrium, která vznikla 
už v roce 1990 a vystupuje na mnoha hradech a zámcích, vám kromě sa-
motného boje předvede i vojenské ležení, zbraně a výstroj mušketýrů ze 
třicetileté války, polní lazaret a mnoho dalšího. Bohatý program vás čeká  
v zámecké zahradě už od 11 hodin. Budete se moci projet na koni, podívat 
se na práci sokolníka, vyzkoušet si střílení z kuše a samozřejmostí je také 
středověký jarmark s lahodným občerstvením.

Bitvu, která pak vypukne v 18 hodin, bude svým komentářem i v letošním 
roce opět doprovázet již zkušený a bitvy znalý moderátor Standa Berkovec. 
Tento vystudovaný žurnalista je známý nejen jako spolupracovník mnoha 
rozhlasových stanic, ale také jako cestovatel a účastník různých rallye i za-
hraničních expedic a milovník motorek a motorů všech podob. 

Nebojte se tedy hluku, ran ani čmoudu a neváhejte s návštěvou, abyste se 
přesvědčili, zda zámek i po této bitvě zůstane stát na svém místě. Těšíme 
se na vás!

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

noc na KarlŠtejně Si užijte na ZámKu mníŠKu Pod brdy
Známý muzikál v podání 
skvělých herců a s písnič-
kami Karla Svobody si 
prostě nemůžete nechat 
ujít. V pátek a v sobotu  
8. a 9. srpna si vychut-
nejte oblíbený muzikál 
Noc na Karlštejně. Hrát  
a zpívat se bude pod  
širým nebem, zámek 
Mníšek se na několik ho-
din promění v komnaty  
a nádvoří karlštejnské. 

Na hradě je žena! A to nejen jedna. Půvabný příběh o Karlu IV. a jeho údaj-
ném zákazu vstupu žen do hradu Karlštejna, aby nerozptylovaly muže  
v jejich důležitých činnostech i rozjímání, stále baví diváky i přes své „stáří“. 
Hru Jaroslava Vrchlického natočil roku 1973 režisér Zdeněk Podskalský s vel-
kými hereckými hvězdami. Role purkrabího, jehož nezbedná neteř porušila 
císařův výnos stejně jako zamilovaná královna, byla například poslední rolí 
velikána Jaroslava Marvana. 

Ani na Mníšku nebudou chybět známé osobnosti, které jistě nalákají mnoho 
návštěvníků. Kromě Lumíra Olšovského, Pavla Vítka, Petra Jančaříka nebo 
Jana Rosáka uvidíte u nás poprvé také Václava Vydru. Syn slavných rodičů 
účinkuje v muzikálu Noc na Karlštejně jako host v Karlínském hudebním 
divadle už od roku 2004. Mimo své herecké úspěchy je dnes známý také 
jako náruživý chovatel koní, milovník zbraní a v neposlední řadě i jako ko-
mentátor soutěžního pořadu Prostřeno.

Václav Vydra v letošním roce převezme roli císaře Karla IV. po všemi oblíbe-
ném zesnulém herci a moderátorovi Vladimíru Čechovi. Tento velký a cha-
rakterní člověk zemřel po dlouhé nemoci na jaře loňského roku. Roli Karla IV. 
hrál na Mníšku několik let a jeho jméno bylo pro diváky velkým magnetem. 
Děkujeme panu Vladimíru Čechovi za jeho úžasné herecké výkony a milé  
a příjemné vystupování. Během představení budeme s úctou vzpomínat.  

Vstupenky na muzikál jsou již v prodeji. Je možné si je zakoupit osob-
ně v otevírací době na pokladně zámku nebo rezervovat e-mailem.  
V tom případě platba proběhne převodem a vstupenky budete mít mož-
nost vyzvednout až těsně před představením. V rámci vstupného bu-
dete moci zdarma zhlédnout výstavu Unesco i expozici o historii módy.  
Ta vás provede časem od dob královny Kleopatry, přes gotiku Karla IV., roko-
ko Marie Antoinetty až po Sissi z 19. a pankačku z 20. století. 

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

Konec SrPna na mníŠecKém ZámKu
Na konci srpna, kdy se léto chýlí ke konci a večery se prodlužují, přijďte do 
mníšeckého zámku za příjemným kulturním zážitkem, rozloučit se s prázd-
ninami a načerpat sílu pro blížící se podzim.

V pátek 29. srpna vystoupí na Mníšku v rámci programu Concertino 2014 
oblíbená zpěvačka se sametovým hlasem Lenka Filipová. Od 19.00 hodin 
se rozezní pásmo notoricky známých hitů i čerstvých novinek. Zpěvačka si 
přivede také speciálního hosta, kterým nebude nikdo jiný, než stále popu-
lárnější dcera Lenky Filipové Lenny. Lenny se nedávno stala objevem roku 
na cenách Anděl, její maminka pro změnu slavila úspěch získáním Zlaté 
desky. 

