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městečka pod
pod Skalkou
městečka
Skalkou
Srdečné pozvání ke Skalecké pouti Přátelé,
Pomalu se blíží prázdniny, doba
odpočinku, volna našich dětí a již
tradičních kulturních akcí ve městě.
Mezi nejvýznamnější a největší jako
obvykle patří Skalecká pouť, na kterou bych vás tímto rád pozval.
Letos, stejně jako v minulém roce,
chceme zopakovat věci úspěšné
a vyzkoušet něco nového. Trh se
opět přesune do prostoru hlavní
silnice, aby bylo dost místa a nikdo se nemusel mezi stánky „mačkat“. Náměstí se tedy v sobotu pro
průjezd uzavře od Čisovické ulice
až po odbočku k poště. Autobusy
a auta budou jezdit v náhradní
trase stejně jako v minulém roce.
A na co se můžeme těšit?
Všichni se těšíme z návštěvy
mons. biskupa Václava Malého,
který bude celebrovat dopolední
venkovní mši svatou před kostelíkem. Mezi hlavní magnety odpoledního programu zase bude určitě patřit skupina Kryštof se svým

frontmanem Richardem Krajčem.
Vystoupí na hlavním pódiu ve více
než hodinovém programu. Jistě si
vzpomenete na seriál „Znamení koně“ nebo „Nemocnice kraji
města – nové osudy“, kde Richard
Krajčo hrál jednu z hlavních postav. Tyto a další seriály (například
„Vodáci“), doprovázela hudba
skupiny Kryštof.
V průběhu sobotního dne se opět
potkáte s mažoretkami z pražského klubu „Majorettes Golden
Prague“, které nám v několika vystoupeních představí zcela nové
sestavy. V minulém roce se mažoretky těšily velkému aplausu.
Závěrem vás chci pozvat na nedělní
Neckyádu k Zadnímu rybníku a na
novinku - speciální sobotní prohlídku otevřené Poustevny na Skalce
s výjimečným sousoším Pieta.
S přáním pěkného léta
Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

přiblížil se opět významný svátek
křesťanské světice Marie Magdalény a s ním i tradiční Skalecká pouť.
V sobotu 16. července ráno vyjdeme v procesí od kostela sv. Václava
v Mníšku pod Brdy. Bude nás provázet zpěv poutnických písní až
k samé kapli na Skalce.
Není to dlouhá cesta ve srovnání s putováním např. na Svatou Horu, na Velehrad nebo do
Santiaga de Compostela, ale při
pouti nejde jen o překonání velké vzdálenosti. Někdo dokonce
namítne: Má vůbec pěší putování smysl v době rychlých dopravních prostředků? Určitě má,
protože poskytne mimo jiné příležitost změnit stereotyp života,
nad lecčím se zamyslet, pohovořit nebo být úplně sám a zticha.
A hlavně se dobře připravit na
slavení mše svaté.

Přeji vám, přátelé, abyste se letos
na pouti příjemně zotavili a využili
všech příležitostí, které nám program nabídne. Vždyť doprovodný
program ve městě je opravdu pestrý a jistě dobře podtrhne radost
z pouti. Tečku za poutí nabídne nedělní koncert v kostele sv. Václava,
na který vás rovněž srdečně zvu.
Kéž se pouť vydaří a je k povzbuzení nám, všem organizátorům
i mnohým přespolním, kteří přijedou na návštěvu.
P. Jan Dlouhý, farář

NEDĚLE 17. ČERVENCE

SOBOTA 16. ČERVENCE
7.30 K účasti v poutním procesí svou hrou zve soubor :||:RITORNELLO:||:
8.00 Odchod procesí na Skalku
10.00 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
12.15 Vernisáž výstavy RICHARDA PACHMANA
13.00 koncert MUSICA PODBERDENSIS
9.00 – 16:00 bude mimořádně zpřístupněna Poustevna
Pódium na náměstí
14.30 Tereza Mlejnská, Jana Pommová, Alžběta Nová, Kryštof Porteous
- vítězové pěvecké soutěže Brdský kos 2011
16.00 koncert skupiny KRYŠTOF
17.30 Vystoupení mažoretek MAJORETTES GOLDEN PRAGUE
18:00 koncert skupiny BŮHVÍ
moderují Vlaďka Pirichová a Martin Hrubý
21.00 Pouťová zábava v Sokolovně - hrají ŽAKEŘI

Po světě jsou rozeseta nejrůznější poutní místa, která vznikla
nějakým mimořádným zážitkem
či událostí. A lidé tam pravidelně
chodí, protože je jim tam dobře,
tak jako nám na Skalce, když z vyhlídky pozorujeme vzdálený ruch
města a silnice a celý ten krásný
kraj od východu až na západ.

10.00 DOBRODRUZI - divadelní představení pro děti ve farní zahradě
14.00 2. MNÍŠECKÁ POUŤOVÁ NECKYÁDA na Zadním rybníce
Plavidla všeho druhu, vodní soutěže. Hrátky na vodě i na souši,
aquazorbing, zajímavosti, zábava, občerstvení.
Hraje TŘEHUSK
18.30 KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY v kostele sv. Václava
Tomáš Flégr, varhanní mistr,
Jana Koucká-Bínová, sopranistka
Státní zámek Mníšek pod Brdy zve na dva prohlídkové okruhy.
Pro rodiny s dětmi je připravena speciální Loutková prohlídka
s hračkami i loutkami v životní velikosti. V sobotu a neděli zdarma
prohlídka výstavy panenek v historických kostýmech.

24hodinová pohotovostní linka Městské policie: 737 274 227

Všem řidičům děkujeme za ohleduplnost a pozornost.

24hodinová Rychlá zdravotnická pomoc: 155

Zprávy z radnice

Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
RM stanovila výši úhrady nákladů obce spojených se svatebním obřadem
konaným mimo obřadní síň Městského úřadu Mníšek pod Brdy, v Barokním areálu Skalka, na částku 2 500,- Kč, a to s účinností k datu 20. 4. 2011.
Na žádosti podané před tímto datem se navýšení nevztahuje.
RM stanovila cenu za reklamu v sekci „Svatby“ na internetových stránkách města
ve výši 500,- Kč/rok/varianta 1 a ve výši 1 000,- Kč/rok/varianta 2.
V souladu se zákonem 137/2006 Sb. rada města na základě doporučení výběrové komise rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „REVITALIZACE
NÁMĚSTÍ F. X. SVOBODY V MNÍŠKU POD BRDY“ a vybrala jako vítěznou firmu
SATES ČECHY, s.r.o. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
V souladu se zákonem 137/2006 Sb. rada města rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „Oprava výtluků po zimě na komunikacích v Mníšku pod
Brdy“ a vybrala jako vítěznou firmu Dokas, s.r.o. Rada města pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
Na základě doporučení komise pro školství a vzdělávání RM souhlasila se zahájením projektu Začít spolu na Základní škole v Mníšku pod Brdy a pověřila starostu
přípravou potřebného rozpočtového opatření.
RM souhlasila se změnou půjčovní doby v období červenec – srpen takto:
půjčovní doba pro dospělé: ČT 8.30 – 11 / 12 – 18
půjčovní doba pro děti: ST 8 – 11 / 12 – 14.
RM schválila doplnění směrnice – Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (možnost podání přes e-podatelnu nebo datovou schránkou). Dále rada
města schválila možnost zamítnutí pořizování zvukového a audiovizuálního záznamu při jednáních.
RM souhlasila s výjimkou z vyhlášky O veřejném pořádku a povolila hudební
produkci při koncertu v amfiteátru Hostince U Káji Maříka dne 17. 6. do 24 hod.
Parkování vozidel povolila pouze v prostoru předzámčí.
RM na základě předložených nabídek vybrala pořizovatele Územního plánu
města Mníšek pod Brdy, a to Ing. arch. Zdeňka Kindla.
Všechna usnesení RM a ZM je možné nalézt na www.mnisek.cz.

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
TAJEMNICE – ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Přesto, že městská policie má hřbitov zařazen do své obhlídkové trasy a denně
jej prochází, v poslední době se zde neúměrně zvýšil počet krádeží a vandalizmu.
Jedná se nejvíce o krádeže či ničení květin, kytic, ozdobných předmětů a lampiček.
Žádáme všechny občany a návštěvníky hřbitova o spolupráci a vnímavost k jejich
okolí. V případě jakéhokoliv podezření volejte na telefon 158 nebo na pohotovostní
linku městské policie 737 274 227.

MĚSTSKÁ POLICIE MNÍŠEK POD BRDY
Obdrželi jsme opakované upozornění na případy, kdy převážně starší obyvatele
města obcházeli obchodní zástupci s telefony nebo s elektřinou či plynem. Varujeme všechny před přílišnou důvěřivostí a vpouštěním těchto neznámých osob do
bytů a domů. Můžete ohrozit nejen svůj majetek, ale i své zdraví. Vždy je jistotou nechat tyto osoby předložit průkaz, který je k zastupování firem (ČEZ, PRE, RWE apod.)
opravňuje. Rozhodně doporučujeme zavolat v případě jakýchkoliv pochybností
na Policii ČR, linka 158.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC
Silniční správní úřad upozorňuje řidiče a návštěvníky na organizační opatření vztahující se k pořádání Skalecké pouti, den sobota 16. 7. 2011. Jedná se o uzavírku
části silnice v úseku křižovatka Pražská – Čisovická (drogerie TETA) po křižovatku
Pražská – Skalecká (Česká pošta). Tento úsek bude uzavřen od 04.15 hodin do 22.00
hodin. Zastávky MHD/PID budou přesunuty před poštu. Dále bude od 02.00 hodin
do 23.00 hodin uzavřeno náměstí F. X. Svobody, kde bude ve spodní části umístěno
hlavní pódium. V úseku silnice od křižovatky ulic Skalecká – Dobříšská až po Sokolovnu, Dobříšská, bude omezena rychlost na 30 km/h.
2

Slovo starosty

VÁŽENÍ MNÍŠEČTÍ, RYMAŇŠTÍ
A STŘÍBRNOLHOTŠTÍ,
dnešní sloupek starosty bude trochu jiný, než
bývá zvykem. Spíše než místním věcem, jako je
stavba a oprava důležitých věcí ve městě a jeho
provoz, se budu věnovat změnám, které se na
nás chystají. Týká se to především legislativních
změn a dalších kroků, ať již vlády a parlamentu
naší země nebo vlády našeho kraje.
Jednou z hlavních věcí, které ovlivní chod našeho města, bude změna zákona o odpadech.
Zatím se mluví pouze o zdražování poplatků za
odvoz odpadů. Ano, skutečně - v návrhu tato
možnost je a některé obce ji bezesporu využijí.
Skutečná cena za odvoz odpadu se totiž pohybuje kolem 850 korun za občana. Rozdíl mezi
placenou částkou (500,- Kč) a skutečností doplácí město a např. Mníšek stojí ročně asi 2,5 milionu korun. Podobně to však dělají i jinde. Zvedání poplatku bude věc volitelná a záleží pouze na
obci nebo městě, zdali ji využije. Daleko důležitější změnou v tomto zákoně ale je, že postihuje
větší skupinu obyvatel. O tom se příliš nemluví,
přesto to má pro města zcela zásadní význam.
Dnes platí poplatek za popelnici jenom trvale
hlášení občané, a to za osobu, a chataři jen poplatek za chatu. Já zaplatím za sebe, ženu a dvě
děti ročně dva tisíce, chataři bez ohledu na počet osob v chatě pět set. Ostatní, kteří zde žijí v
bytech nebo rodinných domcích a nejsou trvale
hlášeni, neplatí nic. Těchto obyvatel je v našem
městě asi jeden a půl tisíce. Je velmi nespravedliP
D
vé, že nejvíce zaplatí ti, kteří na Mníšku žijí trvale.
Změnou zákona začnou odpady hradit i vlastníci
bytů, kteří v Mníšku trvale nebydlí a vlastníci rodinných domů, kteří jsou hlášeni jinde.
Druhou oblastí, o které se dnes již tolik nemluví, přestože je stále aktuální, je autobusová doprava. Začátkem letošního roku došlo ze strany
Středočeského kraje k rušení velkého množství
spojů. Jen díky úsilí mnoha obcí a měst se podařilo dopady neuváženého kroku významně zmírnit. Mníšku se tento krok prakticky vůbec nedotknul. Důvodem je to, že se naše město rozhodlo
doplatit autobusy ze svého. Krajský úřad ušetřil,
Mníšek prodělal několik stovek tisíc. Autobusy
jezdí tak, jak jsme zvyklí. Věc má však pokračování. Začátkem června Středočeský kraj vypověděl všem dopravcům smlouvy, které mají v kraji
zajišťovat dopravu. Výpověď dostala i doprava
pana Uhra. Výpověď je roční. Koncem května
2012 kraj přestane zajišťovat dopravu podle
dnešních pravidel a nová pravidla neexistují.
Připravte se, že do roka a do dne bude v tisku
probíhat velká diskuse o autobusech, kdy právě
města a obce budou označeny za ty, kdo brání
velkým „úsporám“ a znemožňují zavést „kvalitní“
autobusovou dopravu. Opak je ale pravdou!

