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Zdarma

Panthás aneb Pouť jako cesta od a do našich duší
Pro mnohé znamená slovo nebo pojem pouť
vlastně jen kolotoče a jiné pouťové atrakce.
I děti, když jdeme nebo projíždíme nějakým
městem či vesnicí a ony spatří řetízkový kolotoč, vykřikují jeden přes druhého – pouť, je tam
pouť! Jenže význam slova pouť je úplně jiný
než synonymum pro lochnesku, labutě nebo
kačera Donalda. Každý jazyk má pro pouť sice
jiný výraz, ale význam, význam je stejný. Putovat. Jít. Být na cestě za jakýmsi cyklem znovuzrození. Symbolické odevzdání kusu sama
sebe, navštívení vzácného místa, přičemž cílem paradoxně není samotný cíl, ale právě ona
cesta či pouť. Prožitek z ní. Ač by se mohlo zdát,
že se v tu ránu poutě týkají výhradně víry
a věřících, není tomu tak. Při bližším pohledu
můžeme zjistit, že putujeme celý život. Veškerá naše lidská a tvůrčí činnost je jedno velké
putování. Za poznáním, za věděním, za láskou,
ale také za vírou či ve víře v to dobré v každém
z nás a v každém jiném kolem nás. Putování je
tedy také jakési hledání a nalézání.
Stavitel a architekt Kryštof Dientzenhofer,
u něhož si za několik málo dnů připomeneme
360 let od jeho narození, byl Servácem Ignácem Engelem z Engelsflussu, majitelem
mníšeckého zámku, vyslán na cestu, pouť
chcete-li, do francouzské Provence. Kryštof
viděl a zažil na cestě mnohé a kromě jiného
byl i uchvácen kaplí v jihofrancouzském Aix-en-Provence. Ta stála na místě, kde podle legendy ze 6. století třicet let žila Maří Magdalena. A s touto inspirací se vrátil a díky ní pak
během neuvěřitelných dvou let postavil nad
městem, na ostrohu zvaném Rochota, kostelík, klášter a nahoře pod vrcholkem Skalka
rekolekční dům (poustevnu). Z kostelíku přímo
sálá ono poznání a zkušenost z putování. Zajímavě formovaná elipsa stavby, unikátně založené krovy, které připomínají mořskou bárku,
převrácenou kýlem nahoru. A to neskutečné
Kryštofovo vnímání krajiny! Jsem přesvědčen,
že kdyby se nevydal na dlouhou francouzskou
pouť, nedíval se s očima upřenýma do krajiny
kolem sebe a nebyl otevřen jejímu vnímání,
kdy se musel stát přirozenou součástí krajiny,
kterou zrovna procházel, nikdy by nezískal takový cit pro krajinu, s jakým pak vytvořil nám
tolik milé památné místo. Kdyby Kryštof, což
je též jméno patrona všech poutníků, chodil
s hlavou sklopenou, nikdy by nic neviděl.
I kdyby ušel o stovky nebo tisíce kilometrů víc.
Jen s otevřenou myslí mohl při pohledu dolů,
do údolí, uvidět ve zvlněné povltavské krajině
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jiné vlny, ty mořské. Ty krásně se vzdouvající
a stále stejné a přitom proměnlivé mořské vlny.
Jako v biblické Magdale, tak i v Aix-en-Provence. Tak i na Skalce pod kostelíkem.
Tuto zvláštní a povznášející zkušenost můžete
zažít kdykoliv. A chcete-li prožít i pouť společnou, pospolitou, pak k tomu budete mít příležitost 18. července, kde se na Skalku ke kostelíku
vydá procesí právě ku památce Maří Magdalény. A o tom je Skalecká pouť. Vítejte u nás,
na břehu moře.
Také Mistr Jan Hus putoval. Především myšlenkami a hodnotově, kdy od poslušného se
stával pokorným tak, jak praví přísloví: ‚Pro posměvače má Hospodin posměch, pokorným
ale přízeň věnuje‘. Jeho cesta přes Husinec,
kapli Betlémskou, Kozí Hrádek, hrad Krakovec
až před koncil do Kostnice, kde 6. 7. 1415 byla
jeho pouť, ta fyzická pouť smrtelníka, přerušena. Je veliká škoda, že nikdy neměl mistr
Jan možnost přečíst před koncilem svou Řeč
o míru. Třeba by si pak všichni ti, kteří jako on
na břeh Rýna putovali, odnesli s sebou domů
jeho vzácná slova o vzájemné lásce, pokoře,
návratu. Naštěstí většinu zaznamenal alespoň
Petr z Mladoňovic a díky tomu a možná právě
proto dnes Husova slova putují dál, a to nejen
v našich končinách, ale po celém světě. Vždyť
výrok „Hodnota míru je tak veliká, že ani v pozemském a smrtelném životě nic neslyšíme
raději, po ničem nebažíme toužebněji a nic
lepšího konečně nemůžeme nalézti“ (Jan Hus,
Sermo de pace) je univerzálním poselstvím,
obecně platným bez ohledu na to, k jaké se
kdo hlásí církvi nebo náboženství. Zvláště nyní,
v dobách sice lokálních, ale zato mnoha a dlouhých válečných konfliktů, občanských válek,
anexí cizích území, se svět zdá být rozvrácen
a nestabilní. O to více a častěji bychom si měli
mistrova slova připomínat. Svět prostě stojí za
to uchránit. A právě to je nejvýznamnější pouť,
která nás, každého z nás, čeká. Odpovědnost
za lidství, jeho nalézání v každodenním našem
životě, v každém našem skutku a v každé naší
činnosti. Putujme tedy nejen na Skalku, ale i za
Husovým, tedy našim, mírem a pokojem, a to
přesto, obávám se, že to bude pouť nekonečná. Přesto v ní ale nalézejme smysl.
Ne každá, ale mnohá putování mají i svůj konec. Konec konců. Nebo to bude jen začátek?
Buďte ve štěstí a lásce k sobě, i k druhým.
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Miloš Navrátil

Zprávy z radnice
Informace o opatřeních a omezeních
při konání Skalecké poutě 2015

Parkování
V pátek 17. července bude v odpoledních hodinách omezen provoz
na parkovišti na náměstí F. X. Svobody. Důvodem je stavba pódia v jeho
dolní části. Prosíme řidiče o opatrnost a ohleduplnost.
V sobotu 18. července bude náměstí F. X. Svobody zcela uzavřeno
a nebude možné na něm parkovat. Důvodem je konání hlavních koncertů na náměstí a zajištění bezpečnosti všech návštěvníků. Omezené
parkování bude též v místech horní části náměstí, před „lesárnou“.
Parkovat je možné v „podkově“, tedy na silnici za depem firmy UHER,
která ústí ke sportovnímu relaxačnímu centru ESMARIN, na odstavném
parkovišti před Penny nebo před Kovohutěmi.

Uzavírky
V sobotu 18. července bude od 5.15 hodin do cca 23.00 hodin zcela uzavřena silnice Pražská - náměstí F. X. Svobody, a to od prodejny
Drogerie Teta kolem Restaurace Velká až ke křižovatce s ulicí Skalecká
u pošty. Silnicí se nebude dát projet a také autobusy budou odkloněny
od Penny přes Řevnickou, Lhoteckou a Skaleckou do horní části náměstí. Zastávky autobusů budou řádně označeny dopravcem a společností
ROPID.

Autobusy – přesunuté zastávky
Z důvodů sobotní uzavírky silnice v dolní části náměstí budou přesunuty obě zastávky autobusu. Směrem na Prahu i směrem z Prahy budete nastupovat nebo vystupovat před budovou pošty.
Od provizorní zastávky od pošty také pojede autobus směrem do
Barokního areálu Skalka, kde se bude konat poutní slavnostní mše
svatá. Autobus pojede v sobotu 18. 7. v 9.00 hodin a nastoupit můžete i krátce po 9. hodině na zastávce Lhotecká. Zpět ze Skalky dolů na
náměstí pojede autobus v 15.00 hodin.

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

Trhovci jen registrovaní!
Vzhledem k neúměrnému počtu trhovců jsme i letos přistoupili k jejich
povinné registraci předem. Každý zájemce o prodej se musí přihlásit,
akceptovat podmínky a pravidla, a teprve poté mu bude vystavena
registrační karta s povolením k prodeji. Neregistrované prodejce na
tržní plochy nevpustíme. Toto opatření je bezpečnostní a má zamezit neúměrnému a nepřehlednému počtu pouťových prodejců. Uzávěrka přihlášek je 3. července, pravidla a formulář najdete na webu
www.mnisek.cz pod odkazem Trhy 2015 a další informace získáte na
e-mailu trhy@mnisek.cz.

Slovo starosty
Policejní vyšetřování náměstí
bylo zastaveno!
Vážení mníšečtí, rymanští a lhotečtí občané,
před dvěma lety, bez souhlasu Zastupitelstva, na základě
oznámení kontrolního výboru a jejího bývalého předsedy,
doktora Vilimovského, bylo Policií České republiky zahájeno
prošetřování údajného dotačního podvodu a dalších údajných trestných činů, které měly být spáchány při rekonstrukci náměstí F.X. Svobody.
Celá kauza byla prošetřována velmi pečlivě. Bylo vyslechnuto velké množství svědků. Policie, Město a další kontrolní
orgány vyhotovily několik znaleckých posudků, z úřadu byla
odvezena tiskárna i počítač a těsně před Vánoci minulého
roku došlo dokonce i na domovní prohlídku. Z provedených
znaleckých posudků jednoznačně vyplynulo, že Město při
realizaci náměstí dokonce ušetřilo.
Nakonec Policie i poskytovatelé veřejných dotačních peněz celou věc uzavřeli s tím, že k žádnému trestnému činu
nedošlo a celá rekonstrukce náměstí F. X. Svobody proběhla
běžným způsobem a nikdo z představitelů Města se na ní
neobohatil.
Ti, kteří celou smyšlenou kauzu vyvolali a ve volbách politicky zneužili, se dodnes ani neomluvili. Proč taky, že? Splnili
přece svoji občanskou povinnost, měli „podezření.“ Co na
tom, že poškodili naše Město, celou řadu lidí a znevážili práci
celé obce. Co na tom, že naše Město muselo zaplatit více
než sto tisíc korun v průběhu vyšetřování. Hlavně, že jejich
svědomí wje čisté.
Ing. Petr Digrin, Ph.D., za předchozí Radu města
Zprávy z rady města
l RM souhlasila s vypsáním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY NA DVĚ
TŘÍDY MŠ 9. května – 2, Malé náměstí č.p. 415, Mníšek pod Brdy.
Zakázka je zadávána dle § 18 odst.3 a § zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.
l
RM souhlasila s podáním žádosti o dotaci ROP Střední Čechy,
Výzva č. 85a, oblast podpory 1.1, projekt „Zesílení krytu vozovky ulice
Lhotecká, Mníšek pod Brdy“.
l RM souhlasila s vypsáním Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, „Zesílení krytu vozovky ulice Lhotecká, Mníšek
pod Brdy.
lR
 M vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna v ZŠ Komenského 886
na dny 29. a 30. 6. 2015.
l RM na základě žádosti ZŠ Komenského 886 souhlasila s umístěním
„hmyzího hotelu“ na pozemek města u knihovny.
l RM souhlasila s navýšením kapacity Školní družiny na ulici Komenského 420 na 240 žáků.
l RM schválila návrh výsadby stromů a keřů „Zahrada Mateřské školky
Eden, Mníšek pod Brdy“.
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Zprávy z radnice

Slovo místostarostky
Chtěla bych na tomto místě poděkovat mnoha
dobrovolníkům a partnerům za pomoc při pořádání Dne dětí a seniorů, bez nichž by se takto
rozsáhlý projekt nikdy nepodařilo zrealizovat.
Povedlo se dát dohromady početnou skupinu
lidí, kteří neváhali investovat čas nebo peníze, a tím umožnit
konání této velkolepé akce pro děti i celou rodinu. Díky!
Zatímco čtvrtinu nákladů pokryl příspěvek města Mníšek pod
Brdy, tři čtvrtiny nákladů byly financovány díky sponzorským
příspěvkům zdejších podnikatelů a firem zde působících.
Poděkování patří i základní škole, Domovu pro seniory Pod
Skalkou, Miloši Navrátilovi, Brdskému zálesákovi, Davidu
Bílkovi, Daně Havlíkové, záchranářům, policistům, hasičům,
strážníkům a spoustě dobrovolníků. Speciální poděkování
patří Františkovi Keyřovi za technickou pomoc se zajištěním
elektřiny, hodně pomohl i pan Bednář z MÚ. A díky i Rádiu
BLANÍK za zapůjčení pódia a hradu a firmě Hamé za poskytnutí produktů.
Jsem ráda, že jsem se na akci mohla setkat s mnohými z Vás.
Díky, že jste si s námi přišli dětský den s podtitulem „všichni
jsme pořád děti“ užít. A přeji Vám, abyste si užili i celé nadcházející léto.
Daniela Páterová, místostarostka

OPRAVY, KAM SE PODÍVÁTE
Odbor správy majetku a investic má vedle investičních akcí na starosti i opravy poničeného městského mobiliáře. Za poslední měsíc bylo
požadavků na ně velmi mnoho. Město se jako hospodář o svůj majetek stará a stojí to usilovnou práci, nejen nás, co „sedíme na úřadě“, ale
i technických pracovníků, kteří to „odpracují“. Nemalé finanční prostředky, kterou jsou třeba na opravy, údržbu a úklid, by se daly použít
na něco jiného. A také daný čas bychom mohli investovat jinde. Prosíme tedy o větší ohleduplnost a zájem o věci, které slouží všem.
Poničené herní prvky a oplocení na hřištích na starém i novém
sídlišti. Vylomená a opodál pohozená vstupní vrátka, druhá vrátka
chybí úplně. Vyviklané plotové
pole a vykopané plaňky. Rozřezané lezecké sítě, utržené houpačky
na lanech, rozřezané brzdicí pneumatiky, roztrhaná krycí plachta
na dětském pískovišti, na lezecké věži vytržený celý jeden díl a pohozený do trávy. Na úřadě se hromadí dotazy, proč jsou hřiště rozbitá,
a žádosti o nápravu. Hřiště přece mají sloužit dětem na hraní a zábavu
a za stav hřišť je odpovědno „město“. Ano, hřiště stejně jako další veřejné plochy, jejichž je město vlastníkem, město spravuje a udržuje. Ale
odpovědnost za stav hřišť nesou všichni, kteří je používají. V loňském
roce nás opravy hřišť na jaře a na podzim vyšly na téměř 80 tisíc Kč.
Je to cena za materiál, dopravu a montáž. Byl by za ni nový bytelný
herní prvek pro děti. Většinu z výše zmíněných prvků na hřištích jsme
opravovali či nově osadili vloni. Také v letošním roce máme v rozpočtu
vyčleněny prostředky na opravu hřišť. Máme z nich opravovat znovu
to, co jsme opravili v loňském roce?
Ozývají se hlasy volající po dalším hřišti. Novém, funkčním, zajímavém,
s lepšími prvky, jako mají v Řevnicích nebo Líšnici. Budou jej lidé také
stejně devastovat a likvidovat a říkat si, že to „někdo opraví“? Nebo
budeme dávat na něj, sebe i své okolí větší pozor a budeme k sobě
i majetku, který nám nepatří, ale využíváme jej, ohleduplnější a pozornější? A proč si zatím spíše nevážit toho, co máme, věnovat tomu větší
pozornost a – například – pokud naše děti něco poničí, vezmeme nářadí a spravíme to?

Lavičky a odpadky

Od července loňského roku jsme rozmístili po městě na 75 nových
laviček. Jsme rádi, že slouží svému účelu, odpočinku, setkávání i přátelskému popovídání. Často nad něčím dobrým. A ještě častěji kolem
nich zůstávají poházené odpadky, obaly, prázdné láhve. Touto cestou

tedy žádáme ty, kdo tak nečiní, aby odpadky po sobě uklízeli. V blízkosti většiny laviček jsou odpadkové koše. Tam, kde nejsou, odpadky odneste pryč, vyhoďte je do kontejnerů, odpadkových košů doma nebo
košů rozmístěných po městě. I když čistotu města a úklid veřejných míst
zajišťuje pro naše město společnost Komwag a.s., úklid není zadarmo.
Čisté a uklizené město je vizitkou nás všech.
Poslední květnová noc byla časem vtipálků. Dopravním značkám s označením začátku a konce obce směrem na Řitku někdo
umazal písmeno, místo B zbylo P,
někomu přišel vtipný nápis Mníšek pod Prdy. U jednoho z výjezdů od Optrealu do Řevnické ulice
je dopravní značka „konec obytné
zóny“ proděravělá, očividně sloužila jako terč pro střelbu ze střelné zbraně. Výměna jedné poničené
dopravní značky vyjde cca na 3 tisíce Kč, nový polep značky vyjde na
700 Kč. Úhrada nákladů jde opět za městem. Týká se to i značek vylomených, vytažených a pohozených do příkopu nebo potoka. Až se
někdo rozhodne dopravní značky opět (z)ničit, možná se zamyslí, kolik
výměna takové značky stojí a od svého záměru ustoupí.

NA PIVOVARCE MÁ BÝT PARK, NE SMETIŠTĚ

V současné době finišují zahradnické práce na úpravě parku Na Pivovárce. Park ještě není hotov a už se zde objevily pytle s odpadem. Odpadky
patří buď do popelnic, nebo na sběrný dvůr města. Za neoprávněné
založení skládky může obec uložit pokutu až 50 tisíc Kč, právnickým
osobám a podnikajícím fyzickým osobám až 200 tisíc Kč.

PŘIPOJENÍ K VODOVODU A KE KANALIZACI

Město Mníšek pod Brdy eviduje velké množství majitelů pozemků, kteří
se dosud nepřihlásili k zaplacení poplatku za zhodnocení pozemku dle
obecně závazné vyhlášky města Mníšek pod Brdy č. 4/2010 za připojení
na vodovodní a kanalizační řad.
Týká se to majitelů pozemků, kolem nichž byl vybudován vodovodní
a kanalizační řad, jehož výstavba započala rokem 2010. Tito majitelé
pozemků mají možnost se na kanalizační a vodovodní sítě připojit. Nabytím právní moci rozhodnutí o kolaudaci těchto řadů se však stávají
poplatníky poplatku za zhodnocení pozemku dle výše uvedené vyhlášky, kdy vlastník těchto pozemků má za povinnost se k platbě poplatků
přihlásit. Formulář k oznámení poplatníka místního poplatku je k dispozici na webových stránkách www.mnisek.cz. Kdo jste ještě tak neučinili,
prosíme o nahlášení. Dovolujeme si upozornit vlastníky pozemků, že
dle čl. 6 vyhlášky 4/2010 může obec včas nezaplacené poplatky zvýšit
až na trojnásobek.
Případné dotazy Vám ochotně zodpoví referentky odboru správy majetku a investic Karla Koupá nebo Viktorie Straková na tel. č. 318 541 932.

PŘESTAVBA ŠKOLNÍ DRUŽINY NA MALÉM NÁMĚSTÍ

22. června 2015 začala rekonstrukce budovy školní družiny základní
školy na Malém náměstí. Podle projektové dokumentace se budova
družiny změní na 2 třídy mateřské školy. Nová mateřská škola na Malém
náměstí bude detašovaným pracovištěm Mateřské školy 9. května.
Úpravy se týkají vnitřních prostor. Budou se bourat příčky, stávající záchody a koupelny. Vzniknou dvě krásné, nové třídy pro 20 a 19 dětí.
Vybudují se nové toalety, sprchy, šatny a výdejna jídel. Jídlo pro děti se
bude dovážet z MŠ 9. května. Třídy budou prostorné, světlé a děti v nich
budou jistě spokojené. Objekt školky se oplotí jednoduchým plotem.
Průchod mezi MŠ Nová a ZUŠ s Malým náměstím zůstane zachován.
Rekonstrukce by měla být hotova 17. srpna 2015. Věříme, že školka
bude krásná, praktická a že děti budou do školky chodit rády.
Družina se přestěhuje do prostor základní školy. Od nového školního
roku již nebude nutné děti převádět z budovy školy do budovy družiny
na Malém náměstí.

MŠ NOVÁ

V červnu začala rekonstrukce skladu v suterénu Mateřské školky Nová.
Z nevyužívaného skladu vznikne nové sociální zařízení - 2 WC s umyvadly, s přímým vstupem na zahradu mateřské školy.
Sociální zařízení bylo dosud pouze u jednotlivých učeben. Při pobytu
s dětmi na školní zahradě bylo nutno v případě potřeby obcházet celou
budovu, což bylo zdlouhavé a nepraktické pro děti i personál. Věříme,
že i toto přispěje k příjemnějšímu pobytu dětí ve školce.
Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI
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Certifikát ukazuje, co jsme uspořili
recyklací elektrospotřebičů

492 televizí, 193 monitorů
a 3 716,42 kg drobného elektra - to vše vloni občané Mníšku
odevzdali k recyklaci. Vyplývá to
z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování, který město obdrželo
od neziskové společnosti ASEKOL.
Pro lepší představu, co to znamená: recyklace 100 běžných televizorů uspoří elektrickou energii
pro domácnost až na 4 roky (nebo
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska). Odevzdání 10 vysloužilých monitorů zas ušetří spotřebu
elektřiny pro chod notebooku po
dobu téměř 5 let. Celkem jsme
recyklací uspořili 194,01 MWh
elektřiny, 8 409,62 litrů ropy,
880,14 m3 vody (to je víc než 11 tisíc osprchování) a 8,48 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 44,40 tun
CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 172,67 tun. To jsou čísla,
za která se sluší poděkovat – tedy děkujeme i za naši planetu Zemi.