A v sobotu 30. srpna pak zveme návštěvníky projít se po interiérech zámku 
v netradičních prohlídkových časech. Mníšek se opět připojí k již pátému 
ročníku akce Hradozámecká noc.  Malé i velké návštěvníky čekají  spe-
ciální kostýmované prohlídky, při kterých se dozví nové věci, zajímavosti  
a informace, které jindy při výkladu neuslyší. Nahlédnete do soukromí i ži-
votů šlechtických pánů,  prohlídky pro děti se budou vyprávět pohádkovou 
formou, aby i ti nejmladší návštěvníci měli hezký zážitek.  Ti dospělejší se 
zase mohou během večera zapojit do ochutnávky vín a ve 21 hodin čeká 
všechny slavnostní ohňostroj v zámecké zahradě.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšek pod Brdy

roZHodněte o Programu  
ZámecKýcH dětSKýcH ProHlídeK 
Jak na to? Na zámku Mníšku pod Brdy budou po celé prázdniny probíhat 
prohlídky pro děti. Každý den mimo pondělí nabídneme speciální prohlíd-
ky, které bude provádět pohádková postava a vyprávět na nich bude tak, 
aby se na zámku dětem líbilo a odjížděly zaujaté a s příjemným zážitkem. Na 
prohlídkách si mohou povídat s průvodkyní, budou odpovídat na otázky, 
zapojí se do výkladu a možná se i něco dozvědí. 
Prohlídek pro děti nabízí zámek Mníšek několik a vy máte možnost svým 
telefonátem rozhodnout, která z nich bude na programu vámi vybraný den. 
Každý první volající, který si zarezervuje dětskou prohlídku v určitém termí-
nu, bude moci rozhodnout, jaká prohlídka se bude konat. Volat můžete na 
několik dní dopředu, ale nejpozději 24 hodin předem. 
A jaký je výběr prohlídek? Bohatý! Já vám tu představím tři možné varianty. 
Pokud byste měli zájem při dětských prohlídkách navštívit reprezentativ-
ní sály a salónky, kam chodili hosté, zavítejte na Cestu za pohádkou nebo 
na Putování za zámeckými skřítky.  Při Cestě za pohádkou vyzkoušíme, jak 
dobře děti znají pohádky. V každém pokoji se jim jedna schovala a nechala 
pro ně nápovědu. Někdy lehčí, někdy méně. Odkud znají otrávený hřebínek, 
fajfku nebo pohádkové buchty? Při Putování za zámeckými skřítky vás zase 
seznámíme s malými mužíky i malými slečnami, představíme trpaslici Pa-
rádnici, šotka nebo skřeta odpadkového.
Kdybyste si ale chtěli projít soukromé ložnice a koupelny posledních oby-
vatel Mníšku, přijďte na prohlídku Zvířátka a mazlíčci šlechtických pánů. 
Dozvíte se, k čemu měli dřív panovníci psy, jak se kdysi zakládaly zvěřince  
a že páni úplně nejraději jezdili na lov. A co všechno se chovalo na zámcích, 
hradech, ve výbězích a voliérách? 
Pro výběr a rezervaci prohlídek volejte tel. číslo 318 590 261.

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšek pod Brdy

okénko do historie zámku mníšku

engelové a tři věže
Servác Engel z Engelsflussu, pán na Mníšku od roku 1655, si tu dobře vedl. 
Nejenže vybudoval honosnou barokní rezidenci, ale zvelebil a povznesl celé 
panství, které stále trpělo následky třicetileté války. Servác nezapomněl na 
svůj měšťanský původ a celý život měl na paměti, z jakých poměrů pochá-
zel. Proto měl pochopení pro nelehký úděl měšťanů a poddaných a vše-
možně je podporoval. Obstaral pro ně dobytek, poskytl obilí k prvnímu setí, 
pomohl zajistit potřebným střechu nad hlavou a dokonce za celé panství 
odváděl po dobu 17 let daně do císařské pokladny. 
Přesto se o něm vyprávělo, že snad má pletky s čertem. Ten prý mu měl po-
moci postavit zámek! A to během jedné noci,  než kohout třikrát zakokrhá. 
Čert výměnou za Servácův úpis začal s budováním zámecké stavby. Dílo se 
mu rychle dařilo a když chybělo donést už jen poslední čtvrtá nárožní věž, 
pán zámku se vylekal, že svou duši prohraje. Vymyslel tedy na čerta lest. 
Probudil kohouta a ten zakokrhal ještě před rozbřeskem. Čert leknutím věž 
upustil už nad Svatou Horou u Příbrami a do Mníšku ji nedonesl. Svůj úkol 
tedy nesplnil. Zámek má sice jenom tři věže, ale Servác se zachránil před 
peklem.    
Co myslíte, je na téhle pověsti alespoň za mák pravdy? To se dozvíte v příš-
tím vydání Zpravodaje, ve kterém necháme promluvit samotného pana Ser-
váce prostřednictvím zápisků v jeho vlastnoručně psané pamětní knize. 