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta

Zprávy z radnice

Z RADNICE
Zahájení rekonstrukce náměstí F. X. Svobody
První týden v červnu byla podepsána smlouva mezi městem Mníšek
pod Brdy a generálním dodavatelem rekonstrukce náměstí, firmou
Sates Čechy, s.r.o. Zároveň byla Regionálním úřadem Středočeského
kraje podepsána smlouva o čerpání potřebných dotačních prostředků.
Jak tedy bude probíhat vlastní fyzická realizace a jak se tato činnost projeví na provozu náměstí v letošním, případně příštím roce?
V tuto chvíli je akce rozdělena na tři etapy, z čehož první začne v týdnu
po Skalecké pouti. Bude se týkat především části za kostelem sv. Václava, kolem sochy F. X. Svobody. V tomto místě dojde k vyrovnání terénu, založení nových trávníků a záhonů, úpravě keřů, k ošetření stromů
a především k opravě všech cest včetně veřejného osvětlení. Cesty dostanou nový povrch z kamenné dlažby a cestička, která vede k pekárně
paní Jarolímkové, bude posunuta, aby neústila do křižovatky, ale aby
navázala na chodník před sochou sv. Jana Nepomuckého, kde vznikne nový přechod pro chodce. První etapa bude ukončena na podzim
a plynule na ni naváže etapa druhá. V této době nebude na náměstí
příliš mnoho omezení, pouze v části za kostelem počítejte s postupným
uzavíráním cestiček, tak jak bude postupovat jejich obnova.
Jednou z významných částí rekonstrukce je i výroba kopie sochy
sv. Jana Nepomuckého. Socha se bude vytvářet po celou dobu rekonstrukce náměstí a k jejímu osazení naproti polesí dojde až nakonec,
v květnu příští rok.
Do druhé etapy rekonstrukce patří část kolem autobusové zastávky
a tržnice. Je naplánována na podzim letošního roku a bude obsahovat
kompletní obnovu zbývající části kaštanové aleje včetně výsadby nových nebo uschlých kaštanů, opravu zbývající části chodníku mezi kaštany, rekonstrukci tržnice s novou kamennou dlažbou z řezané kostky
a úpravu trávníkových ploch. Počítá se i s lokálními opravami kostelní
zdi a založením nových záhonů růží. Mezi důležité části, které na podzim projdou rekonstrukcí, je i část náměstí za autobusovou zastávkou.
Zde dojde k vyrovnání terénu do pozvolného svahu, zatravnění, pokácení nevhodných a poškozených stromů a jejich náhradě novými. Centrem prostoru za zastávkou bude malý vodní prvek, o jehož vzhledu
budete moci rozhodnout i vy! V tomto čísle Zpravodaje najdete článek,
který je návodem, jak hlasovat a ovlivnit jeho vzhled.
Hlavní část druhé etapy bude ukončena před zimou. Třetí etapa,
do které patří změna parkování a rekonstrukce prostor před prodejnami, začne začátkem příštího roku a konec je plánován v květnu 2012.
O průběhu a změnách vás budeme průběžně informovat ve Zpravodaji
a na internetových stránkách města.
Petr Digrin, starosta města

Nové dětské hřiště - hledá se jméno
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se ve svém volném čase
podíleli na vzniku dětského hřiště v lokalitě Optrealu – rodinné domky
pod Skalkou. Jde skutečně o čin, který zaslouží uznání především pro
vytrvalost všech zúčastněných, kteří nepolevili a nakonec (po několika letech) uspěli a hřiště dnes stojí. Mrzí mě, že jsem se z pracovních
důvodů nemohl zúčastnit jeho slavnostního otevření, které proběhlo
4. června a přeji novému hřišti, aby bez újmy dlouho sloužilo svému
účelu. Ještě jednou díky všem. Hřiště ale nemá ještě své jméno, najděme ho společně! Vyhlašujeme anketu. Pište nám své návrhy na
pojmenování nových dětských radovánek na adresu soutez@mnisek.
cz. Prvních 5 nejpovedenějších názvů zveřejníme v polovině července
v anketě na stránkách města a poté proběhne hlasování. Věřím, že pro
hřiště vybereme to nejlepší jméno a těším se na to.
Petr Digrin, starosta města

Co nového se připravuje u základní školy?
Není to tak dlouho, co naše Základní škola Komenského 420 oslavila
50 let své existence. V době, kdy vznikala, to bylo skutečně moderní
a hlavně nové zařízení pro 600 dětí z Mníšku a okolí. Mníšek pod Brdy
měl tehdy asi 3 500 obyvatel a okolní vísky byly také mnohem menší.
Na tehdejší dobu to tedy byla skoro megalomanská stavba. Dnes můžeme jen poděkovat našim předchůdcům, že kapacita školy do dnešního

dne nemusela být nijak významně rozšiřována a prostor ve škole se dal
vždy přiměřeně adaptovat. Společně se školou později vznikla i školní jídelna a atletické hřiště se škvárovým okruhem, běžeckou rovinkou
a doskočištěm. Dnes je již školní hřiště v dost žalostném technickém
stavu a o jeho rekonstrukci se mluví léta, možná už desetiletí.
V letošním roce, díky podpoře z fondů Středočeského kraje, se s touto
rekonstrukcí začne. V první fázi je připravena kompletní obnova atletických běžeckých drah a to tak, jak je znáte např. z Dobříše. Hřiště získá čtyři atletické dráhy s umělým povrchem a běžeckou rovinkou pro
sprinty. Současně se počítá i s rekonstrukcí doskočiště, centrální plochy
hřiště a opravou plotu včetně nového zabezpečení vstupu do areálu.
Pokud bude vše dobře probíhat, rekonstrukce skončí ještě letos.
Aby však mohla tato stavba proběhnout a byl na ni dostatek finančních
prostředků (oprava atletického hřiště bude stát přes 4,5 milionu korun),
bude třeba odložit již plánované pokračování opravy dětského hřiště
uprostřed Nového sídliště. Tato oprava se tedy odloží na příští rok. Věřím, že se ale nikdo zlobit nebude a že se budou všichni těšit z nového
kvalitního sportoviště.
Petr Digrin, starosta města

Vodní prvek na náměstí – jak bude vypadat?
Rádi bychom vás všechny pozvali k hlasování a diskusi o novém vodním prvku na náměstí F. X. Svobody. V průběhu rekonstrukce našeho
náměstí dojde i k osazení této stavbičky za autobusovou zastávkou.
Jak bude vypadat? Ovlivněte to i vy, a to na internetové diskusi portálu města www.mnisek.cz. Zde bude koncem měsíce června umístěna
nová diskuse a anketa, včetně tří základních návrhů, jak by vodní prvek
mohl vypadat. Zkuste si vybrat nebo přispějte do diskuse. Těšíme se na
vaše podněty.
Miloš Navrátil, odbor kanceláře starosty

Díky zodpovědným občanům ušetřilo naše
město životnímu prostředí řadu surovin
Naše město už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé
spotřebiče – mimo jiné televize a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky
tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám
poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje
sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení.
Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy
osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody
z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování iniciovala
společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný
odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových
monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku
finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce
odpadu.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 212 televizí
a 120 monitorů. Tím jsme uspořili 50 kWh elektřiny, 979 litrů ropy,
248 775 litrů vody a 2 233 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 13 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných
odpadů o 50 tun. Když si uvědomíme, že například osobní automobil
vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie,
jsou to impozantní čísla.
Přestože studie byla zaměřena pouze na televizory a monitory, přínos
pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnice nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do sběrného
dvora.
Vlastimil Kožíšek, místostarosta
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Zprávy z radnice
Nová školka na sídlišti Eden
Mnozí se ptáte, jak to vypadá s připravovanou kruhovou školkou
na sídlišti Eden. Kdy bude otevřena? Jakou má kapacitu? Kdy ji začnou
navštěvovat první děti?
Stavba, kterou na základě smlouvy mezi městem a investorem
nových bytovek staví firma PSJ,
začíná dostávat finální podobu a
vypadá to, že se vše chýlí ke konci. Zdání však přece jenom trochu
klame. Vlastní stavba kruhové
školky je skutečně před dokončením. Dnes se pokládají podlahy v nové třídě, osazují vypínače
a montuje osvětlení. Než však bude možné školku skutečně uvést do
provozu, je třeba ujít ještě pořádný kus cesty.
Především bude třeba připravit zahradu kolem budovy, která by měla
být na podzim. Čeká nás stavba oplocení, branek, zahradního domku
a především úprava terénu, výsev trávy a výsadba stromů. Nezbytné je
i vybavení zahrady pískovištěm a nějakou tou průlezkou a hračkou.
Dalším úkolem, který už zajišťuje město ze svého rozpočtu, je nákup
vlastního vybavení školky. Mezi nejzákladnější bude patřit vybavení výdejny jídel (kuchyně v této školce není), pořízení nových lehátek pro
spaní dětí, jídelních stolků, koberců, vybavení šaten a samozřejmě nákup nezbytných hraček. Bez základního vybavení a připravené zahrady
nelze školku ani zkolaudovat, natož pak provozovat.
Vybavování školky by mělo začít v létě a na podzim letošního roku
a následně bude třeba i zaměstnat potřebný počet nových učitelek
a dalších pracovníků. S otevřením a zahájením provozu počítáme začátkem příštího kalendářního roku, a to podle toho, jak rychle se podaří školku vybavit a obsadit potřebnými pracovníky. Dnes ještě není
rozhodnuto o tom, zdali bude školka samostatná, či ji zastupitelstvo
našeho města zařadí pod některé ze stávajících školských zařízení. Při
přijímání nových 25 dětí, pro které se školka připravuje, však bude opět
platit, že ti, kteří jsou v Mníšku trvale hlášeni, dostanou přednost.

Petr Digrin, starosta města

Svatby jako novinka na stránkách města

prezentace z oblasti gastronomie, ubytování, fotografování, dopravy,
svatebních salonů, ale např. i koně nebo kočáry apod.
Nabízíme všem zájemcům, kteří by chtěli mít zveřejněnu svou prezentaci na svatebních stránkách, aby nás kontaktovali. Jednoduchý odkaz na www poskytovatele služeb je zpoplatněn symbolicky částkou
500 Kč/rok. Vložení speciální svatební prezentace s odkazem na www
poskytovatele pak částkou 1 000 Kč/rok. Těšíme se na spolupráci a budoucím novomanželům přejeme správné vykročení do nového, společného života.
Miloš Navrátil, odbor kanceláře starosty
Miluše Balíková, odbor vnitřních věcí – matriční úřad

Poděkování
Sbor pro občanské záležitosti děkuje firmě Hamé, a.s., která se
i v letošním roce stala laskavým sponzorem při vítání nových občánků města.

Výstavba vodovodu a kanalizace
ve Stříbr né Lhotě
Již od poloviny února letošního roku probíhá výstavba vodovodu
a kanalizace ve Stříbrné Lhotě. Byly již provedeny hlavní řady
a většina přípojek, a to od bývalé pojišťovny směrem ke konečné autobusu a dále k místní restauraci, kde byly práce přerušeny
a zahájeny směrem od ,,Křížku“ zpět, kde se řady propojí.
Ve dnech 23. 5. - 17. 6. 2011 byly práce přerušeny z naléhavých
důvodů dodavatelské firmy, stavba uklizena a vyčistěna. Termín
dokončení části této výstavby zůstává stále 07/2011.
Začátkem června byl vydán kolaudační souhlas pro oblast Kvíkalka - vodovod a kanalizace. Tímto okamžikem je možné připojení
na vodovod a kanalizaci. Pro používání je nutné zaplacení všech
poplatků, tj. části přípojky od řadu na hranu pozemku a zhodnocovací poplatek.
V oblasti Hladového vrchu je připojen přívod elektrického proudu,
čekáme na revizní zprávu elektro, montáž elektroměru a následné
vydání kolaudačního souhlasu. Poté je možné připojení na vodovodní a kanalizační řad a zaplacení příslušných poplatků.
Koncem května a začátkem června byla provedena oprava komunikací v majetku města. Rozsah prací byl dle finančních možností
a výstavby kanalizace prováděn převážně ručně, jen v některých
místech s větším rozsahem poškození bylo použito frézování
a strojní pokládka asfaltu.

V posledních třech letech se v našem městě konalo 320 svateb. Zajímavá místa, jedinečné lokality Státního zámku Mníšek pod Brdy a jeho zahrady, genius loci Barokního areálu Skalka a vstřícné a ochotné jednání
- to vše láká stále více snoubenců uzavřít sňatek právě v našem městě a
okolí. Vždyť od roku 2001 se jedná o více jak čtyřnásobný nárůst! Proto
jsme se rozhodli ještě více zjednodušit přístup k informacím, a to nejlépe vzdáleným přístupem.
Na internetových stránkách města je pro tyto účely zcela nově zřízena
samostatná sekce „SVATBY“. Pod tímto odkazem je záměrem zveřejnit,
soustředit a zpřehlednit všechny potřebné informace určené snoubencům, zájemcům o uzavření manželství v našem městě. K tomuto účelu
byla zřízena též kontaktní e-mailová adresa svatby@mnisek.cz.
Jako součást těchto nových souhrnných informací je zřízena také paralelní komerční sekce, kdy na jedné straně jsou podány informace matričního úřadu a na druhé straně informace o službách firem a společností, poskytovaných na území města nebo v obcích našeho správního
obvodu. Najdete tam postupně, dle zájmu provozovatelů těchto služeb,
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Jan Junek, odbor správy majetku a investic
Jaroslav Bednář, odbor správy majetku a investic

Olympiáda Mikroregionu Mníšecko
Poslední prázdninová sobota bude současně premiérou Olympiády Mikroregionu Mníšecko. Dne 27. 8. 2011 od 14.00 hodin budou na hřišti
v Čisovicích soutěžit smíšená družstva ze všech obcí našeho mikroregionu, a to v celkem čtyřech spíše legračních disciplínách. Pro zábavu
bude též občerstvení, koně, skákací hrad, trh a další. Večer pak bude
venkovní rozlučková zábava s muzikou.
Zveme všechny obyvatele na zábavnou rozlučku s prázdninami.
Za přípravný výbor zvou:
Zuzana Kuthanová, předsedkyně MM, starostka obce Čisovice
Petr Digrin, místopředseda MM, starosta města Mníšek pod Brdy
Markéta Hanáková, místostarostka obce Klínec