Co se děje s odpadem po vytřídění? Určitě se nemusíte bát, že se sesype
zase dohromady. Sveze se na sběrné místo, dotřídí se a dále využije.
Jen 50 PET lahví stačí na jednu hřejivou fleecovou bundu. Z recyklovaného papíru se vyrobí například noviny (podle EKO-KOMu jich na něm
vychází už 98 %). A z 30 000 nápojových kartónů se vyrobí stavební
desky potřebné ke stavbě jednoho rodinného domu. Výroba nového
skla je velmi drahá a náročná na suroviny, přitom nová láhev může být
až 100procentně z recyklovaného skla.
Už třídí téměř tři čtvrtiny obyvatel ČR – přesněji 72 procent (v roce
2014). Tak to společně naučíme i tu poslední čtvrtinu, ne?
Zora Kasiková, redakce, OKS
(s využitím informací www.jaktridit.cz)

Jak s odpadem naložit

Jak je vidět, recyklace se vyplatí a je snadná. Stačí odpad odvézt do
sběrného dvora, který je v Řevnické ulici 1494. V letních měsících je
pro Vás otevřen od úterý do pátku od 14.00 do 17.00 a v sobotu od
8.00 do 12.00. Pracovníci sběrného dvora budou navíc během léta zajišťovat průběžný svoz zeleného odpadu – posečené a vyhrabané trávy,
listí a ořezaných větví - a to vždy v úterý a pátek dopoledne. Pro větší
množství odpadu je vhodnější předem si sjednat přistavení kontejneru
a rovnou tento odpad naložit. Jednou ze služeb sběrného dvora je také
možné vyštěpkování větví.
Na ploše před sběrným dvorem je stabilně umístěn kontejner na posečenou a vyhrabanou trávu, kterou sem můžete složit, aniž byste zajížděli do dvora. Kontejner na větve je umístěn ve sběrném dvoře, a to z
toho důvodu, že větve občané vozí většinou společně s jiným odpadem
a méně často, než právě trávu. Třídit zvlášť trávu a listí a zvlášť větve je
nezbytné pro další zpracování odpadu. Prosíme o dodržování tohoto
pravidla. Oceňujeme, že do kontejneru neodkládáte jiný odpad, jak se
stávalo zpočátku. V kompostárně nemůžeme tvrdit, že stará záchodová
mísa nebo matrace umně zamaskovaná hromadou trávy, která vypadne při složení, je bioodpad. :-)
Fyzické osoby s trvalým pobytem v Mníšku (a ty osoby, které zde platí
poplatky za odpad) mohou stanovený druh a množství odpadu ve sběrném dvoře odevzdat zdarma. Kromě odpadu vhodného k recyklaci zde
můžete odevzdat i nepoužitelné zářivky, použitý olej, barvy, pneumatiky apod. Ceny za uložení odpadů se řídí aktuálním ceníkem, který je
k dispozici na webových stránkách města. Telefonní kontakt na sběrný
dvůr je 731 410 209 a 318 541 920.
Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

Třídění odpadu v Mníšku snížilo
emise o 567 tun
Město Mníšek pod Brdy a jeho obyvatelé vloni vytřídili a k dalšímu
využití předali celkem 292,759 tun odpadu – tedy plastů, skla, kovů
a nápojových kartónů - za 848 799,50 Kč. Ukazuje to zpráva od společnosti EKO-KOM, a.s. Takové množství odpadů, které je znovu možné
využít namísto těžení cenných surovin, uspoří energii 13 718 048 MJ.
Přispěli jste i ke snížení emisí CO2 (ekvivalentu) o 567,531 tun. Děkujeme, že takto šetříte i cenné přírodní zdroje.
Celkem bylo v ČR v roce 2014 díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla,
kovů a nápojových kartónů v rámci tříděného sběru a využití odpadů
z obcí v systému EKO-KOM uspořeno 17 571 486 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok téměř 200 tisíc domácností. Systém tříděného sběru a využití odpadu přispěl ke snížení emisí
o 745 270 tun CO2 ekvivalentu.
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Posečená tráva
má zůstat doma
Pro mě je nepochopitelné, kolik
lidí posečenou trávu ze svého
okrasného trávníku odváží na
sběrný dvůr či do lesa, na okraj
pole, na louku apod. S trávou si
tak ze své zahrady odváží cenné
živiny a humus, který následně
v různých substrátech, hnojivech a hnojivech kombinovaných
s herbicidy pro trávník zpět kupují.
Posečená biomasa (budeme tomu říkat moderně) patří na vlastní zahradní kompost, který po uzrání lze využít pro pěstování zeleniny, ovoce, přihnojení okrasných rostlin a trávníků. Pokud někomu na zahradě
rozkládající tráva smrdí, zapáchá, tak je to především jejím špatným
uložením. Správně by tráva (biomasa) měla být uložena ve slabší vrstvě a prohozena zeminou, rašelinou apod. Do kompostu je dobré dát
i nadrobno rozsekané větvičky z prostřihu živých plotů, které kompost
provzdušní a postupně zetlejí.
Na trhu je mnoho kompostérů, ale klasika je obyčejná „hromada“
lichoběžníkového průřezu, která by neměla být vyšší než 1,5 m, aby do
kompostu mohl pronikat vzduch. Teoreticky takový kompost by se měl
několikrát za rok přehodit a prolít vodou (přiměřeně). Ale přiznejme si –
mnozí jsou rádi, když to udělají jednou za rok.
Vlastním kompostem s výjimkou své práce ušetříme čas strávený odvozem trávy na sběrný dvůr, velkou část financí za nákup průmyslových
substrátů a hlavně víme, co zpět do zahrady vracíme. Ušetříme i veřejné
peníze, protože naše město bioodpad ze zahrad odváží za nemalé peníze na kompostárnu do Líšnice.
Vše hovoří pro to, abychom co nejvíc kompostovali doma. Kompost
(humus) okrasné trávníky v našem kraji potřebují. Půdu zlehčuje, pomáhá v ní udržovat vláhu a i umožňuje život četným bezobratlým, kteří
nám pomáhají udržet kvalitní, provzdušněný trávník.
O zakládání kompostů je mnoho literatury a informací na internetu. Ale
doporučuji si přečíst i klasiku – staré zahrádkářské knihy.
Pavel Jeřábek, Komise pro životní prostředí

Rozhledna na Skalce?

Jak to vidí zastupitelé
V Čisovicích se bude stavět 9metrová rozhledna.
Pod pojmem „rozhledna“ se skrývají zemní práce, které tvoří navážka
popílku ze spalovny v objemu 13 500 m3, zeminy o objemu 520 000 m3
a dalších zpevněných ploch. Bude navezeno přibližně 750 000 m3 materiálů a výška kopce z nich nasypaná bude cca 30 m. Obavu z toho, co
vše může tato „skládka“ nakonec obsahovat, vyjádřili obyvatelé Čisovic i samotná obec. Nákladní doprava, těžké stroje a celková devastace
okolí je nevyhnutelná. Rovněž je zde obava, že po navezení skládky se
již žádná stavba rozhledny realizovat nebude. Co pak bude se skládkou?
Stavební úřad v Mníšku jejich námitkám nevyhověl a stavbu povolil.
Osoby, které se orientují v našich reáliích, budou tušit, kdo je tím, kdo
tento projekt schválil. Rovněž budou tušit, kdo v naší územní komisi
navrhuje a prosazuje „rozhlednu“ na Skalce. Čisovickým, kteří vždy „slíznou smetanu“ z našich odpadních vod, „ekologických provozů“ a zátěží,
přibude ještě mega skládka.
Mníšek má ještě čas, jenom nesmějí být jeho obyvatelé lhostejní.

V návrhu územního plánu se objevuje jako rozvojová plocha pro rozhlednu nad Skalkou a komerční vybavenost pro cestovní ruch. Jedná
se celkově o cca 4 500 m2, takže nikoliv o stožár či rozhlednu, ale o významnou zastavitelnou plochu.
Spolky Brontosaurus a Zdravý Mníšek vyjádřily nesouhlas s tímto záměrem, podobně jako KUSK: „Nesouhlasíme s vymezením plochy pro rozhlednu a cestu. Odůvodnění: Lokalita navržená pro umístění rozhledny je
pohledově značně exponovaná v rámci širší krajiny okolí Mníšku pod Brdy.
Poutní areál Skalka s dominantou kaple sv. Máří Magdaleny, klášterem,
poustevnou, křížovou cestou a lipovou alejí tvoří kulturní památku. Vybudování jakékoliv dominanty v jeho blízkosti by představovalo degradaci
těchto památkových a kulturních hodnot. Předem je třeba říct, že vyhlídka
na město Mníšek pod Brdy a dál k jihu již existuje a to přirozeně vedle kaple
sv. Maří Magdalény.“
Názornou ukázku, co může „rozhledna“ ve skutečnosti znamenat,
máme nedaleko.

Tento článek byl cenzurován, úplné znění najdete na
www.volbapromnisek.cz.
JUDr. Miroslav Vilimovský, zastupitel
Usnesení Redakční rady (RR) ze dne 17. 6. 2015:
RR se jednomyslně ohrazuje proti výroku autora, který označuje
výzvu redakce ke zkrácení příspěvku na obvyklý a předem stanovaný počet znaků 2200 za cenzuru, neboť redakce nejen, že jeho
text nijak sama nekrátila, ale pouze upozornila na rozpor mezi stanoveným počtem znaků v předmětném textu a vyzvala autora ke
zkrácení.
RR vyzývá všechny přispěvovatele, aby dodržovali redakční radou
doporučený a radou města schválený rozsah a počet znaků u nevyžádaných příspěvků. RR trvá na tom, že pravidla jsou jen jedna
a jako taková by měla být všemi a vždy respektována a ctěna.

35 kultivarů. Snáší široké spektrum podmínek, půdy bohaté i chudé,
suché i vlhčí. Celkově je v ČR běžný až hojný. V lesním hospodářství je
pěstován v teplých nížinách, hlavně na jižní Moravě, na celkové ploše
cca 14 000 ha. Uplatnění v lesích je málo významné.

Analýza rizika

Trnovník akát
(Robinia pseudoacacia)
aneb pokračujeme v seznamování se s nežádoucími druhy rostlinné
říše v našich podmínkách

Popis druhu

Opadavý strom až 30 m vysoký s trnitými větvemi, kůra hluboce brázditá. Kvete od května do června bílými hrozny květů, květy jsou vonné,
plodem je lusk. Je též dobrou medonosnou rostlinou. Roste na okraji
lesů, podél cest, v alejích, kolem zahrad a parků, v blízkosti lidských sídel. Šíří se do přirozených společenstev, kde potlačuje původní vegetaci. Vyznačuje se výraznou výmladností.

Celkové rozšíření

Pochází z východní a střední části USA. Převažuje ve smíšených listnatých lesích, hlavně v rozvolněných porostech, kde si často zajišťuje
dominanci hojným odnožováním. Obecně se chová jako pionýrská
dřevina. Do Evropy byl přivezen na začátku 17. století, konkrétně do
Francie zahradníkem francouzského krále Jindřicha IV. Pěstuje se v mírném pásu celého světa, nezřídka zplaňuje, v řadě oblastí se invazně šíří.
Je řazen mezi 40 nejinvazivnějších dřevin světa.

Rozšíření v ČR

Do Čech se akát dostal v roce 1710. Zmínky o prvním zplanění pocházejí z roku 1874, šíří se po celém území, hlavně v teplých oblastech. Často byl vysazován do parků jako okrasná dřevina, dnes je známo jeho

Invazní a velmi nebezpečná dřevina schopna intenzivně zaujímat
prostor pomocí vegetativního rozrůstáni a velké produkce semen. Invadované porosty často od základu mění díky své schopnosti fixace
vzdušného dusíku a alelopatie. Spadlé listí obsahuje dusík a toxiny
(např. fenylkarboxylové kyseliny), které pronikají do půdy a ty omezují klíčení většiny ostatních rostlin. Posléze se pod trnovníkem akátem
uchytí pouze nitrofilní druhy (např. vlaštovičník větší). Akát se snadno
šíří podél komunikací, elektrovodů, okrajů polí, mezí a lesních pozemků. Vyjma květů je celá rostlina jedovatá. Obsahuje blíže nespecifikovaný alkaloid (v kůře, kořenu a semenech) a glykosidy robin a fasin
(v květech a kůře), které vyvolávají shlukování červených krvinek podobně jako ricin.

Doporučení

Postupná plošná eliminace akátových porostů je nezbytná zejména
v místech umožňujících jeho nekontrolovatelné šíření. Systematicky
je dnes likvidován jen v některých chráněných územích. Pařezy pokácených stromů je nutno ihned ošetřit kontaktním herbicidem (nejlépe
pozdní konec léta). Případné zmlazování je pak mnohem slabší nebo
zcela chybí. V ošetřených porostech je nutno pravidelně kontrolovat
zmlazování rostlin po řadu následujících let. Výskyt druhu v krajině by
měl být monitorován a populace v zachovalých porostech bezodkladně likvidovány. Je třeba se zaměřit také na porosty nižší přírodní hodnoty, které by mohly sloužit jako zdrojové pro další invazi do krajiny.
K velké redukci akátu dochází právě nyní v Mníšku na lokalitě „Pivovárka“, kdy byly stromy káceny na vysoký pařez právě kvůli tomu, aby
byla potlačena kořenová výmladnost. Několik let bude trvat, než se
podaří takový strom přemoci. Proto na problém akátu upozorňujeme
a nabádáme spoluobčany, aby nad případnou plánovanou výsadbou
popřemýšleli a vybrali takové druhy stromů i rostlin, které se nechovají
invazivně.
Ing. Jiřina Romová, Odbor vnitřních věcí
(s využitím informací AOPK, portal.nature.cz)
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Proschlé stříbrné smrky pichlavé
(Picea pungens)
V posledních týdnech se množí dotazy na rezavění smrků pichlavých.
Letošní mírná zima vytvořila příznivé podmínky pro přezimování hmyzu a dalších bezobratlých. Díky tomu letos došlo k přemnožení mšice
smrkové (Liosomaphis abietinum, syn. Elatobium abietinum). Vizuálním výsledkem tohoto přemnožení je zreznutí jehlic smrků a opad jehličí, někdy může dojít i k úhynu stromu. Ve chvíli, kdy mšice na stromě
vidíme, se můžeme ještě pokusit o nějaké opatření na jejich likvidaci.
Odborná veřejnost doporučuje buď mechanické, nebo chemické ošetření.
Pokud se jedná o chemické ošetření, je možno aplikovat vhodný insekticid na mšice (např. Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SP nebo Fast K).
U větších stromků lze použít zádový postřikovač s větším dostřikem,
velké stromy se ošetřují rosičem, který má dosah až 10 m. Chemický postřik zpravidla bývá účinný. Nicméně jsou zde i negativa. Jednak velký
úlet postřikové látky do prostoru (zejména u vysokých stromů), jednak
může insekticid zahubit i jiné, užitečné organismy.
Mechanickým opatřením je v malém množství mšice setřít např. rukavicí. Doporučuje se také omytí proudem vody - je ale třeba dávat pozor,
aby tlak vody strom více nepoškodil. Počítejme s tím, že i když oplach
vodou stromům výrazně pomůže a populaci mšic sníží, úplně ji neodstraní.
Co ale dělat s již zasaženými „zrezlými“ stromy? Zásadní otázkou je, zda
sání mšic poškodilo letošní výhony. Pokud nejsou zasažené, je šance, že
se strom se ztrátou jehlic vyrovná a že během let se díky novým přírůstkům poškození zakryje. Proto je dobré stromům poskytnout dostatek
vláhy. Nejde ale o to, nalít najednou k rostlině velké množství vody, ale
zajistit postupné vsakování, aby voda řádně nasytila kořenový prostor
stromu. Lze použít kapénkovou závlahu - ze zalévací hadice nechat
vodu pomalu odkapávat i několik dní a postupně hadici přemisťovat.
Nebo umístit pod okraj koruny větší nádobu s vodou, která bude pomalu vytékat. Klidně až stovky litrů vody (dle velikosti stromu), nesmí ale
odtékat po povrchu. A pozor, nesmíme půdu úplně rozmáčet. Nezalévá
se přímo ke kmeni, ale tam, kde jsou drobné kořínky tj. mimo obvod
koruny stromu.
Je možné strom posílit hnojivy s vyšším obsahem draslíku a fosforu.
I přes veškerou péči se ale nemusí silně zasažené stromy z invaze mšic
vzpamatovat. Také si musíme uvědomit, že oslabené stromy jsou náchylné ke vstupu jiných patogenů a škůdců, jako jsou dřevokazné houby nebo škodlivý hmyz, což může stromy dále poškozovat.
Více o mšici smrkové se dozvíte z materiálů Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Zbraslav – Strnady, Výzkumného ústavu
krajiny a okrasného zahradnictví, Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského atd.
Pavel Jeřábek, Komise pro životní prostředí

Snažíme se obnovit
trávník u pekárny
Trávník v zatáčce u Cukrářství
a pekařství Jarolímek (směrem
k zámku) byl rozježděný a ošklivý.
Nově jsme sem proto dosypali zeminu a do ní vyseli travní semeno.
Prosím, neparkujte zde a nevjíždějte na trávu. V rámci regenerace zeleně se upravuje též travnatá plocha
a výsadba stromů a keřů u pomníku obětem válek, který je před cukrárnou. Věříme, že tyto úpravy a ohleduplnost řidičů přispějí k tomu, že
toto místo bude trvale pěkné a zelené. Zaslouží si to. Děkujeme.
Ing. Jiřina Romová, Odbor vnitřních věcí

Obnova zeleně v Mníšku pod Brdy
Díky projektu Obnova zeleně v Mníšku pod Brdy byly upraveny parky Na Pivovárce, na Náměstí F. X. Svobody, park ve Skalecké ulici, na
Skaleckém náměstí a za Domovem pro seniory. Projekt bych zahájen v
červenci 2014 s termínem ukončení prací v červnu 2015. Celkem bylo
vysazeno 1930 ks dřevin a 284 ks dřevin ošetřeno.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu životního prostředí.

Základní údaje o realizaci projektu:
Datum zahájení realizace projektu: 	
Datum ukončení realizace projektu: 	
Celkové uznatelné náklady:		
Dotace EU z OPŽP:			
Dotaze SFŽP ČR:			
Příspěvek příjemce dotace:		
Řídící orgán:
Zprostředkující subjekt:
Příjemce dotace:
Zpracovatel projektu:
Realizační firma:
Technický dozor:

16. 7. 2015
30. 6. 2015
2 664 836,00 Kč
1 843 433,90 Kč
131 673,85 Kč
658 369,25 Kč

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí ČR
Město Mníšek pod Brdy
Ing. Taťána Belúchová
OK Garden s.r.o.
Ing. Miloš Král – Zelený domov

Obnova Mníšeckých parků je u konce. Nebo ne?

Končí jedna dlouhá etapa plná změn v našich parcích a máme z toho, věřím,
všichni radost. Nyní budeme čekat, až se nově založené trávníky zazelenají,
budeme kontrolovat, jestli se ujala veškerá výsadba a také musíme dbát na
následnou péči. Tato obnova je začátkem a v některých parcích nastoupí
další etapy. Týká se to parku u Domova pro seniory, kde bude obnoveno
dětské hřiště, vytvořeny odpočinkové i aktivní zóny pro seniory, zpevněny
cestičky atd. – to vše v rámci projektu Děti seniorům, senioři dětem, jenž je
pod patronací Hnutí Brontosaurus.
Druhým parkem, který projde dalšími změnami, je Pivovárka. Je to území
záplavové, podél biokoridoru Bojovského potoka, a naší snahou je, aby si
zachovalo svůj přírodní ráz s bohatou druhovou diverzitou rostlin i živočichů. S tím souvisí výrazná redukce akátu, jakožto dřeviny zde nepůvodní.
O akátu a důvodech kácení na vysoký pařez již bylo mnohé napsáno. Jen
bych zde ráda zdůraznila, že se zmlazením na pařezech budeme dále bojovat, koncem června je naplánováno chemické ošetření výhonů. Zvláště pro
Pivovárku je právě končící etapa startovací. Již máme připraveny další kroky
a těmi jsou osetí a seč podél Bojovského potoka, kosení neobhospodařované části louky, výřez dřevin uprostřed louky a ze strany od Pražské ulice, dále
vyčištění meliorační strouhy s vytvořením několika tůní. Projekt je podán
na Státním fondu životního prostředí a věříme, že bude podpořen. V této
lokalitě bude obzvláště náročná následná údržba, vzhledem k tomu, že zde
bude docházet k velkému zmlazení i nárůstu ruderálního porostu.
Během realizace se podařilo do projektu zapracovat mnohé změny k lepšímu a bylo potřeba vyřešit nejeden problém. Nyní nás čeká „papírové“
dokončení projektu a kontrola provedení všemi zúčastněnými institucemi.
Do zeleně v Mníšku bylo vloženo nemalé množství peněz, a proto prosíme
všechny, aby si toho vážili. Dejme šanci trávě vyrůst, nevyšlapujme stále
nové a nové cestičky, uklízejme po sobě odpadky kolem laviček, nepoškozujme vysazené (ale i stávající) rostliny a keře. Jen tak tu budeme mít příjemná místa k posezení, k procházkám.