Marie Charvátová, průvodkyně SZ Mníšku pod Brdy

S poděkováním a vzpomínkou  
na velkého herce Vladimíra Čecha
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ceSta do nebe –  
červnová výstava na Skalce
Až do neděle 6. července je možno navštívit 
společnou výstavu Blanky a Zdeňka Prokso-
vých v sále kláštera a v interiéru kostelíka  
sv. Maří Magdalény, kterou autoři nazvali CES-
TA DO NEBE. Sochařka, malířka a designérka  
Blanka Proksová zde představuje rozsáhlý vý-
běr ze svého sochařského a malířského díla. 
Její sochy v sále kláštera doplnil fotografiemi 
staré Prahy, sestavenými v promyšlené kom-
pozici, Zdeněk Proks. Na svých snímcích nám 
s téměř grafickou čistotou přibližuje kouzlo 
známých míst i zapomenutých zákoutí tak, jak 
se to málokomu podaří. Část expozice, umístě-
ná v kostelíku sv. Maří Magdalény, byla „ušita 
na míru“ tomuto prostoru. Expozici vévodí ob-
raz Kalvárie spjatý tematicky s cyklem uhlů na 
papíře Křížová cesta. Celek doplňují zamyšlené 
busty a mužské a ženské figury.

Ozdobou vernisáže v neděli 15. června bylo 
vystoupení čínské zpěvačky Feng-yün Song. 
Úvodem sólově a pak s doprovodem klavíristy 
Marka Novotného zazpívala česky a čínsky ně-
kolik písní – zvláště v poslední z nich nechala 
naplno rozeznít svůj temperament, což zaplně-
ný sál kláštera ocenil bouřlivým potleskem.

Jarmila Balková

Květnové výStavy na SKalce
V květnu představila v sále kláštera na Skalce 
své obrazy a grafiku pražská malířka Radka 
Kuželová. Na vernisáži v neděli 18. května za-
hrálo Jazzové trio Emila Hradeckého, o autorce 
promluvil s vtipem sobě vlastním Zbyněk Me-
runka.  

Výstava byla přístupna do neděle 8. června 
– stejně jako expozice olejů Františka Plzáka  
v kostelíku sv. Maří Magdaleny, která byla za-
hájena v pátek 16. května. Výtvarník, který žije 
v nedalekých Řevnicích, zde představil krajiny, 
několik portrétů a zátiší.

Jarmila Balková

V kostelíku sv. Maří Magdalény bude v rámci kultur-
ního programu Skalecké pouti 2014 zahájena výstava 
obrazů Evy Hernández, známé pod uměleckým jmé-
nem EVA OVA.

Malířka je původní profesí pedagožka, výtvarné umění 
studovala v soukromém ateliéru akademického malíře  
a profesora na akademii umění v Havaně Francisca Pane-
ca Cany. 

Její první výstava se uskutečnila v Havaně v roce 1985.  
V r. 1989 se vrátila zpátky do Prahy, kde od té doby, kromě 
učení na dvou pražských gymnáziích, věnuje svůj čas stá-
le tvorbě - jak výtvarné, tak literární.

Eva Ova vedla jako umělecká ředitelka dvanáct let pražskou galerii Alma Pater, kde uspořá-
dala na desítky výstav domácím i zahraničním umělcům. Sama vystavovala v řadě kolektiv-
ních expozic v naší republice i v zahraničí a uskutečnila i mnoho samostatných výstav – k těm  
významnějším tuzemským patří určitě výstava v Arcibiskupském zámku v Kroměříži, několik 
expozic v pražských galeriích či v interiérech pražských hotelů, ze zahraničních např. prezen-
tace v pařížské galerii Vire Vent na Montmartru. 

Na vernisáž jste zváni v sobotu 19. července 2014 ve 12.15 – vernisáž je součástí kultur-
ního programu Skalecké pouti 2014.
Expozice potrvá do neděle 31. srpna 2014.  

V sále kláštera představí v srpnu v expozici s názvem 
Tváře odjinud své fotografie MUDr. PAVEL HARTL.
Prim. MUDr. Pavel Hartl, nyní již emeritní přednosta plas-
tické chirurgie Fakultní nemocnice v Olomouci, se v rám-
ci své profese díval zblízka do lidských tváří. Tato nutnost  
a potřeba se mu stala zároveň i koníčkem. Cestuje po světě, 
pozoruje a někdy také fotografuje lidské tváře. Ze své sbírky 
předkládá některé z nich – z Thajska, Bali, Paraguaye, Papuy 
– Nové Guiney, Trobrianských ostrovů, Austrálie, Kamerunu, 
Keni, Etiopie a Japonska.

Pavel Hartl říká: „Lidská tvář je nejúžasnější dílo přírody, je to 
okno do duše člověka. Dopřávejte si silné zážitky z fyziognomie 
lidských tváří. Naučte se nezaujatě dívat na lidskou tvář u růz-
ných ras – objevíte spoustu nových prožitků. Cestujte do odliš-
ností. Tam, kde jste to neviděli, objevíte svéráznost, krásu, ušlech-
tilost i smyslnost. Hranice normy jsou v dnešní době širší než 
dříve. Umožňují nám volit z mnohého. Úžasná antropologická  
rozmanitost lidí naší planety je stejně důležitá jako rozmanitost kulturní. Představuje naše velké 
bohatství, kterého je nutno si vážit – s potěšením a pokorou.“

Na vernisáž jste zváni v neděli 10. srpna 2014 v 15 hodin.
Expozice potrvá do neděle 31. srpna 2014. 