Informace občanům
Doporučení seniorům
Starší lidé se často stávají terčem zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků i násilníků. Zranitelnější jsou i v silničním provozu. Policie ČR v rámci preventivního
působení seznamuje občany dříve narozené s některými preventivními projekty
a programy. Jedním z nich je i preventivní projekt „(Ne)Bezpečný věk“, který je
právě určen seniorům. Budeme vám postupně z něj předávat základní rady a doporučení, jak předcházet rizikovým situacím a možnému nebezpečí. Když víte,
co vás může ohrozit, máte větší šanci se nebezpečí bránit.
Jak se chránit před okradením
Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce vždy odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.
Peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky nebo nákupní tašky.
Kabelku nebo tašku přes rameno nenechávejte viset, ale mějte ji stále na očích
a chraňte ji rukama na boku nebo na břiše.
Kabelku nebo tašku pokládejte v obchodech na police a nenechávejte ji v nákupním vozíku. Nikdy ji neodkládejte s oděvem v šatně kina, divadla, restaurace, ani v čekárně u lékaře či na úřadech.
Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení
může proběhnout bez povšimnutí.
Když v tramvaji, autobusu či metru čtete, mějte své příruční zavazadlo pořád
pod kontrolou.
Ve vlaku si vybírejte kde, kde už sedí další cestující a nenechávejte svá zavazadla bez dozoru.
Při výběru peněz z bankomatu si hlídejte soukromí. Dávejte pozor, jestli vás
někdo nesleduje příliš zblízka. Vybírání z bankomatů uvnitř bank či spořitelen
je spolehlivější. Na ulici doporučujeme vybírat peníze za asistence někoho,
koho znáte a důvěřujete mu.
Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, nepůjčujte
cizím lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podomním prodejcům.
Jak zabezpečit majetek
Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vždy, když opouštíte domácnost,
když jdete třeba jen na chvíli k sousedce nebo na krátký nákup. Pootevřená
balkónová okna nebo větrací okénka jsou pro zloděje-bytaře velkým lákadlem. Venkovní, bytové a balkónové dveře v noci zamykejte, i když jste doma.
Bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních dveří nebo různých mechanických zábranných prostředků, jako jsou např. bezpečnostní štít a profilová
cylindrická vložka, vrchní přídavný zámek, příčná a celoplošná dveřní závora,
pojistka dveřních závěsů jako zábrana proti vysazení dveří.
Okna lze opatřit různými typy mříží apod. Moderní technika nabízí také využití
domácího videotelefonu s elektronickým ovládáním vstupních dveří (např. u
rodinných domků, v nové panelové výstavbě).
Opouštíte-li byt nebo dům na delší čas (např. jedete na chatu nebo rekreaci),
nezatahujte rolety a žaluzie, nevypínejte přívod elektřiny. Snažte se udržovat
dojem, že jste stále přítomni. Vhodná je výpomoc mezi sousedy, mohou vám
byt kontrolovat a pravidelně vybírat schránku.
Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí
světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi apod. Opět tak vytváříte zdání, že
jste doma.
Pro případ, že byste přesto byli vykradeni, je vhodné mít vyfotografovány cenné věci, sepsána výrobní čísla apod. Tyto informace pomohou policii v pátrání
a usnadní vaše jednání s pojišťovnou při likvidaci pojistné události. Stejně postupujte i u zabezpečení rekreačních obydlí.
Nezapomínejte zamykat svůj automobil. Můžete ho vybavit přídavným zařízením pro uzamčení řadicí páky nebo volantu. Je možné si opatřit i elektronické
alarmy či imobilizéry zapalování.
nprap. Zdeněk Chalupa,
tiskový mluvčí PČR Praha-venkov

Služby 1. SčV zákazníkům
ROZESÍLÁNÍ INFORMAČNÍCH SMS

Kromě informací o odstávkách a haváriích vody zde dostanete i veškeré obchodní informace.

REZERVAČNÍ SYSTÉM PRO NÁVŠTĚVY
Novou službou je rezervační systém pro návštěvy v zákaznickém centru. Využívat této služby může každý odběratel, který má přístup na internet. Může se
pak objednat k návštěvě na určitý termín a mailem dostane závazné potvrzení
rezervace.
„Rezervační systém je možné využít pouze mimo návštěvní dny, to znamená
v úterý a ve čtvrtek. Způsob rezervace je velice jednoduchý a zaručí zákazníkovi
vyřízení záležitosti bez čekání ve frontě,“ uvedla mluvčí 1. SčV Kristina Blaszczyková. K objednání návštěvy odběratel využije webové stránky naší společnosti
www.1scv.cz. Dalšími výhodami nové služby je zaručení přítomnosti odborného
referenta, pokud je ho k jednání třeba. Ten je navíc dobře připraven, protože dopředu ví, co je třeba řešit. Zákazník tak své záležitosti vyřídí rychle, bez zbytečného čekání a v termínu, který se mu hodí.
Společnost 1. SčV má nyní v provozu zákaznické centrum v Příbrami a další kontaktní místa jsou v Říčanech, Sedlčanech, Mníšku pod Brdy, Českém Brodu a Jesenici.
Vaše dotazy zodpoví: Kristina Blaszczyková, tisková mluvčí 1. SčV, a.s.
tel.: 318 622 631, mob.: 602 479 451, asistentka@1scv.cz

Nebezpečné bolševníky
Opět v některých lokalitách v Mníšku a okolí dorůstá bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum). Styk s touto rostlinou přináší velká zdravotní rizika.
Celá rostlina obsahuje nebezpečné fotoaktivní látky, které po potřísnění pokožky a následném ozáření UV paprsky způsobují závažné zdravotní komplikace.
Potřísnění šťávou z bolševníku s následným osluněním vyvolá do 24 hodin na
postižených místech tvorbu puchýřů. Zasažená pokožka se špatně hojí a následky v podobě pigmentových skvrn a zvýšené citlivosti na UV záření přetrvávají
mnoho měsíců. U citlivějších osob dochází ke kožní reakci už při pouhém dotyku
s listem. Jelikož jsou to rostliny šťavnaté, dochází při likvidaci křovinořezy k rozstřiku šťáv do širokého okolí a je proto nezbytné použít ochranné pomůcky proti
zasažení obličeje a vdechnutí. Ochranný oblek z bavlny není doporučen pro její
nasákavost. Tato nebezpečí nelze podceňovat.
Konkrétní metody hubení bolševníku vycházejí z faktu, že bolševník je víceletá
bylina, která v případě mechanického poškození rychle regeneruje z hlavního
kůlového kořene a která po odkvětu sice odumře, ale vytváří velké množství semen přetrvávajících v půdě po dobu několika let.
Přesekávání kořenů se provádí rýčem. Kořeny se přerývají brzy na jaře, případně
opakovaně v létě. Kořen by měl být přerušen alespoň 10 - 15 cm hluboko. Vyryté
části kořene s listy se ničí vysušením. Tato metoda je velmi účinná na listové
růžice nových počínajících porostů. Je sice pracovně náročnější, ale ekonomicky
i po stránce zdravotních rizik jednoznačně nejvýhodnější.
Sečení porostů lze provádět prostřednictvím kosy nebo křovinořezu na velkých
plochách. Rostliny po zásahu rychle regenerují, zamořené plochy se proto musí
kosit minimálně 2x během vegetační sezóny.
Při odstraňování pouze kvetoucích částí rostlin je třeba mít na zřeteli, že v době
květu okolíků na postranních větvích jsou již na hlavním vrcholu založena semena schopná dozrání i po jeho odseknutí. Proto se polozralá květenství neponechávají na místě, ale je nutné je bezpečně ničit (např. spálením). Tyto zásahy je
však nutno opakovat několik let po sobě dokud se rostliny vyskytují.
V případě zjištění, že došlo k nedodržení povinnosti fyzické nebo právnické osoby omezovat výskyt a šíření invazních druhů rostlin, k nimž bolševník patří, může
být fyzická osoba postižena pokutou až 30 000 Kč, právnická osoba až 500 000
Kč a při nezjednání nápravy dalšími finančními postihy dle zákona.

Vladimír Smetana (redakčně kráceno)

inzerce

Již pátým rokem mají zákazníci 1. SčV, a.s. možnost dostávat důležité informace
o provozu vodovodních sítí prostřednictvím SMS přímo do svých mobilních telefonů. Zatím o tuto službu projevilo zájem celkem 1 414 odběratelů. Kromě textových zpráv se další možností stalo zasílání informací formou hlasové zprávy.
„Občané na Příbramsku a v některých částech regionu Praha-východ tímto způsobem již pátým rokem dostávají včas informace o plánovaných odstávkách i
o neplánovaných opravách havárií vodovodního řadu,“ uvedla tisková mluvčí
vodohospodářské společnosti 1. SčV Kristina Blaszczyková. Prozatím se o službu
přihlásilo 6,9 procenta z celkového počtu 20 390 smluvních zákazníků. Za dobu
provozu společnost rozeslala celkem 7 547 textových zpráv.
Rozesílání informací prostřednictvím hlasových zpráv je dalším rozšířením služeb pro odběratele. „Tady jsme mysleli především na starší obyvatele, kterým
mnohdy činí potíže přečíst drobná písmenka SMS zprávy na displeji telefonu. A
samozřejmě na nevidomé či jinak zrakově postižené občany,“ vysvětlila mluvčí.
Noví zájemci o tuto službu se mohou zaregistrovat buď na webových stránkách
www.voda-info.cz nebo zasláním SMS ve tvaru VEOLIA na číslo 720 001 112.
Kromě toho je samozřejmě v provozu i klasická telefonní zákaznická linka
800 454 545, na kterou je možné volat nepřetržitě 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.
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Škola
Elektronické soutěže na ZŠ

Primární prevence na ZŠ Mníšek pod Brdy

Již v loňském roce se žáci naší školy účastnili
1. ročníku elektronické soutěže „Finanční gramotnost“, která je základní gramotností pro život nezbytnou stejně jako znalost čtení, psaní
a počítání. Přestože šlo pouze o zvídavý pokus
vyzkoušet něco nového, dosáhli velmi dobrých
výsledků. V letošním roce vstoupili žáci do soutěže již s určitými zkušenostmi a přípravou.
Školní kolo 2. ročníku soutěže „Finanční gramotnost“ se týká téměř každého žáka 2. stupně
(pokud je v termínu soutěže přítomen ve škole).
Jedná se samozřejmě o dobrovolnou akci, ale
vzhledem k tomu, že děti upřednostňují práci
na počítači před písemnou podobou testování, nestává se, že by někdo nechtěl poměřit
své znalosti z oblasti běžného života – bankovky, složenky, jednoduché úroky… Nejsou to
pouze správné odpovědi, ale i čas testu, které
vyberou tři nejlepší soutěžící, kteří následně
postoupí a reprezentují školu v okresním kole.
V letošním roce byli nejúspěšnější Michal Veselý
z 8. A, Anna Boonmeemaková z 9. A a Jan Zamazal z 8. B. Po vítězství v okresním kole postoupili
do kola krajského, kde se umístili na krásném
3. místě. Od vítězné školy nás dělilo pouhých
33 sekund. Je nutné upřesnit, že na počátku
soutěže bylo 425 škol/21031 testů z celé ČR
(43 škol/2359 testů ze Středočeského kraje).
Stejným způsobem se naši žáci zapojili i do
1. ročníku elektronické soutěže „SAPERE - vědět,
jak žít“, která prověřuje znalosti v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy. V okresním kole reprezentovali školu Miroslav Klibani
z 9. A, Barbora Lovecká z 6. A a Denisa Kamenická z 9. A. I tito žáci po zaslouženém vítězství
v okresním kole postoupili do krajského kola,
kde se umístili na 8. místě. Soutěže se zúčastnilo
281 škol v ČR (26 ve Středočeském kraji).
Mgr. Hana Kedajová

Primární prevence probíhá na naší škole v průběhu celého školního roku již od třetího ročníku.
Škola pravidelně spolupracuje s neziskovou organizací Prev-centrum, jejíž programy se soustřeďují
na primární prevenci užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Ve tříhodinových
blocích žáci diskutují o problémech, které je tíží, nebo se zabývají otázkami, které je zajímají.
Do jednotlivých tříd většinou chodí stále stejné lektorky, takže se s dětmi již znají a mají jejich důvěru.
Na konci bloku mohou děti anonymně napsat své otázky a domluví se na příští téma.
Škola dále spolupracuje se společností Elrond. Její lektoři, Mgr. Eva Burdová a Ing. Luboš Halenkovský,
učí žáky v 6. ročníku, jak předcházet šikaně. Důležité je, že žákům poradí, jak se chovat v případech, kdy
jim někdo ubližuje nebo kdy jsou svědky toho, že někdo ubližuje někomu jinému, slabšímu, kam se
v takových případech mají obrátit, na jaké telefonní číslo zavolat.
V 7. ročníku se žáci dozvědí informace o zdravém životním stylu, především o poruchách příjmu potravin. Bulimie a anorexie se stávají problémem především u děvčat tohoto věku, a proto je nutná hlavně
prevence a osvěta. Zajímavé a poučné vyprávění lektorů doplní odstrašující fotografie.
V 8. ročníku si žáci prakticky vyzkoušejí resuscitaci. Poznají, jak namáhavé a vyčerpávající je poskytnout někomu první pomoc, jaký je rozdíl mezi stlačováním ženského a mužského hrudníku, naučí
se, kolikrát a v jakém tempu je potřeba hrudník stlačit. Je všeobecně známé, že děti jsou schopné na
rozdíl od dospělých správně první pomoc poskytnout a tím zachránit člověka.
Téma kyberšikany a netikety (etiketa na internetu) je probíráno především v 9. ročníku. Žáci jsou zvyklí
téměř všechny informace hledat na internetu. Bohužel tam také umísťují osobní údaje, které mohou
být kdykoli zneužity. Některé tyto citlivé údaje se už nikdy nedají smazat. Proto navazují na tyto přednášky také bloky vedené panem JUDr. Karlem Kašparem a paní PaeDr. Zdeňkou Kašparovou o právním
vědomí a o následcích nedodržování zákonů. Do této doby jsou za děti zodpovědni rodiče, a je proto
potřeba připravit žáky na dospělost i po právní stránce.
Ing. Dana Dalešická, školní koordinátor primární prevence

