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PŘÍJMY MĚSTA SE SNÍŽILY,
PLÁNOVANÉ AKCE I PŘESTO DOKONČÍME
Letošní rok bude pro město patřit k těm skutečně nejhubenějším, co
jsem zde zažil. Výrazné snížení příjmů města v řádech několika milionů
korun nás nutí zaměřit se na to, co neplatíme z městské kapsy nebo
na to, co je skutečně nezbytné. V letošním roce se budeme snažit spíše
šetřit. V tomto duchu dojde i ke změnám na městském úřadě.

na osobu. Bude se jednat o zdražení pro trvale žijící občany. Mníšku se
tato změna již týkat nebude. Současný systém, který zavádíme, totiž
problém vyřešil na dlouhou dobu dopředu. Takže, pokud se v novinách
budou objevovat články o zdražování poplatků za odpad, věřte, že
Mníšku a okolí se to netýká.
Mějte se dobře.
Dr. Petr Digrin, starosta

V letošním roce bude jen několik hlavních priorit. Patří mezi ně především pokračování ve stavbě kanalizace a vodovodu na Lhotě. Stavba
už měla vypuknout, ale mrazivé počasí vše komplikovalo. Nejprve se
postaví zbytek kanalizace v hlavní silnici a poté se zahájí výstavba řadu
od hospody na Náměstíčku.
K dalším akcím bude patřit především dlouho slibované pokračování
rekonstrukce ulice 9. května a K Rybníčku. K novému chodníku přibudou samostatná opravená parkovací stání a nový asfaltový povrch silnice. Vzhledem k šíři silnice a pohodlnému projíždění bude část ulice
9. května jednosměrná. Půjde o úsek kolem mateřské školky a o úsek
od ulice Rudé armády až k Řevnické. Úsek mezi Skaleckou a ulicí Rudé
armády (za domovem), bude stále obousměrný. Celá rekonstrukce začne koncem května, proto počítejte s možností krátkodobých uzavírek.

Pouť rodin Pražské arcidiecéze

V letošním roce také dojde ke kompletnímu dokončení rekonstrukce
náměstí F. X. Svobody. Na pouť už tedy budeme „v novém“. Na náměstí
se po patnácti letech vrátí socha sv. Jana Nepomuckého, přibude celá
řada vzrostlých stromů a zeleně.

V sobotu 19. května se uskuteční jubilejní desátá Arcidiecézní
pouť rodin, tentokrát do Mníšku pod Brdy. Poutní mši svatou
od v 11.00 v Barokním areálu Skalka bude sloužit
Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský.

Jednou z nejdůležitějších priorit je i zprovoznění mateřské školy na
sídlišti v Edenu. Město koncem minulého roku zajistilo, aby byla kompletně vybavena nová výdejna jídel mateřské školy. Toto vybavení stálo
přes 400 tis. korun. Pro úspěšné zahájení provozu však bude ještě třeba
dokončit zahradu školky, instalovat herní prvky a hlavně nakoupit vnitřní vybavení. S tím je v rozpočtu počítáno.

V sobotu 26. května 2012 se uskuteční
12. ročník pěvecké soutěže pro děti a mládež

Letos se nepodaří opravit ulici Na Oboře. Město koncem minulého roku
požádalo ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na její opravu. Dotaci
jsme nezískali a proto si na celkovou opravu budeme muset ještě počkat.

BRDSKÝ KOS.

Přihlášky a informace na brdsky.kos@mnisek.cz

Možná jste si někteří všimli, že parlament před několika týdny schválil
změnu, která obcím a městům od příštího roku umožní navýšit cenu za
odpady, a to bez omezení. Mnozí ze starostů, které znám, na toto čekají jak na smilování, neboť současná pětistovka jim už dlouho nestačí.
Celá řada měst možnosti využije a cenu zvedne o stovky korun ročně

24hodinová pohotovostní linka Městské policie: 737 274 227

24hodinová Rychlá zdravotnická pomoc: 155

Zprávy z radnice

Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĎSTA

Slovo starosty

z RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 20102002
o pronájmu objektu sauny č. p. 602 na pozemku p.č. 1296/2, vybavení a pozemku p. č. 1296/2 - vše k. ú. Mníšek pod Brdy, ul. Lhotecká, kterým bude prodloužena doba pronájmu do 31. 12. 2020, a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
z RM jmenuje z důvodu rezignace pana Jiřího Vlčka na funkci předsedy likvidační
komise novým předsedou likvidační komise pana Milana Vyskočila.
z ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č. parc. 1938/1 o výměře
4 257 m2 v kat. území Mníšek pod Brdy od Pozemkového fondu ČR.
z ZM schvaluje směrnici č. 4/2011 – Odpisový plán pro odpisování dlouhodobého
majetku Města Mníšek pod Brdy.
z ZM schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2012.
z ZM schvaluje Zásady pro poskytování finančního příspěvku na úhradu poplatku
za komunální odpad.
z ZM souhlasí se zrušením samostatných organizačních složek Městské kulturní
středisko a Městská Knihovna Mníšek pod Brdy. ZM dále souhlasí se začleněním
pracovišť a jejich kompetencí pod odbor kanceláře starosty.
Všechna usnesení RM a ZM je možné nalézt na www.mnisek.cz.

Z MĎSTSKÉHO ÚġADU
MĎSTSKÁ POLICIE
Mníšek pod Brdy
Strážníci Městské policie Mníšek pod
Brdy a zaměstnanci městského úřadu přijali řadu upozornění na výskyt
černé zvěře i ve středu města, zejména v lokalitách Obora a Pivovárka.
Tato situace vzniká opakovaně, nyní
i díky tuhé zimě, ale také proto, že
divoká prasata ve městě snadněji
nacházela potravu z odpadků, které
lidé čím dál častěji odkládají na zcela
nevhodná místa. Např. zahrádkáři se
často zbavují biologického odpadu zřizováním kompostů za ploty zahrádek, což je
pro prasata velmi lákavé.
Úřad se snažil najít další možnosti a partnery pro řešení situace. Problém byl opakovaně konzultován s Městským úřadem Černošice, s mysliveckými sdruženími
a odborníky Střední lesnické školy v Písku.
Všechny lokality ve městě jsou však nehonebními pozemky a nelze tady provádět
odstřel zvěře. To by bylo samozřejmě ve městě i velmi nebezpečné. Kulka vystřelená
z kulové zbraně dokáže zabít nebo zranit i po více jak dvou kilometrech. Uvažovalo se o odchytu zvířat do odchytových zařízení, což v našem případě lze jen těžko
provést, neboť se nejedná o uzavřené prostory, jakými jsou např. obory. Další možností byla aplikace chemické látky (kyselina máselná). Tou se označují stromy a keře
v rozmezí asi 15 m a vytváří se tak pachový plot kolem míst, kde je nežádoucí vstup
zvěře. Pachové stopy však působí krátkodobě, jde jich využít jen v určitém klimatickém období a musí se opakovat, proto jde o finančně náročné opatření.
Velmi doporučujeme, pokud je to možné, vyhýbat se místům, kde byl zaznamenán
výskyt divokých prasat. V případě, že není zbytí nebo je potkáte, snažte se reagovat
klidně a místo v klidu opustit. Žádným způsobem se je nesnažte odehnat křikem
nebo nějakými předměty. Nic po nich neházejte. Při venčení je také bezpodmínečně nutné mít psa u sebe a na vodítku.
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VÁŽENÍ MNÍŠEČTÍ, RYMAŇŠTÍ
A STŘÍBRNOLHOTŠTÍ,
v dnešním sloupku bych rád věnoval prostor
dvěma událostem, na které se někteří ptáte
a o kterých se občas hovoří. První z nich je
plánovaná uzavírka několika hlavních silnic
v okolí Mníšku. Uzavírky inicioval Středočeský
kraj, a to z důvodů provedení oprav. O těchto
opravách se mluví už od roku 2006 a město
o některé velmi stojí a také na ně velmi dlouho čeká. Blíží se krajské volby a tak by se Středočeský kraj rád ukázal a vrhnul se do oprav.
První uzavírkou bude silnice č. 116 kolem
Kovohutí směrem na Novou Ves. Uzavírka začne 1. 3. 2012 a potrvá přibližně dva měsíce.
V úseku od podjezdu pod dálničním mostem
k Mníšku až k odbočce na Rymaně a Čísovice
se bude jezdit v jednom pruhu. Další část až
k lesu a odbočce na Magdalénu bude uzavřena kompletně. V této době nebude jezdit
autobus č. 447 a domky a chaty nad nádražím
budou muset využít cesty přes Rymaně.
Druhou uzavírkou bude asi čtrnáctidenní
uzavírka silnice kolem „kaple“ na Malé Svaté
v druhé polovině března. V této krátké době
bude autobus č. 317 směrem na Dobříš jezdit
přes Kytín po staré Kytínské.
Druhá věc, na kterou se občas ptáte, je záměr
výstavby spalovny v Mníšku pod Brdy. Sám
jsem byl překvapený, že by se tu nějaká „měla
stavět“. Město žádný podobný záměr nemá
a s žádným podobným záměrem ani nesouhlasí. Zřejmě je tím asi myšlen projekt, o který
několik let usiluje společnost Purum v areálu
ÚVR. Záměr se jmenuje energetické centrum
a tato společnost by ráda přestavěla bývalou kotelnu ÚVR na kotelnu, kde lze spalovat
i zbytkový odpad. Město tento záměr nepodporuje, proto také bude veřejně projednáván
v rámci procesu EIA. Zde bude mít každý občan
možnost vyjádřit svoje námitky. Při tomto projednávání máte jako občané velmi silný hlas
a je potřeba, abyste se k dané věci vyjadřovali,
abychom tak společně zamezili realizaci tohoto nápadu. Projekt již delší dobu sledujeme
a budeme vás informovat o dalším vývoji.
Nějaké postřehy a možná i nové informace
spojené s novým odpadovým systémem si
můžete přečíst v rozhovoru, který je dál ve
Zpravodaji. Můžu ale ještě dodat, že speciálního informačního e-mailu využilo během
6 týdnů pro své dotazy nebo přímo registraci
více jak 200 občanů.
V květnu nás poctí návštěvou poutníci při
vůbec první Pouti rodin, konané v našem
městečku. Víme, že si Skalku vybral přímo
Mons. Dominik Duka. Blahopřejeme mu ke
jmenování kardinálem a těšíme se na něj
i všechny další návštěvníky.
Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Zprávy z radnice

Z RADNICE
NAPRAVILI JSME NESPRAVEDLNOST
K začátku tohoto roku žije v Mníšku pod Brdy přibližně 6 500 lidí,
z toho 4 747 je přihlášeno k trvalému bydlišti. V okolí Mníšku je
720 chatek, jen 500 jejich majitelů platilo dříve poplatek za odpad.
Všichni dohromady ale vyprodukovali 280 tisíc litrů odpadu za týden, přičemž náklady na jeho svoz a likvidaci byly přes 5 000 000
korun za rok. Město doplácelo na odpad ze svého rozpočtu kolem
2,5 milionu korun ročně, což bylo více než 50 % z celkové částky.
Tu samou částku město ročně vynakládá například na opravu a výstavbu všech komunikací a chodníků. Letos proto zavedlo vedení
radnice zcela novou odpadovou politiku: pro všechny povinnou,
pro jednotlivce volitelnou – platba za popelnice je více než doposud
úměrná jejímu obsahu. Napravili jsme velkou nespravedlnost, tvrdí
o novém systému plateb za odpad starosta města Petr Digrin.

mít, až se zaregistrují všichni vlastníci jednotlivých domků a domů.
Dnes mohu jenom potvrdit, že v evidenci se objevují lidé, kteří zde
nikdy předtím neplatili.
Zkusím stručně vyjmenovat všechny novinky: platí všichni ti, kteří odpad produkují, mají o trochu větší možnost výběru velikosti
popelnic, mohou si připlatit za odvážení biologického odpadu či
pronajmout kompostér, rozšíří se místa ke třídění sběrného odpadu (plánuje se i sběr Tetrapacku), občané mohou využívat sběrný
dvůr i v neděli, během roku mohou své požadavky na svoz kdykoli
měnit. Zruší se také všechny černé, nevzhledné skládky ve městě.
Zapomněla jsem na něco?
Myslím, že je to zatím vše. Až se systém zavede, zaměříme se na jeho
zlepšení. Za důležité také považujeme rozšíření počtu hnízd na tříděný odpad.
Je nový spravedlivější systém v úhradách za popelnice důsledkem
toho, že jste si řekl: „Stop, je nespravedlivé vůči občanům, aby jedni platili a druzí ne“, nebo vám přijde tak velké doplácení města
zbytečné, na úkor něčeho jiného - rádi byste podpořili jinou službu
občanům?
Oba důvody, které uvádíte, jsou správné. Našly by se i další, proč
je dobré změnu zavést. Město Mníšek pod Brdy každým rokem doplácelo na odpady více a více. Koncem roku 2011 to bylo více než
2,5 miliónu korun. Za tuto částku by se dala opravit celá ulice 9. května, nebo kompletně rekonstruovat ulice Na Oboře.
Jsou totiž prakticky pouze dvě možnosti, jak hradit odpady: Buď budou platit jen trvale hlášení (těm by ale musel poplatek stoupnout
na více než 900 korun, aby se zaplatilo za všechny odpady), nebo
se náklady rozdělí mezi více lidí než jen mezi trvale hlášené. Přijde
mi správnější zapojit do platby co nejvíce lidí - poplatek pak bude
menší.

Máte za sebou první měsíc v zavádění nového systému platby za odpad. Jak jej hodnotíte?
Zatím ještě není příliš co vyhodnocovat. Registrace probíhá poměrně plynule, žádné velké fronty se netvoří. Očekáváme, že největší
nápor přijde až koncem února.
S jakými reakcemi občanů jste se setkal – jsou lidé spokojení, nebo
spíše vznášejí výhrady?
Je to velmi různé. Jako každá změna i tato má své příznivce a odpůrce. Nejvíce výhrad vznášejí chataři. Argumenty jsou vesměs stejné.
Mnozí tvrdí, že žádný odpad nedělají a pokud ho náhodou dělají, tak
ho odvážejí do Prahy. Druhým častým argumentem je, že chatu nevyužívají. Paradoxem je, že město od chatových oblastí vyváží týdně
přes 80 tisíc litrů odpadu. Kdybych toto množství odpadu přepočítal
na osoby, dospěl bych k závěru, že chaty využívá skoro tři tisíce lidí,
a to nepřetržitě celý rok. To je samozřejmě nesmysl, do černých kontejnerů neházejí odpad pouze chataři. Je však stejný nesmysl tvrdit,
že z chat není žádný odpad.
Občas jsou stížnosti i z rodinných domků. Především tam, kde bydlí
například čtyři lidé a jenom jeden je trvale hlášený. Do dneška byli
zvyklí platit pět set korun ročně za vývoz jedné 120 litrové popelnice týdně. Tam samozřejmě, z jejich pohledu, došlo k dramatickému
zdražení. Z mého pohledu došlo pouze k narovnání velké nespravedlnosti.
Nejvíce ale nový systém přivítali v bytových domech. Tam, kde došlo k dohodě více vchodů nebo i bloku, jednotliví bydlící zůstali na
svém. Někde jsou poplatky dokonce nižší než byly.
Kolik dřívějších neplatičů už se na radnici přihlásilo ke své povinnosti?
Neplatič není úplně správné slovo. Spíše šlo o obyvatele města, kteří nemuseli platit, protože starý systém to umožňoval. Jednalo se o
některé chataře, vlastníky rodinných domů, kteří na Mníšku nebyli
trvale hlášeni a nájemníky bytů. Číslo zatím neznáme. Budeme ho