Expozice na Skalce jsou přístupny v sobotu, neděli a svátek od 10 do 17 hodin, v úterý – 
pátek od 13 do 17 hodin. Dobrovolné vstupné z výstav bude věnováno na obnovu  
areálu Skalka.

Zveme váS na verniSáže výStav na SKalce
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Pro doSPělé
WOOD, Barbara 
HAD A HŮL
Další ze strhujících románů této úspěšné 
autorky, tentokrát ze Sýrie roku 1450.  
Lee, nejstarší dceři bohatého vinaře,  
bylo právě osmnáct let, a tak má nejvyšší  
čas se vdát. 

HALÍK, Tomáš 
ŽÍT V DIALOGU
V této knize najde čtenář sociologické, 
historiografické a politologické reflexe 
fenoménu náboženství. Autor se  
zaměřuje i na otázky vztahu mezi 
náboženstvími a vztahu české  
společnosti k víře.

DVOŘÁK, Otomar 
STRÁŽCI JIHOZÁPADNÍCH BRD
Kulturní průvodce přibližuje přírodní 
i historické památky a zajímavosti 
jihozápadní části Brd.

PECKOVÁ, Stanislava 
ARISTOKRATKY
Kniha vypráví o životě osmi mladých  
českých aristokratek a jejich názorech  
na svět kolem nás.

WELLS, Jeff 
VŠICHNI MÍ PACIENTI KOPOU  
A KOUŠOU
V řadě napínavých i zábavných historek 
autor dokládá, že život veterináře je plný 
nástrah, překvapení, smutku, ale i radosti  
a uspokojení z práce. 

PREKOPOVÁ, Jiřina 
JEN V LÁSCE PŘEŽIJEME
Cenné rady a postřehy o tom, jak udržet 
lásku mezi partnery na celý život.

Pro děti
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana 
ROZESMÁTÁ ZAHRADA
Tak jako si na zahradě můžete postupně 
přivonět k nejrůznějším květinám,  
můžete si v téhle knížce stránku po  
stránce přečíst spoustu veselých básniček  
o květinách, stromech, keřích  
a houbách.

LEBEDA, Jan 
MEDOVNÍČKOVA ŘÍKADLA
Autor oblíbeného pohádkového  
skřítka Medovníčka tentokrát pro děti  
napsal říkánky o skřítkovi a jeho 
kamarádech. Knížka pro nejmenší  
je opět vyzdobena půvabnými obrázky 
Zdeňky Študlarové.

ROŽŇOVSKÁ, Lenka 
DRAK NATLUČNOS
Když drakovi slíbíte princeznu  
za nevěstu, natluče si třeba nos,  
jen aby zachránil pohádkový svět.  
Tahle pohádka ale končí láskou, která  
není pro draka.

KINNEY, Jeff 
DENÍK MALÉHO POSEROUTKY –  
FAKT SMŮLA
Gregu Heffleymu ujíždí půda pod  
nohama. Jeho nejlepší kamarád Rowley 
Jefferson se na něj vybodnul a najít  
si nové kamarády bude fakt fuška...

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

KNiHOVNA Mníšek pod Brdy

beSeda PřiPomněla jana ŠťaStnéHo

Jednoho z nejvýznamnějších rodáků našeho 
města, pana Jana Šťastného, jsme si připo-
mněli na besedě v sále kulturního střediska.  
V horkém podvečeru 22. května se zde promí-
taly unikátní fotografie ze života rodiny autora 
Městečka pod Skalkou. Pan Zdeněk Šír se již 
dlouhou dobu věnuje historii rodiny a ze své-
ho bohatého archivu čerpal nejen pro bese-
du, ale také pro novou expozici, instalovanou  
v chodbě kláštera na Skalce. Během více než 
dvouhodinového setkání, na něž kromě mní-
šeckých dorazili i přespolní, převážně řevničtí 
zájemci, jsme měli možnost poznat osobnost 
Jana Šťastného skutečně ze všech stran. Fo-
tografie, které promítal pan Zdeněk Šír, vtipně 
a bezprostředně komentovali vnučka pana 
Šťastného Sylvia Šírová a jeho vnuk pan Ladi-
slav Bedřich, pár slov připojil i další z potomků, 
pan Karel Mehrle. Raritou byl útržek filmu za-
chycující svatbu Mileny, dcery pana Šťastného 
na Skalce, kde kromě novomanželů bylo vidět 
také Jana Šťastného v jeho oblíbeném cylind-
ru. Víte, proč ho tak rád nosil? Připadal si v něm 
větší, protože byl dosti malé postavy. Na foto-
grafii z filmového festivalu ho známá zpěvačka 
paní Jarmila Novotná o hlavu převyšuje (a to 
měla paní Jarmila nízké podpatky).