Návštěva MÚ
Stalo se již tradicí, že žáci 6. ročníků každoročně
navštěvují v rámci výuky výchovy k občanství
Městský úřad v Mníšku pod Brdy.
Tentokrát se děti vypravily na úřad 31. 3. 2011 a již
dopředu měly připraveny otázky pro pana starostu, který na množství dotazů ochotně odpovídal
a těm nejaktivnějším v závěru rozdal propagační
materiály. Beseda se týkala různých oblastí života našeho města, nejvíce však děti zajímalo řešení problémů týkajících se životního prostředí.
Děti se setkaly také se zástupci jednotlivých odborů MÚ, kteří jim přístupnou formou a za pomoci
názorných materiálů vysvětlili svou náplň práce
a s čím konkrétně se na ně mohou občané obracet.
Na MÚ se žákům velmi líbilo a oceňovali, že se
dozvěděli spoustu nových a užitečných informací. Poděkování patří nejen panu starostovi
Ing. P. Digrinovi, ale všem zaměstnancům, kteří
se dětem věnovali a zejména paní Balíkové, která
program návštěvy organizačně zajišťovala.
PhDr. Dagmar Kubová
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POZNÁVÁNÍ LONDÝNA
V úterý 17. 5. 2011 jsme se vypravili na vícedenní výlet do Londýna. Na cestu se vydalo 33 dětí
z naší školy. Po přejezdu Německa a Belgie jsme
v nočních hodinách přepluli trajektem kanál La
Manche z francouzského přístavu Calais do britského Doveru.
Kolem sedmé hodiny ráno jsme začali prohlídku
Londýna. Obešli jsme Trafalgarské náměstí, budovy parlamentu, Westminsterské opatství a zamířili jsme k obrovskému ruskému kolu London
Eye. Z něho jsme si mohli prohlédnout místa,
okolo kterých jsme předtím šli a místa, která ještě
uvidíme následující dny. Po jízdě na London Eye
jsme spěchali na výměnu stráží u Buckinghamského paláce. Během tohoto dne jsme ještě viděli Covent Garden, Downing Street, Regent´s Park.
Večer jsme byli ubytováni v rodinách.
Druhý den jsme se vydali na celodenní výlet do
Imperial War Museum v Duxfordu (což je úžasné
letecké muzeum) a do Cambridge, kde jsme si
prohlédli krásné univerzitní koleje.
Další den jsme se opět věnovali prohlídce Londýna, kterou jsme začali okružní jízdou. Poté jsme
měli na programu prohlídky dvou muzeí, a to

Science museum (Přírodovědné muzeum), kde
jsme si mohli vyzkoušet a prohlédnout spoustu
zajímavých věcí a Museum Madame Tussaud´s,
ve kterém jsme se dobře pobavili.
Poslední den jsme přejeli do Greenwiche a prohlédli jsme si královskou observatoř, kterou prochází nultý poledník. Odtud jsme se vydali lodí
k Toweru, kde jsme měli čas projít si celou pevnost a zhlédnout korunovační klenoty. V blízkosti Toweru jsme navštívili ještě doky sv. Kateřiny.
Lodí jsme se vrátili do Greenwiche, kde nás již
čekali páni řidiči a mohli jsme vyrazit k domovu.
Zpáteční cestu nám zpestřil průjezd Eurotunelem
do Francie.
Na závěr je třeba říci, že se výlet vydařil. Páni řidiči
i paní průvodkyně odvedli skvělou práci, počasí
nám přálo, ubytování v rodinách byla zajímavá
zkušenost, získali jsme spoustu nových informací
a viděli kus světa. Pobyt v Londýně vhodně doplnil výuku anglického jazyka na naší škole a ukázal
dětem, že výuka jazyka jim umožní se domluvit
v cizí zemi.
Ing. Vlaďka Knotková, Mgr. Renata Bolková,
Mudr. Markéta Nováková

Škola
Čarodějnický den
v základní škole
Kdo navštívil v pátek 29. 4. základní školu, ten měl
co činit s čarodějnicemi a čarodějníky. Byla jich
plná škola – ve třídách, na chodbách, před školou.
V některých třídách děti měly projektový den na
téma „Čarodějnice“, jiné třídy vyrazily na vycházku do okolí. Masky byly úžasné, krásné bylo i to,
že čarodějnice se našly i mezi učiteli. Jsem přesvědčená, že se všem tento den moc líbil.
Fotografie najdete ve fotogalerii školy
na www.zsmnisek.cz .
AV

Děti dětem
Dne 26. května 2011 jsme my, žáci 8. A mníšecké
ZŠ, navštívili mateřskou školu v ulici 9. května na
Starém sídlišti s ekologickým programem společnosti EKOKOM „Děti dětem“. Menší děti jsme učili, jak a proč třídit odpad pomocí zábavných her
a pracovních listů.
Nejprve jsme pomohli dětem obléci trička s obrázky odpadků a kontejnerů na tříděný odpad.
Všechny malé děti si vybraly svého průvodce
v podobě nás, osmáků. Předškoláci měli za úkol
představit druh odpadu, který měli na obrázku na
tričku a najít kontejner, do kterého patří. Správné
řešení jsme odměnili pochvalou a bonbónem. Po
dvou různých hrách děti vyplnily pracovní listy opět za naší pomoci. A my jsme si mezi tím stačili
prohlédnout hračky a postýlky jako pro trpaslíky
a v duchu se vrátili do raného dětství. Paní učitelky byly také moc milé a tak jsme litovali, že nejsme menší a že patříme do jiné školy. Ostych dětí
ze školky opadl a my se museli rozloučit. Někteří
z nás dokonce s objetím od našich „prcků“.

Rok ve školní družině
Je dobrým zvykem se na konci školního roku
ohlédnout za akcemi, které děti ve školní družině
provázely po celý školní rok.
V družině se děti učí dalším dovednostem ve
sportu, v literární, hudební, výtvarné i hudební výchově. Děti si zde našly spoustu nových
kamarádů. A to nejen ti nejmenší, ale i druháci
a třeťáci.
Všichni se zapojili do celoroční soutěže, která
zahrnuje všechny družinové aktivity a vyvrcholí

Školní rok prvňáčků
Nejen učením ve třídě žijeme - my, prvňáčci. Učíme se a bavíme i mimo školní lavice. V průběhu
celého školního roku jsme byli několikrát v divadle, na výtvarných dílnách, pracovali jsme na
celodenních projektech, seznamovali se s okolím
školy, opékali buřty na našich přírodovědných
vycházkách. Nyní ke konci školního roku, kdy už
jsme zvládli učivo první třídy, jsme měli velmi zajímavé akce.
Koncem dubna skončil náš první plavecký výcvik v Hořovicích. Můžeme se pochlubit tím, že
během deseti dvouhodinových lekcí se z většiny
nás stali plavci.
V květnu jsme navštívili hrad Točník s programem
Hrad zvířat. Během putování hradem nás naši
průvodci seznámili s rozličnými domácími zvířátky a také jsme se dozvěděli mnoho zajímavého
o jejich životě. Dalším zajímavým výletem bylo
seznámení se s Prahou z parníku. Okružní plavbu lodí po Vltavě jsme si moc užili, ale velkým
zážitkem byl i přechod přes řeku po železničním
mostě.
Na Dětský den nás navštívil sklář pan Michal Zahradník. Vyprávěl nám nejen o výrobě a vlastnostech skla, ale každý z nás si vyfoukl vlastní skleněnou kuličku. Na památku ještě vyrobil skleněná
zvířátka pro naše třídy. Dětský den jsme slavili
i další den. Naplánovaná turistická vycházka se
vydařila a byla zakončena zmrzlinovým pohárem
v restauraci Na Marjáně.

V týdnu od 6. června probíhal v 1. B Projektový
týden Zvířata. Jeho součástí byla i návštěva ZOO
v Praze s průvodcem pro všechny prvňáčky.
A co nás ještě čeká? Piknik na zahradě školní družiny, projektový den Trpaslíci. Dozvíme se, jak
správně třídit odpad, zasoutěžíme si v disciplínách z lehké atletiky.
V pondělí 27.června se půjdeme podívat na Květinovou módní přehlídku, poté si pochutnáme
na opečených buřtech na Skalce a noc strávíme
společně ve školní družině. Celou akci zakončíme
druhý den návštěvou pohádkového okruhu na
mníšeckém zámku.
A dál? Naše první velké PRÁZDNINY.
Velcí prvňáci a paní učitelky
Jaroslava Čerešňová, Eliška Čerešňová
a Lenka Procházková

Ještě těsně před odchodem jsme stačili udělat
krátký rozhovor s šestiletou Aničkou a pětiletou
Baruškou.
1. Třídíte doma odpad?
A: Ano.
B: Ano, hodně.
2. Budeš třídit odpad?
A: Ano, budu.
B: Ano, budu.
3. Víš, jakou má barvu kontejner na papír?
A: Modrou.
4. A jakou na napojové kartóny?
B: Oranžovou.
5. Bavilo tě to a námi?
A: Ano, hodně.
B: Jo.
6. Co se ti nejvíc líbilo?
A: Všechno.
B: Nejvíce mě bavilo kreslení.
slavnostním odpolednem, kdy všechny děti dostanou odměny, opečou si buřtíky a užijí si společně poslední družinové dny tohoto školního
roku.
Během roku jsme se několikrát setkali s družinovými dětmi z Nové Vsi pod Pleší. Tato setkání mají
již několikaletou tradici, děti se na společná setkání těší, rády se účastní společných akcí. Nejoblíbenější jsou spací akce v družině, boj o putovní
pohár, který letos zdobí naši družinu.
Nedávno jsem slavili Vánoce a Velikonoce a už
máme za sebou i tradiční červnovou akci a to je
celodenní výlet do ZOO v Praze. A to je vždy předzvěst prázdnin, na které se děti určitě moc těší.
Marie Pechrová, vedoucí vychovatelka

S celým programem nám ochotně pomáhala
naše třídní učitelka Ing. Dana Dalešická, která
nám domluvila další výuku pro prvňáky na naší
základní škole.
Za třídu 8. A Eliška Libovická a Pavel Petric
svatební šaty předváděné profesionálními modelkami - a získat tak představu o tom, jak budou
muset v pondělí 27. 6. 2011 vyjít na své přehlídkové molo před budovou mníšecké základní školy,
která pořádá Květinovou módní přehlídku 2011.
Květinový den v Dobříši pořádala floristka paní
Martina Krátká (květinářství Letizia), které děkujeme za volné vstupenky na tuto akci plnou zážitků.
Pavel Vokurka, učitel floristiky - ZŠ Mníšek pod Brdy

Za inspirací v Dobříši
Dne 28. 5. 2011 se žáci floristického kroužku
Základní školy v Mníšku pod Brdy pod vedením
Pavla Vokurky zúčastnili „Květinového dne“ v prostorách dobříšského zámku. Mohli vidět nejen
nádherné květinové dekorace, svatební tabule,
kytice a vše, co ke svatbám patří, ale také luxusní
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Rozhovor, kultura
Žáci v Muzeu čokolády
Zajímavý a netradiční zážitek si odnesli žáci
6. A a 6. B z návštěvy Čokoládového domu
v Praze. Je to první muzeum čokolády a čokoládových obrazů v České republice.
Exkurze probíhala za účasti průvodkyně, která
zajímavě i zábavně vedla výklad o 3 000 let staré historii čokolády, o pěstování a zpracování
kakaových bobů i o výrobě čokolády v dnešní
době. Následovalo zhlédnutí odborného dokumentu, kde jsme se mimo jiné dozvěděli i to,
že kakaové boby sloužily dříve jako platidlo.
Nejvíce však děti potěšilo, že si mohly namalovat čokoládovou barvou vlastní obrázek, který
si odnesly domů,nebo si vyškrábat obrázek na
čokoládovou stěnu a někteří si dokonce pomalovali i obličej, takže vypadali jako čokoládoví indiáni.
Také ukázka výroby pralinek přímo v muzeu
byla velice zajímavá, zvláště když byla završena ochutnávkou. Děti měly možnost nejen ochutnat více druhů čokolády, ale také si
zakoupit čokoládové cukrovinky vyrobené
v tomto muzeu.
A komu by to nestačilo, může se tu přihlásit do
kurzu výroby pralinek.
Ing. M. Nováková, PhDr. D. Kubová

Ani my nechceme zavírat
oči před problémy
V rámci projektu „Poznáváme okolí Mníšku pod
Brdy“ prošli žáci 3. tříd již hodný kus Mníšku.
Byli jsme společně na Skalce, ve Stříbrné Lhotě, na Zlatém vrchu, u rybníků, v Kamenném.
Jednoho dne jsme se dohodli, že navštívíme
bývalou vojenskou základnu, kde dnes sídlí
o. p. s. Magdaléna.
Výlet byl naplánován na 1. června, tedy na Den
dětí. Protože nám počasí tento den nepřálo,
vyrazili jsme až o dva dny později. Cesta byla
dlouhá, ale vyplatila se. Na Magdaléně nás velice mile přivítala paní Vlnasová, se kterou v tu
chvíli začala velká exkurze. A byla to exkurze
nejen po rozlehlém areálu, ale i do dětských
duší. Začala velice zajímavým a poutavým
seznámením s lidmi, kteří zde žijí a proč. A že
drogy nejsou ani pro třeťáky ničím neznámým,
jsme se přesvědčili hned. Zajímavé dotazy ze
strany dětí a citlivé vysvětlování paní průvodkyně nebralo konce. V těchto příjemných
debatách jsme viděli i tu krásu, kterou zde
obyvatelé vytvořili. Jezírka, květiny, záhony
zeleniny, volně pobíhající zvířata, to vše nám
bralo dech. Děti si prohlédly obrazy a sochy

klientů, zarecitovaly si na provizorních divadelních prknech ve starém vojenském bunkru
a odměnou jim byl potlesk klientů, kteří tu žijí
a léčí se. Nechyběl ani sport na lesním hřišti.
Všichni jsme byli nadšeni a slíbili jsme si užší
spolupráci i nadále.
Výlet skončil, ale děti si o něm povídají stále.
A buďme rádi. Alespoň nebudou zavírat oči
před problémy dnešní společnosti a uvědomí
si: „Příroda, láska a snaha pomoci jeden druhému je to nejdůležitější. A čím dříve začneme,
tím lépe.“
Světlana Bílková, třídní učitelka

Ohlédnutí za školním
rokem ve čtvrtých třídách
Školní rok utekl jako voda. Všichni se už těšíme
na prázdniny a budeme mít na co vzpomínat.
Bylo toho hodně.
V září zavítalo do naší školy pražské divadlo
Kejklíř s pohádkou Sněhová královna. Navštívili jsme několik filmových představení , dobříšský zámek, planetárium. Zaujal nás cyklus
přírodovědných pořadů ochránců přírody, výlet za zvířaty na Safari. V rámci tělesné výchovy
bylo také mnoho aktivit: turnaje ve vybíjené,
atletické závody, plavecký výcvik v Hořovicích,
vycházky do přírody spojené s opékáním buřtů. O projektových dnech jsme si ve školní kuchyňce upekli sladké dobroty, připravili bramborový salát. Zodpovědně jsme se připravovali
na Knoflíkový trh. Díky členům požárního sboru jsme měli možnost seznámit se s hasičskou
technikou. Dne 29. dubna se celá naše škola
proměnila na čarodějnice a čaroděje. Společ-