Ing. Jiřina Romová, ochrana přírody a krajiny, Odbor vnitřních věcí
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Brdský kos 2015
přilákal rekordních 130 účastníků
I když by se jubilejní 15. ročník dětské pěvecké soutěže mohl díky
počasí přejmenovat na Brdskou kosu (jak vtipně poznamenala jedna
z účastnic), zámecký park naplnila v sobotu 30. května pohoda a radost
z hudby a společného muzicírování. Hlavní podíl na tom mělo celkem
130 zpěváků a zpěvaček ve věku od 5 do 18 let, kteří vystoupili na podium, aby si titul Brdský kos 2015 vyzpívali. Byli nejen z Mníšku a blízkého
okolí, ale velmi nečekaně, a o to příjemněji, až z hlavního města Moravy,
z Brna. Soutěž, která vznikla v roce 1999, postupně upadala, v roce 2010
jsme měli jen 5 účastníků. Nové pojetí a nový pravidelný termín vedl ke
vzestupu a prestiži soutěže. Nyní již výrazně přesahuje region Mníšecka
a středních Čech.
Pro nás jsou vítězi všichni, kteří se přihlásili a vystoupili. Jste báječní, odvážní a skvělí. Přesto, že vyhrát mohou jen tři v každé kategorii
(v soutěži to tak prostě bývá), tak ten fakt, že jste se stali součástí
dne, kdy se lidé bavili, tleskali, fandili a upřímně oceňovali každé Vaše
vystoupení, je jednou z odměn největších. Děkujeme Vám za to.
Za celodenní soustředění, skromnost, útěchu, rady, povzbuzení a laskavost děkujeme porotě, tedy Zoře Jandové, Milanu Hermanovi, Markétě Zdeňkové a Štěpánu Janouškovi. Děkujeme moderátorce Vlaďce Pirichové, která byla oporou a povzbuzením pro všechny soutěžící
a která dokázala rozsvítit zámeckou zahradu i v době, kdy ji zaléval déšť.
Děkujeme správě Státního zámku Mníšek pod Brdy za milé přijetí
a umožnění uspořádat soutěž v krásné kulise zámecké zahrady. Děkujeme hlavnímu partnerovi Brdského kosa 2015, Družstvu Eurosignal,
za hodnotné ceny, které překvapily děti i všechny ostatní. Dále děkujeme firmám a společnostem Herbadent, Pekařství a cukrářství Jarolímek, sportovnímu centru Esmarin, ZUŠ Řevnice, kavárnám Malý mnich
cafe a Patina House, prodejně Bala - paní Svobodové, keramičce Zuzaně
Zápalové a ctihodné společnosti Nikon. Děkujeme mediálním partnerům, jimiž byli Rádio Blaník a týdeník Povltavské echo.
Děkujeme všem Vám, kteří jste nám poslali slova uznání za organizaci.
Ani nevíte, jak si toho vážíme. Pečovali o Vás Ondra Horák, Alice Kukolová a Anna Marvanová. Koordinaci, registraci a všechnu tu náročnou práci
kolem organizace skvěle zvládla a duši do ní dala Tereza Středová. Díky
ní se Brdský kos 2015 povedl na výbornou. Ať žije Brdský kos 2016!
Miloš Navrátil, vedoucí OKS

Prosíme, seznamte se.
Představujeme Vám vítěze pěvecké soutěže Brdský kos 2015:

I. kategorie (5 - 8 let):

1. Natálie Tóth, Dobříš
2. Adéla Roztočilová, Beroun
3. Alžběta Romová, Mníšek pod Brdy
Speciální cena Zory Jandové, Rádio Junior - Anna Abtová, Líšnice

II. kategorie (9 - 14 let):

1. Marek Pošta, Velké Popovice
2. Veronika Johnová, Praha 6
3. Vendula Spáčilová, Brno
Speciální cena Zory Jandové, Rádio Junior - Aneta Kalertová, Mníšek
pod Brdy

III. kategorie (15 - 18 let):

Hry bez hranic 2015 – tropy, déšť a hlavně nadšení
Tropické vedro, déšť při plnění disciplín i jasná noční obloha nad večerní afterparty, ale především týmový duch - to vše provázelo v sobotu
13. června mníšecké Hry bez hranic, v nichž 11 týmů složených obcemi
a přáteli Mikroregionu Mníšecko soutěžilo ve čtyřech (+ jedné divadelní)
disciplíně.
Třetích Her bez hranic se zúčastnily Černolice, Čisovice, Hvozdnice, Klínec, Líšnice, Měchenice, Mníšek pod Brdy, Nezávislá banda, Nová Ves
pod Pleší, Voznice a zakladatelé her - obec Kytín. Kromě krátkého divadla, jež měl za úkol zahrát každý tým na motivy pověsti či historie obce,
stavěly týmy čtvrtou zámeckou věž, pořádaly lov na divočáka, dolovaly
v dole Skalka a stavěly vodovodní přivaděč Baně. Všechny čtyři disciplíny vycházely z mníšecké historie nebo současných reálií.
Bavili se jak soutěžící, tak diváci, a to nejen mníšečtí. Jednotlivé týmy
s sebou přivezly i autobusy vlastních fanoušků, takže louka v předzámčí
byla zcela zaplněna. Vyhráli úplně všichni. I tak je ale Klínec první, Voznice druhá a poprvé v „dějinách“ her se o třetí místo podělily dva týmy:
Hvozdnice s Líšnicí. Večerní afterparty jen potvrdila, že bavit se umí
nejen každá obec samostatně, ale i pospolu. Po sousedsku.
Mníšek jako pořadatel letošních Her nechal pro tuto příležitost vyrobit
prapor Mikroregionu Mníšecko se znaky všech jeho obcí. Prapor bude
putovat mezi pořadatelskými obcemi – v sobotu si jej tedy převzal starosta Nové Vsi pod Pleší, která bude pořádat Hry bez hranic 2016.
Za spolupráci děkujeme především dobrovolným hasičům z Mníšku
pod Brdy a dobrovolným hasičům ze Stříbrné Lhoty, hasičům Michalu
Balejovi, Jaroslavu Sojkovi, Matěji Větrovskému, Jakubu Pourovi, Jaroslavu Praisovi, Lukáši Sosnovi, Marceli Jelínkovi, Janě Jelínkové, Václavu
Kovářovi, Josefu Dvořákovi a Miroslavu Rouskovi. Děkujeme porotcům
Radku Ctiborovi, Milanu Hermanovi, Petru Kučerovi, Janu Petružálkovi
a Petru Šulcovi. Děkujeme za laskavou pomoc také paní Evě Jarolímkové
a dámám sokolkám z Dobříše. Děkujeme Lindě Finkové, Anetě Christovové a Vlaďce Pirichové za neúnavné moderování soutěží a povzbuzování po celý den a za všech povětrnostních vlivů. Děkujeme Ondřeji
Horákovi, Anně Marvanové, Alici Kukolové, Adéle Štumpové a Monice
Strouhalové, kteří se s námi starali o všechny soutěžící a soutěže. Děkujeme Michaele Bambouskové, oficiální a pohotové fotografce her. Děkujeme výtvarnici Lídě Pokorné, Igoru Gajdůškovi z Montánní společnosti,
Petru Čechovi, vedoucímu polesí Mníšek, zálesákovi Pepovi Kaprovi,
Michalu Žaloudkovi, elektrikářskému mistru Karlu Dejmkovi, za pomoc
s přípravou disciplín a zázemí.
Speciální, vřelé a srdečné poděkování patří Šárce Vavrochové a Zdeňku
Vyskočilovi, dobrovolníkům s velkým srdcem na dlani a neutuchajícím
elánem. Disciplíny s námi nejen vymýšleli, zkoušeli a pilovali, ale pomáhali i s přípravou a produkcí her a s úklidem. Dobrovolně, což je hodnota,
kterou nekoupíte.
Děkujeme Miloslavu Holému, starostovi Kytína a zakladateli her. Jeho
nadšení pro vše sousedské je nakažlivé a inspirující.
Za přípravný tým Tereza Středová, Věra Landová, Miloš Navrátil

1. Eliška Rezková, Praha 10
2. Kilián Lang, Praha 5
3. Tereza Nekolová, Praha 10

Děkujeme sponzorům, bez nichž by se hry nemohly uskutečnit:

IV. kategorie (skupiny):

Hlavní partner

1. Sbor ZŠ a MŠ Líšnice
2. Vokální skupina Gymnázia Jana Keplera, Praha 6
3. Nikola Sárová, Denisa Spáčilová, Vendula Spáčilová, Brno
Speciální cena poroty: Rodina Kopeckých (Klára, Barbora, Magdalena
a Kristina, doprovod Veronika a Ondřej Kopeckých), Bratřínov
Cenu diváků získala Aneta Kalertová z Mníšku.

Mediální partneri

partneri

Praha 1
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3. ROČNÍK MNÍŠECKÉHO
KULTURNÍHO LÉTA POKRAČUJE
Mníšecké kulturní léto 2015 zahájil velmi úspěšným koncertem na Skalce Jiří Schmitzer. Skoro
celý program, který pro Vás na léto město Mníšek
pod Brdy připravilo, je však teprve před námi.

Co nás čeká dál?
V neděli 12. července od 14.30 vystoupí v klášteře na Skalce americká houslistka Karen Bentley Pollick a dánský kytarista Volkmar
Zimmermann. Koncert „Ozvěny Amerického jara“ se koná ve spolupráci s Mezinárodní společností Antonína Dvořáka. Naváže na něj
v 16.00 vernisáž výstavy obrazů malíře Podbrdska Václava Šestáka.
Ve stejný den bude v kostelíku sv. Maří Magdalény zahájena také výstava malíře, výtvarníka a sochaře Karla C. Votýpky.
Od pátku 17. července do neděle 19. července nás čeká tradiční Skalecká pouť. 17. července se uskuteční na Skalce od 19.00 koncert
skupiny Ginevra. Vstupenky již můžete zakoupit v kavárnách Malý
mnich a Patina House, v pokladně města a v pokladně Státního zámku Mníšek pod Brdy. Rezervace je možná na adrese mks@mnisek.cz.
Cena vstupenky je 110 Kč v předprodeji a 170 Kč na místě v den konání koncertu.
18. července proběhne hlavní program Skalecké pouti: dopoledne tradičně v Barokním areálu Skalka a odpoledne na náměstí F. X.
Svobody. Vystoupí zde mníšecká skupina 008, skupina Pískomil se
vrací, dále Vlasta Horváth a na závěr skupina The End of Colours
– revival kapely The Doors. Přesný program naleznete na webových
stránkách Mníšku pod Brdy nebo FB profilu Mníšku a Mníšeckého
kulturního léta.

Nedělní dopoledne (19. července) bude věnováno dětem. Od 10.00
jste zváni na farní zahradu na loutkové divadelní představení s názvem „Pasáček vepřů“, které nastudovalo Bářino toulavé divadlo.
Ve 14.00 bude na Zadním rybníku zahájen již 6. ročník Mníšecké
Pouťové neckyády, kde živě zahraje kapela Wyrton. A celou Skaleckou pouť zakončíme v 18.30 slavnostním varhanním koncertem
mezzosopranistky Pavly Švestkové a varhanice Drahomíry Matznerové v kostele sv. Václava.
Během celé Skalecké pouti bude probíhat řada doprovodných akcí
na zámku Mníšek pod Brdy a také bude tradiční výstava drobného
zvířectva.
V sobotu 1. srpna od 19.00 vystoupí v zámecké zahradě skvělá
Chantal Poullain – Recitál Chantal Poullain se skupinou – Chansons.
Vstupenky již můžete zakoupit v kavárnách Malý mnich a Patina
House, v pokladně města a v pokladně Státního zámku Mníšek pod
Brdy. Rezervace je možná na adrese mks@mnisek.cz. Cena vstupenky
je 160 Kč v předprodeji a 230 Kč na místě v den konání koncertu.
V neděli 9. srpna v 15.00 bude vernisáží v klášteře na Skalce zahájena výstava pražské výtvarnice Barbory Sládkové.
V pátek 21. srpna a v sobotu 22. srpna proběhne v Barokním areálu Skalka již 2. ročník Skalkafestu. Program se ještě připravuje, ale
brzy Vás budeme informovat.
Mníšecké kulturní léto zakončíme 12. září v zahradě Státního zámku
Mníšek pod Brdy koncertem zpěvačky Báry Basikové se skupinou
Basic Band.
Věříme, že se Vám letošní program Mníšeckého kulturního léta bude
líbit a budeme se těšit na setkání s Vámi.
Tereza Středová, referentka OKS

město Mníšek pod Brdy a zámek Mníšek ve spolupráci s agenturou Alotrium pořádají již pošesté

Historický den plný šermu a divadla
zakoncený velmi volnou rekonstrukcí
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Město Mníšek pod Brdy a Římskokatolická farnost v Mníšku pod Brdy
Vás srdečně zvou na koncert smíšeného pěveckého sboru

PORTSMOUTH
PRO MUSICA

pátek 3. července 2015
od

19.30 hodin

V jubilejní 30. sezóně sbor vystoupí na evropském turné v Praze, Vídni, Budapešti a

Vstupné:
dospělí: 90,mládež 45,Pouze bitva: zdarma
děti do výše meče zdarma
více informací najdete na webu:

www.bitvaomnisek.web-rychle.cz

4. 7. 2015

Program od 11.00 hodin
Bitva o zámek od 18.00 hodin

v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy
Sbor řídí dirigentka Priscilla Stevens French a doprovází klavírista a varhaník
Frederick MacArthur. Na koncertě zazní duchovní skladby jako Ave Verum
Corpus W. A. Mozarta, spirituály i skladba Steal Away A. Dvořáka.
Koncert pořádáme ve spolupráci s agenturou

Vstupné je dobrovolné a bude určeno na uspořádání dalších koncertů.
www.mnisek.cz
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www.facebook.com/mnisekpodbrdy

mks@mnisek.cz

Mesto Mníšek pod Brdy
a Rímskokatolická farnost sv. Václava
Mesto Mníšek pod Brdy
Vás zvou na tradicní akci

a Rímskokatolická farnost sv. Václava
Vás zvou na tradicní akci

Skalecká
pout
2015
Skalecká pout 2015
17.
cervence
–
nedele 19. cervence
pátek 17. cervence – nedele 19. cervence

pátek

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

pátek 17. cervence 2015

pátekAREÁL
17. cervence
2015
BAROKNÍ
SKALKA
19.00BAROKNÍ
Koncert skupiny
GINEVRA
AREÁL SKALKA
19.00 Koncert skupiny GINEVRA

sobota
18.18.
cervence
sobota
cervence2015
2015

RESTAURACE SOKOLOVNA

21.00 Pouťová
zábava – hraje kapela „GALAXIS – BAND“
RESTAURACE
SOKOLOVNA
21.00 Pouťová zábava – hraje kapela „GALAXIS – BAND“

nedele 19. cervence 2015

nedele
19. cervence 2015
FARNÍ ZAHRADA

FARNÍ
ZAHRADA
10.00
Loutková pohádka „Pasáček vepřů“
10.00 Loutková pohádka „Pasáček vepřů“
NÁMĚSTÍ F. X. SVOBODY – KOSTEL SV. VÁCLAVA
ZADNÍ RYBNÍK
SVOBODY
– KOSTEL
VÁCLAVA
ZADNÍ
7.30 NÁMĚSTÍ
K účasti F.v X.
poutním
procesí
svou SV.
hrou
14.00RYBNÍK
6. MNÍŠECKÁ POUŤOVÁ NECKYÁDA
7.30
K
účasti
v
poutním
procesí
svou
hrou
14.00 6. MNÍŠECKÁ POUŤOVÁ NECKYÁDA
zve soubor
:||:RITORNELLO:||:
Hraje
kapela
WYRTON.
zve soubor :||:RITORNELLO:||:
Hraje
kapela
WYRTON.
8:00 8:00
Odchod
procesí
nana
Skalku
(Při
nepřízni
počasí
akce nekoná.)
Odchod
procesí
Skalku
(Při nepřízni počasí se akce se
nekoná.)
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SKALKA
BAROKNÍ
AREÁL
SKALKA
KOSTEL
SV. VÁCLAVA
SV. VÁCLAVA
10.0010.00
SLAVNOSTNÍ
MŠE
SVATÁ
farní KOSTEL
SLAVNOSTNÍ
MŠE
SVATÁssdoprovodem
doprovodem farní
18.30
SLAVNOSTNÍ
VARHANNÍ
KONCERT
18.30
SLAVNOSTNÍ
VARHANNÍ
KONCERT
rodinné
kapely,
mši
celebruje
VojtěchEliáš
Eliáš
rodinné
kapely,
mši
celebruje Dr.
Dr. Vojtěch
Pavla
Švestková
(mezzosoprán)
Pavla
Švestková
(mezzosoprán)
11.3011.30
Koncert
farní
rodinné
Koncert
farní
rodinnékapely
kapely Familion
Familion
Drahomíra
Matznerová
(varhany)
Drahomíra
Matznerová
(varhany)
12.1512.15
Jakub
Hučín,
Bedřich
středověká
Jakub
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BedřichGregorini
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hudba
v Čechách
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hudba
v Čechách
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k letnímu
odpoledni:
13.0013.00
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odpoledni:
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Collegium Anna
AnnaVeverková
Veverková (housle)
Barok
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(housle) další doprovodné akce
Monika
Boušková
MNÍŠEK
POD BRDY
Monika Boušková(hoboj)
(hoboj) ZÁMEK
ZÁMEK
MNÍŠEK
POD BRDY
Roman Petrov
Petrov (violoncello)
18. července
a neděle
19. července:
Roman
(violoncello) Sobota
Sobota
18.
července
a neděle
19. července:
EditaKeglerová
Keglerová (cembalo)
dny budou
probíhat
speciálníspeciální
prohlídkyprohlídky
zámku
Edita
(cembalo) Po oba
Po
oba
dny
budou
probíhat
zámku
14.00
Čtení
z
Bible
propro
děti.děti.
V sobotu
prohlídky
s
názvem
Pohádková
14.00 Čtení z Bible
V sobotu prohlídky s názvem Pohádková
15.00 Pobožnost Křížové cesty u skaleckých kapliček
Aničkou a v neděli prohlídka Putování
15.00 Pobožnost
cesty u skaleckých kapliček s princeznou
s princeznou
Aničkou a v neděli prohlídka Putování
směremKřížové
k poustevně
za zámeckými
skřítky.
směrem k poustevně
za zámeckými skřítky.
9.00 – 16.00 Mimořádná možnost prohlídky:
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
9.00 – 16.00Poustevna
Mimořádná
možnost
prohlídky:
DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA
se sousoším
Pieta
od Jana Brokofa
ZOVÝSTAVA
ČSCH Mníšek,
louka u penzionu
Obora
Poustevna se sousoším Pieta od Jana Brokofa Sobota
ZO ČSCH
Mníšek,
18. července
8.00 –louka
17.00 u penzionu Obora
NÁMĚSTÍ F. X. SVOBODY
Sobota
18. července
8.00 – 17.00
Neděle
19. července
8.00 – 13.00
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F. X. SVOBODY
8.00 Pouťový
a farmářský trh
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8.0012.30
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a
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Koncert skupiny 008
12.3014.00
Koncert
skupiny
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Koncert
skupiny
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informace k organizaci
14.0016.00
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DOPRAVA PRO ÚČASTNÍKY POUTĚ NA SKALKU
Koncert
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16.0018.00
Koncert
skupinyHORVÁTHA
THE END OF COLOURS
ProDOPRAVA
osoby se sníženou
pohyblivostí:POUTĚ NA SKALKU
PRO ÚČASTNÍKY
– revival
The Doors
v sobotu
18. 7. 2015
odjezdpohyblivostí:
autobusu v 9.00
skupiny
THE END OF COLOURS
18.00 Koncert
Pro osoby
se bude
sníženou
od v
přesunuté
zastávky
Mníšek
–
náměstí
– revival The
Programem
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provedou:
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autobusu v 9.00
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15.00.Mníšek – náměstí (pošta).
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přesunuté
zastávky
VLAĎKA
PIRICHOVÁ,
moderátorka
Programem vás provedou:
Odjezd ze Skalky okolo 15.00.
VLAĎKA PIRICHOVÁ, moderátorka

další doprovodné akce
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Kultura