Malý postavou, ale velký významem. Tak vidí 
pana Šťastného ti, kdo si uvědomují, co vše 
tento mníšecký rodák pro Mníšek (a nejen pro 
Mníšek) vykonal. Vzpomeňme na něj slovy 
Libuše Pakostové-Markové, která zazněla na 
vzpomínkovém setkání u pamětní destičky na 
Skalce: „Vždyť se svému kraji navždy v lásce zaslí-
bil… Toť pan Šťastný, knihtlačitel, vševěd - všudy-
byl, vzácný průvodce.“

Jarmila Balková

Z besedy v MKS – pan Ladislav Bedřich  
a paní Sylvia Šírová

Když cHceŠ doPiS PSát, 
Pony exPreSS muSíŠ Znát...
Dne 15. 8. 2014 tomu bude již třicet let, co 
přepravuje listovní zásilky Českosloven-
ský Pony Express. I vy můžete potěšit po-
zdravem po koňském hřbetě – přijďte dne  
14. 8. 2014 do Stříbrné Lhoty, kde bude 
od 20.00 hod. otevřen poštovní úřad. Zde  
můžete zakoupit pohlednici k odeslání.   

 Jaroslav Čermák

uPoZornění Pro čtenáře
Z důvodu povinné revize knihovního fondu bude v období  

30. 6. 2014 – 11. 7. 2014 městská knihovna uzavřena.

Od 14. 7. po zbytek letních prázdnin bude knihovna otevřena takto:
Dětské oddělení:  středa        8.00 – 11.00       12.00 – 14.00
Dospělé oddělení: čtvrtek     8.30 – 11.00       12.00 – 18.00

Všem čtenářům se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

Knihovnice
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odPolední SetKání  
na malé Svaté Hoře
V sobotu 7. června 2014 jsem pořádala na Malé Svaté Hoře „Vzpomínku“ 
k příležitosti 100. výročí od narození našeho otce – hospodského Josefa 
Tellingera.

Rodina Tellingerových v hospodě na Malé Svaté Hoře žila a pracovala 
od r. 1936 až do uzavření hospody r. 1978 z důvodu otevření dálnice. 
Malá Svatá pak zůstala bez přímého příjezdu.

Velké poděkování patří všem přátelům a známým z Prahy, Mníšku pod 
Brdy,  Chouzavé, Kytína, Nové Vsi pod Pleší a chatařům z okolí, že přijali 
mé pozvání a přišli v hojném počtu zavzpomínat si s naší rozvětvenou 
rodinou na rodiče a starou hospodu po 36 letech.

U panelů s dobovými fotografiemi bylo co řešit, lidé se poznávali  
a vzpomínali na staré časy.

Dovršením odpoledne byla zádušní mše sloužená p. farářem Janem 
Dlouhým z Mníšku pod Brdy.

Touto cestou bych chtěla poděkovat manželovi Mirkovi, který mi  
pomohl s napsáním brožury a přípravou akce, Milanovi a Jitce Minaří-
kovým za radu a pomoc, paní Petře Plaché za výpomoc s občerstvením, 
MÚ Mníšek pod Brdy za podporu a finanční příspěvek na vydání brožu-
ry, Mgr. Jarmile Balkové za spolupráci při vydání brožury a poděkování 
panu faráři Janu Dlouhému za krásnou Zádušní mši.

cHvíle Plné vZPomíneK
Malá Svatá hora se stala 7. června t. r. dostaveníčkem mnoha desítek lidí 
z celého okolí. Přišli sem, aby si zavzpomínali na doby, kdy toto místo 
znali nejen obyvatelé Mníšku pod Brdy, Chouzavé, Kytína a Dobříše, ale 
širokého okolí, včetně těch, kteří pravidelně projížděli po silnici spojující 
Prahu a Jižní Čechy. Lákala je sem nejen historie tohoto místa, ale i hez-
ké posezení a dobrá kuchyně v hospůdce pana Tellingera.

Za toto krásné odpoledne patří poděkování především paní Jiřince 
Telingerové (provdané Mazánkové) a těm, kteří jí ochotně pomohli 
připravit hezkou vzpomínku na jejího tatínka pana Josefa Tellingera 
u příležitosti nedožitého stého výročí od jeho narození. Poutavé byly 
panely s mnoha fotografiemi a zejména vyprávění dcery p. Tellingera 
paní Jiřinky, která na Malé Svaté hoře prožila mnoho let svého života 
ztvárněných v knížečce Vyprávění malé holky z Malé Svaté.

Krásné odpoledne vyvrcholilo zádušní mší, kterou procítěně sloužil 
pan farář Dlouhý z Mníšku pod Brdy. Dlouho budeme mít v paměti toto 
hezké odpoledne mezi přáteli a touto formou ještě jednou za ně paní 
Jiřince Mazánkové děkujeme.