Co se dělo a děje ve Fabiánku?
Pomalu končí školní rok 2010-2011 a tím i třetí školní rok, kterým působí občanské sdružení Fabiánek. Za tyto tři roky jím prošlo 50 dětí.
A co se dělo a ještě děje tento školní rok? Dvacet sedm dětí se rozdělilo
do dvou skupinek. Mladší Žluťásci navštěvují prostory družiny ZŠ pondělní a úterní dopoledne, starší Modrásci středeční a čtvrteční dopoledne. Děti si společně s oblíbenou lektorkou hrají, zpívají, cvičí, kreslí,
stříhají, malují, navštěvují divadelní představení v MŠ Nová a MŠ Klínec
a kulturním středisku, chodí na procházky a dovádí na hřišti. Učí se básničky, o tradicích, o rodině, o přírodě, co je zdravé, o tradicích, pomáhat
kamarádům atd.
V pátek se konají různé akce, exkurze, výlety či procházky, určené jen
pro Žluťásky nebo jen Modrásky nebo jsou společné pro obě skupinky. Výběr akcí byl opravdu pestrý. Děti u Zadního rybníka vařily polévku v kotlíku na ohni. Byly na poznávací procházce s panem hajným v
lese, jindy zas v lese stavěly domečky pro skřítky. Navštívily zámek,
knihovnu a pekárnu U Jarolímků v Mníšku. Jely na dýňovou farmu By-
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ně jsme oslavili Den dětí, který by mohl být
častěji. Nyní se těšíme na výlet do Koněpruských jeskyní a na květinovou přehlídku.
Ve škole prožíváme společně mnoho pěkných
chvil a těšíme se i na další společné aktivity.
Závěrem bychom chtěli poděkovat našim rodičům a učitelům.
Děti ze 4. tříd

koš. Opracovávaly kus železa u pana kováře v Kytíně. Vyráběly vánoční
ozdoby, kterými pak ozdobily stromeček na Knoflíkovém trhu. Navštívily evangelickou faru v Dobříši. V Praze v Mánesu byly na výstavě „Play“.
Shlédly pohádkové představení v divadle Spejbla a Hurvínka. Prohlédly
si obrazy malířky Vítězslavy Klimtové na Skalce. Plnily úkoly na vyznačené cestě, tzv. stopovačce. Zúčastnily se evniromentálního programu
v lesní školce v Mokrovratech.
Ještě nás čeká velká akce na Skalce, kde se rozloučíme s dětmi, které
odchází do školky a přivítáme nové členy, kteří rozšíří naše řady od nového školního roku.
Děkujeme za finanční podporu městu Mníšek pod Brdy, humanitárnímu fondu Středočeského kraje a paní doktorce Markétě Novákové.
Také děkujeme všem rodičům, přátelům a příznivcům našeho občanského sdružení Fabiánek.
„ Žlutí nebo modří, / všichni jsou dobří. // Pohody plný džbánek / přináší
vám Fabiánek!“
Andrea Kučerová

Rozhovor, kultura

Miroslav PAVEL úspěšný rybář i kytarista
Dnes jsem se vypravila s prosbou o rozhovor za Miroslavem Pavlem, žákem 7. třídy
mníšecké základní školy. Otázky, které
jsem mu adresovala, jsem dosud žádnému
z mníšeckých chlapců a děvčat nepoložila.
Mirek je totiž vášnivý rybář a v rybaření
dosáhl již pěkných úspěchů. A není šikovný jen u vody...

Jaký je tvůj nejbližší cíl?
Nejbližší cíl nebo spíše přání je, abychom jako
družstvo vyhráli celostátní kolo závodu Zlaté
udice.

Mirku, řekni nám úvodem něco o rybářském
sportu, jímž se zabýváš .
Zabývám se zejména rybolovnou technikou.
Závody v chytání ryb různým způsobem a na
různých vodách byly a jsou velmi rozšířené
a velmi oblíbené po celém světě a ve všech věkových kategoriích.To však nám závodníkům
nestačilo - chtěli jsme porovnávat, kdo dokáže hodit nástrahu dál a kdo přesněji na cíl.
A tak jsme se od vody přestěhovali na hřiště a
postupně začalo vznikat nové sportovní odvětví – rybolovná technika – casting. Soutěží
se v několika disciplínách podle pevně stanovených pravidel. Disciplíny dělí na hod zátěží
a hod muškou. V obou případech se hází buď
do dálky, nebo na terče. Rybolovná technika
má u nás velmi starou tradici - v roce 2005 si
příznivci tohoto sportu připomněli 70. výročí
začátků rybolovné techniky. Během těchto
let se Česká republika vypracovala k naprosté
světové špičce.

Myslíš, že v Mníšku mají rybáři dobré podmínky?
Myslím, že ano.

Jaké máš plány do budoucnosti ?
Zatím vím, že u rybaření určitě zůstanu...

Děkuji za rozhovor a přeji hodně dalších úspěchů.
S Miroslavem Pavlem si povídala Jarmila Balková

do dálk
dálky normálním
d
ál í prutem nebo
b prutem
muškařským.
Je tvůj koníček náročný na vybavení a na finance?
Na finance a vybavení to zatím v kategorii, ve
které soutěžím, tak náročné není, některé pomůcky - jako speciální židle - mám k dispozici
od Svazu rybářů. Později bude vybavení náročnější, ale znám i dražší sporty.
Jak často sedíš u vody?
Já u vody sedím rád a když už tam jdu, tak
tam strávím poměrně dost času. Chytat chodím podle toho, kolik mám času a taky jaké
je počasí.
Máš nějaké jiné zájmy
a záliby? Jak to všecko stíháš?
Rád hraji na kytaru
a stíhat to není tak těžké.
Jsem žákem mníšecké
ZUŠ, na výuku chodím
dvakrát týdně.
Jak ses dostal ke hraní?
Odmala jsem si přál umět
hrát na nějaký hudební nástroj a kytara se mi
vždycky líbila nejvíce.

To je velice zajímavé. Prozraď nám, kdy ses svému koníčku začal věnovat.
S chytáním ryb jsem začal asi před čtyřmi lety,
kdy jsem začal chodit do zdejšího rybářského
kroužku.
Měl jsi nějaký vzor v rodině, nebo ses k rybaření
dostal sám - a jak?
Rybařil můj táta a já s ním vždy chodil k vodě.
Ryby se mi líbily už od pohledu a rybaření mě
začalo bavit...
Co všechno takový koníček obnáší?
Můj koníček obnáší tréninky RT (rybolovné
techniky) a normálního rybaření, při nichž mě
jako trenér vede pan Dan Stauch. Jak už jsem
řekl, rybolovná technika spočívá v několika
disciplínách, ve kterých se hází na terče nebo

Bitva o mníšecký zámek
Bitva o zámek v Mníšku bude i letos, a to 5. 7.
v předzámčí. Připravený je bohatý doprovodný program.
Podobně jako v minulém roce se i letos uskuteční velká bitva o zámek v Mníšku pod Brdy,
která má připomenout jeho vyplenění švédskými vojsky generála Banéra, který přes Mníšek táhnul v roce 1639.
V letošním roce jsme se pokusili tuto akci rozšířit i na další dny. V sobotu 2. července jsou
připraveny podvečerní prohlídky s pohádkovými bytostmi. Po arkádě chodí bílá paní,
v zámecké kapli čeká anděl – posel z nebes.
V neděli 3. července vás čeká výtvarné tvoření, při kterém si vyrobíte zámecký hrníček
a prohlídka pro rodiny s dětmi s názvem Loutková. V pondělí se těšte na prohlídku Tři věže
o zámeckém čertovi a čtvrté věži. V úterý
5. července si budete moci prohlédnout ležení císařských i švédských vojsk před zámkem
a v parku je připraven bohatý program pro
každého, přehlídka skupin historického šermu,
i hry pro nejmenší děti. Vlastní bitva začne kolem šesté hodiny večerní. Dobudou opět Švédové Mníšecký zámek, nebo bude ubráněn?
Odvezou poklady nezměrné ceny do Švédska
nebo zůstanou v Čechách? To vše se dozvíme
až na konci. Jistého není vůbec nic
Za organizátory Miloš Navrátil

Jakou hudbu máš nejraději?
Mám rád tvrdší hudbu
- rock, hard rock apod. a proto jsem si ke klasické kytaře, na kterou
hraji již pátým rokem, přidal i kytaru elektrickou.
Jak často cvičíš a vystoupil jsi už někdy na
veřejnosti?
Cvičím tak, abych uměl všechno na hodinu
a občas něco navíc. Na veřejnosti už jsem
s klasickou kytarou vystoupil mnohokrát.
Chodíme pravidelně hrát do domova důchodců, hrál jsem i v klášteře na Skalce při
vernisáži výstavy obrazů a loni v prosinci na
zámku při Adventním koncertu.
Vraťme se k rybaření - jsi v něm také úspěšný?
V rybaření pár úspěchů už mám. Například
1. místo z jarního kola RT, 1. místo z Pražského poháru, 1. a 2. místo v halovém závodu
a 3. místo v krajském kole Zlaté udice.
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Kultura, společnost
Brdský kos 2011
Jedenáctý
ročník
pěvecké
soutěže
pro děti a mládež
BRDSKÝ KOS se za
proměnlivého počasí uskutečnil v
krásné zahradě Státního zámku
Mníšek pod Brdy. Vytrvali účinkující i diváci...
VÍTĚZOVÉ, CENA DIVÁKA:
I. kat. (5-8 let)
1. Tereza Mlejnská (Mlsný kocour)
2. Filip Strejc (Mecheche racků)
3. Kryštof Porteous (Kdybych já
byl selským synkem)
II. kat. (9-13 let)
1. Jana Pommová (Dívčino přání)
2. Adéla Mlejnská (Potkala se s notou nota)
3. Eliška Hošková (Horehronie)
III. kat. (14-18 let)
1. Alžběta Nová (Pomalu a líně)
2. Lucie Houdková (Hurt)

3. Michaela Volfová (Prostři mi
plátnem)
IV. kat. (skupiny)
1. Kvartet 4-teens
(Simona Vosátková, Eliška Beznosková, Barbora Čermáková, Kateřina Hrochová)
s písní Have a Nice Day
2. Duo Lucie Homolková + Lucie
Houdková (Tell Him)
3. Duo Simona Vosátková + Eliška
Beznosková (Tenhle kluk)
Cena diváka: Kryštof Porteous
Vítězové si zazpívají na pódiu na
náměstí F. X. Svobody o Skalecké
pouti 16. července.
Fotografie ze soutěže naleznete
ve Fotogalerii na webu města.
Těšíme se na shledanou poslední
květnovou sobotu při 12. ročníku!
Za organizátory soutěže Brdský kos
Jarmila Balková

Roman Vojtek předává putovní pohár

První FARMÁŘSKÝ TRH s rozpíčky USPĚL
První mníšecký farmářský trh přilákal spoustu kupujících, kteří si mohli vybrat z nabídky čtyř desítek stánků. Na náměstí byla k mání čerstvá
česká zelenina, první letošní jahody, sazeničky i řezané květiny, které
rostou pouze na zahrádkách a v květinářství je nekoupíte. Tradiční trhovou nabídku zpestřily bohatá nabídka sýrů, čokoláda ze sedlčanské
čokoládovny, Fair trade výrobky či voňavé koření.
Rovněž v rámci prvních farmářských trhů v Mníšku pod Brdy město
zorganizovalo kulinářskou soutěž o nejlepší Kájovy rozpíčky – sladké
pečivo, které měl románový hrdina spjatý s Mníškem, Kája Mařík, v
oblibě.
Tereza Mlejnská

Jana Pommová

zúčastnilo celkem patnáct žen a jeden muž, kteří napekli
Soutěže se zúčast
rozpíčků. Tříčlenná odborná porota v čele s hercem Rocelkem 320 rozpíč
manem Vojtkem, zznalkyní rozpíčků Marií Koutnou a redaktorkou Periskopu Simonou Pavlů hodnotila tři parametry soutěžních vzorků, a to
vzhled, chuť a autenticitu rozpíčků, které správně mají být z kynutého
těsta, plněné švestkovými povidly, ořechy a hrozinkami.
Zvítězily rozpíčky Klubu důchodců (pekla Marta Myslivečková) před
rozpíčky od Marie Hoškové a Milady Vrátné, jediný soutěžící muž se
umístil v polovině výsledkové listiny. Všechny rozpíčky byly po vyhlášení výsledků prodány a výtěžek 2 612 Kč byl věnován na sbírku Skalecké kapličky.

Alžběta Nová

Kryštof Porteous
K

Roman Vojtek, který žije se svou rodinou v nedaleké Řitce, se na farmářském trhu zdržel i po soutěži a nakoupil si od místních prodejců.
se, zdali také z nakoupených potravin vaří. Odpověděl:
Zeptala jsem se
koření, někdy vařím, ale hlavně rád griluji, taky
„Koupil jsem si hlavně
h
jsem si nakoupil
nakoupil skvělé sušené ovoce, které
kte mám rád.“
bylo v rámci farmářRovněž ve prospěch sbírky na Skalecké kapličky
k
piva Skalka, které
ských trhů utrženo 2 100 Kč za prodej speciálního
sp
Jitka Janáčová. Celková
darovala k prodeji ve prospěch sbírky paní
p
suma výtěžku v rámci farmářských trhů ve prospěch Skalecké kapličky
tak činila 4 712 Kč. (Konto sbírky se od jejího zahájení pěkně rozrůstá.
K datu 6. června bylo na speciálním sbírkovém účtu 56 319 Kč.)
Po poledni byly stánky s čerstvou zeleninou, sazeničkami a zahradními květinami vykoupené, a tak se návštěvníci spokojeně rozešli do
svých domovů a nebo na zámek, kde byl připraven program pro děti
u příležitosti jejich mezinárodního svátku.
První ročník soutěže o nejlepší Kájovy rozpíčky byl úspěšný, tak snad
tím byla právě založena nová tradice.
Simona Pavlů
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Skalecká pouť 2011
MUSICA PODBERDENSIS

Richard Krajčo

Tento komorní vokálně-instrumentální soubor se poprvé objevil na hudební
scéně koncem roku 2008, přestože jeho členové spolu v různých uskupeních
muzicírují již po mnoho let.
Základem souboru jsou příbuzenské vztahy rodiny Kopeckých, které život zavedl do podbrdského regionu - odtud inspirace pro název (podle Mapy Čech
Mořice Vogta z roku 1712, na níž je zakreslen „Circulus Podberdensis“ sahající od
řeky Berounky přes brdské hřebeny až po tok Vltavy).
Volnými členy souboru je pak řada dalších amatérských hudebníků, kteří chtějí
vedle prožitku ze společné práce rozdávat také radost z hudby širokému publiku
Podbrdska i jiných míst Čech.