Skalecká pouť 2015
008

Představujeme:
P. Dr. Vojtěch Eliáš (* 1967)
Slavnostní mši při letošní Skalecké pouti bude
celebrovat pater Dr. Vojtěch Eliáš, katolický
kněz, biskupský vikář Arcibiskupství pražského, rektor v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně
v Praze, prezident společnosti zaměřené na likvidaci lepry v zemích „třetího světa“ a především Arcidiecézní charity Praha. Co říká o místě
slavnostní poutě? „Skalku znám již jako kluk i když tehdy jsem asi moc nevnímal její krásu, spíše
jsem byl rád, že jsme ten kopec již "vyšlápli". Pak na
ni vždy hledím a také myslím, když jedu po dálnici do Prahy a v neposlední řadě vzpomínám, jak
jsem tu byl jako mladý kněz na pouti - tuším v roce
1993. Od té doby jsem zde byl mnohokrát - ale jen
tak soukromě: někdy jen poseděl, jindy se pomodlil křížovou cestu“.
Vystudoval bohosloví v Litoměřicích, Katolickou
teologickou fakultu UK v Praze a postgraduálně teologii na Universita Pontifica Salesiana ve
Vatikánu (dohovoří se anglicky, italsky, latinsky,
německy a rusky). Kněžské svěcení přijal v roce
1991 a působil ve farnostech v Příbrami, Dobříši, u sv. Ludmily v Praze a také v Hostivici, kde
v roce 1998 založil Centrum protidrogové prevence. Učil v té době na Arcibiskupském gymnáziu: „Otázka protidrogové prevence nebyla pro
mne akademická zábava, ale nutnost, ke které mě
vedla realita: pomoci mladým lidem, aby nepodlehli tomu růžovému mámení, které droga představuje“.
Charitativní organizace pod jeho vedením mj.
provozují nemocnice v Ugandě, Indii, Libérii
a ve studiu podporují kolem patnácti tisíc mladých lidí v rámci projektu Adopce na dálku.
V Praze a ve Středočeském kraji nabízejí potřebným různé sociální služby, ať už ošetřovatelské,
pomoc ženám, které se staly obětí obchodu,
nebo v Domě na půli cesty pomáhají lidem
po opuštění ústavní léčby navrátit se do života
společnosti. Nedávno též spustili projekt Zdravá rodina, který je českou obdobou adopce na
dálku. „Nejvíce radosti při všem tom velkém organizování a cestování po různých kontinentech mi
dělá normální rozhovor s někým, koho mám rád
nebo s kým jsem se již léta neviděl. Setkání s konkrétním člověkem, i když trvá třeba jen několik minut, je pro mne motivací, abych pak zase pracoval
na projektech, které jsou sice pro lidi, ale někdy ten
konkrétní člověk se tam ztrácí.“
Vojtěch Eliáš pochází z Liberce, z rozvětvené
rodiny (sám má pět sester a rodina je příbuzensky spjata také s rodinou herce Jana Krause). Dědeček Vojtěcha Eliáše, Vladimír Eliáš, byl válečný
hrdina, otec, MUDr. Jaroslav Eliáš, je varhaníkem
a prezidentem Společnosti pro duchovní hudbu. Vojtěch Eliáš je též aktivním skautem.
Na svém památečním lístku k primici (tedy ke
slavení první mše svaté) uvedl jediné slovo:
Serviam! K tomu p. Eliáš vysvětluje: „Do češtiny
přeloženo to znamená ‚budu sloužit‘, ale je to slovo, ke kterému se váže dlouhý myšlenkový proud myslím, že se to snažím svým životem naplňovat“.
Zora Kasiková, redakce, OKS
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Mníšeckým je tato „o
číslo lepší než Bond“
punkrocková kapela dobře známá. Na
Skalecké pouti měli
úspěch již v roce 2013, a tak jsme rádi, že se
letos vracejí. Čtveřice Mirek, Jakub, Tomáš a
Radek vystupuje od roku 2011, o rok později nahráli své první album Svět kolem nás, ke
kterému vloni přibylo druhé, Ty na to máš, na
němž najdete i cover-verze známých písniček.
www.bandzone.cz/008

Pískomil se
vrací

Kapela Pískomil se
vrací se jako jedna
z mála profesionálních kapel věnuje výhradně moderní dětské
tvorbě. Koncert s původním repertoárem se
nese v duchu energického holk´n´kluk´n´rollu,
což je nový hudební styl pro mladé, malé
i nejmenší. Vtipné a originální texty, našlápnuté písničky, barevné kostýmy a skvělá práce
s dětským publikem - to vše je Pískomil.
www.piskomilsevraci.cz

Vlasta Horváth

Před deseti lety vyhrál druhý
ročník soutěže Česko hledá
SuperStar, ale už tehdy nebyl v hudbě nováčkem. Jako
teenager na Benešovsku založil vlastní hudební skupinu,
se kterou koncertoval. Za svůj debut Místo
zázraků v roce 2005 získal platinovou desku
a v roce následujícím se stal Objevem roku
v anketě Český slavík. Vloni vydal další a tentokrát plně autorskou desku To máme znát.
O tom, že je na české scéně rockové hudby již
zcela „doma“, vypovídá i to, že v rockové opeře
Oidipus Tyranus alternuje s Kamilem Střihavkou. Je otcem dvou dcer, Lindy a Alžběty a kromě vlastní hudební tvorby učí již několik let na
Mezinárodní konzervatoři Praha interpretaci
v oblasti rockové opery a popu.
www.vlastahorvath.cz

The End of Colours

Letos na Skalecké pouti budou hrát The Doors.
Nevěříte? Až zaslechnete, jak hraje skupina The
End of Colours, bude to zřejmé. Když zavřete
oči, přenesete se do časů Jima Morrisona. Ale
neužít si i pohled na tuto revivalovou skupinu
by bylo škoda. Herec Pavel Batěk (znát jej můžete z Divadla na Vinohradech nebo TV seriálů
Ordinace v Růžové zahradě, Kriminálka Anděl
či První republika) dává do svého hudebního
projevu mnohé ze svého herectví. So, come
on baby, light my fire.
www.phba.cz/#the-end-of-colours

Pasáček vepřů

Nedělní dopoledne je věnováno spíše oddychu a dětem. Proto i letos uvedeme hranou
loutkovou pohádku v podání Bářina toulavého divadla. Farní zahrada, se vstupem z náměstí F. X. Svobody, je krásným zázemím právě pro divadélka a dětské produkce. Pohádka
začne v neděli 19. července v 10 hodin.

Neckyáda

Tradiční pouťová Neckyáda na Zadním
rybníce nebude chybět ani letos. V neděli
19. července od 14 hodin se tak můžete těšit
na přehlídku všech možných i nemožných
plavidel, kostýmů a nápadů. Kapitáni, svolejte tedy své posádky na palubu! Mladí vědci
připravují zajímavé vodní i podvodní pokusy.
Ani letos by neměl zůstat nepokořen rekord
v počtu námořníků na jednom místě – vezměte si tedy modro-bíle pruhovaná námořnická
trika, ať je nás zas více. Překonáme rekord
92 námořníků?

Slavnostní varhanní koncert
V neděli 19. července od 18.30 jste zváni na
koncert duchovní hudby do kostela sv. Václava v Mníšku pod Brdy. V podání mezzosopranistky Pavly Švestkové a varhanice Drahomíry
Matznerové zazní mj. árie z oratoria Šalamoun
G. F. Händela, tři duchovní písně A. Dvořáka či
Aria sacra pro comunione F. X. Brixiho.

Pavla Švestková
(mezzosoprán)

Studium klasického zpěvu zahájila na Pražské konzervatoři,
posléze studovala autentickou
interpretaci barokní hudby
na mezinárodních interpretačních kursech. V jejím repertoáru je bohatě
zastoupena písňová tvorba Dvořáka, Martinů, Janáčka a Ebena, jichž je velkou ctitelkou.
Věnuje se též interpretaci českých autorů
20. století, přednesu hudby duchovní a tématice židovských „Terezínských“ autorů.
www.svestkovapavla.cz

Drahomíra
Matznerová
(varhany)

Vystudovala
Pražskou
konzervatoř
a Akademii múzických umění. V době studií se zúčastnila řady
varhanních kurzů v Čechách, Holandsku a ve
Francii. Nahrává pro Českou televizi a Český
rozhlas, pro který vytvořila záznamy premiér
varhanních skladeb. Od roku 1995 působí jako
titulární varhanice v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně, kde hrála rovněž
papeži Benediktu XVI. při návštěvě Pražského
Jezulátka. Těžištěm jejího repertoáru je především romantická varhanní tvorba francouzské
provenience.
http://matznerova.cz

Jakub Hučín
a Bedřich
Gregorini

Jakub Hučín i Bedřich Gregorini jsou
amatérští hudebníci z Kytína, kteří se zabývají hudbou různých
žánrů, mimo jiné i interpretací staré církevní
hudby. V jejich malém představení na Skalecké pouti zazní gregoriánský chorál (zpěv
Jakub Hučín) a české a latinské církevní zpěvy
z doby středověku (zpěv, flétny, kytara Jakub
Hučín, varhanní doprovod Bedřich Gregorini).
www.mnisek.cz
mks@mnisek.cz
www.facebook.com/mnisekpodbrdy

Školy

Kdo může být sám sebou, ať není nikým jiným.
Spolupráce ZŠ Mníšek pod Brdy a Smíchovské SPŠ
Od listopadu 2002 jsem ředitelem Smíchovské střední průmyslové školy,
Školní rok na základní škole v Mníšku pod Brdy která se zaměřuje na výuku informačních technologií. S tou jsme na naší

Připadá mi, že se člověk během svého života skládá jako mozaika, kam postupně přibývají jednotlivé dílky, aby v určité době vytvořily obraz jedince
takový, jaký je sám sebou, v jeho jedinečnosti. Kamínky přibývají tím, co
se naučíme, co prožijeme, koho potkáme, jak se rozhodneme. Ta mozaika
se průběžně proměňuje, ale vždycky dává smysl, protože zásadními tvůrci
našeho života jsme my.

Školní vzdělávání přidává těchto kamínků velké množství. Jako každý rok,
snažili se učitelé i žáci mníšecké základní školy rozšiřovat a vyplňovat skládačku života tak, aby z našich žáků byli úspěšní, moudří a šťastní lidé. Proběhly akce velkolepé i drobné, které doplňovaly „klasickou“ výuku.
Prožívali jsme radost z pohybu a rozvíjeli týmového ducha při sportovních
dnech.
Učili jsme se nebýt lhostejní ke svému okolí – uklízeli místo našeho bydliště
na Den Země, informovali se o osudu Tibetu, sbírali starý papír, psali dopisy
během Maratonu podpisů, balili Krabici od bot.
Rozvíjeli jsme tvořivost a sebevyjádření – tancovali a zpívali na Školní akademii, prodávali své výrobky na Knoflíkovém trhu, vyměnili si role s učiteli
během Dne naruby.
Poznávali jsme jiné kultury – hovořili se studenty z Gruzie, Singapuru a dalších zemí v rámci projektu Edison.
Zábavnou formou jsme pronikali do historie (program Jak válčili husité),
přírodovědy (výroba a věšení budek po Mníšku, povídání o lesní zvěři a sovách).
Přenocovali jsme ve škole během Noci s Andersenem, ještě před spaním
jsme četli oblíbené knížky, které si žáci přinesli z domu.
Pro mníšecké seniory jsme upekli spoustu muffinů, které jsme pak společně
snědli. Hodně jsme si při tom povídali a podpořili jsme dobré vztahy mezi
mladou a starší generací.
Spolu s celým Českem nám během jednoho týdne četli rodiče knihy, které
je v dětství ovlivnily. Některé spisovatele dnešní děti ani neznaly.
Doufám tedy, že si děti za tento rok odnesly více lásky k některému z oborů,
s nimiž se ve škole setkávají, a nalezly plno smysluplných kamínků do své
životní mozaiky.
Josef Porsch, učitel 2. stupeň ZŠ Mníšek pod Brdy
Věra Strnadová, učitelka 1. stupeň ZŠ Mníšek pod Brdy

S EDISONEM KOLEM
SVĚTA ZA 5 DNÍ
V týdnu od 25. do 29. května se
Základní škola Mníšek pod Brdy zapojila do mezinárodního programu
EDISON. Je to projekt, který spojuje
mladé lidi odlišných kultur a národností, umožňuje jim seznámení se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích
a napomáhá k prolomení mezikulturní bariéry. Velkým přínosem pro děti je
i komunikace v anglickém jazyce. Navíc si v praxi ověří, že mladí lidé z celého světa mohou vždy najít společnou řeč a témata, která je spojují. V rámci
projektu jsme přivítali osm studentů z Indonésie, Číny, Singapuru, Gruzie,
Indie, Pákistánu, Jordánska a Spojených států amerických.
Přípravy projektu proběhly již pár týdnů před příchodem zahraničních studentů. Žáci si připravili otázky, vytvořili nástěnku, nacvičili program a zhotovili dárky. Rodiče dětí se zapojili do projektu jako hostitelské rodiny pro
zahraniční studenty.
Plní nadšení a očekávání jsme zahájili týden uvítacím ceremoniálem, kde
nechybělo přivítání studentů chlebem a solí a program plný tance a zpěvu.
Během celého týdne zahraniční studenti se svým poutavým vyprávěním
a zajímavými prezentacemi navštěvovali vyučování žáků 1. a 2. stupně, kde
představovali sebe, svou zemi, její zajímavosti, kuchyni a způsob života. Ve
středu jsme organizovali kulturní trh Global village, kde naši žáci ochutnali
jídlo z daných zemí, podívali se na předměty pro ně typické, poslechli si
hudbu nebo si nechali napsat jméno v různých jazycích. Týden jsme ukončili společným výletem zahraničních studentů a žáků 2. stupně na hrad
Křivoklát a do Koněpruských jeskyní.
Na závěr celou akci hodnotili žáci, učitelé i zahraniční studenti velmi pozitivně. Děkujeme rodičům žáků, kteří poskytli ubytování zahraničním studentům. Také děkujeme maminkám, které zajistily ochutnávku českých dobrot
v našem stánku při závěrečném workshopu. Zároveň chci poděkovat paním
učitelkám a pánům učitelům za bezproblémový průběh projektu Edison,
za připravený program a dárky pro zahraniční studenty. Náš velký dík patří
i paní ředitelce, bez které by nebyl celý projekt možný.
Ivana Širková Šifelová

škole začali již v roce 1992, jako jedna z prvních škol v České republice. Od
roku 2015 jsem také členem školské komise v Mníšku pod Brdy. Ovšem se
zdejší základní školou spolupracuji již déle, a to díky studentům mojí střední školy, kteří přišli právě z té mníšecké. V letošním školním roce jich u nás
studuje hned devět, za minulé roky jde již o desítky našich absolventů, pocházejících z Mníšku pod Brdy a okolí.
Naši studenti vedli na základní škole kroužek výpočetní techniky, jako
maturitní projekt vytvářeli virtuální prohlídku školy. Letos žáci deváté třídy navštívili naši školu, kde se zúčastnili programu v laboratořích fyziky
a v učebně multimédií, tam pracovali s programem Cinema4D. Naopak
jsme uspořádali pro šesté, sedmé a osmé třídy besedu na téma kybernetické bezpečnosti na zdejší základní škole.
Naše střední škola spolupracuje s mnoha základními školami, ovšem k té
mníšecké mám osobitý vztah. Za prvé bydlím v Rymáních a zadruhé sám
jsem do této školy chodil. Byla to sice jen půlroční epizoda (když v srpnu
roku 1968 sovětská kulka zasáhla dům, ve kterém jsme bydleli, rodiče se
rozhodli, že zůstanu s babičkou na chatě v Rymáních a začnu chodit do školy v Mníšku), ale i tak na to vzpomínám.
Na první schůzi školské komise jsem byl příjemně překvapen tím, jaký přístup mají její členové. Mají opravdu zájem řešit projednávané problémy,
zajistit dobrý chod školských zařízení i hledat způsob vhodného využití volného času zdejší mládeže. Z vyjádření představitelů města jsem pochopil,
že mají zájem o totéž. Což považuji za velmi povzbudivé.
Navrhl jsem, abychom se před plánováním různých aktivit napřed zeptali
těch, pro které je chceme dělat. Někdy se totiž stává, že my „dospělí“ v dobré
víře připravujeme akce pro mladší generaci, o které však ta příliš nestojí.
Jsem rád, že tento můj návrh byl přijat. Měla by se uskutečnit anketa na základní škole mezi žáky a také jejich rodiči, rovněž tak anketa mezi mladými,
co jsou o pár let starší. Oslovil jsem studenty své školy, kteří jsou z Mníšku,
a ti slíbili, že pomohou anketu připravit a rozšířit mezi své vrstevníky. Snad
tak získáme informace, co by mníšecká mládež nejvíce uvítala.
Musím ocenit vstřícný přístup vedení školy a jeho snahu vytvářet pro žáky
dobré podmínky pro vzdělávání. To je dle mého klíčové pro budoucnost
dětí, aby se později na trhu práce prosadily ve velké konkurenci, která na
ně čeká. Počet nezaměstnaných v Evropě je varující, i když naše země zatím
patří k těm, kde je její míra nejmenší.
Jsem přesvědčený, že se v současné době už nedá vystačit pouze s tradičními způsoby výuky, je třeba se nebát zavádět metody nové. O to se dle mého
mníšecká základní škola snaží. Přitom je však třeba si dávat pozor, abychom
s vodou nevylili z vaničky i dítě. Mělo by vždy jít o kombinaci více způsobů
výuky, ne vše staré je špatné, a ne vše zdánlivě moderní je vždy výhodné.
Myslím si, že i toto se snaží vedení mníšecké školy skloubit.
Pokud bych mohl k rozvoji základní školy či jejích žáků pomoci já osobně
či zprostředkovaně přes svou střední školu, učiním tak rád. Ale nejde jen
o žáky. Například si myslím, že i jejich rodiče by mohla zajímat kybernetická
bezpečnost, podaná dle mého zajímavě a na míru našimi odborníky. Tak
třeba někdy v dohledné době pro ně uspořádáme v Mníšku besedu či přednášku.
Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy

Výlet
s projektem EDISON
V pátek 29. května se konal výlet se
studenty z projektu Edison a žáky
2. stupně ZŠ v Mníšku pod Brdy na
hrad Křivoklát a do Koněpruských
jeskyní.
Vyjeli jsme v 8:15. Cestou jsme se pokochali nádhernou českou krajinou.
Když jsme dojeli na hrad Křivoklát, šli jsme se podívat na rozhlednu, kde byl
hezký výhled na hrad. Potom jsme dostali prostor, abychom se porozhlédli
po nádvoří hradu. V 11:00 začala prohlídka hradu Křivoklát v anglickém jazyce. Viděli jsme toho spoustu (např. zmenšeninu hradu, kapli a obrazy), ale
nejvíce nás zaujala mučírna. Studenti měli možnost vlézt do jedné z klecí.
Do těch klecí dříve zavírali zlé lidi. Po prohlídce jsme měli čas na svačinu
a prohlížení v krámečcích se suvenýry na nádvoří hradu. Někteří zahraniční
studenti ochutnali nové jídlo, které se jí v České republice, např. bramboráky.
Poté jsme vyrazili do Koněpruských jeskyní. V jeskyních bylo chladno.
Viděli jsme mnoho zajímavých věcí, např. nezaměnitelné Koněpruské růžice, stalaktity, stalagmity a stalagnáty. Slyšeli jsme legendu o pasáčkovi,
o loupežníkovi a o padělatelích peněz, kteří se tam údajně ukrývali. Po prohlídce jsme také dostali prostor k zakoupení suvenýrů a něčemu na zub.
Když jsme dorazili zpět ke škole, zastihl nás déšť. Den se zahraničními studenty jsme si užili a výlet se nám líbil. Pro některé to byla poslední chvilka se
studenty z projektu Edison.
Žáci 2. stupně ZŠ Mníšek pod Brdy Komenského 420
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Školy, školky

Plavba kolem světa zajeden rok – jaká byla?
Tento školní rok byl už do třetice ve znamení velkého zkapacitnění MŠ –
v budově Eden běží od září 2014 nová, druhá třída. Společně s budovou
Parník má tedy škola 5 tříd a 119 dětí. K nové, perfektně vybavené třídě
v Edenu byla přidána i další část zahrady, kam jsme zatím umístili dva
nové herní prvky. Děti zde dále využívají stávající altán, dvě pískoviště,
pružinovou houpačku a průlezku se skluzavkou. V příštích měsících bychom rádi novou část zahrady zútulnili vysázením zeleně, a proto jsme
podali žádost o grant. Dle finančních možností poté naplánujeme také
instalaci dalších herních prvků. Podařilo se nám zmodernizovat školní
kuchyni tak, abychom byli schopni i nadále pro obě budovy vařit sami.
Přibyl nám především velký konvektomat pro zdravou přípravu jídel
a multifunkční robot. Kuchyně tedy šlape pěkně a my jsme rádi, že dětem u nás chutná.
Pečlivě jsme vybrali nové didaktické pomůcky a hračky a dětem
tak nabízíme pestrou škálu her pro rozvoj polytechnických, konstruktivních, logických, motorických, předmatematických a dalších dovedností. Také nás moc baví muzicírování - každé třídě jsou k dispozici
kytara, klávesy, další hudební nástroje a alespoň jedna „hrající“ paní učitelka. Protože velmi rádi a často pracujeme s knihou, do všech tříd bylo
zakoupeno poměrně velké množství kvalitních knih pro děti. Z dalších
důležitých počinů v tomto roce jmenuji především nový bezpečnostní
systém budovy Parník, stavbu tolik chybějícího WC v suterénu Parníku,
který mohou děti využívat při pobytu na zahradě, hodnotný sponzorský dar firmy IBM v podobě „technokoutku“ s počítačem, příslušenstvím
a edukativními programy pro děti či dovybavení zahrady Parníku herními prvky pro rozvoj hrubé motoriky dětí: „stezkou odvahy“, hnízdovými
houpačkami, „košobrankami“ a kolotoči.
Po celý rok ve škole probíhaly společné akce s rodiči jako Dýňová slavnost, Andersenova noc – spaní ve školce, předvánoční a závěrečné besídky jednotlivých tříd, Den dětí či Zahradní slavnost. Naše děti a paní
učitelky se podílely na prezentaci školy také formou akcí ve spolupráci
s městským úřadem. Jejich vystoupení na Májových slavnostech i program na Vítání občánků se opravdu vydařily a byly náležitě oceněny.
Mgr. Petra Poučková, ředitelka MŠ Nová