Manželé Eva a Karel Koňakovi, Chouzavá

PrŠelo, fouKal Studený vítr...
... ale přesto se v podvečer 16. května na Skalce sešli zájemci o mní-
šeckou historii,  aby si připomněli, že právě před 130 lety se v Mníšku,  
v rodině hrnčíře v domku č. 141(45) Na Drahách (nynější Čisovická ul.), 
narodil Jan Šťastný. U pamětního kamene, který byl odhalen na jeho  
oblíbené vyhlídce dne 16. května 2004, promluvil pan Zdeněk Šír, 
manžel Šťastného vnučky Sylvie. Ten je také autorem malé expozice  
s názvem Běh mého života, kterou vytvořil a věnoval Mníšku. Na dese-
ti tematicky členěných panelech ve vstupní chodbě kláštera na Skalce 
se můžeme projít životem pana Šťastného, některé fotografie a kopie 
dokumentů jsou skutečně unikátní. Přijďte se o tom přesvědčit i vy!  
Expozice je přístupna v návštěvních hodinách – v sobotu, neděli a svá-
tek od 10 do 17 hodin, v úterý - pátek od 13 do 17 hodin až do konce 
října 2014.

Jarmila Balková
16. května 2014 na Skalce – manželé Zdeněk a Sylvia Šírovi

Zleva Jiřina Mazánková, Eman Tellinger, Marie Smutná 
Foto Jan Mazánek
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K poděkování se také připojují moji sourozenci Marie Smutná, Eman 
Tellinger  a naše celá rodina.

Jiřina Mazánková



K jubileu autorKy  
Káji maříKa 
25. července 2014 vzpome-
neme 80. výročí úmrtí Marie 
Wágnerové-černé.

Co ještě napsat nového  
o autorce proslulých knih, které 

znají nejen „lážovští“ obyvatelé, 
ale lidé napříč celou naší republi-

kou (a výjimkou nejsou ani někteří, 
kteří bydlí mimo její hranice – s ně-

kolika takovými jsem se během svého 
života setkala).

V níže uve- dených statích a v knize Kája Mařík: skutečnost nebo 
legenda? se můžete dočíst mnohé o pohnutém životě paní Marie. Naro-
dila se 11. 8. 1852 v přísně katolické rodině učitelů Augustina a Filipiny 
Černých v Mníšku pod Brdy jako druhorozená dcera. Vychodila obec-
nou školu v Mníšku, pak měšťanskou školu na Dobříši. Dva roky na-
vštěvovala klášterní učitelský ústav v Českých Budějovicích a pak Vyšší 
dívčí školu v Praze. Zde studovala hudbu a zpěv u známého skladatele 
Zdeňka Fibicha. Jako devatenáctiletá se provdala za mníšeckého učite-
le Viléma Wagnera – z manželství se narodilo její jediné dítě, syn Vilém. 
Po šestnácti letech manželství skončilo rozvodem a Manka, jak jí říkali, 
se vrátila se synem k rodičům. Celá rodina se v r. 1924 přestěhovala na 
faru, kde se Manka stala později hospodyní p. faráře Rause. V této době 
začala také publikovat své první povídky, glosy, později romány. Pan fa-
rář její rukopisy přepisoval a posílal do tisku… Tak vznikal i cyklus knih o 
Kájovi Maříkovi, který napsala pod pseudonymem Felix Háj.

Počátkem 30. let se zdravotní stav Marie Wagnerové-Černé postupně 
horšil, nepomohl ani léčebný pobyt na Slovensku. Zemřela 25. července 
1934 ve věku pouhých čtyřiceti sedmi let.

Život Marie Wagnerové-Černé nebyl snadný. Snad právě proto se utí-
kala do světa dětských her, světa bez přetvářky a falše, do světa Káji  
a Zdeni, kteří se proháněli po krásných brdských lesích. Tato doba, která 
na nás dýchá z knížek o Kájovi a jeho blízkých, je již dávnou minulostí. 
Doba dnešní, uspěchaná, plná stresu je k ní kontrapunktem – a snad 
právě proto idylické knížky Marie Wagnerové-Černé vyhledávají i dneš-
ní čtenáři napříč generacemi. 

Jarmila Balková

V mníšecké městské knihovně si můžete zapůjčit tyto knihy Marie 
Wagnerové-Černé:
HÁJ, Felix. Školák Kája Mařík 1-7. Praha, TJ Bohemians, 1990

HÁJ, Felix. Řídících Márinka 1-5. Praha, TJ Bohemians, 1990

HÁJ, Felix. Děti Káji Maříka. Praha, Jan, 1991

HÁJ, Felix. Kájova dobrodružství od posvícení do jara. Praha, ASN Repro, 
1991

HAJ, Felix. Kájovy nejmilejší pohádky. Praha, TJ Bohemians, 1991

HÁJ, Felix. Kájovy prázdniny. Praha: ASN Repro, 1991

HÁJ, Felix. Kájovy radosti a trampoty. Praha, TJ Bohemians, 1991

HÁJ, Felix. Příhody Káji Maříka. Praha, ASN Repro, 1991
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Historie, sport

V podzimní části soutěže naši žáci vinou tří porážek drží třetí místo  
v okresním přeboru mladších žáků skupiny A. V jarní části soutěže po 
značném zlepšení naše mužstvo neokusilo hořkost porážky a v celko-
vém hodnocení končí na pěkném druhém místě s počtem 33 bodů  
a skóre 88-27. Jako jediné porážíme dva roky neporažené mužstvo SK 
Jesenice (pozdějšího vítěze okresního přeboru). 