Narozen 1. června 1977 v Ostravě. Je frontman a zároveň manažer kapely. Skupinu založil v počtu tří členů v roce 1993. O pět let později vyhrál konkurz na
moderátora hudebního pořadu Medůza v české televizi. Stal se filmovým a divadelním hercem. V divadle Petra Bezruče hrál hlavní roli ve hře Hamlet a byl tedy
zároveň nejmladším Hamletem v dějinách českého divadla. V roce 2000 dostal
Cenu Alfréda Radoka v kategorii talent roku. Vidět ho lze i ve filmu Non plus
ultras a Sametoví vrazi. Jeho houževnatost a jeho oddanost pro hudbu je zásadní.. To také ovlivňuje jeho tvorbu a můžete jeho vroucnou a srdcervoucí zpověď
pochytit ve skladbě Jízda v protisměru z jeho čtvrtého a zároveň komerčně nejúspěšnějšího alba Rubikon.

SKUPINA BŮHVÍ
KONCERT V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Na historických varhanách kostela sv. Václava z roku 1851 zazní o závěrečném
koncertu díla díla F. X. Brixiho, J. Haydna, A. Dvořáka a G. B. Candottiho. Vystoupí
varhaník Tomáš Otakarszoon Flégr a zpěvačka Jana Bínová - Koucká (soprán).

Jana Bínová - Koucká
Vystudovala zpěv na Konzervatoři v Praze (Z. Jankovský) a AMU (M. Hajóssyová, 2001). Účastnila se mistrovských kurzů u E. Blahové (Baden u Vídně), M. von
Kralingen, P. Diekstry (Holandsko) a pěveckých kurzů v Karlových Varech. Jako
sólistka souboru Hofmusici ztvárnila koncertně i scénicky řadu titulních postav v barokních operách a oratoriích, v květnu 2004 se úspěšně představila na
Händel-Festspiele v německém Göttingenu jako Elmira (G. F. Händel: Sosarme).
Vedle barokní opery se specializuje na písňový repertoár a přednes kantátové
a oratorní tvorby. Spolupracuje s pražskými komorními orchestry a se soubory staré hudby (Musica Florea, Bach Collegium, Čeští madrigalisté aj.). V letech
1998–2004 působila jako hlasový poradce v Kühnově dětském sboru, vyučuje
na International School of Music and Fine Arts v Praze. Nahrává pro ČRo i pro
ČT, koncertuje doma i v zahraničí (Německo, Holandsko, Rakousko, JAR, Gran
Canaria) a nahrála několik CD.
Varnsdorfský rodák, varhaník Tomáš Otakarszoon Flégr (*1975)
se věnuje hře na královský nástroj od svých dvanácti let. Je absolventem
Pražské konzervatoře (ve třídě prof. Jana Hory), Akademie múzických umění
v Praze (ve třídě prof. Jaroslava Tůmy) a Universität der Künste v Berlíně
(ve třídě prof. Leo van Doeselaara). Působil řadu let jako varhaník chrámu
sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu, šest let byl regenschorim křižovnického chrámu
sv. Františka z Assisi v Praze. V současnosti je varhaníkem chrámu sv. Antonína Paduánského v nizozemském Utrechtu. Kromě varhanní hry se v Nizozemsku věnuje i studiu ve hře na „beiaard“ (věžní zvonohra). Své mnohaleté
hudební úsilí obohatil nejen četnými koncerty v Čechách a v zahraničí, ale
také účastí v mezinárodních soutěžích. V roce 2005 a 2007 byl finalistou mezinárodní varhanní soutěže Jana Pieterszoona Sweelincka v Amsterdamském
Oude Kerk, stal se rovněž vítězem Muffatovy soutěže v rakouském opatství
Schlägl. Od roku 2002 se věnuje organologickým aktivitám pod vedením
nizozemského varhaníka, muzikologa a organologa Petera van Dijka. Spolu
s ním se již třetím rokem podílí na objevování historických varhan na subtropickém ostrově Gran Canaria, kde rovněž v Templo Ecuménico natočil své
první CD.

HUDEBNÍ SKUPINA KRYŠTOF
Kryštof je česká hudební skupina, kterou založili Richard Krajčo, Nikolaj Arichtev, Jarda Blahut, Bisi Architev a Pavel Studník v roce 1994 v Havířově. Skupina působí až mírumilovným dojmem a jejich skladby jsou ozdobou a pýchou
české hudební scény. Kapela se na svých albech projevuje velice decentním
a přitom lehce rebelským způsobem. Tématika textů je směsicí úzkostných pocitů s pozitivním dojmem a smířením se s krutou realitou. Slova k písním jsou až
surrealistické, tato snová psychóza utváří při každém poslechu ve fantazii obrazy
a neubráníte se vaší fantazii.
Současné složení kapely:
Richard Krajčo: vokály, kytara Nikos Petros Kuluris: saxofon Nikolaj
Atanasov Arichtev: basová kytara Evžen Hofmann: elektrická kytara Nikolas
Grigoriadis: trumpeta Ondřej Kyjonka: pozoun Jakub Dominik: bicí

•

•
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Kapelu Bůhví založil se spolužáky na gymnáziu v roce 1995 Martin Hrubý, v letech 2002 až 2008 ve skupině účinkoval Ondřej Brzobohatý. Bůhví dosud nahráli 2 alba - Akt (WIND, 2004) a Hodina (EMI, 2007). Skupina je držitelem dvou
hudebních ocenění - interpretační Porta 2004 a Krteček festivalu Zahrada 2004.
Hudebně se Bůhví pohybují napříč žánry (pop-rock-folk-world music) s charakteristickým rukopisem svých českých textů, které jsou od počátku dílem autorského tandemu Martin Hrubý - Vojtěch Probst.
Dnes Bůhví hrají ve složení Martin Hrubý (zpěv, kytara), Zdeněk Urbanovský (klávesy), Kuba Doležal (saxofon, klávesy, zpěv), Aleš Slavík (basa), Tomáš Makovský
(bicí, zpěv) a zpěvačka Magdalena Brožková jako host.
Bůhví hraje písničky s českými texty, kde text je stejně důležitý jako muzika...
a naopak. Rádi se nechají ovlivnit všemi možnými žánry, tedy například popem,
jazzem, folkem, funkem, ethnem, rockem a ví Bůh čím ještě. Nejlépe asi bude,
když si je osobně přijdete poslechnout a posoudíte sami.

DOBRODRUZI – dobrodružství pantomimy
Představení Dobrodruzi - dobrodružství pantomimy je určeno dětem od 2
do 9 let. Jeho osou je dobrodružství dvou mimů - hrou o jejich cestě k cíli, během níž mimové plní různé úkoly. O podobě cesty a způsobu vyřešení problémů
rozhodují dětští diváci volbou jedné ze dvou možných alternativ. Příběh vychází
ze situací každodenního světa. V představení vystupují dva mimové (muž a žena)
a moderátor jako zprostředkovatel mezi mimy a dětskými diváky.
V představení oceněném na festivalu Vyšehrátky 2010 účinkují Jindřiška Křivánková, Tomáš Tomsa Legierski a Jana Kozubková.

Kultura, společnost
Pohádková cesta
Letošní Pohádková cesta (4. 6. 2011) dovedla
děti až k drakovi. Na startu – kde jinde než na
zámku - je přivítal král s královnou. Drak jim
unesl všechny princezny a tak není divu, že
sháněli pomocníky pro jejich vysvobození!
Jak na draka poradil dětem hned na prvním
stanovišti „mudrc z východu“. Stačí trefit dračí
srdce a vyslovit přitom kouzelné slovo. Avšak
kouzelné slovo nezískají zadarmo, musí splnit tolik úkolů, kolik má slovo písmen. A tak
děti během další cesty vynášely vodu z pekla,
přelézaly lanovou pavučinu, přetahovaly se
s obry, pomáhaly Hloupému Honzovi zapamatovat si 9 věcí, u Sněhurky absolvovaly
dráhu mezi kuželkami, u vodníka lovily ryby,

v Perníkové chaloupce poznávaly koření
a u kouzelných babiček byliny.
V cíli na farní zahradě už na ně čekal drak,
a to dokonce trojhlavý. Děti se ho ale nezalekly, jeho srdce trefily a zvoláním kouzelného slova „Verrumalis!“ ho dočista porazily. Ze
„sluje“ pak vyběhlo všech sedm princezen,
poděkovaly dětem za vysvobození a odměnily se jim.
V cíli čekalo i drobné občerstvení, možnost
vymalovat si omalovánku, nové pískoviště,
prolézačka i stůl na ping-pong.
Za ztvárnění pohádkových stanovišť patří
velký dík Magdaléně, o.p.s., Státnímu zámku Mníšek, Zálesákům, Junákům, Rorejsům

a dalším jednotlivcům i rodinám z řad Oázy
a farnosti. Akce se konala za finančního přispění města Mníšek. Doufáme, že děti i rodiče
si odpoledne příjemně užili, za rok se těšíme
opět nashledanou!
Občanské sdružení OÁZA

Občanské sdružení OÁZA přeje všem
hezké prázdniny a těší se na viděnou
v září!
28. 9. 2011 se koná Svatováclavské
posvícení (Posvícenská stezka + program na farní zahradě). Podrobnosti se
dozvíte na plakátech.

MATEŘSKÉ CENTRUM
OÁZA V NOVÉM
Na začátku června se v mateřském centru
Oáza uskutečnil Den otevřených dveří. Rodiče
s dětmi se mohli seznámit s jeho činností, zúčastnit se programu či shlédnout představení
dramatického kroužku. Také si poprvé mohli
oficiálně prohlédnout nové prostory, které
se v kulturním středisku uvolnili po odchodu
ZUŠ Řevnice, a byly zcela nově vybaveny pro
potřeby MC. Toto rozšíření umožní mateřskému centru opět zkvalitnit nabídku svých
služeb. Od nového školního roku se rodiče
s malými dětmi mohou těšit na řadu kroužků – hudební, dramatický, výtvarný, taneční
či angličtinu s rodilým mluvčím. Pro dospělé
budou otevřeny pravidelné kurzy kondičního cvičení (Powerjóga, Zumba) a anglického
jazyka spojené s hlídáním dětí. Dětská herna
bude otevřena každý den.
R. Volfová

DĚTSKÝ DEN V MNÍŠKU
Poslední květnovou neděli se v prostoru mníšeckého kynologického cvičiště konal druhý
ročník Dětského dne. Krásné slunečné odpoledne zde strávilo na 200 dětí v doprovodu
svých rodičů. Pro děti byl kromě oblíbené
trasy plné soutěžních úkolů připraven bohatý
program: přehlídka hasičské techniky, kterou
si malí „požárníci“ mohli i sami vyzkoušet, vystoupení psů cvičených v agility, výtvarná dílna se zdobením perníčků na perníkovou chaloupku či divadelní pohádka O Budulínkovi.
Pohodové odpoledne se za doprovodu živé
hudby zakončilo opékáním špekáčků.
Organizátoři děkují provozovatelům kynologického cvičiště za laskavé zapůjčení areálu.
Za účast na programu pak členům Hasičského
záchranného sboru z Mníšku p. B. a Stříbrné
Lhoty, p. Marhoulové, Lídě Pokorné, Vlaďce
Pirichové, Skautům, o.s. Fabiánek a všem rodičům-dobrovolníkům. Za finanční příspěvek
městu Mníšek p. B. a firmě Esmarin, s. r. o.
Radka Volfová, MC Oáza

13

Kultura, společnost
Svět je krásný a lidé jsou dobří…
… to je celoživotní krédo výtvarnice a spisovatelky Vítězslavy Klimtové. Vernisáží expozice
POHÁDKOVÁ ZEMĚ VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ byla v sobotu 16. dubna otevřena další výstavní
sezóna v barokním areálu Skalka.
V sále kláštera se sešli návštěvníci od malých dětí po ty dříve i ještě dříve narozené. „Teta Víťa“
si s nimi chvilku povídala a pak zase musela spěchat dál, doprovázela totiž jednoho draka do
jeho nového bydliště až do Dukovan na Moravě – a to je nějaká dálka!
A co jsme si odnesli domů z tohoto krásného jarního odpoledne? Zážitek z kouzelných obrázků, plných něhy, pohody i svérázného humoru, z krásné jarní výzdoby sálu a vstupní chodby
i z dětských kreseb inspirovaných tvorbou paní Klimtové, instalovaných v předsálí. Návštěvníci
výstavy dávali svůj hlas té z nich, která je nejvíce zaujala - zvitězila kresba Skřítek Meducínka
Elišky Noskové.
JB