Pár slov o pedagogice v MŠ Nová
Naše škola již druhým rokem pracuje v systému věkově smíšených tříd.
Za celý pedagogický tým mohu zodpovědně prohlásit, že bychom neměnili. Náročnost na přípravu a nasazení pedagogů je zde snad jedinou
„nevýhodou“.
Jsme přesvědčeni o tom, že základem práce mateřské školy je sociální učení. Věkově smíšené skupiny byly a jsou v průběhu celého života
přirozeným prostředím. Velkou výhodou věkově smíšených tříd je již
adaptační období při nástupu do MŠ, kdy si rodič může zvolit umístění
sourozenců do jedné třídy. Nové dítě se tak necítí samo v cizím prostředí. Přichází do skupiny dětí, které se již znají, vědí, jak to ve školce chodí
a mají již osvojené modely správného chování, které mohou nové děti
sledovat a napodobovat, což je pro tento věk nejpřirozenější formou
učení. Proto se také do skupiny snáze včlení. Dítě je v tomto věku také
tvárné a přirozeně přístupné autoritám. Snáze přijímá hranice prostřednictvím vedení zkušenějších kamarádů, učí se být empatické, pomáhat,
dodržovat pravidla, komunikovat, řeší problémy, přitom ale zůstává autonomní osobností, na což učitelka bedlivě dohlíží.
V našich třídách jsou po dobu hlavních vzdělávacích činností vždy dvě
učitelky, což nebývá ve většině školek obvyklé. Preferujeme zejména práci ve skupinách. Dětem jsou na začátku týdne nabídnuty různě
zaměřené činnosti a „úkoly“, které jsou připraveny v různě obtížných
variantách. Děti si samy vybírají, kterou činnost si ve kterém dnu zvolí – zda např. výtvarnou, konstruktivní nebo grafomotorickou. Vznikají
tak nahodilé spolupracující skupinky dětí, které by se možná jinak nesešly. Díky tomu jsou děti vedeny k vzájemné toleranci a respektování.
Na konci týdne pak mají děti splněny všechny nebo alespoň většinu
připravených činností.
Není nutné, aby byly děti neustále pohromadě. Například se skupinou
větších dětí jede učitelka na výstavu, menší děti mají program ve škole.
Starší děti se věnují s první paní učitelkou předškolní přípravě, mladší
mají s druhou učitelkou za úkol postavit školu z kostek. Právě věkově
smíšené třídy mají možnost individualizace ve vzdělávání. Je zde prostor pro rozvoj různých typů inteligence dětí.
Mgr. Petra Poučková, ředitelka MŠ Nová
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Poděkování
za spolupráci
Je samozřejmé, že naše
koncepce, jako vše nové,
vyvolala diskusi veřejnosti. Zvláště v dnešní době,
kdy se klade důraz na „bezstarostné šťastné dětství“
a některým rodičům se zatěžování dětí povinnostmi
zdá nepřípustné, nebo si
vše raději udělají sami, aby dítě nenapáchalo „více škody, než užitku“. Je
trendem, že rodiče vyvíjí na pedagogy všech stupňů škol čím dál větší
tlak. Při dnešních kvalifikačních požadavcích si však stojíme za tím, že
pedagogové jsou profesionálové, kteří vědí, co a proč dělají. Plně se ztotožňuji s názorem šéfredaktorky časopisu Psychologie dnes: „Z hlediska
spolupráce s rodinou jsou heterogenní třídy nejméně výhodné v případě rodičů, kteří požadují od mateřské školy maximální přípravu svého
potomka na vstup do základní školy, ale sami nejsou ochotni se v této
záležitosti příliš angažovat.“ (Informatorium, č. 4/2015, str. 17)
Tímto chci všem dobrým rodičům, ale také pedagogům a dalším zaměstnancům škol poděkovat za jejich práci a vyjádřit podporu. Zároveň
také děkuji rodičům naší školy, se kterými byla v tomto školním roce
moc příjemná komunikace a spolupráce. Těšíme se na nové děti a rodiče. Pokud budou mít školu rádi rodiče, budou ji mít rády i děti. Pokud
jsou učitelé a rodiče společnými partnery a táhnou ve výchově dítěte
za jeden provaz, je to pro dítě ten nejlepší vstup do dalšího života. Základem je vždy oboustranná otevřená komunikace. Přeji všem čtenářům krásné léto k načerpání nové energie, klid na práci a radost z ní. Na
shledanou v září!
Mgr. Petra Poučková, ředitelka MŠ Nová

Vítězství okresního kola McDonald’s Cupu!
Ve středu 29. dubna se žáci naší školy zúčastnili okresního kola
McDonald´s Cupu pro Prahu-západ. Tento fotbalový turnaj, určený pro
žáky 3. - 5. tříd, se konal na umělé trávě v Praze-Podolí.
Celkem bylo do turnaje přihlášeno 17 škol, které byly rozděleny do čtyř
skupin. Naši chlapci se postavili proti nelehkým soupeřům: ZŠ Štěchovice, ZŠ Davle a ZŠ Jílové. Po velmi kvalitních výkonech se nám podařilo vyhrát všechna tři utkání a mohli jsme se tak radovat z postupu do
finálové skupiny, která se konala v úterý 5. května, kde se spolu střetla pětice nejlepších. Naši mladí fotbalisté dokázali navázat na předešlé dobré výkony. Postupně vyhráli proti ZŠ Jesenice, ZŠ Černošice,
ZŠ Zvole a v posledním zápase se ZŠ Rudná jsme si remízovým výsledkem zajistili vytoužený postup do krajského finále ve Vlašimi!
Jedná se o obrovský sportovní úspěch naší školy a všem zúčastněným
chlapcům za to patří velké uznání. Přejeme našim mladým fotbalistům,
aby v krajském finále získali to nejlepší umístění.
Petr Šimonovský

Společnost

PODĚKOVÁNÍ MLADÝM
LIDEM ZA AKTIVITU
V úterý 2. června byli v pražském
kině Lucerna vyhlášeni vítězové
ceny Gratias Tibi za občanskou
aktivitu mladých lidí. S napětím
jsem očekávala, zda bude vyhodnocen také náš projekt „Poznejme
se blíž“, který jsme spolu se žáky
8. a 9. tříd realizovali ve spolupráci
s Domovem seniorů.
V konkurenci 233 nominovaných projektů jsme bohužel nevyhráli.
Vyhrát ale nebyl původní záměr. Záměrem byla nezištná pomoc a dobrý pocit, že uděláme něco hezkého pro někoho jiného. Cena by byla
jakousi třešničkou na dortu.
První ročník v roce 2014 přinesl mnoho zajímavých počinů mladých lidí
a přispěl tak ke změně stereotypního mediálního obrazu mladých lidí
jako rezignovaných jedinců, kteří nemají zájem o veřejné dění. Jsem
ráda, že i my jsme k tomu mohli trochu přispět a že se v Mníšku rodí
další krásné projekty.
Pokud máte zájem dozvědět se více o předávání cen Gratias Tibi, můžete se podívat na dokumentární film v sobotu 20. června 2015 na ČT2.
Informace o dobrovolnických akcích naleznete na stránkách www.gratiastibi.cz a www.jsns.cz.
Ing. Dana Dalešická, ZŠ Mníšek pod Brdy

Den Země v ZŠ Mníšek pod Brdy
Ve středu 22. dubna proběhla akce Den Země s turistikou pořádaná
školním parlamentem.
Den Země je svátkem naší Země, planety, která jediná ze všech planet
sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí, živočichů i rostlin.
Dává nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, bez kterého bychom nemohli být, prostor, ve kterém žijeme a mnoho dalšího.
Náplní této akce byl úklid v okolí školy a na některých místech v Mníšku
pod Brdy, plnění úkolů po cestě k cíli, které si vždy pro třídu připravili
jejich parlamentáři a které byly zaměřeny právě na téma naše Země,
turistika. V závěru cesty čekaly na děti úkoly k plnění, diplom a poklad
v podobě sladké odměny. Třídy prvního stupně měly cíl různý, paní učitelky si ho volily samy. Některé třídy šly k Zadnímu rybníku, ke Svatému
Václavu, na Marjánu, k lesu u jeřabin a některé vyrazily do Kytína nebo
na Malou Svatou Horu.
Žáci druhého stupně cestou na Skalku postupně uklidili stráň u zámku
i pod zámkem, hráz Zámeckého rybníka, okolí Prostředního rybníka,
u Stříbrné Lhoty a u rybníčka pod Skalkou. Statečně tahali odpadky
z křoví i rybníka a pod dohledem městské policie čelili ohrožení divokou bachyní sídlící právě na skále u zámku. Za to jim patří velký dík. Kdo
šel následující dny kolem zámku, nemohl si nevšimnout hromady pytlů
s odpadky, kterou během týdne opět začala rozhrabovat prasata.
Doufejme, že pořádek ve městě nějaký čas vydrží.
Adéla Tupá a Dana Dalešická

POHODOVÝ NOVÝ DĚTSKÝ DEN
Den dětí a seniorů se povedl. Vypovídají o tom stovky spokojených
návštěvníků na místě i následné pochvalné komentáře na Facebooku.
Konal se poprvé v prostoru kolem školy a pořádalo ho sdružení PRO
ŠKOLU ve spolupráci s Domovem pro seniory a základní školou.
„Prostor jsme volili tak, aby byl dostatečně velký a přitom maximálně
klidný a bezpečný. Mohli jsme tak vytvořit velký počet stanovišť, kde se
lidé rozprostřeli a nevznikaly fronty a vše probíhalo ve velké pohodě“,
popisoval šéf akce Marek Inderka. Děti byly nadšené prakticky ze všeho
- od skákacích hradů, planetária přes chození na chůdách, sokolských
dovedností, jízdy na invalidním vozíku až po lezení v korunách stromů
nebo orientačního běhu. Do akce se zapojila i řada seniorů, jak z Domova pro seniory Pod Skalkou, tak z Mníšku, kteří vypomáhali na různých
stanovištích. Senioři přijeli z Domova autobusem speciálně vyčleněným pro tuto akci. Domov měl svůj stánek s výrobky, které vytvářeli senioři společně se zaměstnanci a které mezi návštěvníky sklízely obdiv.
Děti si zde mohly zkusit zatlouci hřebík, nazdobit cukroví, namalovat
si obrázek, navléknout si korálky či vyrobit si prak a své vlastnoručně
vytvořené dílo si odnést domů. V rámci akce pokračovala i „Sbírka pro
Domeček“, do které hojně přispěli prakticky všichni přítomní. Do sbírky
bude zahrnut i výtěžek z prodeje výrobků (téměř 3 000 Kč) a zbytek
z peněz určených na zajištění akce (v tuto chvíli přibližně 10 000 Kč).
Zafungovala i kulturní část programu - zatímco děti bubnovaly jako
o život nebo doslova hltaly divadelní představení pro nejmenší na druhé scéně za školou, na hlavním pódiu před školou zpívali Petra Černocká, Eliška Rezková, kluci z kapely The Drops i sbor A.M.O.S. – A.M.O.S.ek
a skupina Hwězdná pěchota. Velkou pozornost vzbudila sportovně-taneční vystoupení aerobicu a street dance. Skvělí byli i záchranáři, hasiči
a policisté, kteří trpělivě ukazovali svou techniku a učili děti zásadám
první pomoci. Občerstvení na místě zajišťovaly restaurace Lískovka, kavárny Malý mnich a Patina House a pan Klikorka.
Zajímá nás, jak se Den dětí a seniorů líbil vám. Pište na e-mail
porad.deti@gmail.com, co se vám nejvíce líbilo, ale i co bychom měli
pro příště změnit nebo vylepšit. Těšíme se za rok!
Daniela Páterová
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Rozhovor

Ocenění mě obrovsky nakoplo do další práce
rozhovor s

Hanou Potměšilovou

H

ana Potměšilová se letos stala
Ženou regionu Středočeského
kraje a vítězkou celorepublikového finále této soutěže u odborné
poroty. Cílem této ankety je ocenit
ženy, které se nejen ve své profesi, ale
i (či zejména) ve volném čase věnují
pomoci jiným, aktivně a úspěšně se
podílejí na rozvoji svého regionu, společnosti a života v něm.
Jak se stalo, že jste začala pomáhat osobám se
zdravotním postižením?
Díky paní profesorce Havrdové jsem se před
lety dostala k problematice roztroušené sklerózy. Napomáhala jsem rozvoji specializované
péče o pacienty s touto nemocí na takzvaných
RS centrech. V podobném duchu jsem pak
dostala úkol od cerebrovaskulární sekce Neurologické společnosti ČSL JEP. Pomáhala jsem
jim se vznikem iktových center a iktových jednotek pro léčbu cévní mozkové příhody, tedy
laicky mrtvice, kde pacient dostane komplexní
péči.
Viděla jsem, že medicína dokáže zázraky, pokud pacienti přijdou včas. Pokud nepřijdou
včas, zázraky nedokáže, ale umí jim v mnoha
případech pomoci, byť je to běh na dlouhou
trať. A tihle lidé, když se vrátí zpátky domů a
chtějí pracovat, tak najednou narážejí na bariéru nepochopení: ‚Tobě zjistili roztroušenou
sklerózu? Tak to u nás ve škole už nebudeš asi
moci učit, budeš za chvíli bláznit, ty děti tě nevezmou‘. Najednou jsem zjistila, že sice medicína dokáže lidem pomoci, ale s tím cejchem
onemocnění mají problém najít uplatnění na
trhu práce. To mě přivedlo k tomu, že jsem
podpořila vznik Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nejsem sice jeho spoluzakladatelem, ale
jsem v něm od začátku v pozici ředitelky, která
práci pro nadační fond vykonává bez nároku
na honorář.
Proč zaměstnávání lidí se zdravotním postižením nefunguje?
Odnaučili jsme se vnímat lidi se zdravotním
postižením jako někoho, koho potřebujeme.
U koho si můžeme koupit chleba, ke komu
můžeme jít do ambulance, kdo nám udělá
účetnictví. Vnitřně se s nimi neumíme vyrovnat jako se sobě rovnými. Podílím se na řadě
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zákonů, které pomáhají motivovat k zaměstnávání lidí s postižením. Největší problém je
ale v našich hlavách. V předsudcích zdravých
lidí i těch zdravotně postižených. Ale myslím,
že to bude lepší. Studenti na vysoké škole často nechápou, proč se tomu věnuji, když je to
přeci normální. To jsou děcka, která se narodila
po roce 1989, ve školce měli spolužáka s dětskou mozkovou obrnou, dnes se spolužačkou,
která má vadu zraku, nepůjdou do hospody,
kde je šero a ona by se tam mohla zranit. Přemýšlejí úplně normálně, jak by se přemýšlet
mělo. Největší problém má generace 60. a 70.
let. My, narození v 70. letech, jsme byli odříznutí od světa lidí s postižením. Kdo z nás měl
spolužáky, kteří byli zdravotně postižení? Kdo
měl kolegyni, která veřejně mluvila o tom, že
prodělala onkologické onemocnění? Nebo
kolegu, který prodělal infarkt? Buď pracovali v družstvech invalidů, nebo se o ně postarala jejich rodina. V minulosti se také člověk
stával starobním důchodcem daleko dříve,
a tak nemoci, se kterými se nyní potýkají lidé
v produktivním věku, dříve lidé prožívali více
v ústraní.
Denně se setkávám se stereotypy ve vnímání
osob se zdravotním postižením. Včera jsem to
řešila například s kadeřnicí. S nadšením mi vyprávěla, že mají recepční se zdravotním postižením, ale že jí dávají peníze bokem, protože
přeci ‚zdravotně postižení nesmějí pracovat‘.
To už ale dávno neplatí, stejně jako to, že člověk s postižením je ‚nevyhoditelný’. Zákony již
mnoho let myslí stejně na zdravotně postižené
osoby jako na zdravé. Bohužel staré informace
se pořád mezi lidmi šíří. A naneštěstí i v profesích, které by měly lidem pomáhat. Například
u zdravotních sester. Lidé je často vnímají jako
větší autoritu, pokud jde o rady do reálného
života, než lékaře. Bohužel i dnes sestřičky pacienty informují v duchu ‚Vy máte invalidní důchod? Buďte rád, že ho máte a hlavně nepracujte, nebo o něj přijdete‘. Ale pravda je úplně
jiná. Když bude člověk s invalidním důchodem
pracovat, byť třeba jen na čtvrtinový úvazek,
tak tím bude vnitřně nejen dokazovat sám
sobě, že má své místo v ‚běžné’ společnosti,
ale zároveň si tak v systému ‚šetří’ i na starobní
důchod, který by se mu jinak počítal jen z toho
invalidního. Proto, když mne zdravotní sestry
pozvou na nějaké své setkání, s velkou radostí
se s nimi podílím o zkušenosti.
Jaký je postup, když se člověk rozhodne to
změnit? Jak má úřad začít?
Když přednáším, říkám: ‚Uvědomte si, kdo je
to člověk se zdravotním postižením. Máme tu
například učitelku po rakovině prsu, úředníka po infarktu. Možná takové osoby ve svých
kolektivech máte a je vůbec nenapadne, že
by takový statut mohli mít. Anebo se nechtějí
cítit trapně a mít nálepku ‚invalidní důchodce’.
V Česku máme 4 kategorie osob se zdravotním postižením: osoby se zdravotním znevýhodněním, jež nepobírají invalidní důchod,
a osoby v I., II. a III. stupni, které invalidní důchod pobírají. Zaměstnáním osoby z některé
z těchto kategorií plní organizace a firmy
zákonnou povinnost zaměstnávat 4 % lidí
s postižením. Je důležité si také uvědomit, že
invalidní důchod je jakási kompenzace zdravotního stavu, nikoli mzdy.