Druhým mládežnickým mužstvem je starší přípravka, která po podzim-
ním druhém místě si na jaře o místo pohoršila, ale i třetí místo je velmi 
dobrým příslibem do budoucnosti. Sezónu končíme s počtem 34 bodů 
a skóre 112-61 na velmi dobrém třetím místě. 

Dalším naším mládežnickým mužstvem je nově založená SUPER MINI 
PŘÍPRAVKA. Jedná se o děti z mateřských škol a děti prvních tříd, které 
se zúčastnily jarního náboru. Tento tým čítá 26 dětí. Trenérem je Míla 
Hnátnický, asistenty Ota Batovec, Fanda Hejnic a Zdenek Rampa.

Dnešní uspěchaná doba se odráží i v zájmech dětí a někdy i v klamných 
představách rodičů, kteří nedokáží přijmout jakoukoli jinou než hlavní 
roli ve sportovním kolektivu nebo ve sportovním družstvu. Proto jsme 
rádi,že naše mládežnická družstva FK Mníšek pod Brdy fungují zatím  
v rámci okresu na příčkách, za které se rozhodně nemusí stydět.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem rodičům, sponzorům, příznivcům 

a v neposlední řadě i Městu Mníšek pod Brdy za všeobecnou podporu, 
bez které by byla naše cesta daleko složitější. 

Za FK Mníšek pod Brdy  
Radomil Hošek – šéftrenér mládeže a držitel trenérské licence A-UEFA

ZHodnocení mládežnicKýcH Soutěží fK mníŠeK (ročník 2013-2014, mladší žáci)

V rámci Mníšeckého kulturní léta  
zavzpomínáme na autorku Káji Maříka –  

Marii Wágnerovou-černou.  
Vzpomínka v podobě čtení z knih  

o Kájovi Maříkovi  
proběhne 26. 7. 2014 od 15 hodin  

v Barokním areálu Skalka.

Akce je určena všem dětem, dospělým  
i pamětníkům, celým rodinám.  

Najděte si svou oblíbenou pasáž  
a můžete nám jí pak na Skalce přečíst.  

Když bude hezky, budeme sedět  
a číst v trávě a pokud by pršelo,  

přemístíme se do kláštera.

Těšíme se na vás!

Tereza Středová,  
správkyně Barokního areálu Skalka  

odPoledne S Kájou maříKem

Autorkou kresby Káji je Ivana Bartůňková.  
S Kájou, jako s novým průvodcem obyvatel i návštěvníků Mníšku,  

se budete stále častěji setkávat na propagačních materiálech města.
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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. 
Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, 
úplné fakturační údaje – název a sídlo firmy, IČ, DIČ). Příspěvky zasílejte na 
adresu zpravodaj@mnisek.cz.

Moc děkuji všem za prožití dvou krásných let v nejlepší a nejkrásnější 
mateřské škole 9. května. Bude se mi stýskat. 

Matýsek Matějka

Podekování

co je to SouSed?
Valná většina nových obyvatel (ošklivě řečeno náplav) se stěhuje na 
venkov za přírodou, za klidnějším životem a také mnohým nevyhovuje 
anonymita velkoměsta. Po 16 letech života na Mníšku si rádi zajdeme 
na náměstí, pozdravíme se se spoustou lidí, popovídáme o budouc-
nosti městečka, zanadáváme, dáme v bistru kafíčko a libujeme si, jak se 
nám tu dobře bydlí.

Jsou však okamžiky, kdy se zamýšlíme, co to vlastně je život na venko-
vě, v malém městečku? Je to také o soužití se sousedy. Pravda, sousedy 
si většinou nevybíráme a nemusíme se kamarádit každý s každým. Ale 
víme, že nebudeme sekat nebo vrtat v neděli, ať se to píše v jakýchko-
li vyhláškách, prostě ctíme klid. Pak také víme, že když sousedovi spí 
dítě v kočárku na zahradě, tak zavřu psy, aby ho nebudili, že nepálíme 
zbytky v komíně, uklízíme kolem parcely i když už je to veřejný prostor  
a nemeteme to k sousedům. Že se slušně pozdravíme i když se nezná-
me (učili nás, že v lese, na schodech a na vesnici se zdraví každý). Zkrát-
ka sousedské soužití.

Jsou však také okamžiky, kdy se v sousedství staví. Také tady musíme 
mít pochopení, však jsme také stavěli a rušili dosud poklid zahrádkářů. 
Také k nám jezdily náklaďáky a prášily a hlučely. Jde však o sousedský 
přístup. Stačí se zastavit, zazvonit, seznámit se a omluvit - třeba: ,,Pro-
miňte, znepříjemňujeme vám život, ale už to nebude dlouho trvat“, 
nebo něco podobného.