Někteří si myslí, že je možné platit na osobu pět set jako doposud.
Pak ale město bude doplácet a každý rok dotovat více a více, budeme jezdit po rozbitých cestách, kulturní dům se bude rozpadat
a školy a školky budou pořád malé.
A proč poplatky za popelnice podražily? Souvisí se změnami v sazbách DPH – firma Komwag zvýšila ceny?
Změna DPH se na cenách popelnic samozřejmě projevila. Ale nejenom DPH. Projevila se zde vlastnost nového systému, a to ta, že za
menší popelnice se platí více než za větší. Někomu poplatek stoupl
a někomu klesl. Poplatek stoupl u malých popelnic, u velkých kontejnerů naopak klesl. Náklady na odvoz jsou totiž u velkých popelnic
při přepočtu na jejich obsah menší než u malých. Je to jako s elektřinou. Pokud odebírám málo, stojí mě kilowatt moc. Pokud jsem velkoodběratel, platím za kilowatt mnohem méně. U velkých bytových
domů se poplatek pohybuje kolem 450 Kč,- na osobu. U rodinného
domu pak kolem 650,- Kč. Důležitý však není letošní poplatek, ale
poplatek pro příští rok. Příští rok se totiž v systému skutečně projeví,
kdo jak třídí.
Při stanovení poplatku vycházíte z předpokladu 27 l odpadu na
osobu a týden, který je dán dlouholetým měřením a využívá jej
řada měst. V poslední době ale výrazně narostl počet těch, kteří
odpad třídí: produkují směsného odpadu méně, uváděný údaj už
v jejich případě dávno nemusí platit. Neplánuje Mníšek v tomto
odhadu změnu – rozšířit nabídku objemově menších popelnic?
Plánujeme. Bude to jedna z důležitých změn pro příští rok. Letošní
rok je pro nás rokem zaváděcím, referenčním. Letos zjistíme, kdo jak
třídí a kolik odpadu skutečně dělá. Podle těchto hodnot pak systém
přednastavíme. Ti kdo třídí, si budou moci vzít menší popelnici.
A jak chcete zjistit, kdo a jakým způsobem svůj odpad třídí? Přece nebudou zaměstnanci odpadové firmy nahlížet do každé popelnice...
Chlapi od svozového vozu do popelnice koukat nebudou muset
(někdy ale koukají). Stačí, když ji správně vysypou - a to umí dobře.
O zbytek se postará technika. Speciální váha na „kukavozu“ si popelnici „přečte“ a váhu odpadu uloží. Toto měření začne v květnu
a bude probíhat celý rok. V prosinci pak budeme vědět „co kdo
v popelnici má a jak je popelnice těžká“.
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Zprávy z radnice
Ještě k platbám za odpad: město sice své občany dotuje příspěvkem
200 korun na osobu, ale jedná se o částku, která se může rok od roku
měnit. Jakou má občan záruku, že příští rok zastupitelstvo odhlasuje
příspěvek ve stejné výši? Podobným poplatkům pak hrozí, že budou
podléhat libovůli těch, kteří o nich zrovna rozhodují.
O všech poplatcích - o ceně vodného, o ceně stočného, o výši daně
z nemovitosti a dalších věcech rozhoduje zastupitelstvo příslušné
obce. V těchto věcech není žádná záruka. Ani nemůže být. Nelze
garantovat, že poplatky za odpad se nezmění. Nelze je zafixovat
na mnoho let dopředu. Pokud se to stane, stejně se to odrazí jinde.
Všichni jsme součástí jednoho tržního systému, žijeme na stejné zeměkouli. Pokud bychom řekli, ať nejsme jen u odpadu, že například
vodné se nebude měnit dalších 10 let, tak to tak prostě bude a 10 let
nebudeme platit vyšší vodné. Akorát, že pro město nikdo podobnou
garanci nedá. Nikdo nám nezajistí, že pracovníkům ve vodárnách
neporostou mzdy, nezdraží se chemikálie na úpravnách, nebude
dražší elektřina pro čerpání vody z vrtů a další náklady. Město bude
za vodu vybírat 10 let pořád stejně, zaplatí však každý rok víc a víc.
Mzdy totiž porostou, chemikálie a elektřina bude dražší. Aby systém
mohl fungovat, bude třeba vodu dotovat z jiných příjmů, a to z daní
jednotlivých občanů. Takže ve výsledku si to stejně lidé zaplatí, akorát z daní. Tato politika vede pouze k tomu, že lidé vymění své daně
za nízkou cenu vody, nízkou cenu za odpady atd...
Proč jste se vlastně rozhodli zvýhodnit občany s trvalým bydlištěm
v Mníšku?
Rozhodnutí a důvod byl jednoduchý. Hlavní příjmy města jsou z daní
a počítají se podle počtu trvale hlášených. Pouze za trvale hlášené
město dostane peníze. Pokud v Mníšku dnes žije 6 500 obyvatel celoročně a z toho je pouze 4 747 hlášených, je něco špatně. Za 4 747
občanů město dostane asi 35 milionů ročně - to je dnešní stav. Za
6 500 by město dostalo 48 milionů ročně. Ten rozdíl je tím důvodem.
K velké skupině bývalých neplatičů patřili majitelé chat. Ačkoli
i v minulých letech se na ně vztahovala povinnost poplatku, mnoho chatařů ji stejně nerespektovalo a svůj odpad odkládali na
černé skládky. Jakým novým způsobem je teď chcete kontrolovat
a v případě neplacení postihovat?
V prvé řadě každý majitel chaty musí splnit svoji registrační povinnost a na úřadě se nahlásit. Pokud to neudělá, hrozí mu skutečně
velké a opakované pokuty. Není to jako dřív, kdy stačilo doplatit
dluh. Pokuty jsou v řádech desetitisíců.
Pokud se zaregistruje, stává se pro nás poplatníkem a musí uhradit
900,- Kč. Za tyto peníze dostane 26 pytlů na odpad. Domnívám se,
že kdo zaplatí a pytle dostane, také je využije. Ještě dnes je to tak, že
mnozí chataři i zaplatili, přesto odpad vyhazovali do lesa. K černým
kontejnerům to totiž bylo „daleko“. Rozdávání pytlů považuji za zlepšení. Pytel mám totiž „po ruce“, tak proč do lesa. Pokud však někdo
poplatek nezaplatí, pytle nedostane. Žádné černé kontejnery nebudou a odpad skončí v lese, u silnice atd. To ale není žádná změna
proti stávajícímu stavu. Ti kdo neplatili, do lesa házeli a budou házet
dál. Pro tyto případy máme připraveno několik fotopastí, které podle
potřeby rozmístí městská policie.
Chataři nejsou jen lidé odjinud, i hodně lidí z Mníšku vlastní tady objekt k rekreaci. Ačkoli platí za odpad v místě, kde běžně bydlí, musí
platit i poplatek za chatu. Proč oni nejsou od tohoto poplatku osvobozeni? V řadě měst tomu tak je.
Původně jsme o této variantě uvažovali a chtěli do vyhlášky některé úlevy zapracovat. Bohužel to dnes není možné. Změna zákona
o správě daní a poplatků už neumožňuje poskytnout osvobození
nebo úlevu. Jedinou možností pro vlastníky rekreačního objektu,
kteří jinak běžně na Mníšku bydlí jinde, je využít možností současného systému a podat na jednom registračním listu registraci za
dvě čísla popisná nebo evidenční. Uvedu praktický příklad. Bydlím
na Mníšku v rodinném domě, je nás pět, a vedle domku mám ještě
chatu. Chatu používám jako sklad zahradního nábytku nebo náčiní.
Nikomu ji nepronajímám a nikdo v ní nežije. Do registračního formuláře tedy uvedu číslo popisné za rodinný dům i číslo evidenční
za chatu. V domku i v chatě bydlí celkem pět lidí. Vyberu popelnici
a zaplatím. Vybraná popelnice pak bude sloužit jak pro dům, tak pro
chatu. Stejný postup mohou využít i dva sousedé, kteří se dohod-
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nou, že budou mít společnou popelnici. Nebo i dva či více vchodů
v bytových domech. Tento postup šetří peníze těm, co se dohodnou
a nakonec i městu.
Vymyslet systém tak, aby byl spravedlivý pro všechny je velmi složité. Teď platí všichni, kdo odpad produkují, ale jsou zase znevýhodněni lidé, kteří bydlí sami v domě, nebo třeba chataři, kteří na chatě
pobývají málo - platí celoroční poplatek, aniž se přihlíží k tomu, kolik
přidělených pytlů na odpad skutečně naplní...
Je to tak, žádný ze systémů není a ani nemůže být spravedlivý. Nikdy totiž stoprocentně nezkontrolujete, kam lidé odpad skutečně
dávají. Pokud systém začne sledovat množství odpadů od domků,
jako je to teď, je nebezpečí, že někteří, místo toho aby začali třídit
a tím ušetřili, začnou odhazovat odpad „jinam“. V případě, že systém
nesleduje produkci odpadů, jak tomu bylo v minulosti, lidé mají tendenci netřídit, protože v popelnici je přece „místa dost“.
Nemyslím, že by lidé, kteří žijí v domě sami, byli nějak znevýhodněni. Minimální poplatek je v tomto případě 700,- Kč. To je o 200,- Kč
ročně více, než doposud platili. Samozřejmě, že jde o zdražení. Je
ale třeba si uvědomit, že poplatek se nezvyšoval od roku 2006, to
už je skoro sedm let. Všechno ostatní se za tu dobu zdražilo. Navíc
město má s odvozem malých popelnic mnohem vyšší náklady než
s odvozem velkých.
U chat je to trochu jinak. Poplatek je stanoven podle průměrných
nákladů za všechny chataře. Tam nelze postupovat individuálně.
O tom jsem ale již mluvil.
Vymýšlení nového systému vás jistě stálo hodně úsilí. Někdo jej přivítal, jiný ne, jeden chválí, druhý haní – podle toho, do jaké skupiny „mníšeckých“ patří. Setkal jste se s nějakou reakcí, která by vás
opravdu potěšila a vnímal byste ji jako zaslouženou odměnu za svoji
práci?
Tak tahle otázka mě potěšila. Ale vážně. Myslím, že na hodnocení
je ještě příliš brzy. Samozřejmě, setkal jsem se s lidmi, kteří změnu
rychle pochopili a přivítali a také s jinými, kteří mi dali co proto způsobem, jak se říká, po dobře vykonané práci „spravedlivá odměna“.
Z nadávek nebo nespokojenosti se dá alespoň čerpat nějaké poučení. Nejvíce mě však zklamaly stížnosti na údajně nezákonný postup
města směrem k ministerstvu vnitra, ministerstvu životního prostředí a k ombudsmanovi. Zpravidla se tímto způsobem brání ti, kteří
léta platit nemuseli a nyní hledají způsob, jak v tom pokračovat.
Pro zpestření: Jen namátkou si vzpomínám na rozhovor s jedním
pánem, jehož jméno si s dovolením nechám pro sebe. Usilovně totiž tvrdil, že v domku žádný odpad nedělá. Sice tu na Mníšku je, ale
veškerý odpad vozí ve vratných obalech zpět do Prahy. Poté, co jsem
ho upozornil, že od dubna už nebude moci odhazovat „odpad, který
nedělá“ do společných černých kontejnerů, upřímně se zděsil s prohlášením, kam tedy bude odkládat ten velkoobjemový odpad! Snažil jsem se mu vysvětlit, že od toho byl a i nadále bude sběrný dvůr.
Ptala se Karolína Peroutková
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Dne 7. 11. 2011 žáci 8. a 9. ročníků navštívili odbor volby povolání
na Úřadu práce v Praze 5. Pracovnice úřadu seznámila žáky s možnostmi dalšího studia a pracovního uplatnění. Upozornila žáky
na to, že nestačí mít o daný obor
pouze zájem, ale že jsou potřeba
i osobnostní předpoklady jako
odpovědnost, pracovitost, vytrvalost, spolehlivost. Představila
žákům jednotlivé obory, o které
se zajímali. Poté si žáci mohli na
počítači vyzkoušet Test na volbu
povolání. Někdy výsledky testu
potvrdily správnost vybraného
oboru, v některých případech nabídly nové možnosti.
Věříme, že žáci, kteří v tomto
školním roce ukončí školní docházku, budou přijati na vybrané obory tak, jako se to podařilo
všem našim žákům vloni.
V loňském školním roce byli
naši žáci přijati na tyto obory: SOU
Hluboš – truhlář (3 žáci), SOU Hluboš – opravář zemědělských strojů
(1 žák), SOU Praha-Radotín – opravář zemědělských strojů (1 žák),
OU Vyšehrad – kuchař (1 žák),
Střední zdravotnická škola Beroun
– zdravotnický asistent (1 žákyně).

PRÁCE S FIMO HMOTOU

Naše škola se pravidelně věnuje výtvarným aktivitám s různými
druhy materiálu. Tentokrát to byla
modelovací hmota FIMO. Školní
práce se zúčastnila i pí Brzobohatá, která již několik let s tímto materiálem pracuje. Její zkušenosti
a pomoc byly v naší škole vítány.
Všichni žáci včetně maminek těch
nejmladších tvořili krásné barevné korále, které se dále používají

spolu se skleněnými korálky na
vkusné náhrdelníky.

EXKURZE – VOLBA POVOLÁNÍ

Této akce se zúčastnili žáci
2. stupně naší ZŠ. Cílem našeho
putování byly dva protikladné
provozy na Dobříši – na jedné
straně práce se dřevem a na
druhé straně strojírenská výroba.Všichni si mohli prohlédnout
výrobní provozy dřevařské společnosti BIOS s.r.o. a strojírenské
firmy YORK s.r.o. Že řemeslo má
zlaté dno, všichni vědí, ale které
si má absolvent naší školy vybrat,
to už je věc na přemýšlení. V letošním školním roce nás opustí
pět žáků a volba učebního oboru
je pro ně důležitá a zásadní. Vidět
řemeslo v praxi je určitě lepší než
o něm jen slyšet.
Tak tedy šťastný výběr budoucnosti!

DOTOVANÉ PROGRAMY

Ve školním roce 2011/2012 se
snažíme ke vzdělávání pracovníků školy využít semináře konané
v rámci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském
kraji. Ředitelka školy navštěvuje
dvousemestrální vzdělávání Manažeři – kurz efektivního řízení,
zaměřené na problematiku škol
a školských zařízení s důrazem na
projektové řízení. 14. 12. 2011 se
všechny pedagogické pracovnice zúčastnily semináře na téma
komunikační dovednosti a asertivita v praxi. Seminář probíhal přímo v budově školy pod vedením
paní doktorky Bicanové. V lednu
a únoru 2012 proběhl kurz pro
všechny pedagogické pracovníky IT powerpointové prezentace
v rozsahu 20 vyučovacích hodin.

V měsíci únoru dále proběhl celodenní seminář pořádaný Asociací pomáhající lidem s autismem
APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
Vzhledem k tomu, že naši školu
navštěvuje několik dětí s tímto
postižením, byl tento seminář velmi užitečný pro všechny pedagogické pracovníky.
Pro naše žáky využíváme projekty dotované EU. Jedná se o projekt Ovoce do škol. V rámci tohoto
projektu dostávají žáci cca 1x za
14 dnů zdarma ovoce nebo zeleninu. Dále mají žáci možnost
zakoupit si dotované mléčné výrobky (mléko, jogurty, tvarohy
a další dle aktuální nabídky, většinou v cenové relaci 4–5 Kč). Tyto
možnosti využívají naši žáci již
několik let. Naše škola se snaží využívat všech možností dotačních
programů EU, které se objevují
průběžně pro základní školství.