Vše se odvíjí od klimatu ve společnosti a od
zaměstnance. Člověk se musí nejdříve zbavit
svých obav, že když přizná svou diagnózu,
bude označkován jako někdo, kdo chce nějaké úlevy. Důležité je, aby to bral jako jistou
ochranu na trhu práce a současně výhodu pro
svého zaměstnavatele. Je to záležitost konzultace s lékařem a vyplnění formuláře správy
sociálního zabezpečení. Mám ale kolem sebe
mnoho lidí na manažerských pozicích, jejichž
zaměstnavatel neplní dané kvóty a oni vědí, že
by měli nárok statut OZP získat. Ale při představě, že si jdou pro takový formulář na úřad,
jim vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Nutíme lidi
shrbit se a jít na ten úřad. A to je špatně.
Co považujete za největší překážku, kterou se
Vám podařilo překonat?
Jako podnikající osoba samostatně výdělečně
činná jsem narazila na to, že když nastoupím
na mateřskou dovolenou a chci dál podnikat a zaměstnávat zaměstnance, nesmím mít
v době pobírání mateřské dovolené žádný výdělek z podnikatelské činnosti. Iniciovala jsem
proto změny, aby matky jako OSVČ na mateřské dovolené nebyly takto diskriminovány.
Proč by například švadlenka nemohla šít, když
dítě večer nebo přes den spí, a tím si vydělávat? Tlumočnice doma překládat texty? To, že
se mi podařilo toto téma otevřít, i když ještě
není zákonně upraveno, považuji za největší
posun, který vychází z mé osobní životní zkušenosti. Pustila jsem se do něčeho, co se vůbec
netýká mé profese, ale co může potkat každou
z nás maminek, jež přemýšlejí zodpovědně
nad sebou i nad systémem jako takovým.
Co pro Vás znamenalo ocenění a úspěch v soutěži Žena regionu?
Když mě do Ženy regionu někdo přihlásil a já dodnes nevím, kdo to byl - tak to pro mne
bylo po těch 15 letech dobrovolnické práce pro pacientské organizace, nadační fond
a další neziskovky první ocenění. Obrovsky
mne potěšilo, že si někdo všiml toho, co dělám. A obrovsky nakoplo do další práce. Díky
soutěži jsem se potkala s dalšími zajímavými
ženami z regionů napříč republikou. Velmi
mne překvapilo, že většina těch žen mě požádala, zda bych jim nepomohla v rozvoji
jejich projektů a osobnostním rozvoji. Do té
doby jsem neměla pocit, že bych mohla někoho ovlivnit, někam směrovat. Galavečer při
vyhlášení celorepublikových výsledků byl propojen úžasnou pozitivní energií. Bylo to poprvé, co jsme se všechny vítězky regionálních kol
potkaly, a já zažila poprvé oficiální akci, kde se
nikdo neohlížel na to, kdo ve finále vyhrál, ale
jak se můžeme navzájem podpořit, sdílet zkušenosti, podněty. Žádný konkurenční boj, ale
úžasné propojení silných osobností, jejich myšlenek, příběhů. Jsem ráda, že organizátorky
soutěže vyslyšely náš návrh na pořádání společných setkání žen, které v minulosti vyhrály.
Příběhy těchto žen, jejich projektů, nápadů
jsou totiž tak zajímavé, že mohou namotivovat
někoho dalšího začít dělat něco navíc. Chápu,
že sledovat třeba sportovní přenosy je pro někoho fajn, ale co třeba využít takto získaných
teoretických znalostí a vzít své dítě s jeho kamarády jednou za čas ven a naučit je čutat do
míče?
Co je pro Vás nyní tou největší překážkou, kterou je třeba překonat?
Největší černou můrou v oblasti zaměstnávání
lidí s postižením, kterou v Česku vnímám hodně silně je, že nejméně zaměstnávají osoby s

Rozhovor, společnost
pod Brdy a nyní má ve VZP jako zaměstnanec
na starosti správu nemovitostí. Navíc osoby se
ZP začali pracovat na klientských přepážkách.
Například neslyšící pracovník je jednou týdně
pro komunitu sluchově postižených ‚styčným
důstojníkem’ pro další komunikaci s pojišťovnou. To je z mého pohledu dobrý příklad, ale
trvalo to téměř sedm let, než se to postupnými
kroky podařilo změnit.

postižením úřady, státní správa a samospráva.
Mysleli jsme, že například náš projekt stáží
zdravotně postižených vysokoškoláků, kdy jim
nadační fond vyplácí mzdu a oni 15 až 20 hodin týdně minimálně půl roku pracují u jednoho zaměstnavatele, pomůže úředníkům zbavit
se strachu z těchto lidí. V úřadech, které jsou
často zahlceny administrativou, budou vykonávat práci, která úředníkům pomůže a daný
úřad a jeho kolektiv tak praktickou zkušeností zjistí, že člověk s postižením dokáže dobře
fungovat. Nezadařilo se. V momentě, kdy jsme
s úřadem začali řešit, zda stážistu zaměstnají,
neboť dokončoval magisterské či bakalářské
vzdělání, tak se úřady nějak zalekly. Nevím ale
proč. Malé, střední i velké firmy začaly stážistům dávat další pracovní příležitosti. Úřadům
to možná bude trvat ještě dvacet, třicet let,
než se kompletně vymění generačně. Domnívám se, že by úřady měly být tou vzorovou síní,
která zdravotně postiženým lidem tu příležitost dá. Ale prostě se to pořád nedaří.
A nějaký příklad, kde se to podařilo?
To je překvapivě Všeobecná zdravotní pojišťovna. Nejprve jsme jim pomohli vytipovat
kvalitního dodavatele výrobků a služeb z chráněného trhu práce, který jim ze zákona může
kompenzovat nezaměstnávání povinného podílu lidí s postižením. Nato jsme ve VZP měli
asi 14 vysokoškolských stážistů se zdravotním
postižením. A několik z nich dostalo po ukončení stáže možnost ve VZP trvale pracovat.
Shodou okolností jeden stážista byl z Mníšku

Jiným příkladem je město Cheb, kde byla nadšená skupina maminek, z nichž jedna měla
potomka s lehkým mentálním postižením,
pro něhož hledaly práci. A přišly s nápadem
dělat něco, co obec potřebuje. Otevřely si malou prádelnu, v níž praly pro místní školky a
domov seniorů, a tím daly práci dalším lidem
s podobným postižením. Město pak za nimi
přišlo s tím, že bude vypisovat výběrové řízení
na úklidové služby a zda by tedy nechtěli svou
nabídku rozšířit a přihlásit se. Jako zaměstnavatelé z chráněného trhu práce pobírají dotace na mzdy svých zdravotně postižených
kolegů, a tak mohli připravit lepší finanční
nabídku, vyhráli výběrové řízení a nyní dělají
kompletní úklid ulic. Funguje to tam osmým
rokem. Tím by se města a obce mohly inspirovat. Když nemohou samy zaměstnávat někoho
se zdravotním postižením, například proto, že
z finančních důvodů nemohou otevírat nové
pozice, je dobré zamyslet se, zda nedat podnět neziskovým organizacím nebo lidem s postižením, aby začali podnikat v tom, co obec
potřebuje. Obec by to samozřejmě neměla
získat automaticky - máme zákon o zadávání
veřejných zakázek - ale na základě ceny a kvality by měli vyhrát.
Co tady v Mníšku?
Myslím, že Mníšek má velmi dobrou šanci něco
takového tady vymyslet. Podařilo se, že do domova pro seniory chodí malé děti a věnují se
seniorům. Dějí se tu komunitní věci, kde lidi
vnímají, že ne pomoc, ale vzájemné propojování je dobrá věc. Vzala jsem spolužáky svého
syna na přednášku pro lidi se ZP. V předsálí
byla výstava vozíků, pomůcek pro nevidomé
i neslyšící, kde si děcka hodinu a půl užívala,
zkoušela vozíky či programy na počítačích. Čekala jsem, jak na to budou pak reagovat rodiče, protože jsem se už také setkala s odezvou
‚Nechci, aby moje dítě vidělo někoho se ZP,
ať je toho uchráněno’. Ale rodiče z Mníšku to
vzali úplně dobře. A proto si myslím, že dříve či
později se tu objeví další projekt jako je Pasta

Vlny na vodojemu
Někomu připomíná lízátko, jinému „šaltpáku“. Také Vás zajímá,
jak to vypadá uvnitř vodojemu?
Jeho útroby jsou běžně přístupné
jen technikům správy mobilních
a datových sítí, a tak jsme přijali
pozvání Družstva Eurosignal na
vodojem v sousedství, v Řitce.
Je vysoký 32 m a jeho nádrž obsahuje 150 kubíků vody určených k zásobování občanů Řitky. Vnitřek tak kromě žebříků a mnoha kabelů zabírá
především potrubí. Když vstoupíte otvorem cca 0,5x1 m, ocitnete se v
prostoru jak z vědecko-fantastických filmů. Více než sto stupňů kovového žebříku vede na horní plošinu s technickými zařízeními pro přenos
signálu mobilních operátorů a především pro internetové připojení.
„Díky vysílači na vodojemu v Řitce umožňujeme internetové připojení
desítkám zákazníků v okruhu pěti kilometrů, tedy i v Mníšku,“ říká Ondřej Kačena z Družstva Eurosignal. Podobných vysílačů má tato firma
přibližně 500. A na každý musí alespoň jednou ročně vystoupat revizní

Fidli, kde to jede na plné obrátky. Poprávu patří mezi vzorové sociální podniky u nás. Jde o
to, abychom brali práci zdravotně postižených
jako něco, co potřebujeme, ne jako něco, co
nám nutí zákon.
Jaký máte vztah k Mníšku?
Mnoho let jsem bydlela v Hradci Králové. Z
Mníšku je můj táta, mám tu babičku. A tak je
Mníšek takovou polovinou mne samotné. A
někdy si říkám, jak jsme my, co Mníšek známe
desítky let, zapomněli, jak to tady před rokem
1989 a na začátku 90. let vypadalo. Místo domova pro seniory byla ubytovna, ve které se
šmelilo. Ve dvě hodiny zapískaly ve fabrice sirény a konec, nebyla tu vůbec žádná kultura.
To je dobré si připomenout. Narážím tu občas
na předsudky vůči lidem, rodinám, které sem
přišly z různých koutů republiky. Postavily si tu
dům, koupily si byt a je na ně nahlíženo jako
na náplavy. Jako na něco negativního. Místní
dali po změně režimu základ něčemu novému
a takzvané náplavy, dle mého názoru, tento
základ posunují dál. A to třeba ze zkušeností z
obcí a regionů, z nichž pocházejí. Líbí se mi to
propojení. Jsou tu lidé z Ostravy, Brna, Plzně,
Šumavy, Prahy. A často přicházejí s dobrými
podněty a nápady a svými životními zkušenosti - a tím, co je v nich - dokáží Mníšek posouvat dále.
Rozhovor vedla Zora Kasiková

Hana Potměšilová
Věnuje se systémovým změnám v českém
zdravotnictví, problematice zaměstnávání
osob se zdravotním postižením a konzultační činnosti v oblasti neziskové sféry a společenské odpovědnosti. Podniká a již osmým
rokem je ředitelkou Nadačního fondu pro
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který se věnuje jak osvětě
v dané oblasti, tak i lobbingu, poradenství a
vzdělávání. Působí jako předsedkyně řídícího výboru ochranné známky Práce postižených. Mezi nejznámější projekty NFOZP patří projekt Srdcerváči, který finančně mimo
jiné podpořil mníšeckou výrobnu těstovin
Pasta Fidli. Je vdaná, s manželem má 2 děti
(2, 12 let). V životě se řídí heslem ‚Co nepoznáš, nepochopíš’.

technik. Kontroluje, zda je vše v pořádku dle předpisů a také případně
prověřuje stížnosti zákazníků. „Odpovídáme měsíčně přibližně na 360
požadavků, z nichž většinu se podaří vyřešit obratem. Počet požadavků
stále klesá, a to i díky novým, moderním optickým sítím. Někdy požadavek samozřejmě znamená i vystoupat na některý z vysílačů a vyměnit
anténu,“ doplnil Ondřej Kačena.
Technici nemají čas kochat se okolím (navíc často jsou aktivními horolezci výhledům přivyklými), my jsme se proto zeptali krajináře, čím je
krajina v okolí Mníšku zajímavá: „Přírodní dominantou jsou zde Hřebeny, prodloužení Brd, které přetnuty údolím Všenorského potoka finišují
svou hradbu vrchem Cukrák. Z hlediska krajinného rázu jsou zajímavé
také zachovalé zbytky plužin s doprovodnou zelení mezi obcemi Řitka a Černolice. Za koření zdejší krajiny se dají považovat křemencové
Černolické skály,“ říká Ing. Jakub Esterka, krajinný ekolog z neziskové
organizace Krajináři.
Až se tedy doma připojíte k rychlému internetu, můžete za datovým kabelem či wi-fi routerem vidět nejen červený vodojem a horolezce z Eurosignalu, ale i krásnou krajinu v okolí Mníšku, kterou stojí za to chránit.
Zora Kasiková, redakce, OKS
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Ze zámku

Švédové na Mníšku

4. 7. 2015
Historický den plný
šermu a divadla
s volnou rekonstrukcí
bitvy na závěr
www.bitvaomnisek.web-rychle.cz

Slavný muzikál na nádvoří zámku
Ve dnech 7. a 8. srpna se mníšecké nádvoří na několik hodin promění
v komnaty královského hradu Karlštejna. Pod širým nebem se již
poněkolikáté rozezní známé melodie muzikálu Noc na Karlštejně,
slavné hity Karla Svobody si určitě spolu s protagonisty budeme broukat
všichni. Půvabný příběh o císaři Karlu IV. a jeho údajném zákazu vstupu
žen do hradu Karlštejna, aby nerozptylovaly muže v jejich důležitých
činnostech i rozjímání, stále baví diváky i přes své „stáří“.
„Já ač mám spánek bezesný, mě včera sen se zdál….“, zpívala králova
čtvrtá manželka Eliška Pomořanská. Ta si totiž z lásky ke svému choti
troufla letitý zákaz porušit. A nebyla sama! Jak to všechno dopadlo?
Kromě ušlechtilého císaře, který vjede branou elegantně a důstojně
jak jinak než na koni, a jeho milující ženy Elišky, nás čeká samozřejmě
také chápající arcibiskup Arnošt z Pardubic, ustrašený šenk císařův
Pešek i jeho rozpustilá nastávající Alena, karlštejnský purkrabí i rozverní
vévodové cyperský a bavorský a hlavně plno krásné hudby.

Hradozámecká noc s ohňostrojem
S letními prázdninami se na zámku rozloučíme v sobotu 29. srpna
již tradiční Hradozámeckou nocí a speciálními večerními a nočními
prohlídkami. Ty časnější jsou vždy připraveny pro rodiny s dětmi.
Zámeckými komnatami je provádí pohádkové postavy, které mají
přichystané poutavé vyprávění a zavedou děti i do tajemného
Kouzelného sklepení.
Kostýmované prohlídky čekají i na dospělé návštěvníky, kteří se na
rozdíl od klasických celoročních prohlídek vždy dozvědí něco nového
a zajímavého. Během večera je na nádvoří přichystána hudba i dobré
občerstvení, otevřený je také výtvarný ateliér a výstava historické módy.
Zlatým hřebem večera plného prohlídek i dalšího doprovodného
programu je velkolepý ohňostroj v zahradě zámku.
Napsala: Marie Charvátová, průvodkyně zámku Mníšek pod Brdy
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Okénko do historie zámku Mníšku

zámecký park Karla ze Schirdingu
V minulém Okénku jsme si představili předposlední rodinu obývající
mníšecký zámek a slíbili povídání o té, jež následovala. Než se ale
seznámíme s těmi, kteří bydleli na zámku jako poslední, a které
mnozí mohou pamatovat ještě z vyprávění pamětníků, tedy pány
Kasty, uděláme si odbočku do zámeckého parku.
Počátky vzniku zámecké zahrady, která se skládá z horní části ve
stylu barokního parku a dolní terasovité části, jež představuje park
v anglickém stylu, sahají do druhé poloviny 17. století, kdy ji nechal
vybudovat Servác Engel zároveň se stavbou zámku. Místo pro ni
získal zasypáním bývalého hradního příkopu, vybudoval kašnu a do
dnešních dnů zachovalou salla terrenu s balkonem a výhledem do
kraje.
Nejvášnivějším zahradníkem a krajinářem ze všech mníšeckých
pánů byl v minulém Zpravodaji zmiňovaný Karel ze Schirndingu.
Móda romantismu přelomu minulého a předminulého století se
nevyhnula ani zahradě jeho zámku. Vznikla celá řada stavbiček
a různých artefaktů, mezi něž se řadí i dodnes stojící zděný obelisk
v rohu zahrady, který je zakončený zlatým vrcholkem směřujícím
ke slunečnímu bohu Ra. Jedná se vlastně o jakousi napodobeninu
egyptských pyramid v Gíze, jež vypovídá o módní fascinaci
zapomenutým světem antiky a starověku a obdivu k nově se rodící
vědní disciplíně, archeologii.
Atmosféru zahrady dotvářely dřevěné altánky, malý vodopád,
jezírko, umělé bazénky, psinec nebo skleníky a mnoho klidných
zákoutí vybízejících k odpočinku. Poslední majitelé zámku, Kastové
z Ebelsbergu, do koncepce parku už příliš nezasahovali a zaměřili
se převážně na zlepšování technického stavu jednotlivých staveb.
Poměrně velké stavební úpravy za Kastů ale čekaly hlavní budovu
zámku, podstatnou měrou změnily například atmosféru zámeckého
nádvoří. O Kastech už ale v příštím čísle Zpravodaje.

Spolky

Zprávy od mníšeckých debrujárů
V úterý 12. května jsme vyrazili s debrujáry
z klubu Mladý vědec do Prahy, do Muzea Karla
Zemana na Malé Straně. Účastnili jsme se tam
workshopu animace. Pracovali jsme s filmovým médiem jako jeho tvůrci pod dohledem
profesionálů.
Ve dvouhodinovém workshopu jsme se seznámili s klasickou ploškovou metodou vytváření
filmů. Natočili jsme si dva krátké filmy s vlastnoručně připravenou kresbou a vymyšleným
příběhem s názvem „Vesmírný chaos“ a „ Evoluce“, ve kterém si zahrála i mléčná stolička, která vypadla jednomu z „mladých tvůrců“ těsně
před natáčením. :-) Správňák Olda se nenechal
odradit ani sádrou na pravačce a vzal animaci
jako výzvu pro svou levou ruku. Na videa se
můžete podívat na Youtube kanálu Muzea Karla Zemana.

S mladší skupinou z klubu Junior jsme začali
opakováním o koloběhu vody v přírodě, dále
jsme si zopakovali, co jsme se již naučili o filtraci, a zkonstruovali jsme si malou čističku vody.
Také jsme porovnávali rozpustnost látek v teplé i studené vodě. Viděli jsme, jak se chovají
látky, když na ně působí teplo. Vyrobili jsme
si teploměr a začali jsme pomalu již s termodynamikou. Pomocí pokusů jsme si přiblížili
poznatek, že teplo je i výsledkem chemické reakce, stejně tak i možná změna skupenství. Zopakovali jsme si vznik CO2 při reakci jedlé sody
s octem, tentokrát však při přechodu olejem.
Venku jsme viděli výbuch díky reakci Coca-Coly a bonbónů Mentos.
Tým Mladý vědec se umístil na 2. místě v mezinárodní soutěži Pohár vědy Neuron 2015 za
Českou republiku a postoupil tak do mezinárodního finále. Přijali jsme i pozvání od našich

Proběhl 3. Bleší trh a blešáček

Závěr školního roku ve Fabiánku

Navrhuji, abychom od této chvíle třídili doma
do pěti krabic: papír, plast, sklo, bio a – blešák
(blešáček).

Možná se Vám to nezdá, ale Fabiánek má za sebou další školní rok. V posledních týdnech byl
program Fabiánku doslova nabitý akcemi. V polovině května jsme se sešli společně s klienty Domova pro seniory, Bělásky a přípravnou třídou
ZŠ ve stacionáři Dps a shlédli jsme představení
o „Rybářově ženě“.

Tady je zajímavých věcí! A to je fakt zadarmo?
Ne, nijak se neregistruje, nic neplatíte, jen přijedete, rozložíte a nabízíte. Jé, vy jste i něco
napekli! My takových věcí máme doma několik
beden! To jste mi udělala radost!
Uvedené útržky rozhovorů jsem letos letmo zaslechl na třetím Bleším trhu a blešáčku. Množství nabízejících, návštěvníků i drobné radosti
narůstá.
Myšlenkou Blešího trhu a blešáčku je nabídnout zdarma nebo za symbolickou cenu věci
z vlastních půd, domů, garáží a dětských pokojů. Věci, které bychom jinak vyhodili. Věci, které
jsme už léta nevzali do ruky. Věci, ke kterým už
nic necítíme. Věci, se kterými si děti už nehrají.
Věci, kterých se prostě jen chceme zdravit. Takové věci často udělají radost někomu druhému.
Další Bleší trh a blešáček bude zase v květnu.
Sledujte Zpravodaj, stránky Mníšku. A – šiřte
dál.
Josef Porsch

Oáza chystá
nový projekt
Občanské sdružení
OÁZA připravuje od září 2015 nový projekt volnočasovou aktivitu pro děti od 2. do 4. třídy
ZŠ pod vedením Alexandry Malé. Sledujte proto, prosím, náš web www.oaza.mnisek.cz, kde
se postupně dozvíte víc. Hezké prázdniny!
Pavla Pšeničková

Už poněkolikáté se minulá, současná i budoucí
Fabiánčata a jejich (pra)rodiče připojili „po bok
a pod ceduli“ Fabiánku a vyrazili s námi do průvodu všech mníšeckých spolků, sdružení a organizací. Fabiánek se za 7 let své činnosti stal velmi
důležitým prvkem mníšeckého života.

kamarádů debrujárů ze Zbirohu k soutěži
Ekoyard (na způsob pevnost Boyard, ale zaměřená na ekologii), tak již pilně trénujeme nejen
hlavu, ale i svaly a odvahu nebát se „mazlíčků“
z terárií.
Za kluby malých debrujárů z Mníšku pod Brdy
Anička Čišková
kopí a brnění. Ještě nás čeká návštěva hasičů ve
Stříbrné Lhotě a nakonec společné rozloučení
s dětmi a rodiči na Skalce.
Loučení bývá smutné, ale tohle bude jistě veselé. Bude plné dětí, které už dávno odložily slzičky
při ranním loučení. Už zapomněly, jaké to bylo
na začátku školního roku, když se ráno loučily
s rodiči. Našly zde mnoho kamarádů a jistě si pamatují, co s nimi zažily legrace. Pokud Vaše děti
udělaly ve Fabiánku alespoň malý krůček dopředu, tak nás to těší.
Přejeme všem krásné prázdniny plné zážitků.
Za Fabiánek Lenka Tomanová, lektorka

Pravidelně také navštěvujeme zámek v Mníšku
pod Brdy. Tentokrát jsme si vybrali prohlídku
plnou skřítků. Také se Vám doma ztrácejí ponožky a nevíte, kdo za to může? Tak my už to víme.
Může za to právě jeden ze skřítků.
Poslední měsíc před prázdninami jsme začali
výletem na zámek Radíč. Podívali jsme se, jak
to chodí na jiném zámku. Holčičky si mohly vyzkoušet šaty pro princezny, čelenky, střevíčky
nebo paruky. Pro kluky byly lákavé šavle, meče,

Léto se
Sedmikvítkem
Školní rok se pomalu nachýlil ke svému závěru
a my v celém týmu lesní mateřské školky Sedmikvítek ho hodnotíme jako velmi úspěšný.
Teprve před rokem a čtvrt jsme otevřeli školku
prvním dětem a už nyní máme kapacitu téměř zaplněnou. V lednu se nám podařilo získat
finanční zdroje na stavbu jurty, kterou jsme vyměnili za indiánské týpí. Za finanční pomoc můžeme poděkovat také městu Mníšek pod Brdy.
Teď obýváme komfortní vytápěné zázemí, ve
kterém je radost pobývat. I přesto ale děti tráví
většinu času venku, v přírodě. Taková je naše filosofie.
A jaké byly závěrečné měsíce letošního roku? Lezeckou stěnu, kterou jsme navštěvovali v zimním
období, vystřídaly Černolické skály, na kterých
s dětmi jednou za dva týdny lezeme. Využíváme
je také pro různé sportovní hry, při kterých děti
trénují obratnost a vytrvalost. Často tvoříme
z různých přírodních materiálů, kterých je v okolí
nepřeberné množství. Také jsme s dětmi ve školce začali víc vařit na ohni, vymýšlíme různé nové
recepty, které se dají připravit venku. Umleli jsme
si vlastní mouku. Ve Stříbrné Lhotě jsme jezdili

Foto: Josef Porsch

na koních, navštívili Kytínskou kovárnu, kde jsme
si mohli vyzkoušet výrobu. Podnikli jsme výlet
vlakem do zbraslavské ZOO. A také jsme byli několikrát v divadle, jednou přišly divadelnice zahrát i k nám do jurty. V zimě jsme byli společně
s dětmi a rodiči na horách a před pár dny jsme
v poměrně silné sestavě spluli Berounku a už podruhé navštívili přírodní zážitkový park Zeměráj.
Mezi naše aktivity ale nepatří pouze provoz lesní
školky. Pořádáme také různé slavnosti a vzdělávací a kulturní akce pro celé rodiny. Od září plánujeme realizovat větší množství zájmových kroužků
a workshopů pro předškolní a mladší školní děti
z Mníšku a okolí. Pro snazší přehled jsme na našem webu www.7kvitek.cz zřídili KALENDÁŘ
AKCÍ, díky němuž Vám už žádná neuteče.
Na oslavu začátku letních prázdnin pořádáme letos již třetí ročník BUBNOVÁNÍ NA SKALCE, které
proběhne v neděli 28. června od 15 hodin. Všichni jste srdečně zváni. V létě se s některými z vás
potkáme na příměstských táborech, které letos
pro velký zájem otevíráme už v pěti turnusech.
Za celý tým Sedmikvítku Vám přeji krásné léto!
Za lesní mateřskou školku Sedmikvítek
Petra Vaňková
www.7kvitek.cz, www.facebook.com/Sedmikvitek
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Spolky

Sportovní příměstský tábor
pro děti je tady!