A pak bychom asi určitě  mávli rukou nad propadlou zámkovkou, blá-
tem z bagrů až v naší garáži, prachem, hlukem a překladištěm materiálů 
z obrovských aut pod našimi okny, podemletými stromy. Ono to oprav-
du jednou skončí a vše se, věříme, opraví.

Ale kruci, jak se stát tím dobrým sousedem?
Alexandra Merunková

Sejdeme Se na SKalecKé Pouti 
Všem velice děkujeme za vaši návštěvnost v posledních týdnech v na-
šem obchodě čerstvých těstovin Pasta Fidli. Rádi pro vás připravujeme 
novinky a obměňujeme sortiment – jako novinku v posledních týdnech 
máme ochucená másla na těstoviny, parmazánové a olivové. Aby to 
nebylo vše, nechali jsme pro vás udělat nové tvary těstovin – dlouho 
očekávané brontosaury, se kterými potěšíte nejen malé strávníky a pro 
ty větší také mušle a gigliony.

Pokud nevíte, jak který tvar vypadá nebo jak čerstvé těstoviny chut-
nají, není nic snadnějšího než se na 

nás přijít podívat, rádi vám vše 
ukážeme a vysvětlíme. Abyste 

nás lépe našli, nechali jsme 
již udělat směrové cedule  

z hlavních silnic a novou 
barevnou výlohu, tak 

snad nás nepře-
hlédnete.

Těšíme se na setkání 
v našem stánku na Ska-

lecké pouti!

Váš tým Pasta Fidli



19

Inzerce

Zdeněk Vystyd  - makléř

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

Dobříš

Prodej nového bytu 3+kk,
OV,56m²,balkon,parkovací stání

Dobříš - Západní zóna

Představujeme projekt, řadové RD 
4+kk,zahrada,2xparkovací stání 

Rybníky

Prodej RD 4+1,už. plocha 141m², 
zahrada, garáž

od 2.990.000 Kč2.199.000 Kč 2.200.000 Kč

Energie v realitách,
to je ENERGON reality!

www.energon.cz
774 622 622

reality@energon.cz

Nabídněte nám svou nemovitost 
k prodeji / pronájmu!

Ouběnice

Prodej vícegeneračního RD, 
pozemek 1700m²

Příbram - Sázky

Prodej st. pozemku 1131m²

Stradonice u Nižboru

Prodej venkovského stavení, 
nádherné místo u Berounky

1.350 Kč/m²3.800.000 Kč 650.000 Kč

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

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

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

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

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

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

Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd   2 22.1.2013   14:55:41
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iNSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN

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

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

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

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

rodinný dům bratřínov, okres Praha-západ
Prodej prostorného, kvalitního rodinného domu v obci Bratřínov  

u mníšku pod Brdy. V domě jsou dvě bytové jednotky 3+1 a 4+1, 420 m2 
podlahové plochy. Vytápění – tepelné čerpadlo. Dům obklopuje okrasná 

udržovaná zahrada o rozloze více jak 2000 m2 s krytým bazénem.  
Výborné spojení do Prahy.

Více informací na webu www.pontereality.cz, č. zakázky 55727,  
nebo na telefonu 734 204 302.

Ponte reality s.r.o., náměstí míru 820/9 , 120 00 Praha 2 – Vinohrady  
info@pontereality.cz, www.pontereality.cz
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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

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

Harrachov okr. Semily
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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

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
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Pronájem chaty se zahradou v Mníšku  
a okolí. Cena do 10 tis./měs. + popl.

Levný byt 2+kk bez nutné rekonstrukce,  
v Mníšku. 

Novostavbu malého RD nebo bytu se za-
hrádkou, Mníšek a okolí směrem k Praze.

Byt min. 3+kk v Mníšku, lodžie nebo terasa 
podmínkou.

Pražská 13
Mníšek pod Brdy

email:  
mnisek@general-reality.cz

Adresa pobočky  
General Reality:

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.

Slunný byt 2+kk, OV, Mníšek pod Brdy, 
ul. Nádražní.

Byt 2+1/B s jedinečným výhledem, 51 m²,  
Mníšek pod Brdy Cena: 1 500 000 Kč.

Rodinný dům 4+1, po částečné rekonstruk-
ci, v centru Mníšku. Cena: 3 690 000 Kč.

Pozemek  682 m², v blízkosti centra Mníšku, 
IS na hranici pozemku. Cena: 2 150 000 Kč.

Byt 1+1, 33 m2, po pečlivé rekonstrukci, 
Staré sídliště, Mníšek. Cena: 1 330 000 Kč.

Aktuální nabídka nemovitostí v Mníšku pod Brdy:í

PRODÁNO

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

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

(duben–srpen)

� platební karty
� splátkový prodej bez navýšení

jízdní kola
� příslušenství � náhradní díly

KOLA
� horská � trekingová
� silniční � dětská

SERVIS
� perfektní předprodejní 

příprava kol

SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!  SLEVY KOL!
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