PROSINCOVÉ AKCE

Měsíc prosinec 2011 byl pro
naši školu velmi náročný. Všichni
žáci naší školy se podíleli na výzdobě školy, vyráběli mnoho krás-

Projektový den na téma OBCHOD byl jedním z témat projektového vyučování v 1. A
a 1. B. Po ranním kruhu skrze každodenní „
dopis od Marťánka“ jsme se pozvolna přesunuli od předchozích dnů zaměřených tematicky na advent, různé vánoční zvyky a tradice
k tématu obchodu a nakupování. Po krátkém
rozhovoru o nakupování, penězích a práci dospělých děti plnily různé úkoly ve skupinách,
za které dostávaly papírové peníze. Vždy měly
na výběr koupit si další úkol nebo pomůcku k
němu nezbytnou a zároveň si šetřit na nákup
v obchodě nebo vše utratit hned bez možnosti splnit tak další úkoly a vydělat si další
penízky. Pomocí příkladů děti složily obrázek
a hledaly cestu k obchodu a jeho název, kde
se daná věc koupí. Rozdělovaly různé obráz-

Co říci na závěr? Začal nový rok
2012 a my všichni žáci i pedagogičtí pracovníci víme, že ten loňský rok nebyl vůbec špatný.
Mgr. Bohumila Pallagyová
(ředitelka ZŠ Komenského 886 –
nad zdravotním střediskem)

Mníšecká ZŠ Komenského 886 obdržela novoroční přání od pana prezidenta.

ky podle toho, kde co
koupíme, přiřazovaly
názvy věcí a obchodů, vymýšlely věty
a příběhy. Říkaly slova „marťansky“, počítaly
slabiky. Psaly mamince nákupní seznam (autodiktát), vybíraly vhodné potraviny atd. Po
úvodním rozhovoru a vyjádřením svých názorů se všechny děti rozhodly šetřit a splnit
všechny úkoly. A tak se na konci všechny děti
vydaly do našeho obchodu, kde si mohly koupit drobnosti za své poctivě vydělané peníze.

ZE ŽIVOTA ZŠ KOMENSKÉHO 420
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V 1.TŘÍDÁCH

ných dárků s vánoční tématikou,
pro mladší spolužáky uspořádali
„Mikulášskou besídku“, navštívili divadelní představení v Praze,
zúčastnili se prodeje vlastních
výrobků na Knoflíkovém trhu
a ozdobili vánoční stromeček na
náměstí našeho města vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Měsíc prosinec byl zakončen výletem
na výstavu Staroměstské radnice
a prohlídku Královské cesty v Praze, která byla lemována stánky
s vánočním zbožím. Poslední den
v roce 2011 byl věnován vánočním zvykům, vánočním písním
a v neposlední řadě českým pohádkám. Tato vánoční atmosféra
byla umocněna ochutnávkou perníčků a vánočního cukroví, které
si naše děti vlastnoručně upekly
v hodinách vaření.

DOMOV byl dalším tématem projektového
vyučování v 1. C. Děti nosily do ranního kroužku fotografie své rodiny a se zřejmou pýchou
představovaly jednotlivé členy. Také si namalovaly svůj vlastní portrét, který nyní tvoří
doménu jejich portfolia. Vytvořili jsme si galerii oblíbených hraček, které si děti donesly
z domova. Pokusili jsme se zařadit různé
předměty do příslušných místností nakres-

leného domu. Také jsme se vydali na výlet
plachetnicí, porovnali jsme počet hraček,
spočítali peníze za nákupy svačin a zahráli si
spoustu her. Děti vytvořily dva zajímavé plakáty, ze kterých měly opravdu velkou radost.
Téma DOMOV vhodně doplnilo netradiční
„Setkání ve třech“ (rodič – dítě – učitel), které
se vyznačovalo velmi příjemnou atmosférou
a efektivní komunikací.

1. STUPEŇ

Výuku nejen v prvních třídách doprovází
skupinová práce, při níž se žáci učí vzájemně
respektovat a poslouchat druhého, učí se hledat společně správná řešení, obhajovat své
názory.
Práce s číselnou řadou – V 2. B to byla práce
s číselnou řadou. Jako při každé skupinové práci
byla i zde pracovní atmosféra, chvílemi veselo
a rušno. Žáci si sami nastříhali karty, napsali čísla, barevně dotvořili, složili, poskládali,
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navzájem si prohlédli a obdivovali číselnou
řadu od 0 – 100.
Jak se žije v lese – Přírodověda ve čtvrté
třídě je velice zajímavý předmět. Probírají
se v ní rostliny a živočichové v různých
společenstvích a ročních obdobích. Ve třídě
4. A přišel na řadu les. A ten mají děti nejraději.
Aby se mohl každý věnovat zvířátku, které ho
zajímá, dostaly děti úkol. Připravit si povídání
o jednom lesním zvířátku a seznámit s ním
ostatní. Děti se moc snažily a referáty, které si
připravily, byly velice zajímavé. A tak se každý
mohl proměnit v učitele a vzít vyučování do
svých rukou. Těch různých zajímavostí a obrázků! Všechny práce ukázaly, že láska k přírodě
nikomu nechybí. A to je dobře. A navíc všichni
zjistili, že vše se nedá naučit pouze z učebnice
a že zaujmout ostatní není tak lehké. Nakonec
si všechny práce děti vyvěsily ve třídě a mohou
si je kdykoli prohlédnout.
Podnebné pásy v 5. A – to je téma téměř
dvouměsíčního získávání vědomostí o životě
v různých podnebných pásech. Děti mají další
úkol – dokázat, že se něco naučily a že umí připravit prezentaci pro ostatní. Zatím jsou ve fázi
třídění materiálu.

DIVADLO

Součástí výuky je také návštěva divadelních
představení. Děti se vžívají do pohádkových
bytostí a náměty z představení využívají při
dalších vyučovacích hodinách.
Čekání na Ježíška si děti z 1. C zkrátily návštěvou do pražského divadla Reduta na představení „Putování do Betléma“.
Královna Koloběžka – Žáci ze 2. A a 2. B
navštívili v MKS představení Královna Koloběžka I. podle Jana Wericha. Pohádku nastudovala divadelní společnost Křoví. Představení se
nám moc líbilo. Bylo veselé, vtipné i poučné.
Zazpívali si, zodpověděli všechny kontrolní
otázky herců a ve škole si pohádku ještě nakreslili.
Sněhová královna – Venku zima ještě nenastala, ale děti ze 3. tříd už zažily sněhovou
vánici alespoň v pohádce. Herci divadélka Kejklíř se svými půvabnými dřevěnými loutkami
zahráli pohádku H. Ch. Andersena o hledání
lásky a dobra v kraji, kde vládne chlad a ledové
srdce Sněhové královny. Pohádka se líbila a určitě se s ní bude pracovat při čtení a výtvarné
výchově.
Jak jsem se ztratil – se jmenuje představení pražského Divadla v Dlouhé. My jsme se
neztratili, i když jsme měli namále – bylo nás
hodně (třeťáci a čtvrťáci), někteří jeli poprvé
metrem a k tomu bylo pátek 13. Ale všechno
dobře dopadlo. Inscenace podle Malé vánoční
povídky L. Aškenazyho byla krásná, plná živé
muziky a laskavého humoru. Není divu, že se
hraje už 11. sezónu. Kdo potřebuje pohladit po
duši - doporučujeme.
Poutníci – v pátek 25. 11. se děti z pátých tříd
zaposlouchaly v pražském divadle U Hasičů
do skladeb a písní české bluegrassové skupiny
Poutníci. Všichni jsme obdivovali nejen zpěv
umělců, ale i umění hrát na mandolínu, banjo,
dobro. V hudebním programu zazněly známé
skladby - Panenka, Rovnou, Báječná ženská,
Bedna od whisky a jiné. Reakce dětí v hledišti
nás utvrdily o tom, že se pořad velice líbil.
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Mikuláš a Vánoce ve škole

Podzimními měsíci prolínaly přípravy na
Mikuláše a vánoční svátky. Prvňáci prošli čertí
školou, hledali cestu do nebe a do pekla, druháci se naučili čertovské zaříkání. V pracovních
činnostech děti vyráběly vánoční svícny, navštívily zámek v Hořovicích, Čechovu stodolu
v Bukové u Příbrami, mníšecký zámek, skanzen
v Přerově nad Labem. Děti viděly, jak probíhaly staročeské Vánoce dříve, vykrajovaly a pekly
perníčky, vyráběly papírové řetězy, zpívaly koledy, třída 5. B si připravila vánoční pohoštění
ve školní kuchyňce.
Den na Mikuláše zpestřili vyučování žáci
z 9. A třídy. Do školy přišli „skuteční čerti, Mikuláš a andělé“.Nechyběla ani „pekelná kniha“ se
seznamem zlobivých dětí.
Vánoční atmosféru podpořilo také vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, tradiční Knoflíkový trh a vánoční zpívání – vystoupení pěveckého kroužku v Domově pro seniory, na
Knoflíkovém trhu a ve vestibulu školy poslední
školní den před vánočními prázdninami.

2.STUPEŇ

Ani 2. stupeň nezůstal pozadu ve využití
netradičních forem ve výuce.
Krysáci přijeli do naší školy – tedy nepřijeli
samozřejmě v pravém slova smyslu, ale jejich
loutky přivezl s sebou režisér a scénárista stejnojmenného seriálu pan Cyril Podolský. S žáky
5. A, 6. A, 7. A a 7. B ve dvou vyučovacích hodinách besedoval o tom, jak se dělá animovaný
film, jak se vlastně loutky rozhýbají. Dětem se
povídání, ukázky večerníčků i loutky líbily. Měly
stále ruce nahoře, protože za správné odpovědi
na otázky pana Podolského dostávaly záložku
do knihy s obrázky Krysáků. Rozcházely se s vědomím, že animátor musí pracovat velmi precizně, pomalu a pečlivě (vždyť 13 dílů Krysáků
se natáčelo celého dva a půl roku), ale že je to
práce hezká a zajímavá. Kdo ví, možná dnešní
beseda v některém dítěti zažehla jiskřičku zájmu
o toto náročné, ale krásné povolání.

dětské pleny a jiné. Žáci se seznámili s tím, jak
vypadá třetí forma uhlíku a tyto znalosti využijí
v hodinách chemie.
Volba povolání – další zajímavé téma pro
žáky vyšších ročníků. Ve čtrnácti nebo v patnácti letech má málokterý člověk skutečnou
představu, co by chtěl v budoucnu dělat, čím
by se chtěl živit. Proto jeli žáci 8. a 9. tříd se svými třídními učitelkami na veletrh pražských
středních škol Schola Pragensis. Zde se mohli
informovat o otevřených oborech, jejich náplni, požadavcích škol na studenty, možnosti
dalšího studia nebo uplatnění absolventů na
trhu práce. Pozitivní byla také přítomnost současných studentů středních škol, kteří odpovídali na všetečné otázky našich žáků.
Územní plán – V rámci výuky se snažíme vést
žáky také k zájmu o dění v místě jejich bydliště.
Proto jsme zapojili žáky 8. a 9. tříd do projektu o územním plánu města Mníšek pod Brdy,
který vyhlásila místní organizace hnutí Brontosaurus. V rámci tohoto projektu žáci výtvarně
zpracovali návrhy některých míst v Mníšku a v
hodinách českého jazyka psali slohovou práci
na téma „Město, ve kterém bych chtěl žít“. Absolvovali také přednášku pana Pavla Jeřábka,
který jim přiblížil náplň hnutí Brontosaurus a
problematiku územního plánování. Vysvětlil
jim možnosti občanů, jak mohou sami zasáhnout do budoucnosti vývoje města.
Prevence – tentokrát první pomoc. Žáci
osmých tříd opět získali životně důležité informace. Dne 15. 11. je proškolila paní Mgr. Eva
Burdová ze společnosti Elrond, která se zabývá
primární prevencí. Žáci si prohloubili teoretické znalosti v oblasti první pomoci a zároveň si
mohli prakticky vyzkoušet masáž srdce.
Je to jen krátký výčet akcí a aktivit, které na
škole během školního roku doplňují výuku.
Děti vítají jakoukoliv aktivitu, která jim zpestří
výuku. A to je pro nás, pedagogy, tou největší
odměnou.
Mgr. Alice Vejmolová, řed.školy

Hned po vánočních prázdninách se žáci celého 2. stupně seznámili v 2hodinových blocích
s tématem „Geoinformatika letem světem“ –
projekt AGID (Akademie geoinformačních
dovedností) s podporou ministerstva školství.
Jednalo se o prezentaci začlenění družicového snímkování, geoinformačních systémů a
GPSek do školního vzdělávání. Akce byla velmi
zajímavá, informace lze najít na www.agid.cz.
Po stopách Jana Nerudy předvánoční Prahou – tak byl pojmenován projekt pro žáky
7. tříd v českém jazyce. Výlet do Prahy byl završením jejich práce v hodinách českého jazyka
na projektu J. Neruda – Povídky malostranské
a splnil očekávání žáků. Žáci navštívili Pražský
hrad a seznámili se s jeho historií i architekturou. V Nerudově ulici vyhledali dům U Dvou
slunců, kde dříve v Ostruhové ulici žil J. Neruda.
Cestou na Malostranské náměstí byla vyhlášena soutěž s cílem zaznamenat co nejvíce zajímavých domovních znamení.
Fullereny – název dlouhodobého úkolu pro
žáky 8. tříd. Úkolem bylo sestavit modely fullerenů, které mají kulovitý tvar a jejich molekula
připomíná fotbalový míč. Papírový model si
děti našly na internetu. Práce byly velmi zdařilé, někteří žáci zvolili různé neobvyklé materiály, např. drátky, korálky, špejle, modelínu,

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Ve dnech 16. a 17. ledna proběhl
v základní škole zápis do prvních tříd. Byli
přijati všichni budoucí prvňáčci.
Po dohodě s městem, zřizovatelem školy, budou otevřeny čtyři první třídy – dvě
klasické třídy s moderními prvky výuky
a dvě třídy s prvky Začít spolu. Tímto krokem škola vyčerpala veškeré možnosti rozšiřování počtu tříd a do budoucna bude
jednat se zřizovatelem o podmínkách
přijímání dětí do mníšecké školy.
Mgr. Alice Vejmolová, ředitelka školy

Školy

OHLÉDNUTÍ ZA ZÁPISEM DO PRVNÍCH TŘÍD

PREVENCE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

V letošním roce proběhl zápis do prvních tříd základní školy v Mníšku
pod Brdy opravdu netradičně.
Hned u vchodu do školy čekaly krásné princezny ve slušivých róbách,
které všechny příchozí uvedly do šatny a dětského koutku. Tam se děti
mohly občerstvit výborným moučníkem a limonádou a přitom shlédnout vtipnou pohádku s aktuálním tématem. Každý předškoláček pak
v doprovodu rodičů procházel pohádkovou cestou se čtyřmi zastaveními, na nichž plnil netradiční úkoly, které přirozenou formou otestovaly
jeho základní předškolní dovednosti. Cesta byla plná čarodějnic, ale nikdo se nebál, měl u sebe svou maminku, tatínka, sourozence, někteří
dokonce i babičku nebo dědu. Odměnou pro každého budoucího prvňáčka byla razítka do aršíku, několik výrobků na památku a pocit, že ve
škole je to stejně fajn, jako v jejich školce.
Letošní zápis do prvních tříd byl poprvé připraven ve spolupráci
základní školy s rodiči. Velký dík patří učitelům a rodičům podílejících se na jeho organizaci. Dále pak Evě Jarolímkové a Táně Staffové za obdivuhodný herecký výkon, žačkám z floristického kroužku za
roli princezen, školní jídelně za občerstvení a Pekařství Jarolímek za
výrobu perníčků.
No, a pokud se Vám, děti, zápis líbil, tak máme velkou radost.

Jako lektorka a vedoucí programu primární prevence pracuji od roku
2002. Právě v této škole jsem začínala pracovat a bylo proto pro mne příjemné vrátit se do zdejší školy opět v roli lektora a zažít pocit, že se stále
setkávám s třídními kolektivy, které mají zdravé názory, žáci hovoří otevřeně o svých postojích, nepodléhají davu a „středoproudovskému myšlení“.
Ráda bych tímto krátkým příspěvkem ocenila vedení školy, pro které
není plnění Minimálního preventivního plánu pouhou formalitou, což
si pozorný návštěvník školy všimne již při vstupu do budovy.
Prevence je komplex mnoha aktivit a má svoje místo ve vzdělávání.
Nicméně se z něj bez dobrého zázemí školy, podpory, zájmu a zapojení
pedagogů stává hloupé a neúčelné mrhání času všech zúčastněných.
Jsem ráda, že v této škole může lektor i po několika letech praxe získat
pozitivní zpětnou vazbu a motivaci pro další práci.
PhDr. Alena Petriščová, lektorka Prevcentra.