FK MNÍŠEK POD BRDY
JE CELKOVÝM VÍTĚZEM OKRESNÍHO PŘEBORU MLADŠÍCH ŽÁKŮ

Poslední týden v červenci (27. - 31. 7.) pořádají
vyškolené instruktorky Cvičení Bez Chyby s podporou města Mníšek pod Brdy Sportovní příměstský tábor. Na tuto akci zveme všechna děvčata
i chlapce ve věku od 5 do 10 let, kteří chtějí prázdninové dny trávit aktivně v kolektivu vrstevníků
a kamarádů.

Skončila nám mistrovská sezona okresního přeboru mladších žáků s konstatováním, že šlo o velice
povedené období, které jsme završili vítězstvím ve skupině A s celkovým skóre ze 14 zápasů 104:24
a postupem do finále. V něm jsme nastoupili proti vítězi skupiny B, jímž byl Červený Újezd.
Finálový dvojzápas se hraje pohárovým systémem, který určí celkového přeborníka okresu. První zápas
se hrál na stadionu soupeře a po
vítězství 4:2 (J. Lovecký 3, F. Král 1)
jsme si vezli dobrou výchozí pozici
do odvety, která se konala za týden,
6. června na našem stadionu. Domácí zápas byl velice vydařený, výsledek 5:0 (J. Lovecký 5x) a celkové
skóre 9:2 ze 2 zápasů mluví za vše.
Soupeř se téměř k ničemu nedostal
a naše disciplinovaná hra opět slavila úspěch.
Chtěl bych touto formou našim
mladým fotbalistům poděkovat za
velice zdařilou sezonu 2014-2015,
zároveň děkuji všem rodičům a v neposlední řadě Městu Mníšek pod Brdy, výboru FK Mníšek pod
Brdy, fotbalistům A i B týmu, kteří nás přišli povzbudit a pomoci při přípravě hrací plochy a kteří ve
finále vytvořili nezapomenutelnou atmosféru při samotném utkání.
V dnešní době je čím dál složitější děti zaujmout, a proto jsem rád, že tato parta lidí již čtyři roky
(2x1. místo, 1x2. místo, 1x3. místo) drží pevně při sobě a slovo fotbal pro ně rozhodně není cizí.
A výsledky s tím spojené? To je především dřina, ale i ctižádost se něčemu novému naučit, což platí
jak v práci, tak i ve sportu... DĚKUJI VÁM VŠEM.
Za FK Mníšek pod Brdy šéftrenér mládeže A-UEFA Radomil Hošek

Paleta aktivit, kterou jsme si pro táborníky připravily, je opravdu pestrá. Již s ohledem na název
akce bude na děti čekat řada sportovních aktivit,
zaměřených převážně na všestrannou sportovní
průpravu, která zahrnuje prvky atletiky, gymnastiky, míčové hry, rozvoj obratnosti, pružnosti
a síly. Cvičení probíhá zábavnou a hravou formou
tak, aby si děti přirozenou cestou vybudovaly
ke sportu zdravý vztah a měly ho rády. Tyto aktivity přizpůsobíme každé věkové skupině zvlášť,
nikdo se tedy nemusí bát, že nebude stačit starším kamarádům. Na své si přitom přijdou i děti,
které rády tvoří. Pro ně bude každý den v rámci
odpočinkových aktivit připravena kreativní dílnička nebo výtvarný koutek. Jedno dopoledne
strávíme jízdou na ponících, kteří k nám přijedou
z nedaleké Trnové. Jejich dlouholetá trenérka
nám bude o koních zajímavě vyprávět a každý,
kdo se nebude bát, se může na poníkovi povozit. Připraven je mimo jiné také zajímavý výlet do
nedalekého okolí, dětská diskotéka, hledání pokladu, naučná stezka a samozřejmě spousta her
a zábavy. Program přizpůsobíme počasí, ale i tak
se vždy budeme snažit trávit čas co nejvíce venku,
na sportovišti a v přírodě.
Poslední den se těšíme na odpolední opékaní
buřtů na Skalce, kam srdečně zveme i rodiče, pro
které bude připraveno malé vystoupení a ukázka
toho, co jsme celý týden dělali.
Neváhejte a přihlaste své ratolesti na letošní první
ročník Sportovního příměstského tábora Cvičení
Bez Chyby, který bude mít svou základnu v Městském kulturním středisku v Mníšku pod Brdy, co
nejdříve, protože kapacita tábora je omezená
a rychle se plní.
Přihlášky a podrobnosti lze nalézt na internetových stránkách www.cvicenibezchyby.cz nebo na
telefonním čísle 602 309 031. Za celý tým Cvičení
Bez Chyby se na Vás těší Hanka a Gábina.
Hana Burgerová

Děti seniorům, senioři dětem
Představujeme Vám návrh úprav parčíku za Domovem pro seniory, jak vznikl ze společných jednání mezi jednotlivými partnery projektu a veřejností. Tento návrh nyní předložíme Fondu T-Mobile
„Mluvme spolu“ se žádostí o poskytnutí financí na realizaci úprav. Pokud peníze obdržíme, měly by
se v parčíku objevit nové lavičky, cvičební prvky pro seniory a nové herní prvky pro děti. Tak nám
držte palce.
Součástí úprav je také srovnání a úprava terénu, aby do parku mohli chodit i senioři z Domova pro
seniory. Pokud finance obdržíme, tak tyto úpravy započnou už v průběhu léta, samotná instalace
prvků pak bude po jejich dodání. Srdečně uvítáme každého, kdo bude mít chuť se na úpravě parčíku
fyzicky podílet. Přesný termín vždy včas oznámíme.
Za Hnutí Brontosaurus Lucie Vorlová

Park za Domovem pro seniory, Mníšek pod Brdy
návrh úprav 2015

SPORTOVNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

27. - 31. ČERVENCE 2015 - MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO - V LIPKÁCH 610

MNÍŠEK POD BRDY
BLIŽŠÍ INFORMACE O CENĚ A PROGRAMU NALEZNETE NA:

WWW.CVICENIBEZCHYBY.CZ

EMAIL: CVICENIBEZCHYBY@GMAIL.COM GSM: 732446736

Koordinátor projektu :

Partneři projektu:

CVIČENÍ BEZ CHYBY DĚKUJE ZA PODPORU MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY
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Město Mníšek pod Brdy

MŠ 9. května

Kultura
Prázdniny s knihovnou
Hurá prázdniny jsou tady
a já běžím do knihovny.
Ani ne tak pro knížku,
spíš pro nějakou hru.
Paní knihovnice hodné jsou,
velmi rády mi pomohou.

Spousta super her v knihovně je,
půjčit si je domů, také možnost je.
S kamarády zahrát si je chci,
budeme hrát až do půlnoci.
Knihovna je prostě prima
ať je léto nebo zima.
Nikola Bláhová

Knihovna M níšek p o d Brdy

Výpůjční doba v červenci a srpnu zůstává nezměněna:
Pro dospělé:
Pondělí 800 – 1100 1200 – 1700
Středa 800 – 1100
Čtvrtek 830 – 1100 1200 – 1800
l www.knihovna.mnisek.cz l tel.: 318 592 552

PRO DOSPĚLÉ

REINER, Martin
BÁSNÍK – ROMÁN O IVANU
BLATNÉM
Rozsáhlý dokumentární román
o jedné z nejtalentovanějších
osobností české poezie dvacátého
století, básníku Ivanu Blatném.
MALÉŘOVÁ, Zuzana
DOPIS CYRANOVI
Kniha zamyšlení a reflexí české
publicistky a spisovatelky, psaných
formou dopisů, v nichž autorka
za adresáty i odesílatele dosazuje
nejrůznější známé osobnosti.
RODRIGUEZOVÁ, Deborah
KAVÁRNIČKA V KÁBULU
Pět žen, pět různých příběhů –
a středobodem jejich osudů je malá
kavárna v centru Kábulu.
VONDRUŠKA, Vlastimil
OLDŘICH Z CHLUMU – ROMÁN
A SKUTEČNOST
Kniha je malým dárkem těm
čtenářům, kteří si zamilovali příběhy
královského prokurátora a správce
hradu Bezděz Oldřicha z Chlumu.
INGELMAN-Sundberg, Catharina
PŮJČITI STŘÍBRO, LOUPITI ZLATO
Humoristický román s kriminální
zápletkou nás zavádí za pěticí
důchodců, kteří se vydali na cestu
zločinu, aby získali peníze pro svůj
fond.
KLIMEČKOVÁ, Jana
PŘEZRÁLÉ MORUŠE
Retro román plný vrcholů i pádů,
štěstí i smutku, drobností všedního
dne i převratných změn...
WALTEROVÁ Benešová, Barbora
DÍVKA, KTERÁ NESMĚLA MÍT SNY
Dramatický příběh keňské dívky

Pro děti:
Úterý 1200 – 1400
Středa 1200 – 1700
l

e-mail: knihovna@mnisek.cz

Kehko, která se dokázala vzepřít
kmenovým zvykům, ale zaplatila
za to vysokou cenu.
RUIZ, Jose Luis
MŮJ DOBRÝ PŘÍTEL CHŘESTÝŠ
Tato sbírka povídek Vás naučí, jak
nalézt svou cestu a zároveň objevit
i sami sebe.

PRO DĚTI

NEOMILNEROVÁ, Petra
DUHOVÝ CIRKUS
Malá Mia není jen tak ledajaká
holčička, je z cirkusácké rodiny –
patří k Duhovému cirkusu. Skáče
salta, jezdí na poníkovi a dokáže
rozveselit každé dítě i dospělé,
dokonce i zvířátka.
KUNETKA, Martin
O KOUZELNÉ SKŘÍŇCE
Milé děti, v této knížce na vás čeká
spousta dobrodružství - třeba to,
které potkalo koníka Hopíka, když
se sám samotinký vydal do světa na
zkušenou.
LUCCI, Marta
PŘÍBĚH SEMÍNKA
Pohádkový příběh neobvyklého
semínka vysvětluje dětem, jak se
rozmnožují rostliny. Na příběh
navazuje množství úkolů a pokusů
pro děti předškolního a mladšího
školního věku.
MORTKA, Marcin
PŘÍHODY TAPPIHO ZE ŠEPTAJÍCÍHO
LESA
S Tappim je snadné se spřátelit.
Ve svém srdci má místo pro mnoho
kamarádů, třeba sobíka Chichotku,
havrana Kecala a vůbec pro celý
kouzelný les se všemi skřítky, elfy
a dubem Starodějem.

Vzpomínáme
Dne 10. 6. 2015 nás v nedožitých 64 letech navždy opustil
dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů v Mníšku pod
Brdy VLADIMÍR ARNOLT (12. 10. 1951 - 10. 6. 2015). Čest
jeho památce!
Od roku 1971, kdy vstoupil do řad dobrovolných hasičů,
pracoval mimo jiné i jako vedoucí mladých hasičů. Za svoji
prospěšnou práci byl mnohokrát vyznamenán hasičskými
vyznamenáními. Jako hasič se podílel při zásazích u požárů a ostatních živelních pohromách na ochraně zdraví a majetku spoluobčanů. Láďo, děkujeme za vše, co jsi pro nás udělal. NEZAPOMENEME!
Tvoji hasiči

Letos tomu je již 15 let, kdy nás navždy
opustila naše milovaná dcera, sestra a teta
Lucinka Skačanová.
S láskou vzpomíná maminka a sestra s rodinou

mníšecký Pantheon

7. července * Kryštof Dientzenhofer (1655-1722)

Český barokní stavitel a architekt německého původu, kterému je připisována stavba kostela sv. Mikuláše na pražské Malé Straně, ale také kostel sv. Maří Magdalény, klášter a poustevna v Barokním areálu na Skalce.
Slavnými staviteli byli nejen všichni jeho bratři, ale i syn Kilián Ignác,
který je pravděpodobným autorem mníšeckého kostela sv. Václava.

10. července * Růžena Svobodová, roz. Čápová (1868-1920)

Pokojný dům, Černí myslivci, Přetížený klas – to jsou díla spisovatelky
Růženy Svobodové, k nimž údajně čerpala inspiraci v Mníšku, pod Skalkou nebo v myslivně na Skalce. Narodila se v moravských Mikulovicích,
později se celá rodina přestěhovala do Prahy, Růžena vychodila Vyšší
dívčí školu a stala se domácí učitelkou. Po svatbě s F. X. Svobodou měla
vlastní umělecký salon, v roce 1918 založila časopis Lípa. Za manželi
Svobodovými do Mníšku jezdila celá řada význačných umělců. Jedno
léto tu s nimi měl strávit i F. X. Šalda, s nímž Růženu Svobodovou později
pojil milostný vztah.

30. července * Karel Javůrek (1815-1909)

Český malíř, jenž je autorem obrazu na oltáři sv. Jana Křtitele v kostele sv. Václava v Mníšku (obraz byl darován kostelu Karlem, svobodným
pánem ze Širndingu v roce 1884). Karel Javůrek také v roce 1887 při renovaci kostela sv. Václava provedl spolu s Josefem Scheiwlem restaurování nástropních fresek. A jeho stopu najdeme i v dalším kostele místní
farnosti - je autorem oltářních obrazů v kostele v Kytíně.

22. srpna * Slavomír Zemánek (1936-2013)

MUDr. Slavomír Zemánek byl téměř 40 let obvodním lékařem v Mníšku
pod Brdy. Díky své píli a talentu se stal lékařem velice oblíbeným, obětavým a vyhledávaným. Celý život zasvětil medicíně, zejména celostní
medicíně, studoval a rozvíjel obor homeopatie a akupunktura. Byl také
zvolen do městského zastupitelstva. Od dětství byl skaut a od prosince
1989 se významně podílel na obnovení zdejšího skautského střediska.
Jeho přezdívka zněla pro lékaře výstižně: Šaman.

28. srpna * Augustin Černý (1853-1938)

První ředitel měšťanské školy v Mníšku (učil 48 let) a regenschori (vedl
chrámový sbor) v kostele sv. Václava byl otcem Marie Wagnerové-Černé. Jako silně věřící katolík Marii velmi ovlivnil a úcta k náboženství se
odráží i v jejím díle o Kájovi Maříkovi.

„Fakt hustá“ víra
Na Noc kostelů navazovaly Dny víry. Od 30. 5. do 6. 6. byla od rána do
večera nabízena prohlídka kostela, výstav, hřbitovní kaple i bývalé márnice na pěší zóně. V nabídce byly i nápoje a občerstvení: koláče, bábovky, buchty, chlebíčky. V roli hostitelů se vystřídalo zhruba 40 křesťanů,
z nichž mnozí byli vidět s modrými tričky s logem „Dny víry“.
Kostel navštívilo zhruba 1000 hostů, kteří zapálili 300 svíček za zemřelé a
nechali v kostele 95 modliteb. Za ně i za mníšecké občany byla každý den
sloužena bohoslužba. Opsaný kus Bible bude zaslán do Jeruzaléma a uložen v muzeu Knihy. Počasí nepřálo kapele„Familion“, jejíž koncert se odehrál
v márnici a v dešti poslouchali jen věrní. Nejvýraznější produkcí bylo
bubnování na pěší zóně.
Večery probíhaly v komunitním centru Oáza na farní zahradě, kde byla
pěkná výstava obrazů Miroslava Salcmana. V centru i na zahradě proběhlo 7 setkání s povídáním a diskusí, kde mluvili hosté i farníci. Přednášky volně navazovaly, takže daly krásný obraz o víře. Povídalo se o
vzniku křesťanství. O člověčenství mluvil mediálně známý Karel Satoria.
Poutavě mluvil mníšecký farář o Bibli, jako o příběhu cesty od Adama,
který selhal, ke Kristu, který toto selhání svou poslušností a láskou zhojil. Kazatel Miloš Kačírek dovedl dialogem posluchače k uznání, že Bůh
má neřešitelnou roli, když má spravedlivě soudit jednání každého člověka, a tuto roli by nemohl zvládnout, kdyby jeho milosrdenství a láska
nebyly větší než spravedlnost. Vrcholem byl páteční večer komponovaný z promluv a písniček o milosrdenství a lásce. Škoda, že z těch, kdo
nechodí do kostela, se večerů účastnilo jen pár.
Mníšek zažil požehnaný týden. Kvitovala to nejen řada místních, ale i turisté, rodáci jezdící na školní srazy, zájezd důchodců, školní třídy, děti ze
školky. Každý z organizátorů bude vzpomínat na něco jiného. Já na dvě
epizody. Pán, kterého jsem pozval do kostela, se zarazil: „Hraju fotbal,
fandím Bohemce, o tomhle nevím nic“, a spěchal pryč. Děvče sedící na
lavičce se zeptalo: „Vy jste taky viděl Boha?“ Já na to: „Boha jsem neviděl,
ale hodně jsem s ním zažil“. Ona jen vzdychla: „To je fakt hustý.“ Už se
těším na další ročník.
Roman Češka
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Kultura

A mají své CAMBRIDGESKÉ ERBY v kapse!!!
V dubnu 2015 skládala čtveřice
studentů Dětského Učebně Herního Ateliéru (DUHA) svou první
zkoušku z anglického jazyka Cambridge YLE Exams. Cambridgeské zkoušky YLE (Young Learners
Exams) jsou mezinárodně uznávané a jsou určené pro děti mezi
7 a 12 lety. Studenti se na zkoušky
připravovali v rámci kurzu anglického jazyka metodou Helen
Doron a jejich píle sklidila úrodu
nejvyššího počtu erbů, které certifikáty našich úspěšných studentů
zdobily.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Hvozdnici,
Římskokatolická farnost sv. Václava v Mníšku pod Brdy
a Náboženská obec Československé církve Husitské
v Praze-Zbraslavi
Vás společně a srdečně zvou

v pondělí 6. července 2015
od 18.00 hodin
na ekumenickou bohoslužbu
smíření s Bohem a mezi křesťany

Ke slavnostnímu předání certifikátů Cambridge došlo v úterý 16. června
v obřadní síni města Mníšek pod Brdy. Akce se zúčastnili nejen úspěšní
studenti a jejich rodiče, ale rovněž někteří hosté. Za Mníšek pod Brdy
přišel poblahopřát pan starosta Ing. Petr Digrin, Ph.D., za ZŠ Mníšek pod
Brdy paní ředitelka Mgr. Michaela Pažoutová a třídní učitelka PhDr. Vladimíra Pirichová. Své spolužáky přišla podpořit i celá třída 4.C.

s prosbou za odpuštění křivd minulosti,
konanou u příležitosti

600. výročí upálení Mistra Jana Husa
v Barokním areálu Skalka u Mníšku pod Brdy

Hned v úvodu zazněla píseň z pohádky Princezna a žabák „Málem tam“
v podání zpěvačky a herečky Kateřiny Šildové, kterou na klavír doprovázel Petr Daniel Varaus. Touto písní, ale v anglické verzi pod názvem
„Almost there“, se rovněž slavnostní chvíle ukončila. Naši rytíři vystoupili díky vynikajícím výsledkům na první pomyslný schod široké
škály Cambridgeských zkoušek, takže ještě pár stupínků a jsou
„ALMOST THERE“ :-).

před kostelíkem sv. Maří Magdaleny.