VZPOMÍNKA
na JOSEFA HYZLERA
31. července uplyne rok ode dne, kdy nás
v tichosti opustil Ing. arch. Josef Hyzler.
Narodil 5. dubna 1923 v Mukařově. Střední
školu vystudoval v Mladé Boleslavi a vysokou
pak v Praze - ČVUT Praha, fakultu architektury. Po ukončení studií pracoval v ateliéru
prof. Richtra a Stefana, později v Ústavu památkové péče a v letech 1960-1993 v SÚRPMO Praha.
Vedle svých pracovních povinností se aktivně podílel na činnosti Klubu za starou Prahu,
jehož byl po sedm let předsedou. Předsedal
také Kruhu přátel česko-německého porozumění.
Podílel se na velkém množství rekonstrukcí
památkových objektů a areálů (např. kostel
sv. Vavřince v Praze, radnice a městská věž
ve Stříbře, bývalý klášter v Mělníce, kostel
sv. Petra a Pavla ve Žluticích, augustiniánský
klášter v Domažlicích, Husitská bašta ve Stříbře, zámek v Tachově, Hrady Žebrák, Točník,
Kašperk a další).
S jeho jménem je nerozlučně spjat také barokní areál Skalka v Mníšku pod Brdy, na jehož
obnově se spolu s Rudným projektem Brno
(Ing. Janem Woletzem) podílel při zpracování
projektu celkové rekonstrukce areálu. Skalku
měl velmi rád a pokud mu to zdraví dovolilo,
nechyběl na žádné Skalecké pouti.
Za jeho zásluhu při obnově Skalky udělilo
Město Mníšek pod Brdy panu Ing. arch. Josefu Hyzlerovi čestné občanství.
Vzpomeňme si na tohoto dobrého člověka
vždy, když na Skalku zavítáme.
JB
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Pražské kytarové kvarteto na Skalce
V sále kláštera v barokním areálu Skalka vystoupilo v neděli 15. května Pražské kytarové kvarteto. Program, složený z děl mistrů 17.-20. století, diváci ocenili dlouhotrvajícím potleskem
a tak se dočkali i „třešinky na dortu“, bravurně zahrané skladby Jaroslava Ježka Tři strážníci. Hudebníci ocenili pozorné publikum i krásný prostor, v němž si zahráli týden před vystoupením
na festivalu Pražské jaro 2011. Koncert se odehrával v expozici obrazů a grafických děl ak. mal.
Jarmily Janůjové - vernisáž výstavy následovala po ukončení hudebního vystoupení.
JB

Kultura, společnost
Výstavy na Skalce
Dvě nové expozice byly zahájeny během druhého červnového víkendu.
V kostelíku sv. Maří Magdalény se v páteční
podvečer 10. června uskutečnila vernisáž
výstavy esoterických obrazů Jany Janouchové z Kytína. Vernisáž doprovodila kytarová
a houslová improvizace. Krásnou atmosféru
pomohly vytvořit svíčky, které zapálili a rozmístili návštěvníci vernisáže. Výstava potrvá
do neděle 10. července.
V sobotu 11. června se v sále kláštera konala
vernisáž společné výstavy malířky a textilní
výtvarnice Zuzany Krajčovičové ze Slavonic, keramických objektů Jaroslava Jocova
z Mníšku a soch Tomáše Kohouta z Nového
Knína. Úvodem zahrála kapela Šmitec. A pak
už se mohli návštěvníci věnovat prohlídce

bohaté, nápaditě sestavené expozice. Tu je
možno navštívit až do středy 6. července.
V létě budete moci na Skalce navštívit výstavu obrazů Richarda Pachmana v kostelíku
sv. Maří Magdalény, jejíž vernisáž se uskuteční v rámci programu Skalecké pouti v sobotu 16. července. V klášteře bude v sobotu
9. července v 15 hod. otevřena expozice
obrazů a grafiky Heleny Cejnarové z Liberce, jež bude vystřídána srpnovou výstavou
Fotolovy (fotografie z lesního světa) Ladislava Dvořáka st. (vernisáž v sobotu 6. srpna
v 15 hodin).
Výstavy jsou přístupné v sobotu, neděli a svátek od 10 do 17 hodin, ve všední dny po dohodě se správcem areálu Skalka. Dobrovolné
vstupné bude věnováno na opravu kapliček
křížové cesty v barokním areálu Skalka.

Z vernisáže výstavy obrazů
Jany Janouchové na Skalce

Divadelní představení v MKS
Další dvě divadelní představení pro nejmenší se uskutečnila v sále
MKS v dubnu a červnu.
S představením Dračí hrátky přijel mezi mníšecké děti v dubnu žonglér Václav Jelínek - kromě svých šikovných rukou předvedl dětem i obrovitánského draka, kterého si mohli na závěr ti odvážnější pohladit.
V červnu dětem zahrály pohádku Ošklivé kačátko Janě Kollertová a
Štěpánka Glogarová.
Hrozitánského draka
se děti vůbec nebály...

JB

Grafika Heleny Cejnarové

Na vernisáži výstavy Duhová
cesta zahrála kapela Šmitec

Stále platný příběh o tom, jak těžké je být jiný než ostatní, ztvárnily
s velkou výtvarnou invencí, vtipem i něhou... a u malých diváků se
setkaly s krásnou odezvou.
O divadelní představení v MKS je zájem - chodí na ně děti z mateřských školek, Fabiánka a někdy také prvňáčci ze základní školy.
Děti i rodiče se už teď mohou těšit na tradiční „pouťové“ divadlo ve
farní zahradě a na podzim opět na další pohádky v sále kulturního
střediska.
JB
Z ošklivého kačátka
se stala nádherná labuť...
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Kultura, společnost

Knihovna

PRO DĚTI

Mníšek pod Brdy

ŠTROBLOVÁ, Jarmila
PYŽAMO PRO TYGRA
Pohádky motýlí babičky babočky,
vyprávěné vnoučkovi, přivádějí dětského
čtenáře do světa zvířátek oplývajících
velmi lidskými vlastnostmi.

Výpůjční doba ČERVENEC - SRPEN
Pro dospělé:

Děti:

Čtvrtek 830 – 1100 1200 - 1800 Středa 800 – 1100 1200 - 1400

www.knihovna.mnisek.cz

tel.: 318 592 552

e-mail: knihovna@mnisek.cz

PRO DOSPĚLÉ
STOCKETT, Kathryn
ČERNOBÍLÝ SVĚT

SERNO, Volf
RANHOJIČOVA LÁSKA

Společenský román a jedna
z nejúspěšnějších amerických knih
posledních let. Hluboký a dojemný
příběh zasazený do 50. let 20. století
na americký Jih je vyprávěn očima tří
výjimečných žen.

Historický román ze 16. století
o nadaném léčiteli a ranhojiči, závěr
dobrodružné ságy.

FOUSEK, Josef
DENÍK STARÉHO MUŽE
Sbírka vyprávění, vzpomínek a příběhů
českého písničkáře o putování životem
a světem.
FRANCIS, Dick - FRANCIS, Felix
KŘÍŽOVÁ PALBA
Další společná kniha Dicka
a Felixe Francise.
PROULX, Annie
DRSNÁ ZEMĚ
Psychologický příběh
osamělého muže - outsidera
z amerického Středozápadu,
který přichází do míst, která nezná
a střetává se s lidmi, kterým nerozumí.

SILVA, Daniel
REMBRANDTOVO POSELSTVÍ
Ve starobylém Glastonbury byl brutálně
zavražděn umělecký restaurátor
a následně odcizen donedávna
ztracený Rembrandtův portrét.
KOLEKTIV AUTORŮ
RESPEKTOVAT A BÝT
RESPEKTOVÁN
Kniha Respektovat a být
respektován je určena všem, kteří se
snaží o partnerský, respektující přístup
ve výchově, vzdělávání a vztazích.
NOVOTNÝ, David Jan
SIDRA NOAH
Román českého autora odehrávající se
v Praze během velkých záplav v roce
2002. Hraniční situace dává vyniknout
jednotlivým charakterům.

Dny Tibetu 2011 na Skalce i v MKS
Letošním příspěvkem Mníšku k celosvětovým Dnům Tibetu byla
kromě tradičního vyvěšení vlajky na budově naší radnice i výstava
Malý Tibet - země zářících sedel, kterou pro vstupní chodbu kláštera na Skalce připravilo mníšecké kulturní středisko ve spolupráci
s fotografem Martinem Mykiskou a dětmi z výtvarného kroužku
Otakárek. Výstavu si mohli návštěvníci Skalky prohlédnout od
10. března do 8. dubna 2011.
Poznat duchovní život národa obývající daleký Tibet pomohla zájemcům i neformální přednáška - beseda s MUDr. Libuší Pávkovou,
významnou lékařkou a překladatelkou, která se uskutečnila v klubovně mníšeckého Klubu důchodců díky dohodě mníšeckého MKS,
Klubu důchodců a Domova důchodců Kytín. Tato duševně obdivuhodně svěží dáma, obyvatelka kytínského zařízení pro seniory, která
(nechtěli jsme tomu věřit!) vstoupila do deváté desítky svého života,
bez únavy více než hodinu vyprávěla o principech buddhistické
filozofie a pohotově odpovídala na dotazy z publika.
JB
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KRATOCHVÍL, Miloš
KOČKOPES KVÍDO
Mile potřeštěný příběh žákyně druhé třídy
Týny Humplíkové vypráví o jejích problémech jedináčka. Nemá si s kým hrát,
a proto by ráda měla aspoň nějaké
zvířátko.
PRVNÍ ENCYKLOPEDIE DINOSAURŮ
Prozkoumej pravěkou Zemi a seznam
se s dinosaury. Dozvíš se, jak dinosauři
vypadali, jak žili a proč zanikli.
MORGAN, Stacey
MODELOVÁNÍ PRO ŠIKOVNÉ RUCE
Veselí skřítci, roztomilá zvířátka, legrační
čarodějnice i plastické obrázky na stěnu
jsou dekorace, jejichž zhotovení je snadné
a zvládne je úplný začátečník.
FISCHER, Catherine
INKARCERON
Oceněná kniha pro mládež na pomezí
fantasy a thrilleru. Sedmnáctiletý Finn
denně bojuje o život v Inkarceronu,
obrovském vězení, které má vlastní
inteligenci a krutě s ní střeží tisíce vězňů.
GARCIA, Kami
NÁDHERNÉ BYTOSTI
První kniha série Kronika prokletých
zaklínačů.

Organizace dětí
detí a mládeže
mláděže
Čejka se pravidelně stará o ptačí budky v Mníšku
Možná jste si na Starém sídlišti v Mníšku a pod Skalkou všimli červenohnědých ptačích budek
s bílým číslem. Jsou to hnízdní budky, které vyvěšuje a udržuje přírodovědný klub Čejka. Každoročně je čistíme, opravujeme a občas vyvěšujeme další. Máme jich v současné době celkem 24
a plánujeme vyvěšení dalších.
Budky nahrazují ptákům přirozené dutiny, ve kterých byli v minulosti zvyklí hnízdit a kterých
v přírodě ubývá. I letos jsme tak pomohli mnoha rodinkám sýkory koňadry a modřinky. I když
jsou sýkory v budkách nejběžnější, nejsou jedinými ptáky, kteří naše budky využívají.
Při výpravě 14. května jsme kroužkovali mláďata a našli jsme v budce pod Skalkou devět mláďat
brhlíka lesního. Mezi méně běžné nálezy patří i rodinka rehka zahradního na sídlišti.
Letos bylo v našich budkách vyvedeno celkem 112 ptačích mláďat
VH

Kdo jsou to Dráčata?
Dráčata jsou družinka předškolních dětí (od 4 do 7 let), která již třetím
rokem funguje ve skautském středisku Skalka v Mníšku.
Co všechno dělají? Pravidelně se scházejí v úterý v 16 hodin u skautské
klubovny. Hodinu a čtvrt si společně hrají, závodí, poznávají přírodu
a svět, učí se, jak se správně chovat ve společnosti, posilují svou fyzickou zdatnost a navazují kamarádství. Kromě pravidelných schůzek
jezdí na celodenní výpravy, celostřediskové akce, akce s rodiči a letos
je čeká i týdenní stanový tábor.
Blíží se konec školního roku a s ním i takové malé rozloučení s těmi,
kdo půjdou do první třídy - přejdou mezi světlušky a vlčata.
Přejeme krásné prázdniny a v září opět nazdar.
„My jsme skautská mláďata, chytrá rychlá Dráčata!“
Vedoucí Dráčat Andy

Skauti v Mníšku
Středisko Skalka se opět ozývá a přináší vám novinky ze své činnosti.
11. května jsme se zúčastnili každoroční akce, a to „Květinového
dne“. Zakoupením kytičky vyjádřilo podporu boji proti rakovině více
než 400 občanů Mníšku pod Brdy.
Dále jsme rádi vypomohli a připravili pro děti lanovou aktivitu na Dětském dnu a v Pohádkovém lese. Naše skautky dosáhly pěkného úspěchu na okresním kole Svojsíkova závodu, který vyhrály a postoupily
do kola krajského.
Pokud máte nějaké otázky či se jen chcete dozvědět více o našem středisku a jeho pravidelné činnosti, neváhejte a navštivte naše webové
stránky (www.junak-mnisek.webnode.cz).