Alice Vejmolová – ředitelka ZŠ, Vlaďka Pirichová a Hanka Inderková

FLORISTICKÝ KROUŽEK U ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD
Dne 16. a 17. ledna proběhl na naší škole zápis do prvních tříd.
Floristický kroužek pod vedením Pavla Vokurky nachystal výzdobu
vstupní haly a žákyně z floristického kroužku v kostýmech krásných
princezen prováděly malé návštěvníky s rodiči třídami připravenými
k zápisu. Děvčatům děkuji za volný čas věnovaný této akci, která v tomto duchu proběhla na škole letos poprvé.
Další výzvou pro nás bude zajímavá březnová aktivita – malování na
vestavěné skříně v 1. patře základní školy. Naším cílem bude rozzářit
7 jednobarevných skříní a vnést tak do školní chodby plné tříd a kabinetů trochu barev a zajímavých motivů. Fotografie výsledných prací
a průběh malířského tvoření našich floristů najdete koncem března na
internetových stránkách základní školy.
Pavel Vokurka, učitel floristiky

MALÍ CHEMICI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Čtvrteční odpoledne bylo v základní škole věnováno malým chemikům.
Bývalá předsedkyně školní rady Ing. Hana Kotoučová, vyučující chemie Ing. Mária Nováková a tatínek Mgr. David Bílek připravili pro děti
z 1. a 2. tříd odpoledne zajímavých pokusů. V úvodu děti kouzlily – pouhým třepáním roztoku v láhvi vytvořily modrý roztok, blue bottle effect.
Následně viděly pokus, který je pojmenován sloní zubní pasta. Tím byla
navozena skutečně badatelská atmosféra.
Následovala část, kdy děti samy pod dohledem svých rodičů použily
„tajné písmo“, vyrobily krev pro upíra, podařilo se jim zapálit kov. V další
části si samy vybraly z nabízených pokusů – salónní sopka, hořící kostka
cukru, gelová svíčka, sající svíčka nebo hořící písmo. No a protože děti
byly velmi šikovné, podařilo se jim zvládnout všechny nabízené pokusy.
Celé odpoledne se vydařilo a děti odcházely domů moc spokojené.
Mgr.Alice Vejmolová, řed.školy

DRAMA V KOSTCE 2, MYSTÉRIUM SKUTEČNOSTI
8. 12. 2011 jsme poprvé v tomto školním roce navštívili divadelní představení, pořádané Klubem mladých diváků. Vydali jsme se do divadla Ypsilon, kde jsme viděli představení Drama v kostce 2, mystérium skutečnosti.
Hodnocení tohoto přestavení našimi žáky:
Divadlo bylo velmi vtipné, zábavné a diváci se nenudili. Už od začátku
jsme byli, jakožto diváci, zapojeni do představení díky skvělým efektům
a nápadům režiséra. Divadlo bylo spíše zaměřeno na diváky mladší generace, než na starší generaci. Tuto hru bychom doporučili spíše pro diváky,
kteří mají rádi komedii, napětí a tzv. crazy nápady.
Mgr. Renata Bolková

SPORT V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
ÚČAST V TĚLOVÝCHOVNÝCH SOUTĚŽÍCH

V průběhu celého školního roku se žáci účastní tělovýchovných soutěží Uvádíme průběžné výsledky.
V listopadu se chlapci z 1. stupně zúčastnili turnaje ve florbale a přivezli hezké 4. místo.
V úterý 6. 12. a poté ve čtvrtek 8. 12. jsme vyjeli s dětmi 8. a 9. tříd
změřit síly v košíkové s ostatními družstvy základních škol. Naše několikatýdenní příprava se vyplatil, a to zejména u dívčího družstva, které vybojovalo krásné 2. místo. Tak jak se na dívky štěstí smálo, tak se
na chlapce pěkně zamračilo... Ti nepostoupili ze skupiny, ačkoli vyhráli
3 zápasy ze čtyř. Boje ve skupině se pěkně zamotaly a chyběl jeden
jediný bod k postupu
V lednu přivezly dívky 8. a 9. tříd pohár za 1. místo v okresním kole
ve florbalu. Vzhledem k velké vyrovnanosti všech soupeřících družstev
nebyly boje vůbec jednoduché. Mimo jiné o tom svědčil obtisk soupeřovy hokejky na lýtku Sáry Mašínové, obtisk míčku na koleni Edity Schejbalové a skok přes mantinel Báry Ryzcové (soupeřky, které do stejných
míst Bára poslala, nezmiňuji). Pot na hřišti zanechaly také Anička Jandová, Markéta Dalešická, Míša Bambousková, Veronika Martínková, Bára
Kalendová, Kája Filípková a Růža Mašková. Do brány hrdinně zaklekla
Kristýna Chladilová. Všem dívkám patří velké uznání za bojovnost.
Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

KINBALL Z KANADY DO MNÍŠKU

V pondělí 23. 1. 2012 proběhla ve vybraných třídách druhého stupně
v rámci hodin tělesné výchovy prezentace kinballu. Kinball je nová míčová hra, která vznikla v Kanadě a pro svoji nevšednost se stala atraktivní nejen ve školním sportu. Po seznámení s pravidly jsme se ujali velkého nafukovacího míče a užili si společně dostatečnou fyzickou zátěž
a především spoustu legrace.
Kin-ball je nová hra pro naše hodiny tělesné výchovy. Úžasná hra, která dokáže spojit různé talenty, vyžaduje zejména kolektivního ducha.
Mohou se do ní zapojit žáci 1. i 2. stupně. Žáci si v některých třídách
herní činnosti vyzkoušeli. A protože se všem nový sport líbil, stali jsme
se pilotní školou této nové míčové hry.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 7.TŘÍD

Jako každoročně, tak i letos se žáci 7. tříd zúčastnili lyžařského výcviku,
tentokrát v Peci pod Sněžkou. Počasí nám příliš nepřálo, stále sněžilo
a foukal ostrý vítr. Sněhové podmínky byly ale výborné a my jsme
všechny povětrnostní překážky hravě překonali a užili si, co se dalo.
Začátečníci se seznámili se základními znalostmi a dovednostmi sjezdového i běžeckého lyžování, pokročilí prohloubili své dovednosti
a odstranili špatné lyžařské návyky. Denní a večerní lyžování, závody ve
slalomu a běhu na lyžích, a hlavně spousta dobrých kamarádů – to je
vždy senzační týden. A co na závěr? No přece: „Příští rok – na stejném
místě, ve stejnou dobu!“
Mgr. Ivana Matějková, vedoucí výcviku

Základní škola Mníšek pod Brdy, Komenského 420
přijme od 1.9. 2012 kvalifikovanou učitelku
pro 1. stupeň ZŠ.
Info na tel.: 723 828 768, mail: zs.mnisek@seznam.cz
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Kultura, společnost
dalších všedních dní. Na pouti nalezne prostor nejen k odpočinku, ale
i k zamyšlení. Ne nadarmo se dříve dělaly poutě na konkrétní úmysl.

RODINY BUDOU PUTOVAT NA SKALKU
Jablonné v Podještědí, Stará Boleslav, pražská Loreta, Tetín, Svatá
Hora. Na všech těchto místech se alespoň jednou konala Pouť rodin
pražské arcidiecéze. V samotném slově pouť se objevuje výzva k putování, je tedy dobré mít krásný cíl. A v roce 2012 bude tímto cílem mníšecká Skalka.
Směřování na poutní místa patřilo neodmyslitelně k životnímu rytmu našich předků. Základy však nacházíme mnohem dříve, ve Starém
zákoně, kde se můžeme dočíst o poutích během svátků do Jeruzaléma.
V prvních staletích našeho letopočtu se významnými poutními místy
stávají i místa posledního odpočinku Ježíšových učedníků a významných světců. Později poutní místa vznikají nejen nad hroby svatých, ale
i tam, kde se lidé scházeli k modlitbám nebo kde byly poustevny.
Ačkoliv by se nám pouť dnes mohla jevit jako určitý přežitek, i dnešního člověka má čím oslovit. Poutník nemusí jít hned v modlitebním
procesí, může kráčet se svými nejbližšími nebo dokonce sám. Pokud
se ostýchá zúčastnit bohoslužby, může obdivovat krásu požehnaného místa, otevřít své srdce klidu a radosti, načerpat novou energii do

Tak jako každoročně se jistě najdou poutníci, kteří se vypraví na pouť
z domova pěšky, třeba i desítky kilometrů. Avšak poutníky bychom měli
být především v srdci. A je krásné, když díky dopravním prostředkům
mohou na pouť i lidé, kteří by samotné putování zvládali jen s velkými
obtížemi. Poutě se tak mohou zúčastnit děti od těch kočárkových až po
ty odrůstající dětskému věku, mladí i starší rodiče, prarodiče, zkrátka
jedno velké společenství rodin.
Pouť rodin pražské arcidiecéze ve spolupráci s Městem Mníšek pod
Brdy se uskuteční v sobotu 19. 5. 2012. Na tuto pouť přijal pozvání
arcibiskup pražský Mons. Dominik Duka OP, který bude i hlavním
celebrantem poutní mše svaté na Skalce. Odpolední program bude
jako v uplynulých letech věnován dětem i dospělým, vystoupí Ztracená
kapela, s novou pohádkou se představí Divadlo Fígl, a díky spolupráci
s městem Mníšek pod Brdy se chystají i další překvapení. Srdečně vás
zveme na Skalku, abyste se s námi na tuto pouť společně vydali, a těšíme se na setkání.
Mgr. Monika Matějková,
Centrum pro rodinu při arcibiskupství pražském, www.cpr.apha.cz

ZVEME VÁS NA VERNISÁŽE VÝSTAV NA SKALCE

BRDSKÝ KOS
LETOS v sobotu 26. KVĚTNA

MLADÍ FOTOGRAFUJÍ PAMÁTKY
(prezentace aktuálního ročníku soutěže –
ve spolupráci se SHSČMS)

Pěvecká soutěž pro děti a mládež BRDSKÝ
KOS má již v Mníšku pod Brdy tradici – letos
se v zahradě Státního zámku Mníšek pod Brdy
uskuteční její dvanáctý ročník. V minulosti se
soutěžní klání uskutečnilo na několika různých
místech, ale zdá se, že konání této akce v exteriéru a v tak krásném prostředí, jakým zámecká zahrada bezesporu je, přispěly v posledních
letech ke zvýšení zájmu o soutěž ze strany
mladých zpěváků i veřejnosti.
Odměnou pro úspěšné soutěžící je nejen ocenění poroty, ale také možnost vystoupení před
publikem na náměstí F. X. Svobody v rámci kulturního programu červencové Skalecké pouti.
Loni počasí soutěži příliš nepřálo, přesto se
odehrávala v příjemné a srdečné atmosféře
– přispěli k tomu i oblíbený moderátor Vladimír Čech a laskavá porota v čele se zpěvačkou
Zorou Jandovou. Ta již přislíbila, že bude předsedkyní poroty i v letošním ročníku.
Letos se soutěž se uskuteční v sobotu 26. května v odpoledních hodinách. Věříme, že se na
mníšeckém pódiu setkáme opět s řadou nových tváří a všem, kdo se přihlásí, předem přejeme hodně zdaru.
Za organizátory Brdského kosa 2012
Mgr. Jarmila Balková

Neděle 7. října 2012, 15.00 hodin
Sobota 14. dubna 2012, 15.00 hodin
Zahájení výstavní sezóny vernisáží expozice
fotografií Antonína Hübschmanna
KANADSKÉ OBRÁZKY.
Vystoupí Viola d´amore duo s programem
z děl klasických barokních skladatelů.

Stanislav Chládek –
ALEUTSKÉ OSTROVY (fotografie)

Potrvá do 31. října 2012.

Výstava potrvá do 8. května 2012.
Neděle 13. května 2012, 15.00 hodin
KRÁSY SLOVINSKA
(souborná expozice slovinských výtvarníků)

Neděle 13. května 2012, 15.00 hodin

Potrvá do 10. června 2012.

VZPOMÍNKA NA FRANCI ZAGORIČNIKA
(souborná expozice slovinských výtvarníků)

Sobota 16. června 2012, 15.00 hodin

Potrvá do 10. června 2012.

Věra Krumphanzlová – OBRAZY, ILUSTRACE

Potrvá do 8. července 2012.
Sobota 14. července 2012, 15.00 hodin
Petra Doležalová a Libor Śpaček:
ÚTĚK NA TAHITI (fotografie)

Potrvá do 5. srpna 2012.
Sobota 11. srpna 2012, 15.00 hodin
Martin Přibil, Karol Šmehil:
VE ZNAMENÍ SV. BARBORY
(fotografie z hornického prostředí)

Pátek 15. června 2012, 17.00 hodin
Magdalena Kolářová – OBRAZY

Potrvá do 15. července 2012.
Sobota 21. července 2012, 11.30 hodin
(vernisáž v rámci kulturního programu
Skalecké pouti 2012)
Václav Mach-Koláčný
VIA CRUCIS (obrazy)

Potrvá do 26. srpna 2012.

Potrvá do 2. září 2012.

Neděle 2. září 2012, 15.00 hodin

Sobota 8. září 2012
(vernisáž v rámci Dnů evropského dědictví 2012)

Potrvá do 31. října 2012.

Jiří Skořepa – OBRAZY

Potrvá do 30. září 2012.

Jitka Štenclová
OBRAZY, OBJEKTY, SOCHY

www. mnisek.cz

V KOSTELE SV. VÁCLAVA ZAZNĚLA TICHÁ NOC V JAPONŠTINĚ
Tradiční vánoční koncert duchovní hudby
v kostele sv. Václava v neděli 25. prosince
2012 byl tentokrát trochu jiný než obvykle.
V programu zazněly písně, árie a instrumentální skladby autorů 17.–18. století a v závěru
i kompozice Koleda, sestavená z nejoblíbenějších českých vánočních písní. Jejich interpretkou byla sopranistka Michiyo Keiko, na
varhany ji doprovázel a v několika sólových
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číslech se představil varhaník Drahoslav Gric.
Při závěrečné děkovačce paní Keiko zazpívala první sloku známé písně Tichá noc ve svém
rodném jazyce, japonštině, druhou sloku si
pak zazpívalo spolu s ní i publikum.
Vřelé přijetí oba interprety potěšilo a není
vyloučené, že se do Mníšku po čase rádi vrátí.
JB

Kultura, společnost
Beseda
s BARBOROU

MYKISKOVOU

V rámci letošních Dnů Tibetu se v sále Městského
kulturního střediska V Lipkách uskuteční

v úterý 13. března 2012 od 19 hodin
beseda s Barborou Mykiskovou.
Barbora (Bára) Mykisková je vychovatelkou v mateřské škole a manželkou známého cestovatele
a fotografa Martina Mykisky. V době, kdy jejich dětem Vojtovi a Mojmírovi bylo tři a pět let,
vypravili se s nimi do Himálaje – oblasti Ladaku,
tzv. Malého Tibetu. O svém životě v Ladaku vydali
knihu Pět měsíců v Himálaji aneb Ladak očima
české rodiny. Této knihy – ale nejen jí – se bude
týkat i beseda s paní Mykiskovou.
Zkušenosti Mykiskových mohou být podnětné pro
rodiče malých dětí, kteří rádi cestují a nevědí, co
si mohou s nimi dovolit. Díky promítání fotografií
z této pro nás stále exotické oblasti bude však
tato akce určitě zajímavá i pro širokou veřejnost.
O knize PĚT MĚSÍCŮ V HIMÁLAJI – slovy autorů:
Ladak. Tajemný kousek země sevřený mezi horami.
Skalnatá vysokohorská poušť protkaná oázami
zelených údolíček zavlažovaných ledovcovými
říčkami. Buddhistické kláštery, obrovští pozlacení
buddhové, vyholení mniši bušící do bubnů a tajemně mumlající své mantry... Díky našim synům
Mojmírovi a Vojtovi (v té době tři, resp. pět let) jsme
viděli v cizí zemi leccos jinýma očima. Například
bychom se bez nich určitě nikdy nedozvěděli, jak
se ladacky řekne kotrmelec. Také to nevíte? Tak buď
jeďte se svými dětmi do Himálaje, nebo si přečtěte
tuto knížku...
Pořádá MKS Mníšek pod Brdy

VÝTVARNÉ DÍLNY O. S. OÁZA V MKS
Občanské sdružení OÁZA zve dospělé i starší děti
na VÝTVARNÉ DÍLNY
do MKS V Lipkách v Mníšku pod Brdy.