CONGRATULATIONS ON PASSING THE EXAM !
DUHA nabízí kurzy AJ metodou Helen Doron pro děti od 3 měsíců
po 19 let. Jedná se o jedinečnou výukovou metodu mající velmi dobře
propracovanou návaznost, koncepci a výsledky.
hvozdnice.evangnet.cz, hus2015.hvozdnice@gmail.com
www.mnisek.cz

Monika Strouhalová
monika.struhalova@mnisek.cz l www.duhamnisek.cz

ZÁPIS 2015 / 2016
DĚTSKÉ
CVIČENÍ
MNÍŠEK

NABÍDKA KURZŮ

ZÁPIS PROBÍHÁ

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

¥
¥
¥
¥
¥
¥

BATOLÁTKA OD 15 MĚSÍCŮ
RODIČE A DĚTI OD 2 LET
CVIČENÍČKO 3 - 6 LET
DĚTI NA STARTU 6 - 10 LET
ZUMBA PRO DĚTI
ZÁVODNÍ ZUMBA
ZÁVODNÍ MAMINKY
ZÁVODNÍ AEROBIK

OD ČERVNA DO ŘÍJNA 2015
V MNÍŠKU POD BRDY
PRVNÍ HODINA ZDARMA
UKÁZKOVÉ LEKCE ZDARMA
PRO KLUKY I HOLKY
POD VEDENÍM ODBORNĚ
VYŠKOLENÝCH INSTRUKTORŮ
¥ INDIVIDUÁLNÍ A OSOBNÍ PŘÍSTUP

¥ DĚKUJEME ZA DLOUHODOBOU PODPORU MĚSTU MNÍŠEK POD BRDY

WWW.CVICENIBEZCHYBY.CZ
CVICENIBEZCHYBY@GMAIL.COM +420 732446736
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Rodinné centrum Essentia hledá pedagoga do lesní
mateřské školky Sedmikvítek v Mníšku pod Brdy
Náplň práce:
tvůrčí práce s dětmi ve věku 3 - 7 let
Nabízíme:
zajímavou, pestrou a samostatnou tvůrčí práci, s využitím kreativity na 2 - 3 dny
v týdnu se zázemím ve vytápěné jurtě,
Požadujeme:
aktivní a respektující vztah k dětem a přírodě,
výhodou je pedagogické vzdělání pro MŠ nebo pedagogické minimum.
Pedagogická způsobilost a trestní bezúhonnost podmínkou,
výhodou je zkušenost se vzděláváním předškolních dětí (ideálně v lesní MŠ),
dobrou fyzickou i psychickou kondici, schopnost snášet celodenní pobyt venku
i v zimě.
Více informací na www.7kvitek.cz. Pokud vás nabídka zaujala, pošlete nám svůj
životopis a motivační dopis na náš e-mail essentia@7kvitek.cz. Těšíme se na vás!

Domov pro seniory pod Skalkou, Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

pracovník v sociálních službách – pracovník přímé péče
Náplň práce: Přímá obslužná péče o uživatele, asistence při osobních potřebách, tvorba individuálního
plánu, spolupráce s dalšími pracovníky, pomoc při osobní hygieně, poskytování stravy.

Požadujeme:
• způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost (hepatitida typu „B“)
• empatii, schopnost komunikace s
obyvateli,
a respekt k nim, sociální cítění,
• chuť pracovat, vstřícné jednání, iniciativu,
• samostatnost, organizační schopnosti,
• chuť dále se vzdělávat,
• odpovědnost, pečlivost, spolehlivost.
Výhodou
• osvědčení o absolvování akreditovaného
kvalifikačního kurzu pro pracovníky
v sociálních službách.

Nabízíme:
• Smysluplnou práci v příjemném prostředí
a pracovním kolektivu,
• plat dle státních platových tabulek
– cca 10 500 Kč,
• po zkušební době osobní ohodnocení,
• vzdělávací kurzy, 4 týdny dovolené, firemní
akce.
Nástup možný ihned. Svůj životopis zašlete
na e-mail petra.lovecka@mnisek.cz,
případně nás kontaktujte na tel: 318 591 381.

www.dsmnisekpodbrdy.cz

Diskuse
věnovaly našim dětem, za vše, co je naučily. Prostě za profesionální a zároveň lidský přístup a otevřenost – nejen k dětem, ale i nám, rodičům.
Pokrok, který děti za dobu strávenou ve školce udělaly, je obrovský. Přispěly
k tomu mj. i věkově smíšené třídy, kdy se mladší děti učí od starších a starší
jsou těm mladším průvodci. Jako rodiče oceňujeme také projekt Škola před
školou, který budoucí prvňáčky, ale i nás, pomalu připravuje na školu.
Též si velmi vážíme času a pečlivosti, se kterou se paní učitelky věnovaly přípravě třídních/školkových akcí. Jmenovitě bychom rádi ocenili a vyzdvihli
práci Andrey Kučerové, která se v letošním roce ujala organizace velké části
akcí a připravila tak dětem velmi pestrý a originální program na celý rok
(např. dýňová slavnost, bubnování, Andersenova noc, čarodějnice, Indiáni
v MŠ, zahradní slavnost...). Děti si z nich odnesly mnoho poznatků a zejména zážitků, na které se nezapomíná. Veškeré tyto akce vnímáme jako určitý
nadstandard a o to víc si jich vážíme. Za naše mladší děti budeme rádi, když
v tomto vysokém nasazení a elánu budete pokračovat dál!!!

Každé ráno, každý den u delfínů bylo hej…
A nejen u Delfínů, ale i u Koníků, Želviček, Chobotniček a Rybiček. Zasloužili
se o to nejen skvělí kamarádi, ale především úžasné paní učitelky, paní ředitelka a vůbec celý kolektiv zaměstnanců školky MŠ NOVÁ. Tímto bychom
jim rádi poděkovali za jejich trpělivost a vlídnost, se kterou se dennodenně

Podekování

Ať je léto nebo zima, ve školce to bylo príma. Bohužel se rok s rokem sešel
a nastal čas loučení. Takže ještě jednou velké díky celé posádce z Parníku
a přejeme klidné léto pro načerpání nové síly a inspirace. A nastávajícím
„školáčkům“, ať se jim v Parníku líbí alespoň tak, jako se líbilo nám!

Za kolektiv rodičů předškoláků S. Kardinálová, M. Myšáková,
B. Petrů a J. Porschová

Reakce na článek J. Krásy ve Zpravodaji č. 237:

Poděkování Městskému úřadu
Děkujeme touto cestou vedení města a pracovníkům Městského úřadu Mníšek pod Brdy
za velmi vstřícnou spolupráci a za podporu při
pořádáni akcí Noc kostelů a Dny víry.
Speciální poděkování patří zvláště panu Miloši
Navrátilovi, který nám byl nápomocen i v mimopracovním čase a jeho pomoc přesahovala
rámec pracovních povinností. S tímto přístupem se u Vás, pane Navrátile, setkáváme i u jiných příležitostí. Děkujeme, velmi si Vaší ochoty a obětavosti vážíme.
Těšíme se na další spolupráci Městského úřadu
s Římskokatolickou farností!
Roman Češka, Jan Krejčí, Maya Mašková,
Jitka Izáková

Poděkování panu Zbyňku Uhlířovi, vedoucímu
sběrného dvora, za ochotu odebrání sběru,
i když otevírací doba, kterou jsem popletl, byla
až odpoledne.
S díky. Š.M.

Zahrádkáři střeste se
Máte pronajatou zahradu a platnou nájemní
smlouvou? Pěstujete brambory, mrkev nebo
tulipány ?
Žijete v domnění, že bez vašeho vědomí na
zahradu nikdo nemůže? Omyl! Dle názoru
městského manažera je možné vaši zahradu
krátkodobě pronajmout třeba filmařům. Ráno
přijdete na zahradu, mezi řádky brambor je
rozházeno několik brambor možná z obchoďáku (to v lepším případě), chlap v montérkách
s motyčkou začíná vykopávat své brambory
z vašich řádků, vše natáčí kamera z terasy
zahradního domku a paní produkční vám
mává před očima smlouvou na vaši zahradu.
Že se to nemůže stát a právě vám? V Mníšku se
již stalo. Zatím ne zahrádkářům. Ale kdo ví…
Jaroslav Kulík

Je nám velmi líto, jak pan Krása vnímá události kolem Káji Maříka. Muzeum Káji Maříka na zámku sice
nevzniklo, protože o takovémto projektu nerozhoduje jeden člověk a v této věci nebyla nalezena shoda, ale pan Krása byl několikrát požádán o spolupráci a právě na jeho popud se připravuje na zámku
dlouhodobá výstava o Kájovi Maříkovi a jeho autorce. Vernisáž výstavy se plánuje na srpen. S panem
Krásou jsme se setkaly na pracovní schůzce a proběhla i výměna několika e-mailů. Začaly jsme se
sbíráním dobových fotografií, pohlednic a dopisů a kontaktováním příznivců Káji Maříka. Mrzí nás, že
pan Krása od příprav výstavy a celého projektu nečekaně odstoupil.
Ivana Černá, Anna Čelouchová, Státní zámek Mníšek pod Brdy

K územnímu plánu
Proč má být vykácen lesík pod Skalkou?

to místa jsou hned dvě školky: mateřská školka
Sluníčko a lesní školka Sedmikvítek.

Jde o trojúhelníkový lesík u autobusové zastávky
Kvíkalka. Tvoří ho 206 zdravých vzrostlých stromů, jsou to převážně borovice, osiky, modříny
a břízy. Lesík je součástí brdského pásma, přiléhá k silnici Lhotecká, snižuje prašnost a hlučnost,
která je v těchto místech již značná.
Podle územního plánu tu má být postavena školka. Přitom ve vzdálenosti do sta metrů od toho-

Nebylo by vhodnější postavit školku jinde, například ve Stříbrné Lhotě, kde v poslední době
vzniklo několik sídlišť rodinných domů a momentálně se zde intenzivně dál staví, takže by
se jeden stavební pozemek mohl vyčlenit pro
mateřskou školku. Děti by to měly do školky blíž
a nemusel by padnout ani jediný strom.

Reakce předsedy Komise pro územní
plánování a rozvoj města Jiřího Zápala

Sluníčko a Sedmikvítek jsou určeny pro menší část
obyvatel nejen proto, že jsou soukromé (město není
jejich zřizovatelem), ale nabízejí jiné a širší služby
a jsou tedy i finančně náročnější. Město musí vytvářet předpoklady pro pokrytí celkové potřeby míst ve
školských zařízeních, což ošetřuje právě vymezením
potenciálních ploch v ÚP.
Nikdo nezaručí, že v době zvýšené potřeby (vyšší
porodnosti, přistěhování lidí) tu soukromé školky
stále budou. Přeji jim vše dobré a dlouhá léta činnosti ke spokojenosti dětí a jejich rodičů, ale soukromá osoba se může svobodně rozhodnout a kdykoliv
svůj záměr nebo činnost ukončit. Na to musí být
město připraveno. A proto právě takováto možná
místa v ÚP jsou.
Je třeba říci, že od r. 1993, kdy byl záměr v ÚP zapracován, nebyl realizován, zatím se našla jiná řešení –
navýšení kapacity stávajících zařízení, nová školka
vynucená na developerovi v EDENu. Nelze na sto
procent předpovědět, co přinese budoucnost. Ale
město bude připraveno.

Paní Straková pochybuje o správnosti výběru místa
pro „nové školské zařízení“ na pozemku u zastávky
Kvíkalka. Názory na řadu věcí se mohou různit, to je
přirozené. Důležité vždy je, kolik má člověk informací k formování daného názoru. Pokusím se uvést další fakta k vytvoření (snad) objektivnějšího pohledu
na tuto věc.
Současný návrh ÚP přebírá toto místo pro občanskou vybavenost nekomerčního typu (školka,
malá škola atp.)z ÚP platného od r. 1993. Tedy ještě
z doby, kdy v lokalitě nebyly školky Sluníčko a Sedmikvítek.
Stříbrná Lhota s cca 250 hlášenými obyvatelinení tak
velká, aby zde bylo kapacitně a ekonomicky efektivní zřídit a naplnit školku. Aby ale nebyla opomenuta, bylo na rozmezí obou lokalit v r. 1993 zadáno do
ÚP toto místo pro případný rozvoj školství s cílem,
aby obě lokality měly v dobré dopravní dostupnosti školské zařízení. Tehdy se uvažovalo spíše o malé
škole 1. stupně, nyní při populačním nárůstu by se
jednalo spíše o předškolní zařízení. Další cíl byl, aby
takové zařízení bylo pokud možno v přírodním prostředí. A to právě splňuje toto místo.
Při projednávání stávajícího návrhu ÚP s dotčenými
orgány (ochrana lesa MěÚ Černošice) bylo dohodnuto, že pro území bude stanoveno procento zastavěnosti (stavba by měla být jen na nezbytné ploše)
a zbylá část si zachová přírodní ráz.

Jarmila Straková
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NOVINKY PRO DĚTI OD ZÁŘÍ V ESMARINU
Milé děti a rodiče,
rádi bychom vás informovali o novinkách, které jsme připravili v Esmarinu pro
děti na září 2015:
 První novinkou je "Závodní aerobic" pro děti od 4-7 let a od 8 let výše
pod vedením 2 násobného mistra světa Roberta Černého a aerobní
instruktorky a fyzioterapeutky Magdalény Boudníkové. Tréninky budou
probíhat 2x týdně a děti se zúčastní na konci podzimu prvních závodů.
Nábor dětí a zároveň zkušební lekce proběhne dne 3.9 a 8.9 2015 v 16h. v
Esmarinu.
 Druhou novinkou jsou „DĚTI NA STARTU“. Co to je? Kurzy všeobecné
pohybové přípravy dětí od 4 do 9 let, zaměřené na rozvoj základní
pohybové motoriky, koordinace, obratnosti síly a rychlosti. Naučíme vaše
děti formou hry ovládat své tělo, jak správně běhat, skákat, padat, udělat
kotrmelec i hvězdu, chytat i házet míč a spoustu dalších dovedností, a to
nejen v tělocvičně a hale, ale projdeme všechna hřiště Esmarinu (tenisové,
volejbalové, nohejbalové, beach atd.), abychom rozvinuli pozitivní vztah
ke sportu a pohybu. Nábor dětí proběhne rovněž 3.9 a 8.9 v 15h.
 Třetí novinkou jsou badmintonové kurzy pro děti. Časy kurzů a nábor
najdete na www.esmarin.cz.
 A poslední novinka: Pro velký zájem maminek pokračuje od září cvičení
našich batolátek.
Všechny informace na www.esmarin.cz nebo u M. Boudníkové 702 005 004.
I nadále budou probíhat kurzy Plavání dětí, Tenisová akademie, Street
Dance, Florbal, Karate atd.
* TĚŠÍME SE NA VÁS V ZÁŘÍ *

Objednávky plošné a řádkové inzerce přijímáme na
adrese inzerce@mnisek.cz. Aktuální ceník inzerce
najdete na www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj, rádi
Vám jej též na požádání zašleme. Při opakované
inzerci poskytujeme slevy. Těšíme se na spolupráci!

KUŘÁCI – ODVYKNETE!!! tel.: 224 214 617, 604 207 771
Rodina z Mníšku pod Brdy hledá
pečlivou PANÍ NA ÚKLID rodinného domu
a výpomoc s ŽEHLENÍM.
Volejte prosím na tel. č. 603 561 454.

Nemocnice Na Pleši s.r.o., Nová Ves pod Pleší přijme do pracovního poměru

všeobecné sestry
Požadujeme:
• odbornou a zdravotní způsobilost,
• trestní bezúhonnost.

Výhodou
• registrace a specializace.

Centrum Esmarin, Lhotecká 1535, Mníšek pod Brdy. T: 702 005 006, info@esmarin.cz, www.esmarin.cz

Nabízíme:
• práci v malém stabilním kolektivu,
• podporu dalšího vzdělávání,
• možnost ubytování v areálu
nemocnice, eventuálně získání bytu,
• podíl na hospodářských výsledcích,
• možnost náborového příspěvku.

Písemné nabídky s CV zasílejte na e-mail:
personalni@naplesi.cz (tel. 318 541 513) nebo rihovam@naplesi.cz (tel. 318 541 400, 603 515 104).

Internet pro veřejnost v Mníšku

Od 6. 7. budou mít všichni občané Mníšku pod Brdy
a okolí možnost nově využít službu Veřejný internet,
standardně PO - PÁ (kromě ÚT), v čase 8.00 12.00 hod., a to v prostorách Centra Eden. Nabízíme
volný přístup k internetu a aplikacím MS Office,
vč. možnosti čb tisku A4. Návštěvníkům bude
k dispozici profesionální IT konzultant, vše za paušální
poplatek na celé dopoledne, děti do 12 let a senioři
nad 60 let mají službu zdarma. Zajišťují PC Akademie
a Vzdělávací Ccentrum Eden, bližší informace
v Centru Eden a na tel. 602 395 228.

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5,

přijme pracovníka na pozici:

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
Jedná se o jednosměnný provoz pondělí-pátek,
sobota 1x za 3 týdny

Tel. 777 661 111, 296 828 302 po 14. hodině
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Kontinentální postele a přírodní matrace
100 let tradice ruční výroby
• Výroba jen z přírodních materiálů
• Vhodné i pro alergiky
• Mimořádný komfort
•

Showroom Praha MoDo galerie
PŘIJMĚTE POZVÁNÍ DO NOVĚ
OTEVŘENÉHO SHOWROOMU V PRAZE

V Oblouku 800, 252 43 Průhonice
Telefon: +420 731 434 135
E-mail : info@johann-malle.cz
www.johann-malle.cz
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Michal Novák

KLEMPÍŘSTVÍ
POKRÝVAČSTVÍ
tel.

736 692 693
NOVÉ STŘECHY

OPRAVY A REKONSTRUKCE STŘECH
KLEMPÍŘSKÉ, POKRÝVAČSKÉ A TESAŘSKÉ PRÁCE
MONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN A DOPLŇKŮ
PRÁCE VE VÝŠKÁCH HOROLEZECKOU TECHNIKOU
KONTROLA STŘECH PŘED ZIMOU
ALTÁNY, PERGOLY

www.STRECHYPODSKALKOU.CZ
email: info@strechypodskalkou.cz
tel.

736 692 693

INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN
Mníšek pod Brdy Pražská 16
mobil.: 732 825 975, 731 253 750

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

8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com
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Po předložení tohoto kuponu

SLEVA
30%

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU

z montáže

Dlouholetá praxe –

23 let na trhu!

Kvalitní a odborná montáž

přímo od výrobce!
Záruka 36 měsíců!

Tel.: 777 208 491
E-mail: info@har.cz
www.har.cz
25
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Svěřte prodej nemovitosti profesionálům
PROdáVáTe nebo PRONajímáTe?
Nabízím férové a profesionální jednání
Nabídněte mi svou nemovitost
Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

& 722 490 490

certifikovaný realitní makléř.
Jaroslav Pýcha Váš
Tato lokalita je i mým domovem.
Naši klienti v této lokalitě hledají:
Rodinný dům i před rekonstrukcí
Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou
PROdej restaurace s bytem
4+KK,539 m2,
Dobřichovice Praha-západ

PROdej obchodního nebo
kancelářského prostoru, 103 m2,
ul. Věštínská, Praha 5 - Radotín

Zde může být
i Vaše
nemovitost

PROdej RD 3+1, 106 m2,
pozemek 1202 m2, ul.
U Potoka, Karlík, Praha – západ

jaroslav.pycha@re-max.cz

PROdej stavebního pozemku,
907 m2, ul. Za Mosty,
Praha 9 – Hrdlořezy

PROdej RD 7+1, 236 m2, pozemek
1005 m2, ul. Slunečná, Černošice,
Praha - západ

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

Přímý kontakt Mníšek:
tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003
komwag@komwag.cz, www.komwag.cz
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PC Akademie pořádá v Mníšku pod Brdy:

Počítačové kurzy pro začátečníky i pokročilé
dopolední, večerní, nebo víkendové.
Kurzy jsou vhodné i pro seniory.

Základy ovládání PC
Jak na Internet
Správa fotek a obrázků
Kurzy MS Office – Word, Excel,
PowerPoint
Informace a přihlášky na tel. 602 395 228
a na www.pcakademie.cz.
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Kola
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(duben–srpen)

jízdní kola


příslušenství



náhradní díly

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

www.kola-sport.cz

KOLA



horská  trekingová
silniční  dětská

SERVIS



platební karty
splátkový prodej bez navýšení



perfektní předprodejní
příprava kol

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

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
AKTUÁLNĚ HLEDÁME:
Menší byt v Mníšku vhodný k následnému pronájmu.
Cihlový byt na Starém sídlišti, i podílové spoluvlastnictví.
Pozemek k výstavbě domu do 1,5 mil Kč.
Čerstvá důchodkyně shání
malý domek, nebo chatu
s možností trvalého bydlení
v Mníšku a okolí (dostupnost PID).
Větší nemovitost v Mníšku vhodnou pro
Zdeňka Benešová
rekonstrukci na bytový dům.
e-mail: zdenka.benesova@general-reality.cz

VOLEJTE
728 961 519

OD ROKU 2010 NEJVÍCE PRODANÝCH REALIT V MNÍŠKU POD BRDY A OKOLÍ
Pobočka: Pražská 13, 252 10 Mníšek pod Brdy,
Tel.: 313 034 113
www.general-reality.cz
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