Záleskácký NPB (Noční přechod Brd)
Brdský zálesák pořádá za rok hned několik akcí pro veřejnost. Jedna
z nich proběhla nedávno. Jednalo se o přechod Brdského hřebene
a jak název napovídá, bylo to v noci.
Startovalo se z neznámého místa s cílem v Mníšku pod Brdy. Na trase
čekaly - kromě toho, aby účastníci došli do cíle živí a zdraví - dva další
záludné úkoly. Prvním bylo kdekoli na trase uvařit propůjčené vajíčko
„na tvrdo“, k čemuž měly posloužit tři zápalky, za každou vypálenou
se k celkovému času pochodu přičítalo deset minut a také záleželo
na kvalitě uvaření vajíčka - za to se zase minuty odečítaly. Druhý úkol,
ohodnocený snížením času o třicet minut, bylo rozluštění tajenky za
pomoci indicií, které byly uloženy ve třech mrtvých schránkách na trase (mimochodem až na jeden tým se to nikomu rozluštit nepodařilo).
Letošní ročník byl výborný na počasí - krásná, tmavá a teplá noc dávala příležitost pokořit rekordní časy předcházejících ročníků. Startu-

jící dvoučlenná družstva (celkem jich bylo devět) byla složena nejen
z našeho zálesáckého oddílu, ale i z členů jednoho z mníšeckých airsoftových teamů. Jedna posádka byla z Příbrami a další až z Vraného
nad Vltavou a Štěchovic. Konkurence byla veliká a všichni, i když někteří bloudivým nočním krokem, se šťastně dostali do cíle. Tady došlo
na zhodnocení akce, vyhlášení výsledků a pak následovala afterparty
do brzkých ranních hodin.
Chcete příště taky změřit svoje síly?
Více o akci najdete na www.brdskyzalesak.wz.cz
Brdský zálesák

Ukázka
hasičské
techniky
pro ZŠ
Dne 6. 5. 2011
členové Sboru
dobrovolných
hasičů Mníšek
pod Brdy provedli v rámci
propagace požární ochrany
a také za účelem obnovení činnosti místního kroužku mladých hasičů
ukázku pro žáky prvních až pátých tříd místní základní školy.
V rámci ukázky byla žákům představena požární technika „v akci“ při „likvidaci následků dopravní nehody“, v rámci níž hasiči žákům předvedli
vyproštění osoby z havarovaného osobního vozu za pomoci speciálního vyprošťovacího zařízení a jejího ošetření,. V průběhu tohoto „zásahu“ hasiči žákům ukázali zajištění vozu proti vzniku požáru odpojením
akumulátoru i zajištění proti pohybu založením klíny. Žáci měli také
možnost vidět, jak se vozidlo hasí za pomoci vysokého tlaku vody. Po
této ukázce bylo dětem umožněno ve skupinkách si techniku detailně
prohlédnout, hasiči děti seznámili se vším, co technika obsahuje a děti
si také mohly vyzkoušet stříkání vody.
Děti (věk 6-14 let), které by měly o kroužek mladých hasičů zájem, rádi
uvítáme na našich pravidelných schůzkách, které se konají s výjimkou
letních prázdnin každé úterý vždy od 16 do 18 hod. v hasičské zbrojnici
(naproti bývalému kinu).
Kromě přípravy a účasti v dětských hasičských soutěžích jsou pro děti
přichystány exkurze k profesionálním hasičům do Prahy a Řevnic a různé výlety do přírody, do ZOO atd.
Videa a fotografie z různých akcí mníšeckých hasičů (včetně výše zmiňované ukázky) naleznete na našich stránkách www.hmpb.wz.cz.
Za mladé hasiče vedoucí Jiří Miška
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Sport, diskuse, drobnosti
Začarovaný kruh
Pravidelně chodím kolem všech tří rybníků na procházky, nejčastěji však přes hráz Zámeckého. Naposledy před pár dny. Chodím tak
už čtrnáct let, to je doba, před kterou jsme se do ulice Káji Maříka,
do krásného městečka s nádhernou přírodou, přistěhovali.
Při prvním výlovu (jak je pokaždé romantický!), jsem si všimla,
co všechno tak krásný rybník skrývá. Dětský kočárek, pneumatiky
všech velikostí, o drobném zboží ani nemluvě. Tehdy, pod dojmem viděného, jsem usedla a napsala článek do Zpravodaje. Byl to můj první
pokus pro město, ve kterém chci žít něco udělat a na něco poukázat.
V tom článku jsem se ptala, proč se rybník nevyčistí, když je vypuštěný, proč se neuklízí průběžně břehy od naházeného smetí? Proč,
když vidím rybářský kroužek na březích rybníků, nejsou děti vedeny
k ochraně přírody, třeba tím úklidem kolem sebe? Dostalo se mi odpovědi od vedoucího rybářů, že čištění rybníka ani břehů není jejich
záležitost, není totiž jejich, rybáři mají pronajatu jen plochu vody!
Později, jsem se na radnici dopátrala skutečnosti, že to opravdu není
jednoduchá záležitost cokoli s rybníky udělat - byť i se snahou je zachránit. Mostek v dezolátním stavu mezi Zámeckým a Prostředním
rybníkem vlastní jakési JZD odkudsi, snad ani už neexistuje a tudíž
nemá peníze na opravu, břehy jsou po metrech také majetkem mnoha různých vlastníků a odbahnění stojí miliony, byla by třeba dotace.
Budiž.

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala Městskému úřadu Mníšek
pod Brdy, Klubu žen, Klubu důchodců a všem dalším, kteří mi
blahopřáli k mému svátku a kulatým narozeninám.
Srdečně děkuji a přeji všem vše dobré.
Helena Taliánová

Úspěchy KST Mníšek
Reprezentanti tanečního klubu Mníšek pod Brdy, Tomáš Jelínek
- Simona Tejcová, jsou po čtyřech soutěžích párů mezinárodní třídy
České republiky na vynikajícím 7. místě Taneční ligy 2011.
Shrnující článek o druhé polovině úspěšné sezóny Klubu společenského tance Mníšek pod Brdy přineseme pro nedostatek místa
v příštím čísle.

Vrátím se k mé procházce před pár dny. Opět tam stály děti z rybářského kroužku, opět se učily nahazovat udice v místě, kde čtrnáct let
čouhá z hladiny obrovská pneumatika. Kolem plavou mrtví kapři. Ale
co mladí rybáři? Čemu se učí? Stojí tam mezi pet lahvemi, obaly od tatranek, krabicového vína a cigaret, plave to i ve vodě. Vadí jim to? Vidí
to vůbec jako špatnost? Učí se, že rybník jim dává radost z rybaření
a z výlovů, rozeznají druhy ryb... není to málo? A jak dlouho bude rybník tuto radost poskytovat? Labutě už Zámečák opustily!
Dovolím si pár návrhů:
a) pojďme to uklidit - i když se podobným akcím někdo posmívá, že
to je jako akce Zet za ,,totáče“. (Pravidelně uklízeli skauti, je tomu
tak stále? Na Zadňáku je cedulka, že tam uklízely děti z mateřské
školky. Ale podívejte se, co tam opět leží!)
b) zvyšme dohled, na místech pokuřování, pití a bojím se říct čeho
ještě, městskými strážníky.
(Jsou to ještě pochůzkáři?)
c) rozmístěme na těchto místech větší počet odpadkových košů.
A vůbec, nešly by všechny tři body uskutečnit dohromady?

Uzávěrka č. 211
Uzávěrka č. 210 je v pátek 26. srpna 2011
do 10 hod. pro příspěvky dodané do podatelny
MÚ, v pondělí 29. srpna 2011 do 8 hod. ráno
pro příspěvky zaslané mailem.

S. Merunková

ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU

Běh naděje tentokrát v neděli 18. září
Pro všechny, kdo plánují dlouho dopředu - letošní v pořadí již čtvrtý Běh naděje odstartuje od kulturního střediska v Lipkách v neděli
18. září v 11 hodin. V době před startem bude možno se zúčastnit nejen obvyklých kondičních testů pro malé i velké účastníky, ale připravena bude i novinka - nafukovací atrakce pro děti.
Poznačte si datum v kalendáři, těšíme se na vás!
Za organizační tým Běhu naděje Mníšek pod Brdy
Jarmila Balková, Dana Havlíková
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Vydává Město Mníšek pod Brdy se sídlem Městský úřad Mníšek
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Inzerce

LÉČIVÉ MASÁŽE

OPTIKA NA SKALECKÉM NÁMĚSTÍ 500

Nabízíme:
Elegantní značkové obruby brýlí
se slevou až 10%
Měření zraku na místě naším specialistou
(nemusíte se trmácet za svým očním lékařem)
Brýle na lékařský předpis (odečteme Vám
finanční částku hrazenou zdravotní pojišťovnou)
Kontaktní čočky a roztoky
Sluneční značkové brýle se slevou až 20 %
Pouzdra, šňůrky, antistatické hadříky
Provozní doba:
pondělí - středa:
čtvrtek:
pátek:

900 - 1200 a 1300 - 1700
1200 - 1900
900 - 1400

KONTAKT: 607 124 529
MILENA POSPÍŠILOVÁ

Tepelná čerpadla
Elektrické vytápění
Rekuperace

-

Solární panely
Klimatizace
Elektroinstalace

ODBORNÝ DODAVATEL V PROGRAMU
ZELENÁ ÚSPORÁM
Tel.: 604 595 708
www.grandzap.cz email: vagner@grandzap.cz
Za Sokolovnou 175, Mníšek pod Brdy

KK − STAVEBNÍ PRÁCE
zednické práce od A do Z

rekonstrukce koupelen

zateplení, fasády

bytová jádra

štukování, zdění

výkopové a zemní práce

obklady, dlažby

malířské práce

oplocení, gabiony

a jiné

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

605 042 530
776 260 144

svetelnymost.cz

Lenka Straková
telefon 608 862 745
Na Šibenci 242, Mníšek pod Brdy
lenka@svetelnymost.cz

Cytas, spol. s r. o.
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Služby − Kopírování, …
Opravy a Prodej: Počítačů, Notebooků, Příslušenství
Služby − 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

NÁVRHY
ZAHRAD

y dle přír
rad

y
od

-

} klasické
} baňkové
} medové
} lávovými kameny
} Breussovy
} indická masáž hlavy
} Shamballa

Vchod vpravo

zah

Domov seniorů

Ing. Renáta Krmelová
Tzv. přírodní zahrady,
ekozahrady
vytvořené podle zákonů přírody

ŠETŘÍ
Váš ČAS strávený údržbou zahrady
Vaše PENÍZE za postřiky a hnojiva
i ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PŘINÁŠEJÍ
užitek – vlastní biopotraviny
a harmonické místo k relaxaci
252 08 Buš 56 Tel: 774 297 296
E-mail: rekrm@zahradydleprirody.cz

www.zahrady dlep riro dy.cz
19

Inzerce

Cena plošné inzerce (ceny bez DPH)
Řádková inzerce: 1 řádek (60 znaků):
1/8 tiskové strany:
1/4 tiskové strany:
1/2 tiskové strany:
1/1 (celá tisková strana):

22 Kč
650 Kč
1 250 Kč
2 350 Kč
4 600 Kč

Příplatky za umístění:
První strana:
Samostatně v textové části:
Poslední strana:

+ 100 %
+40 %
+ 45 %

Množstevní slevy:
2x:
3-4x:
5x a více:

10 %
15%
20%

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!

Společnost

HEIM Trade SE
PRONAJME kancelářské,
skladovací a výrobní prostory
v Mníšku pod Brdy.
Velký výběr různých
nemovitostí:
kanceláře
od 75 Kč/m2,
sklady a výrobní haly
od 50 Kč/m2
volná plocha
od 10 Kč/m2

Profesionální služby.
Pro bližší informace volejte
+420 606 690 502

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem
nebo SMSkou, tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.

Tel.: 777 208 491
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
Po předložení tohoto inzerátu

SLEVA 10 % z celkové ceny.

inz HAR 90x63 Hostivice.indd 1
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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
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Vezměte to za dobrý konec

REFLEXNÍ TERAPIE, MASÁŽE, BIOPTRONOVÁ LAMPA
Petra Zedníčková – akreditovaná masérka,
V lipkách 1735 (Sluneční 1119), Mníšek pod Brdy.
Mobil: 725 640 261, 603 922 766, www.ella.sdeluje.cz
Zubní lékař MUDr. ŠTEFAN IHRISKÝ přijímá nové pacienty.
Ordinace: Mníšek pod Brdy, Komenského 886, tel. 318 592 369.
PRODEJ: Nádherná vilka z prvorepublikové výstavby r. 1937
na 2 376m2 udržované bohaté okrasné a ovocné zahrady. Pozemek
možno dělit, krásné umístění, bezpečné sousedství, klid s výhledem
na hřebeny Brd. Tel. 777 074 435.

Inzerce

Auto Pecka Dobříš
servis vozů Renault
- výměny rozvodových řemenů
- diagnostika, elektrikářské práce
- servis klimatizací, geometrie
- náhradní vozidlo 297,-Kč/den s DPH
Příbramská 854, www.auto-pecka.cz
tel.: +420 318 522 557, +420 603 263 857

• individuální přístup (3 - 5 dětí)
• všestranné celodenní aktivity

* NOVÉ SLUŽBY V MNÍŠKU *

• základy anglického jazyka

● opravy domácích elektrospotřebičů
● opravy TV a veškeré elektroniky

• vstřícná spolupráce s rodiči

● instalace zboží zakoupeného na internetu
● hodinový manžel, řemeslné práce všeho druhu doma

i na zahradě

• stravování + pitný režim

● satelitní a anténní práce, měření signálu,

Miniškolka ve vlastním domě se zahradou, hřištěm a bazénem

Mníšek pod Brdy
Tel.: (+420) 603 301 310

společné antény, montáž satelitů a pozemního vysílání
● Podlahové studio
Kontaktní místo: KRÁMEK PRO RADOST
Mníšek pod Brdy,Pražská 25,
pí Marcela Petráňová - tel: 607 537 792

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
21

Inzerce

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5
přijme pracovníky na tyto pozice:

KUŘÁCI – ODVYKNETE!!! tel.: 224 214 617, 604 207 771
HRA NA KLAVÍR
Výuka hry na klavír, klavírní doprovod sólistů.
Uralská hudební škola (Rusko). Možnost dojíždění za studenty.
Výuka v čestině, ruštině, angličtině. Natalia Fofanova, Davle.
Kontakt: Mobil: +420 606 570 346; www.piano-lessons-prague.comKontakt: 777 593 155
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VEDOUCÍ ODDĚLENÍ MASO
- UZENINY, LAHŮDKY
SKLADNÍK
POKLADNÍ
ŘIDIČ VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU
U všech pozic se jedná o jednosměnný provoz
pondělí-pátek, sobota 1x za 3 týdny.
Tel. 777 661 111 po 14. hodině.

Inzerce

Magická výbava.
Magická cena.
ŠKODA Fabia Magic.

Ilustrační foto

ŠKODA Fabia Magic již od 229 900 Kč
Vykouzlili jsme pro Vás ideální vůz s výbavou, která má vše, co potřebujete.
ù urvj}rjln
ùmrx
ùnw}{uwjvtw
ù xujunqt|ur}rw
ù{xmux~Ñnwęun}{~tj
n{nxvkrjyºyuj}ntyx~nĖĕĕĕĕ ÕlnwjÕ|txmjßj~}xÕlÕȗwjljtwÄ{xmUtx ~knwjÎ½nwÕ

xvkrwxjw|yx}ºnkjjnvr|n2vxmnu~jkrjjprlØĚÖĚàĚÖĞuăĖĕĕtvjĖėĝàĖĘĞpătv

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
FEMAT, spol. s r.o.
Výpadová 2313
153 00 Praha 5-Radotín
Tel.: 800 400 104
www.femat.cz
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Inzerce

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

KRÁSNÁ NOVÁ KOLA KRÁSNÁ NOVÁ KOLA KRÁSNÁ NOVÁ KOLA
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