Začátek je vždy ve 14.00 hod.
Sobota 17. 3. 2012 – VÍLY Z OVČÍHO ROUNA
Naučíte se, jak z přírodního ovčího rouna
zhotovit panenku, vílu či anděla (dle výběru),
velikosti cca 15-20 cm. K dispozici bude výběr
rozličných barev. Použijeme techniku
suchého plstění speciální plstící jehlou.
Zvládnou i začátečníci.

Cena vč. materiálu 250,- Kč.
Závazné přihlášky na tel. č. 775 592 142.
Neděle 18. 3. 2012 – NEŠITÝ PATCHWORK I.
Zdobení vajíček z polystyrénu barevnými
látkami (jednotlivé obdélníčky látek se skládají
a sežehlují) pomocí speciálních špendlíků.
S sebou: pravítko, nůžky, fix.

Cena 180,- Kč.
Závazné přihlášky na tel.č. 721 021 319.
Neděle 25. 3. 2012 – DRÁTOVANÁ VAJÍČKA
Drátování vyfouklých nalakovaných vajíček
barevným měděným drátem, různé vzory,
možnost zdobení korálky.

Cena 180,- Kč.
Závazné přihlášky na tel. č. 721 021 319.
Sobota 31. 3. 2012 – NEŠITÝ PATCHWORK II.
Jednodušší způsob zdobení polystyrénových
vajíček barevnými látkami s výsledným
patchworkovým efektem za pomoci
zalamovacího nože.
S sebou: řezací (zalamovací) nůž, obyčejný
kuchyňský nůž (tupý), fix, menší ostré nůžky.

Cena 160,- Kč.
Závazné přihlášky na tel. č. 775 592 142.
Neděle 1. 4. 2012 – FIMO – ZDOBENÍ VAJÍČEK

BESEDA S ŘEDITELKAMI
mníšeckých mateřských škol se uskuteční
ve čtvrtek 29. března v 18 hodin
v herně Mateřského centra OÁZA,
Mníšek pod Brdy.
Těšíme se na vás!!! MC OÁZA

Mateřské centrum OÁZA vás srdečně zve
na besedu na téma:

NÁVRAT DO PRÁCE PO MATEŘSKÉ DOVOLENÉ
Chystáte se po MD do práce a vaše děti do MŠ
nebo ZŠ? Dozvíte se, na co je dobré se připravit,
jaká jsou pozitiva a rizika zaměstnané matky, co
můžete po MD zaměstnavateli nabídnout a co
udělat pro to, aby návrat do práce byl co nejsnadnější.

Přednáší: PhDr. Anna Stodolová

(terapeutka a pracovnice SOS centra Diakonie)
Kdy: 1. března 2012 v 18 h.
Kde: herna MC OÁZA, MKS, V Lipkách 610
Vstupné: dobrovolné, bude použito na rozvoj MC

Z hmoty fimo si vytvoříte vzor květu, který se
v tenkých plátcích poklade na vyfouklé vajíčko.
Ze vzoru můžete vytvořit i korále či ozdobit
kovovou sponu do vlasů. Nově si můžete
vyzkoušet též práci s extrudérem.

Cena vč. materiálu 200,- Kč.
Závazné přihlášky na tel. č. 721 021 319.
Neděle 15. 4. 2012 – PAPÍROVÝ PEDIG
Z papírových proutků si vyrobíte misku
či ošatku tvaru podle formy, nádoby či krabičky,
kterou si přinesete.
S sebou: lepidlo na papír, nůžky, dřevěné kolíčky
na prádlo, umělohmotnou misku s rovným okrajem nebo hranatou krabičku, jehlice č. 2, noviny.

Cena 150,- Kč.
Závazné přihlášky na tel.č. 721 021 319.
Sobota 21. 4. 2012 – PLSTĚNÍ – NÁHRDELNÍK
Pomocí plstící jehly si zhotovíte kuličky
z barevného ovčího rouna, ze kterých poté
zkompletujete náhrdelník popř. náušnice.
Plstěné kuličky můžete dozdobit korálky,
barevným motivem z ovčí vlny či vyšít bavlnkou.

Cena vč. materiálu a komponentů 180,- Kč.
Závazné přihlášky na tel.č. 775 592 142.
Neděle 13. 5. 2012 – PATCHWORK
PRO ZAČÁTEČNÍKY

OÁZA zve všechny děti i rodiče
na tradiční dubnové „ČARODĚJNICE“

v sobotu 28.dubna od 16 hodin
na farní zahradě.
Nebude chybět pohádka ani posezení u ohně.
Další podrobnosti se dozvíte z plakátů a našich
stránek www.oaza.mnisek.cz

Naučíte se, jak ze staršího oblečení (košile, blůzy,
kalhoty...) vyrobit hezké patchworkové doplňky,
např. prostírání, polštáře, deky apod.
Na kurzu si zhotovíte podložku a jehelníček.
S sebou: nůžky, pravítko, f ix na látku, špendlíky.

Cena 160,- Kč.
Závazné přihlášky na tel. č. 721 021 319.
Těšíme se na Vás!

KŘOVÍ
KŘO
VÍ

OPĚT V MNÍŠKU
Divadelní společnost Křoví vznikla před dvanácti lety a premiéru měla doslova v líšnickém
rybníce. Díky propojení žáků z mých výtvarných kursů i díky nadšené kulturní aktivistce
a tehdejší ředitelce školy Janě Čihákové sehrál
také celý učitelský sbor a mnoho sousedů líšnických i přespolních klasický kus od Aloise
Jiráska – Lucernu. Křoví má od té doby za sebou již poměrně bohatou historii, úspěchy
v různých přehlídkách, hostování v Činoherním klubu a i přes neustálé stěhování a hledání zázemí pro své zkoušky dobré jméno nejen
v mníšeckém regionu.
Souborem prošlo mnoho líšnických, řiteckých,
všenorských, mníšeckých i kytínských sousedů. Z nejvýznamnějších hostů účinkujících
v Křoví – byť jen nezaměnitelným hlasem – je
potřeba zmínit Vladimíra Čecha z Klínce (Nebeský DJ ve hře I. Krause Poker bez esa) nebo
Pavla Landovského z Kytína (Hlas Boží ve stejné hře). Her, rolí i legrace bylo hodně, nelze to
vše vypsat...
Časem přišlo Křoví o zázemí v mníšeckém kině
a vypadalo to už skoro na konec souboru...
Ale i Křoví je odolné a přes různé řezy, čistky
a změny jede, roste a hraje svým stylem dál.
Nyní má konečně stálou scénu v KS U Koruny
v Radotíně a také svůj prapor a hymnu. Zatím
poslední úspěšnou hrou pro dospělé je hra
známého spisovatele Ivana Krause, klíneckého
souseda – Víkend.
A protože za ta léta naše děti trochu zestárly,
došlo k nejhoršímu: některé si vzaly do hlavy, že nám ukáží, jak se vlastně divadlo dělá
a udělají si svoje divadlo pro děti. A tak jsme
nakonec nevydrželi a trochu jim začali pomáhat. Jenže to zase nevydržely děti, začaly
zvolna odpadávat... a nás to začalo kupodivu
hodně bavit. Zbyli tři stateční: Miki Bradáček,
Matouš Hladovec, Adélka Mašková a koncem
roku 2011 vznikla první „křovácká“ pohádka,
kde hrají společně rodiče a děti. Je to Královna
Koloběžka I. od Jana Wericha, Hned na první
premiéru přišlo 100 diváků a záhy po premiéře ji Křoví zahrálo i v Mníšku – a sice koncem
listopadu pro děti z mníšecké základní školy
(na fotografii).
Dana Radová, principálka a režisérka Křoví
www.krovi.vellum.cz

9

Kultura, společnost
V sobotu 31. března od 20 hodin jste
zváni na benefiční Ples Náruče

ve stylu MUZIKÁLU
Čeká Vás bohatý program: DJ OLDA
BURDA, tombola, soutěž o nejlepší masku
i pěvecké vystoupení muzikálových pěvců
Žanety Železné a Martina Pošty.

Cena vstupenky: 220 Kč
(vstup pouze v maskách vaší oblíbené
muzikálové postavy)
Výtěžek plesu poslouží k podpoře činnosti
o. s. Náruč a Modrého domečku.

Předprodej: Modrý domeček Řevnice,
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, tel.602 603 257,
www.os-naruc.cz
Sportcentrum Liďák, Mníšecká 500, recepce
tel. 222 356 242 od 7 – do 23 h.

Mistryně světa Lenka Zábojová

KLUB SPOL
SPOLEČENSKÉHO
EČENSKÉHO TANCE
MNÍŠEK POD BRDY

P

o delší době zase chceme informovat
bývalé členy a naše příznivce Klubu
společenského tance Mníšek pod
Brdy o výsledcích práce tanečníků v první
polovině taneční sezóny 2011-2012.
Od září 2011 do konce ledna 2012 vybojovali naši reprezentanti celkem 24 vítězství v těchto soutěžích: „Cena TK Linie
Poděbrady“, „Modřanská homole“, „Cena
ZUŠ Music Art Praha“, „O zbraslavskou
loutku“, „O konopišťskou růži“, „Velká cena
Tábora“, „Fuego Cup“, „Vltavský pohár“, „Pohár
TŠ Astra Praha“, „O pohár starosty obce Jesenice“, „Taneční škrpál“ a „Memoriál Bohuslava
Matiáše“.
Kromě vítězství přivezli reprezentanti tanečního klubu ještě 16 stříbrných a 14 bronzových medailí ze soutěží ve standardních
a latinskoamerických tancích.

VINOTÉKA DOBRÝ ROČNÍK –
Věra a Václav Melichovi
zvou všechny milovníky vína na zájezd

PUTOVÁNÍ ZA VÍNEM
s panem VÁCLAVEM
ve dnech 2.–3. června 1012

Dva páry našeho tanečního klubu, Michal
Žaloudek – Kateřina Valsová a Tomáš Koudelka – Eva Kořínková, si vytančily díky svým
velmi dobrým výsledkům v tomto období
vyšší třídu, konkrétně třídu „B“ ve standardních tancích.
Ze zahraničních soutěží můžeme jmenovat
start našeho páru mezinárodní třídy na „German Open Championship“ ve Stuttgartu a na
soutěži WDSF International Open – „Bratislava Open Championship“.
Naprosto mimořádným úspěchem skončil
pro členku našeho tanečního klubu Lenku Zábojovou v listopadu 2011 start na Mistrovství
světa rokenrolových formací v St. Petersburgu
v Rusku. Lenka získala v rokenrolové dívčí formaci Falcon Girls titul Mistra světa. Mimořád-

PROGRAM
Sobota 2. června
V ranních hodinách odjezd do Blučiny –
vinařské vesnice asi 15 km jižně od Brna.
Zde oběd, pak vinařství Milan Hanuš: návštěva
vinohradu s odborným výkladem – práce ve
vinici, návštěva vinného sklípku s ochutnávkou
a odborným výkladem – výroba vína, posezení
u vína s občerstvením a hudbou. V pozdních
večerních hodinách odjezd do Znojma, přenocování v hotelu.

Snídaně v hotelu, návštěva Louckého kláštera,
prohlídka vinných sklepů, vyjížďka vláčkem
(prohlídka Znojma s výkladem o historii města), oběd. Volná prohlídka města.

Předpokládaná cena zájezdu 1 620,- Kč.
V ceně je zahrnuto jízdné, odborný výklad,
jízda vláčkem, dva obědy kromě nápojů
(výběr ze tří jídel), snídaně, degustace ve
sklípku, pohoštění – jídlo a nealko nápoje při
sobotním posezení.
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Naši reprezentanti velmi úspěšně vstoupili
do roku 2012. Na konci ledna se náš nejlepší
pár mezinárodní třídy, Štěpán Dostál – Simona Tejcová, probojoval do semifinále soutěže „Cool Dance“ v Praze, kde obsadil pěkné
9. místo mezi nejlepšími páry mezinárodní třídy České republiky ve standardních tancích.
O týden později, začátkem února, dosáhli naši reprezentanti nejlepšího výsledku
v dosavadní 34leté historii tanečního klubu
na soutěžích ve standardních tancích. Štěpán se Simonou se na soutěži Taneční ligy
„Uhlířskojanovická parketa“ probojovali až
do finále mezinárodní soutěže a obsadili vynikající
5. místo. Po dvou soutěžích
Taneční ligy 2012 jsou v průběžném pořadí na 5. místě
mezi nejlepšími páry České republiky. Obě soutěže
Taneční ligy pro ně byly skvělou „generálkou“ na Mistrovství České republiky, které je
čeká v druhé polovině měsíce února. Jak se jim dařilo,
o tom Vás budeme informovat zase příště.
Štěpán Dostál a Simona Tejcová,
pár mezinárodní třídy,
při svém show

Neděle 3. června

Ve cca 16 hodin odjezd zpět, předpokládaný
návrat do Mníšku do 20 hodin.

nost úspěchu podtrhuje skutečnost, že tento
titul děvčata vybojovala v Rusku, kde ruská
reprezentace dělala vše pro to, aby obhájila
v domácím prostředí svůj předchozí triumf.
Kromě účastí na soutěžích se naše taneční
páry představily i při řadě vystoupení na různých akcích.

(foto Pavel Zamrazil)

Registrace ve vinotéce DOBRÝ ROČNÍK
na nám. F. X. Svobody 29, Mníšek pod Brdy,
informace na mailu:
veramelichova@seznam.cz
nebo na tel. 731 251 187 (s registrací účastník
zaplatí zálohu ve výši 1 000,- Kč).
Další podrobnosti tamtéž nebo v kanceláři
MKS Mníšek pod Brdy, tel. 318 592 280,
mail mks@mnisek.cz

Aktuální informace na webu www.mnisek.cz
v kulturním kalendáři.
Zájezd se koná ve spolupráci s Městem Mníšek
pod Brdy – Městským kulturním střediskem.

Historie, kultura, společnost

DOMÁCÍ PLESY

v měšťanských domech pražských (1850)

D

omácí plesy byly prostší a lacinější, bez okázalosti a přepychu. Snad
právě proto byly prý nenucené
a milé. Rodiny, které se po celý
rok přátelsky stýkaly a vzájemně se navštěvovaly, dávaly
o masopustu ve svých bytech
„bály“ bez velkých výloh.
Taneční síní byl nejsvětlejší pokoj
celého bytu. Obyčejně salon nebo jídelna. Uprostřed visel od stropu lehký dřevěný lustr s voskovými nebo
stearinovými svíčkami. Další pokoje
byly osvětleny olejovými lampami.
(Petrolej nebyl ještě znám a plyn
se do bytů ještě nezaváděl – pozn.
red.). Všechny pokoje byly dokořán
otevřeny a stejně vytopeny. Když
byli hosté pohromadě, podávaly služebné, někdy domácí dámy samy, v
porcelánových číškách čili „šálkách“
krupovku a rozkrájené citrony. Krupovka (jak se tehdá v Praze říkalo
„gerstl“) byla silná hovězí polévka
se zavařenými kroupami, ovšem
bedlivě procezená a jemně kořeněná. Pila se jako nyní čaj. Potom
začal hned tanec. Tančilo se při pianě. Najmutý pianista hrál ponejvíce
skladby Lannerovy a Straussovy. Za-

hajovacím tancem bývala polonéza.
Pak se tančily „landler“, valčík, polka
a kvapík, ve velkých domech už také
čtverylka a cotillon a nakonec zpravidla sousedská. Při zvláštních příležitostech nacvičil taneční mistr také
„velký mazur“, „coeur“ nebo některý
ze starších tanců, jako byly „tanec
kuželkový“, „polštářkový“ neboli
„hubičkový“. V přestávkách mezi
tanci se podávala jako občerstvující
nápoj limonáda a mandlové mléko
s cukrátky. Tanečníci přicházeli do
domácích plesů jako do veřejných:
v černém frakovém obleku nebo
v modrém fraku se zlatými knoflíky
a v šedivých spodcích. Tanečnice
pak obyčejně v růžových, modrých
nebo bílých tylových šatech, na hrudi hluboce vykrojených, s kameliemi
nebo ozdobnými jehlicemi ve vlasech. Nechyběla také volná zábava
s hudebními produkcemi. Na domácích plesech vystupovali hudební
virtuósové i sólisté Národního divadla a Stavovského divadla.
O půlnoci se večeřelo (obyčejně
prý velice prostě a žádné zvláštní
lahůdky prý nepřicházely na stůl, jenom co poskytovala domácí kuchyně – pozn. red.). Zpravidla to byla

KNIHOVNA

Mníšek pod Brdy
Výpůjční doba

Pro dospělé:

Děti:

Pondělí 800 - 1100 1200 - 1700
Úterý 1200 - 1400
Středa 800 - 1100
Středa 1200 - 1700
Čtvrtek 830 – 1100 1200 - 1800
z www.knihovna.mnisek.cz z tel.: 318 592 552 z e-mail: knihovna@mnisek.cz

PRO DOSPĚLÉ
MANKELL, Henning
ČÍŇAN
Příběh pomsty, který sahá
více než sto let do minulosti
a propojuje Čínu a Ameriku
60. let 19. století s moderním
Pekingem a Mozambikem.
NESBØ, Jo
PENTAGRAM
Pět obětí, pět prstů a pět diamantů ve tvaru pentagramu.
Pět pečlivě vybraných míst
činu. Řádí v Oslo sériový vrah
nebo tu jde o něco jiného?
DEAVER, Jeffery
LOVEC
Detektivní román od autora
bestsellerů „Sběratel kostí“
nebo „Nula stupňů volnosti“

HARRIS, Lee
VRAŽDA NA DEN MATEK
Další ze série detektivních
románů, kde coby hlavní
vyšetřovatelka figuruje
Christine Bennettová, bývalá
jeptiška.
CLARKE, Stephen
TAK PRAVIL HLEMÝŽĎ
Autor úspěšné série „ Merde“
navazuje na své poutavé
vyprávění o Francii a svérázu
francouzského života.
FOLLETT, Ken
PÁD TITÁNŮ
První část historické ságy
Století poutavým způsobem
mapuje fiktivní osudy několika
rodin v různých částech světa,
jež byly dramaticky poznamenány moderními dějinami.

domácí kýta. Proto se těmto domácím plesům říkalo „telecí“ nebo „kýtové“ bály. Dále se podávala telecí
pečeně, také roštěnka, uzený jazyk
a několik druhů huspenin. Ve velkých domech se podával také bažant. Nikdy však nechyběly koblihy
a pomeranče. Panujícím nápojem
bylo při večeři pivo, pražský ležák
nebo také jako zvláštní pochoutka
plzeňské. Po večeři mládež tančila.
Starší páni hráli někde stranou karty a paní matky si při kávě poklepaly. Rozchod býval až k ránu, dříve či
později, jak se zábava vydařila.
O deset let později zaujaly v českých kruzích první místo Národní
besedy. Obratem v politických věcech získaly tyto plesy nové příznivce. V Národní besedě se setkávali bohatí měšťané obou národností.
Dostavili se také (poprvé, co Besedy byly pořádány – pozn. red.) c. k.
důstojníci, vyšší státní hodnostáři
a zástupci velkého průmyslu. Beseda tohoto roku značila silný pokrok
českého ducha v pražské společnosti. Jenom šlechta ještě scházela.
Avšak již za rok se Beseda zaplnila
zástupci aristokracie. Tance zahájily komtesa Černínová, hraběnka
Lederbourová a dvě baronesy Dobřenské jako předtanečnice. V čele
vojenských a úředních zástupců se
dostavili tehdejší vojenský velitel
pražský, podmaršálek hrabě ClamGallas a viceprezident c.k. místo-

PRO DĚTI
AWDRY, Wilbert Vere
O MAŠINCE TOMÁŠOVI 16
Mašinka Tomáš a jeho
přátelé vezou další náklad
pohádek.
ZEP
TITEUF
Komiksový příběh o životě,
dospívání a starostech
všedního života očima
osmiletého kluka.
ATKINSON, Jill
SOPHIINA TAJNÁ VÁLKA
Fiktivní deník dívky Sophie,
která se zapojí do protifašistického odboje ve Francii.
CUXART, Bernadette
NAUČ SE MODELOVAT
Jednoduché návody na
modelování v několika
krocích.
FUČÍKOVÁ, Renáta
HISTORIE EVROPY
Původní česká kniha, která
si klade velký cíl: seznámit
čtenáře s historií Evropy
přehlednou, srozumitelnou, ale především čtivou
formou.

držitelství baron Kellersperk. Okázalá účast vysoké šlechty v tomto
reprezentačním plese způsobila
v pražské společnosti obrovskou
senzaci.
Podle starých kronik sepsal
Miroslav Josef Bezecný,
redaktor a publicista

Za Ivanem Taliánem
Dne 4. 12. 2011 zemřel ve věku
62 let JUDr. IVAN TALIÁN, mníšecký patriot, sběratel a nadšenec.
Byl autorem tří historických
příběhů z Mníšecka (OD NÁS,
SÁGA RODU ENGELŮ a SÁGA
POKRAČUJE A KONČÍ) i mnohých
článků v mníšeckém Zpravodaji
městečka pod Skalkou. Spolu se
spolkem Rorejs pořádal naučné
přednášky o historii. Bohužel
– právě v čase, kdy připravoval
další plánovanou přednášku, ho
zradilo jeho zdraví a tuto poslední přednášku už neuskutečnil.
Mníšek ztratil jeho odchodem
člověka, který věnoval svůj volný čas studiu a sbírání všeho, co
souviselo s historií našeho městečka a okolí.
Čest jeho památce.
Milan Minařík, Jarmila Balková

Rok 2011
v Městské knihovně
V roce 2011 se v Městské knihovně zaevidovalo 576 čtenářů, z toho 177 do 15 let.
To znamená nárůst o 35 dětí oproti roku
předešlému, z čehož máme velkou radost.
Do knihovního fondu přibylo 1 054 nových
titulů. Hojně je čtenáři využíván i on-line
katalog, jeho služby využilo v loni 3 218
uživatelů.
V uplynulém roce knihovna pořádala
mnoho akcí. Kromě již tradičních výtvarných odpolední pro děti ze školní družiny
to byla třeba informační výchova pro žáky
základních škol v Mníšku pod Brdy (kde se
dozvěděli, jak to v knihovně chodí a jak se
chováme ke knížkám) nebo předčítání pohádek dětem z Mateřské školy v Klínci. Také
jsme si zpříjemnili jedno odpoledne poslechem poezie místních básníků píšících nesměle do šuplíčků.
Město Mníšek pod Brdy pořádalo v prostorách Městské knihovny besedu s archivářem PhDr. Pavlem Buchtelem „Archiv
známý neznámý aneb Nejstarší písemnosti
města“.
I v letošním roce se těšíme na stávající
čtenáře a rády uvítáme čtenáře nové.
Hana Jeřábková a Tereza Bauerová,
knihovnice
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ÚZEMNÍ PLÁN –

VĚC VEŘEJNÁ
Projekt „Územní plán
– věc veřejná“, který podpořila Nadace VIA, je v této
době prakticky ukončen. V době kdy
píši tento článek, zbývá uskutečnit
ještě přednášku RNDr. Václava Cílka „Nejen o Mníšku a Brdech“ (25.
2. 2012. od 16 hodin v MKS Mníšek
pod Brdy). Některé děti ze ZŠ mají
připraven program v minizoo ve
Velké Chuchli. Ten pro ně připravuje environmentální středisko Lesů
hlavního města Prahy. A potom již
jen projekt vyhodnotit, vyúčtovat a
odevzdat ho nadaci ke kontrole.

málo, nicméně lze říci, že projekt
umožnil oficiální cestou předat na
městský úřad základní podněty, jak
si občané představují další rozvoj
Mníšku. Protože se jednalo zatím
o sběr podnětů pro zadání, ve své
podstatě to stačí. Nicméně na úřad
byla také podána necelá stovka žádostí o změnu využívání pozemků

(převážně změnu zemědělské půdy
na stavební). Někde jsou to jen proluky, ale neoficiálně se hovoří i o
větších plochách po okrajích obcí.
Takže potom bude záležet jak na
zastupitelích, co schválí a co ne, ale
také na občanech, jak se do procesu projednávání nového územního
plánu aktivně zapojí.
A na to, aby jejich přání, vize měly
nějakou oporu v zákonech, nebude
stačit jen 1 % obyvatel z Mníšku pod
Brdy. To platí jak pro ty, kteří chtějí,
aby se počet obyvatel Mníšku novou

výstavbou zvýšil, tak pro i ty, kteří
naopak si přejí dostavět současně
již schválené plochy a věnovat prostředky města zejména na rozvoj
občanské vybavenosti Mníšku. Aby
toto městečko bylo především dobrou adresou, ne jen noclehárnou.
Pavel Jeřábek,
koordinátor projektu „Územní plán –
věc veřejná“ (www.up-mnisek.eu)
Projekt „Územní plán – věc veřejná“
je podpořen Nadací VIA z Fondu
místních iniciativ.

Základním cílem projektu bylo sebrat od široké veřejnosti podněty
pro zadání na zpracování nového
Územního plánu pro sídelní útvar
Mníšek pod Brdy a také nabídnout
základní informace, jak na základě naší legislativy nový ÚP vzniká
a jaké postavení mají občané při
jeho tvorbě – a to jednak ti, co žádají o změny či ti, jejichž pozemky
budou novým ÚP dotčeny, jednak ti,
kteří v obci žijí, mají tam své nemovitosti, ale nový územní plán jejich
pozemky neřeší.
Podstatné je, že pokud se do příprav nového ÚP zapojí větší část
veřejnosti, lze tak včas odstranit a
najít chyby, které v pozdějších letech mohou vytvářet četné konflikty. Například podnikatelská činnost
v obytné zóně, zástavba cenných
ploch, zvýšený tlak dopravy na místní komunikace, nedostatek občanské vybavenosti oproti plánované
výstavbě atd.
Tyto základní informace jsme se
veřejnosti snažili nabídnout jak prostřednictvím semináře v mníšeckém
kulturním středisku (16. 10. 2011),
který odborně zajistila společnost
Civitas per Populi, tak také bulletinem, který byl vložen do schránek
většiny domácností v Mníšku (více
jak 2 000 kusů).
V neposlední řadě - dost podnětů
jsme získali při osobních setkáních
na náměstí, kde jsme od veřejnosti
sbírali podněty pro zadání ÚP. Neosvědčila se anketa a schránky na ni
v obchodech Albert a Samoobsluha
pod Skalkou. Děkujeme touto cestou vedoucím a pracovníkům obchodů, ale veřejnost této možnosti
využila minimálně (cca 4 náměty).
Soupis všech podnětů od veřejnosti jsme předali v termínu na
MěÚ Mníšek pod Brdy a veřejně je
přístupný na www.up-mnisek.eu.
Zároveň v této době dokončujeme
druhý bulletin projektu, kde opět
budou všechny podněty zveřejněny. Do projektu se zapojilo asi 1 %
z obyvatel Mníšku pod Brdy (ti, co
máme podchycené na seznamech
projektu). Pro někoho zdánlivě
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PODĚKOVÁNÍ

„Závěrem mi dovolte ocenit Váš zájem o veřejné dění ve Vaší obci a Vaši
osobní angažovanost v daném případu, protože úroveň veřejné kontroly je
jedním z důležitých faktorů zajištění
efektivnosti vynakládání prostředků
ze strukturálních fondů.“
Uvedený text mi nedávno přišel
z jednoho vysokého státního úřadu
v elektronické odpovědi na některé problémy, které jsou spojeny se
sadovnickými pracemi na náměstí
F. X. Svobody v Mníšku. Myslím si,
že toto ocenění nepatří jen mně, ale
dalším lidem, kteří se pokusili hledat cestu k nápravě některých nesrovnalostí při realizaci rekonstrukce náměstí, a to zejména v oblasti
zakládání trávníků, ochrany dřevin
na staveništi apod. Jméno instituce
a pracovníka, který nám všem tato
slova ocenění poslal, neuvedu –
nemám souhlas s jeho jmenováním.
Ale věřím, že všechny zapojené do
několikaměsíčního dohadování tato
slova potěší.
Ve zprávách z radnice veřejnost slyší, že je vše v pořádku, ale podobné
ocenění z nejvyšších úřadů není
bezdůvodně běžnému občanovi

posíláno. Možná, že právě v pořádku je díky té veřejné kontrole, kdy
následný zvýšený dohled orgánů
posunul realizaci zemních a sadovnických prací k lepší kvalitě.
Nicméně, ne vše je v souladu s kvalitní prací dle norem a pravidly k zakládání trávníků a výsadbě dřevin na
trvalé stanoviště. Něco jsem uvedl
již v minulém Zpravodaji. Mám také
za to, že na náměstí byly dodány
sazenice horší kvality. Ale neznám
jejich cenu – třeba jako horší jakost
byly zakoupeny a jako horší obci

dodány. Navíc tato výsadba symbolizuje prvky nekvalitně odvedené
práce. Naštěstí leccos se ještě nechá
opravit. Takže uvidíme na jaře...
Kdo má zájem, může si můj postřeh
/ názor ověřit u odborné veřejnosti
v oblasti péče o dřeviny – školkařství apod...
Nicméně pokud jsou stromy městem uhrazeny jako kvalitní výsadbový materiál a uhrazena i práce jako
kvalitní, zas se jedná o pochybení ze
strany města.
Pavel
Pa
vel Jeřábek

Sport, společnost

ŠESTÁ MNÍŠECKÁ ROŠÁDA – TURNAJ V BLESKOVÉM ŠACHU
V neděli 11. 12. 2011 se v sále Městského kulturního střediska v Lipkách uskutečnil již šestý
ročník šachového turnaje v bleskovém šachu
Mníšecká rošáda. Soutěžní klání, stejně jako
v předešlých letech, uspořádali společnými silami
Občanské sdružení OÁZA, Šachový klub Mníšek
pod Brdy a Městské kulturní středisko. Nad turnajem převzal záštitu starosta Mníšku pod Brdy pan
Ing. Petr Digrin, Ph.D.
V letošním ročníku (oproti předchozím) došlo
ke změně tempa hry. Partie se v předchozích letech se hrály tempem 2 x 10 minut, tedy každý
soupeř měl při každé partii 10 minut čistého času
pro svou hru. Letošní ročník se hrál tempem, které je u bleskového šachu považováno za klasiku,

tedy tempem 2 x 5 minut. I když ne všem milovníkům šachové hry takto rychlé tempo vyhovuje,
bylo to dobré rozhodnutí – celý turnaj tak dostal
větší spád.
Hrálo se ve dvou kategoriích – první děti a mládež, druhá dospělí. Celkem se zúčastnilo sedm
dospělých a 11 dětí s tím, že dvanáctiletý Michal
Ostrý se přihlásil do kategorie dospělých a umístil
se na krásném čtvrtém místě. V obou kategoriích
se hrálo dvoukolově systémem každý s každým.
V kategorii děti a mládež vyhrála Aneta Wojnarová před Cyrilem Chudáčkem (2. místo)
a Miroslavem Brzobohatým (3. místo).
V kategorii dospělých vyhrál Vít Šafář před

Miloslavem Volfem (2. místo) a Markem Hauserem (3. místo).
Vítězové na prvních třech místech byli odměněni kvalitními cenami. V kategorii dětí a mládeže to byly společenské hry, v kategorii dospělých
byly odměnou šachové knihy a šachový program.
Součástí odměn pro vítěze i ostatní účastníky byl
také tradičně šachový dort.
Poděkování patří všem účastníkům za čestnou
a kvalitní hru a také organizátorům a všem jejich
pomocníkům, kteří se na přípravě turnaje podíleli i ZŠ Mníšek pod Brdy za zapůjčení šachových
souprav.
Zvláštní poděkování pak patří Městu Mníšek
pod Brdy – MKS (sponzor cen pro vítěze), Občanskému sdružení OÁZA a Šachovému klubu Mníšek pod Brdy za pokrytí dalších nákladů.
Vladimír Novák

HISTORIE A SOUČASNOST AS-M (Airsoft Mníšek)
AS-M (Airsoft Mníšek) vznikl oddělením jedné skupiny Brdského Zálesáka. Psal se rok 2008.
Změnili jsme si název i zaměření jednotky. Samotné rozhodnutí však bylo provázeno hned
několika problémy. Novou jednotku v té době
tvořilo pouze 5 oficiálních členů, tak se naskýtala
otázka, zda má takováto jednotka vůbec naději
přežít v konkurenci. Přišli jsme také o zázemí a i
přes veškeré přesvědčování a oboustranná přání
všeho dobrého byly vztahy ještě nějakou chvíli
mírně napjaté.
Nakonec jsme ale usoudili, že tato situace není
zcela úplně bezvýchodná, jak se mohlo na první pohled zdát. Po krátké době se vše skutečně
začalo obracet k lepšímu. K jednotce přibyli noví
členové, dali jsme dohromady výcvikový plán, začali jsme trénovat a rozjeli jsme i naše internetové
stránky. Spolupracujeme také s dalším mníšeckým týmem, a to s Rotou E. Tento tým nám pomáhal třeba při organizaci airsoftové akce Taškent 3,
kde se nás sešlo okolo 450 hráčů.
Když jsme tento tým zakládali, domluvili jsme
se, že nebudeme striktně napodobovat některou
z existujících jednotek, ale přesto naším vzorem
se stala 601. skupina speciálních sil Armády České republiky. Kromě military airsoftu, větších i
menších akcí a výcviku se účastníme také malých
civilních akcí, na kterých zajišťujeme například
pořadatelskou činnost. Rádi bychom v budoucnosti i na veřejných akcích prezentovali naši jednotku a airsoft jako takový.

Co je to vlastně airsoft?

Je to vlastně moderní druh vojenského sportu
velice podobného paintballu, avšak místo munice
s barvou se v něm používají malé 6-ti milimetrové
plastové kuličky (různých barev). Není to pouhé
běhání a kropení všeho, co se hýbe. Airsoft se
hraje v mnoha variantách od čistě sportovního
po napodobování reálných, soudobých či historických vojenských jednotek včetně stejné výstroje (tzv. military airsoft). V této hře nevyhrává
hrubá síla jednotlivce, nýbrž chytrost, rychlost a
lest. Schopnost přelstít svého protivníka se cení
ze všeho nejvíce. Není výjimkou, že početně slabší tým zkušenějších hráčů je schopen se ubránit
dvojnásobné i vetší přesile, a to s minimálními
ztrátami ve vlastních řadách. Airsoft se tedy dosti blíží reálné bitvě, až na to, že „umírání“ je jen
jako. Jedná se tedy o realistickou bojovou simulaci pozemních jednotek, přičemž se používají
airsoftové zbraně. Tento sport hraje velké množství různých lidí a týmů. Všeobecně však platí, že
Airsoft je hodně o „férovosti“ hráčů, jelikož zásah

Fotografie je z našeho posledního týmového tréninku v blízkosti obce Kytín (říjen 2011)
nelze nějak dokázat a pokud zasažený nic necítí
ani neslyší, je na samotném hráči, aby uvážil, zda
opravdu zasáhl.

Historie hry a její pravidla

Hra airsoft se zrodila v Asii koncem 80. let minulého století, především v Japonsku, kde vznikla, jako odpověď na americký paintball. Nejdříve
se zbraně vyráběly jako imitace reálných zbraní,
až později se zbraně naučily střílet kuličky, nejprve po jedné a později i dávkou. Kvůli zvýšení dostřelu byl vynalezen systém hop-up (využívající
zpětné rotace kuličky, která následně narovnává
balistickou křivku), bez kterého si již nedokážeme
zbraň představit. Dnes se airsoftové zbraně vyrábějí jako modely 1:1 originálních zbraní. Pro laika
jsou prakticky k nerozeznání od skutečných.
Celá hra je založena na principu fair-play. Pokud je hráč zabit, ať zasažen plastovým projektilem nebo jiným dovoleným způsobem, musí
se sám přiznat (zásah většinou ostatní hráči nemohou vyhodnotit). Hráč musí zřetelně a nahlas
ohlásit „mám“, zvednout obě ruce a nejkratší
cestou odejít z bojiště k tzv. „mrtvolišti“, kde s
ostatními vyřazenými čeká do konce hry nebo na
tzv. refresh (přičemž nesmí nijak komunikovat s
dosud „živými“ spoluhráči ani se jinak zapojit do
probíhající hry). Na mrtvé je zakázáno dále střílet, živí hráči se za mrtvé nesmí vydávat. Ve hře
je zakázáno jakékoli tělesné napadání ostatních
hráčů či jiné agresivní chování. Cílem jedné hry
je splnění předem stanoveného úkolu vycházejícího z typických vojenských scénářů např.: boj
o vlajky (dva týmy si určí vlajky a na viditelném

místě umístí; poté se bojuje o vlajky a team, který
získá vlajku soupeře a přemístí jí ke své – zvítězí,
týmová hra (hraje se na vybití jednoho či druhého
týmu do posledního “muže“) nebo „obranný“ airsoft (týmy se předem dohodnou na místě střetu,
podle map dorazí na určené místo, kde mohou
plnit různorodé úkoly; zpravidla se týmy nevidí až
do chvíle střetu).

Dispozice naší jednotky

Používáme maskovací uniformy vzor 95 (AČR),
a to jak vycházkovou, tak i polní variantu. Kromě
hodnostního označení a jmenovky patří k uniformě také nášivka se znakem jednotky (601 skupina speciálních sil). V boji používáme jak plastovou
přilbu s maskovacím potahem, tak i různé čepice
či klobouky se vzorem 95. Zbytek bojové výstroje
je více či méně individuální na samotném hráči.
Členové disponují buď taktickou vestou, nebo
náprsním nosným systémem, balistickou vestou,
různými sumkami a doplňky. K nošení podružných věcí používáme maskovací batohy. Ostatní
výstroj jednotlivců se liší samozřejmě podle jejich konkrétního zaměření a možností hráče. Za
zmínku stojí také spojovací technika nebo pyrotechnické speciality či zdravotní prostředky, které
naše jednotka vlastní.
K airsoftovým akcím používáme většinou elektrické zbraně dle osobního výběru. Ze zbraní jsou
to například makety pušek řady AK a M4, samopal MP5 a další.

Zařazení a kariéra

AS-M je složeno ze dvou stálých družstev a velení + nováčci. Každý nový člen nejdřív nastoupí
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Sport, společnost
do tzv. nováčků, kde má možnost prokázat své
kvality, zdokonalovat se a vybrat si své zaměření. Možnosti jsou široké a každý tak může najít
své uplatnění v rámci týmu. Jako v minulých
letech jsme připraveni a ochotni přijímat mezi
sebe nové tváře. Po čtyřech letech trvání týmu si
troufám říci, že máme v našem středu zkušené a
vyzrálé sofťáky.
Většinou si my kluci plníme náš dětský sen
hrát si na vojáky. To, co nás asi nejvíce naplňuje
při této hře, není vždy nějaké dotažení dětského snu, ale je to dobrodružství a zážitky, kdy se
doslova prodýcháváme velkou porcí adrenalinu
v těle. Ve hře se dají také uplatnit fyzické dispozice, jako jsou rychlost, mrštnost, přesnost čí povahové vlastnosti hráče, jako jsou odvaha, trpělivost nebo třeba i lstivost.
Bezesporu se jedná o adrenalinový sport, který si může vyzkoušet opravdu každý. Dnes se těší
spíše podpoře mladší generace, ale jak je známo,
výjimka potvrzuje pravidlo, není už dnes žádnou
raritou se setkat při měření vzájemných sil v bojové vřavě s nějakým aktivním seniorem. Pochopitelně i něžné pohlaví nezůstává daleko svých
protějšků a aktivně se zapojuje do tzv. manévrů.
Dívky nehrají tzv. druhé housle, ale dokazují svými výkony, že se s nimi musí také počítat.
Zdeněk Lukáš, velitel týmu AS-M

http://airsoft-mnisek.ic.cz

SEBEOBRANA ŽEN –
veřejný seminář
Česká asociace Krav-Maga Kapap zve na veřejný seminář s tématem sebeobrany žen, který se
uskuteční pro ženy a dívky z Mníšku a okolí

v sobotu 10. 3. 2012 od 15 do 18 hodin
v tělocvičně ZŠ Mníšek pod Brdy.
V průběhu tohoto tříhodinového semináře
budou mít ženy a dívky možnost poznat základy
sebeobranného systému Krav-Maga-Kapap, který používají nejlepší bodyguardi, armády mnoha zemí světa, policie a pro svou jednoduchost
a vysokou účinnost se stal oblíbenou sebeobranou pro civilní sektor. Jedná se o reálnou sebeobranu – tedy pouze to, s čím se běžně můžete
setkat na ulici, v autě, na parkovišti, při šikaně ve
škole, v domácím násilí apod. – nic zbytečného a
na oko líbivého.Nemusíte se bát, že byste strávili
3 hodiny na žíněnce a prali se. Jde o komplexní přístup k osobě člověka ve vztahu k různým
druhům napadení – namátkou zmíním rady,
jak předcházet konfliktům, jak komunikovat
s útočníkem, jak pracovat se vzdáleností od agresora, jak upoutat pozornost svědků události, jak
se konkrétně bránit běžným druhům napadení
(techniky), mýty sebeobrany (co nefunguje...),
právní minimum o sebeobraně, improvizované
zbraně (igelitka, časopis, šátek, propiska, klíče...),
boj na zemi a spousta dalšího.
Seminář bude probíhat pod vedením instruktorů České asociace Krav-Maga Kapap (Michal
Janoušek, Lída Pokorná, Martin Pokorný). Zúčastnit se mohou dívky a ženy ve věku od 14 let
po babičky.
Pokud bude o seminář zájem, tak budou následovat určitě i další (třeba i pro muže).
Cena semináře je 150 Kč na osobu.
Je nutné provést registraci na emailu:
lida@cakmk.org nebo na tel. 737 620 660.
Ludmila Registrace na akci je nutná kvůli
zajištění optimálního počtu instruktorů.
Další informace k tomuto tématu na
http://www.cakmk.org/nase-projekty/
zenska-sebeobrana a http://www.cakmk.org/
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ZÁVODNÍ AUTOMOBILY pojedou 21. dubna z ŘEVNIC do MNÍŠKU
Jeden ze závodů Českého mistrovství závodů
automobilů do vrchu se uskuteční na trati mezi
Řevnicemi a Mníškem. Příznivci rychlých kol budou mít příležitost sledovat boje účastníků seriálu, který vypisuje promotér E. Patera již pátou
sezónu. Za tu dobu se závodění v tomto nezávislém seriálu dostalo na vysokou úroveň sportovní,
technickou i organizační. Na závodech se schází
v průměru okolo devadesáti startujících, kteří
jsou rozděleni do kategorií pro sériové vozy jen
s malými úpravami, hlavně zvyšujícími bezpečnost, a pro závodní speciály. V kategoriích jsou
vozy rozděleny do tříd podle objemů motoru. V
nižších objemových třídách dochází k vyrovnaným soubojům jezdců na vozech značek Suzuki,
Honda, Citroen, Alfa Romeo. V nejsilnější třídě sériových aut dochází k napínavým soubojům mezi
vozy Subaru Impreza STI a Mitsubishi Lancer Evo.
V nejsilnější třídě závodních vozů spolu bojují o
stupně vítězů opět Mitsubishi Lancer, Lotus Elise, naftová Fabie 4x4, silné BMW a další zajímavé
stroje. Hojně obsazovanou a diváky velmi obdivovanou je v tomto seriálu kategorie historických
závodních automobilů do roku výroby 1985. Zde
je možno spatřit přehlídku snad všech závodních
škodovek s motorem vzadu a dále takové skvosty
závodní historie jako Renault Alpine A 110, Ford
Escort MK I, Citroen Visa Gti , Golf Gti, Alfa Romeo,
BMW, Lancia, Mercedes a asi u nás jediný dvanáctiválcový závodní automobil Jaguar XJS.
Start bude umístěn na konci obce Řevnice
a závodníky čeká na 4,5 kilometrové trati 8 levých,
7 pravých zatáček a z bezpečnostních důvodů
2 retardéry. Pro diváky nejzajímavější a nejpřístupnější místo bude zhruba 300 metrů pod

cílem, kam lze pohodlně dojít z parkoviště pro
návštěvníky hned za cílem. Depo závodních vozů
bude situováno na centrálním parkovišti Kovohutí asi 2 km za cílem. Depo bude volně přístupné tak, aby si zájemci mohli prohlédnout závodní
techniku zblízka.
Závodní program začíná v osm hodin, kdy dopoledne všichni účastníci absolvují dvě tréninkové jízdy, po polední přestávce zhruba v jednu
hodinu odstartuje první ze dvou závodních jízd.
Po jejich dokončení následuje dekorování vítězů
jednotlivých tříd v prostoru depa.
Vstup na závody je volný, zdarma je na místě
distribuován tištěný průvodce sezónou ČM ZAV.
Podrobnější informace, zajímavosti a fotografie
mohou zájemci najít na webu
http://www.edda.cz/mscrdovrchu.
Pořadatelé v první řadě dbají na bezpečnost
nejen samotných závodníků, ale hlavně diváků.
Kolem tratě jsou vytyčeny divácké prostory a vyznačeny zakázané prostory, kde se v průběhu závodu nesmí nikdo vyskytovat. Pořadatelé i jezdci
prosí návštěvníky závodů, aby bezpodmínečně
respektovali pokyny pořadatelů a při sledování
rychlých vozů nezapomínali na zdravý rozum,
aby si všichni odnesli domů jen příjemné zážitky.
Zároveň pořadatelé děkují za pochopení i těm,
kteří automobilovým závodům zrovna moc nefandí, že v den konání závodů strpí mírné nepohodlí vyplývající z omezení místní dopravy.
Všichni slušní a ukáznění diváci jsou srdečně
zváni – přijďte strávit příjemný čas zajímavou
podívanou na automobilové závody!
Jaroslav Malík

VÝSTAVA DROBNÝCH DOMÁCÍCH ZVÍŘAT V RYMANI
Díky dobrovolné a obětavé práci členů Základní
organizace Českého svazu chovatelů v Rymani se
podařilo uspořádat v pátek a v sobotu dne 7. až
8. 10. 2011 v pořadí druhou Místní výstavu králíků,
holubů a drůbeže. Výstava byla spojena s ukázkou
ovcí a exotického ptactva. Původně jsme plánovali ještě expozici prodejných králíků samců, ale tu
jsme museli pro nezájem chovatelů o obeslání výstavy prodejnými králíky nakonec zrušit.
I když nám nepřálo počasí, překvapila mne
velká účast návštěvníků a zejména dětí. Je velmi
potěšitelné, že naše spoluobčany a hlavně školáky zajímá krása zvířat našich chovatelů. Byla radost pozorovat veselé reakce dětí pocházejících
z nové zástavby obce. Pro většinu z nich to bylo
prvním setkání s těmito zvířaty vůbec.
Následně po ukončení velmi vydařené místní
výstavy drobného zvířectva se ještě v neděli 9.
10. 2011 v Rymani podařilo uspořádat pro Klub
chovatelů slepičáků tradiční přehlídku výletků
holubů slepičáků. Této velmi přátelské akce se
zúčastnili nejen špičkoví chovatelé z celých Čech,
ale také i chovatelé ze sousedního Německa. Prohlídka holubů narozených v letošním roce měla
vysokou chovatelskou úroveň.
Naše „rymaňská“ organizace je velmi mladá.
Vznikla teprve před dvěma lety. Je všeobecně
známo, že stávající organizace spíše zanikají
nebo se slučují. Ta naše vznikla poněkud netradičně, a to rozdělením místní organizace ČSCH
v sousední obci Čisovice na dvě fungující orga-

nizace. Polovina členů se po trvajících neshodách ve způsobu vedení čisovické organizace
rozhodlo odejít a založit organizaci novou v Rymáni. K dnešnímu dni má rymaňská organizace
celkem dvanáct dospělých členů a tři mladé
chovatele.
Málokteré městečko jako je Mníšek pod Brdy
se může pochlubit dvěma organizacemi chovatelů. Kromě nás (Rymaně je součástí podbrdského
městečka) působí přímo v centru Mníšku pod
Brdy ještě „stará“ mníšecká organizace chovatelů.
Se „starou“ mníšeckou organizací chovatelů jsme
od počátku v dobrém kontaktu a s tamními chovateli byly navázány velmi úzké a přátelské vztahy. Vážíme si jejich podpory a děkujeme za jejich
vystavená zvířata. Dále nás také podpořili výstavními exempláři jednotliví chovatelé z okresů
Praha západ, Příbram, z Prahy i z dalekých Přeštic,
a to zejména známý přeštický chovatel Petr Šalom s rodinou, který kromě vynikajících králíků
vystavil nádhernou expozici drůbeže.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem vystavovatelům a věřím, že vítězům budou příjemnou upomínkou naší podzimní výstavy darované
čestné ceny.
Na závěr bych rád vyjádřil svůj dík pracovníkům Městského úřadu Mníšek pod Brdy za pomoc s uspořádáním výstavy a především za její
propagaci.
Za výbor ZO ČSCH Rymaně Zdeněk Troníček,
jednatel organizace

Diskuse, drobnosti, inzerce

DŮCHODOVÁ REFORMA V PRAXI
A FINANČNÍ GRAMOTNOST
GRAMOTNOST

Oblastní ředitelství Modrá pyramida stavební spořitelna vyhlašuje

Počátkem příštího roku začne platit v médiích i širokou veřejností tolik diskutovaná důchodová reforma. Máme ale ve všech otázkách zcela jasno?
Do konce listopadu 2012 máme my všichni poslední možnost zajistit si výhodnější podmínky penzijního připojištění. Ale pozor, od 1. 1. 2013 už to
bude jinak a méně výhodné!
A navíc – ti, kteří své úspory již nyní posílají do některého z penzijních fondů,
mohou využít možnost přejít do jiného fondu dle vlastní volby pouze do
konce února 2012. Od března 2012 už nebude možné dříve zvolený fond
změnit.
Dovolujeme si vás proto pozvat na přednášku a diskuzi na téma Důchodová
reforma v praxi a finanční gramotnost. Ing. Klára Cihlová a Ing. Helena Brdičková, které působí jako finanční poradkyně v mníšecké pobočce společnosti
Modrá pyramida, vás ve čtvrtek dne 8. 3. 2012 od 17.00 hod v Městském
kulturním středisku provedou labyrintem důchodové reformy.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro Mníšek pod Brdy
NA OBSAZENÍ FUNKCE:

SPECIALISTA FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
práce na plný úvazek
požadujeme min. středoškolské vzdělání
finanční a obchodní praxe výhodou
Životopis včetně motivačního dopisu zašlete
na e-mailovou adresu: martina.pejlova@mpss.cz
K výběrovému řízení budou
zájemci pozváni telefonicky
Martina Pejlová, obchodní manažer

Vezměte to za dobrý konec

NA OKRAJ
Opětně se ukázalo, jak je náš právní řád děravý jak cedník. Tak jako ve všech
úvahách o bytovém fondu, vždy se zapomene na asi tříprocentní menšinu, se
kterou pochopitelně nikdo nechce nic mít. Jde totiž o nedefinovatelný útvar
tzv. spoluvlastnictví rodinného domku. Zákon totiž nerozlišuje, zda jde o dva
vlastníky, či 50 či více vlastníků – podle katastru je to rodinný dům. To má totiž
své zákonné díry.
Všichni vlastní vše, jako za socialismu, ale nikdo nechce se v ničem angažovat.
Představenstvo tvoří všichni spoluvlastníci ideální části domu. Mnohdy se nedohodnou dva spolumajitelé, natož padesát! Tento soubor není právním subjektem, nemůže mít bankovní konto, protože není právnickou osobou atd.
Několik let se snažíme změnit právní subjektivitu, ale bohužel staré struktury
tomu brání a soud je zde na rozpacích. A do rozbouřeného dění v tomto společenství přilil benzin do ohně MěÚ svou vyhláškou. Rovněž opomenul, že zde
taky žijí tzv. jedinci - potížisté, kteří dokáží nejen znepříjemnit druhému život,
ale též počastovat peprnými nadávkami. Proto jen obtížně se daří vyřizovat obligatorní (finanční) záležitosti a neexistuje žádný záměr na údržbu domovního
komplexu apod. A ještě něco: pokud by chtěl někdo něco vyřídit např. na stavebním úřadě, musí mít doporučení téměř všech spolumajitelů, naopak úřad
musí pak seznámit všechny s rozhodnutím. Bohužel zákonodárce nám nechce
pomoci – snad čas změní generaci spoluvlastníků, ale nikoli zákonodárce.

MŘ

SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA
Občanské sdružení spotřebitelů Dtest spotřebitelům nabízí v rámci poradny
bezplatně:
z Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání
zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince. Poradenství je zdarma,
platí se pouze cena běžného hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009
Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod
z Publikace, např. tištěnou informační brožuru o marketingových praktikách

Uzávěrka č. 214
Uzávěrka č. 213 je v pátek 13. dubna 2012
do 10 hodin pro příspěvky dodané do podatelny MÚ,
v pondělí 16. dubna 2012 do 8 hodin ráno
pro příspěvky zaslané mailem.

prodejců na předváděcích akcích určenou převážně seniorům.
z Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových strán-

kách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků.
z Vzory – vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní

účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz),
http://www.dtest.cz/

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem kamarádům a přátelům za účast na pohřbu
pana Jiřího Mazánka dne 12.12.2011 a za kondolence.
Rodina Mazánkova

ZPRAVODAJ MČSTEþKA POD SKALKOU
Vydává MČsto Mníšek pod Brdy se sídlem MČstský úĜad Mníšek pod Brdy,
DobĜíšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IýO 00242748, tel. 318 541 911,
e-mail: mesto@mnisek.cz, jako nepolitický obþasník.
PĜíspČvky a inzerce jsou pĜijímány prĤbČžnČ na adresách
zpravodaj@mnisek.cz a inzerce@mnisek.cz, poštou nebo osobnČ na výše
uvedené adrese MÚ Mníšek.
Termín uzávČrky nového þísla je zveĜejĖován v sekci Aktuality
na www.mnisek.cz a na vývČsce v MÚ. PĜíspČvky nejsou honorovány,
nevyžádané se nevracejí, za obsah textĤ odpovídají autoĜi.
Redakþní rada: Petr BartĤnČk, Jana Buchtová, Ing. Petr Digrin PhD.,
Radim Hreha, Miloš Navrátil. Technická pĜíprava, jazyková korektura
a koordinace vydání: Mgr. Jarmila Balková.
Gra¿cké zpracování: KateĜina FekoĖová.
Tisk: Tiskárna Mníšek, RymáĖská 210, 252 10 Mníšek pod Brdy,
tel. 318 592 238.
Evidenþní þíslo periodického tisku MK E 12576.
Náklad 2 300 ks. Zdarma.
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Inzerce

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
Restaurace U Rytíře

Velkotržnice Lipence, Praha 5
přijme: KUCHAŘE/KU
pro jednosměnný provoz
pondělí–pátek, 8–17 hodin.

Požadujeme:
z vyučení a praxi v obo
oboru
ru
z praxi v kuchyni hotových jídel
z samostatnost, spolehlivost
spolehlivost
mobil: 777 661 111 po 14. hodině.
PRODEJ SLEPIýEK
Drĥbež þervený Hrádek, firma Dráb, opčt prodává slepiÿky snáškových plemen Tetra hnčdá a Dominant žíhaný, kropenatý, ÿerný,
žlutý a bílý.Slepiÿky pouze z našeho chovu! Neprodáváme kuĝice,
ale slepiÿky tčsnč pĝed snáškou.
Stáĝí slepiÿek 18-20 týdnĥ, cena 138-152 Kÿ/ks, starší 20 týdnĥ 158 Kÿ/ks.
Prodej se uskuteÿní: ve stĝedu 21. bĝezna 2012,
Mníšek pod Brdy – u autobus. garáží firmy M.Uher – v 16.20 hod.
Pĝípadné bližší informace: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.

NABÍZÍM PEDIKÉRSKÉ SLUŽBY!
Provozovna Nádražní 487, Mníšek pod Brdy, telefon 722 731 252.
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KUěÁCI – ODVYKNETE!!! tel.: 224 214 617, 604 207 771
HRA NA KLAVÍR
Výuka hry na klavír, klavírní doprovod sólistĥ.
Uralská hudební škola (Rusko). Možnost dojíždční za studenty.
Výuka v ÿestinč, ruštinč, angliÿtinč. Natalia Fofanova, Davle.
Kontakt: Mobil: +420 606 570 346; www.piano-lessons-prague.com
Kontakt: 777 593 155
REFLEXNÍ TERAPIE, MASÁŽE, BIOPTRONOVÁ LAMPA
Petra Zedníÿková – akreditovaná masérka,
V lipkách 1735 (Sluneÿní 1119), Mníšek pod Brdy.
Mobil: 725 640 261, 603 922 766, www.ella.sdeluje.cz

Inzerce
Cytas, spol. s r. o.
VÝPOÿETNÍ TECHNIKA
Služby î Kopírování, …
Opravy a Prodej: PoĀítaĀĪ, NotebookĪ, PĢíslušenství
Služby î Stavební a zemní práce, …
Tel.: 318 590 673, Mob.: 602 226 206
Pražská 16 Mníšek pod Brdy
cytas@cytas.cz, www.cytas.cz
PO – PÁ 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
SO 8:00 – 12:00

Auto Pecka DobĢíš
servis vozĪ Renault
Ȼ pravidelné servisní prohlídky

Ȼ diagnostika, elektrikáĢské práce

Ȼ servis klimatizací, laserová geometrie
Ȼ náhradní vozidlo 297,- KĀ/den
Ȼ po dohodď „opravy na poĀkání“
PĢíbramská 854, www.auto-pecka.cz
tel.: +420 318 522 557, +420 603 263 857

KK î STAVEBNÍ PRÁCE
z zednické práce od A do Z

z rekonstrukce koupelen

z zateplení, fasády

z bytová jádra

z štukování, zdďní

z výkopové a zemní práce

z obklady, dlažby

z malíĢské práce

z oplocení, gabiony

a jiné

kontakt: Lucie Kindlová, ÿernošice
Petr Kindl, ÿernošice
e-mail: BIMBONN@seznam.cz

605 042 530
776 260 144

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

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@komwag.cz, www.komwag.cz
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Inzerce

Firma WAMAG, spol. s r.o.
v Mníšku pod Brdy

pĢijme zamďstnance na pozice

Buďte akční celé jaro

• VEDOUCÍ KONSTRUKTÉR

Požadujeme: VŠ strojní, znalost CAD systémĪ
a angliĀtiny, praxe.

• NÁKUP/LOGISTIKA

Požadujeme: SŠ technického smďru,
znalost MS OfÀce a angliĀtiny.
Jarní servisní prohlídka od 19. 3. do 29. 4. 2012 pro Váš vůz ŠKODA
Začněte novou sezonu s profesionální péčí a budete celé jaro k nezastavení.
Přijeďte s Vaším vozem na jarní servisní prohlídku ŠKODA a získejte jistotu,
že se na něj můžete spolehnout, ať už Vaše cesty povedou kamkoli. V případě
nalezení závady Vám naši specialisté nabídnou opravu za skutečně výhodné ceny.
Nenechte si ujít také zajímavou nabídku ŠKODA Originálních dílů a příslušenství.
ŠKODA Service®
ŠKODA Originální díly®
ŠKODA Originální příslušenství®
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
FEMAT, spol. s r.o.
Vrážská 1562/24a
153 00 Praha 5
Tel.: 800 400 497
Tel.: 242 438 910
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www.femat.cz

ŠKODA doporučuje
Castrol EDGE Professional

Nabízíme: zázemí mezinárodní spoleĀnosti,
zajímavou práci.

Kontakt: 602 370 670,
info@wamag.cz, www.wamag.cz

Inzerce

Nabízí kompletní péči o pleť a celé tělo, s použitím špičkové
profesionální kosmetiky od renomovaných firem:
GERMAINE DE CAPUCCINI -španělská prof. kosmetika
CANNADERM – kosmetika obsahující konopí
NOVINKA kyslíková terapie – přístroj OXYSKIN
Ƚ několik druhů kosmetických masáží,
včetně mikromasáže očního okolí
Ƚ kosmetické ošetření profesionálním LASEREM
Ƚ líčení
Ƚ depilace teplým voskem
Ƚ manikúra – P. SHINE, parafínové zábaly
Ƚ modelace nehtů UV gel + francouzská manikúra
Ƚ PEDIKÚRA, péče o nohy
Ƚ MASÁŽE těla + zábaly
Ƚ čokoládové ošetření
Ƚ masáž těla lávovými kameny
Ƚ medová masáž
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv Salonu Venuše
Mníšek pod Brdy, sídliště Pod Skalkou, čp. 553
Tel: 720 256 874

Restaurace/penzion/školicí stĜedisko
Spálený mlýn vás zve:
30. 3. – 1. 4. 2012
Víkend vegetariánských,
bezlepkových a tradiþních
postních jídel s anketou
o nejchutnČjší jídla,
která budou zaĜazena
do stálého jídelního lístku

8. 4. 2012
Vernisáž vyĜezávaného
svatebního trĤnu spojená
s výstavou autorky, výtvarnice
Michaely BartoĖové.
Využijte možnosti posadit
se na trĤn urþený jinak
jen pro slavnostní pĜíležitosti.

21. 4. 2012
Mistr sushi Marek Hora vaĜí
a tvoĜí na Spáleném mlýnČ.
ZaruþenČ þerstvé sushi od toho
nejpovolanČjšího a pĜitom
za venkovské ceny!
Objednávky s pĜedstihem
na tel.: 734 848 749.

Více o našich pravidelných akcích na www.spalenymlyn.cz
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Kola

Štorek

po – pá 8
čt
8
so
8
ne
14

–
–
–
–

18
20
12
17

(duben–srpen)

řevnice

jízdní kola
I

příslušenství I náhradní díly

Komenského 92, Řevnice, tel.: 257 721 313
e-mail: info@kola-sport.cz

www.kola-sport.cz
KOLA
I
I

horská I trekingová
silniční I dětská

SERVIS
I
I

platební karty
splátkový prodej bez navýšení

I

perfektní předprodejní
příprava kol

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