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Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Slavnostní přestřižení pásky při znovuotevření parku Jiřího Holíka starostou města  
Ing. Petrem Schneiderem a tajemnicí MěÚ Miroslavou Vojtíškovou

V pátek 19. června 2009 od 15.30 hod. byl 
v Mnichovicích slavnostně otevřen „park pro 
všechny lidi“. Tento projekt „Revitalizace 
a znovuoživení parku J. Holíka „Loďka“ 
Město Mnichovice zrealizovalo za podpory 
Evropské unie prostřednictvím Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
a MAS Říčansko. Celkové náklady na pro-
jekt činily 986.000,- Kč a z toho  90 % nákla-
dů  hradí EU a 10 % Město Mnichovice. 

Město ve spolupráci s partnerem Společností 
pro aktivní rodinu, o. s. provozovatelem 
Rodinného klubu Přístav  uspořádalo slav-
nostní otevření a zábavné kulturní odpoledne 
pro všechny lidi spojené s občerstvením. 

Starosta města Ing. Petr Schneider přiví-
tal přítomné v nově zrekonstruovaném parku 

Jiřího Holíka „Loďka“. Ve svém projevu konsta-
toval, že je velice rád, že se městu Mnichovice 
podařilo zrealizovat projekt „Revitalizace 
a znovuoživení parku J. Holíka „Loďka“, 
a to za velice krátkou dobu. 

Prvotní záměr a myšlenka rekonstrukce 
parku vzešla v roce 2008 od Společnosti pro 
aktivní rodinu o. s. v Mnichovicích na zákla-
dě předložené studie Ing. arch. V. Třebické-
Tomanové. Město Mnichovice převzalo tuto 
studii a na jejím základě zadalo projektovou 
dokumentaci, kterou vytvořil Ing. Pecka a ná-
sledně byly učiněny kroky: zpracování žádos-
ti o dotaci na základě výzvy MAS Říčansko 
z Evropského zemědělského fondu pro roz-
voj venkova a podání žádosti v září 2008. 
Projekt města byl doporučen k financování 

Park Jiřího Holíka v Mnichovicích  
se podařil za podpory Evropské unie zrealizovat  

a slavnostně otevřít
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a pak následovalo výběrové řízení na zho-
tovitele parku a v dubnu uzavření smlouvy 
o podpoře a smlouvy s vybraným zhotovi-
telem a nyní tedy mohl být park slavnostně 
otevřen.

Starosta města Ing. Petr Schneider podě-
koval touto cestou všem, kteří se o toto 
dílo zasloužili:

Zastupitelům města Mnichovice za schvá-
lení záměru realizace parku, Ing. arch. V. 
Třebické-Tomanové za vypracování studie 
a předložení prvotní myšlenky, Ing. Peckovi 
za projektovou dokumentaci, tajemnici 
Miroslavě Vojtíškové za úspěšné zpracová-
ní žádosti o dotaci se všemi přílohami tak, 
že projekt byl vyhodnocen k financování 
MAS Říčansko a Evropskou unií. Realizační 
firmě CHIC s. r. o. Praha, která rekonstruk-
ci parku provedla, Veřejným službám obce 

Mnichovice, jehož pracovníci odvedli dobrou 
práci, na úpravě ploch které nebyly předmě-
tem dotace, nátěry, úklid a pomoc při přípra-
vě akce. 

V neposlední řadě MAS Říčansko a Státní-
mu zemědělskému intervenčnímu fondu za vy-
hodnocení našeho projektu k financování. 

Zároveň poděkoval Par tnerovi akce 
Společnosti pro aktivní rodinu provozovatel 
Klubu Přístav za mediální podporu projektu 
a přípravu zábavné akce a panu Sapíkovi 
„Hostinec U koně“, Klokočná, který připravil 
občerstvení. 

Dále pan starosta požádal pana Dražila, 
archiváře a kronikáře města Mnichovice, 
aby přednesl pár slov o osobnosti Jiřího 
Holíka a pozval přítomné občany ke zhlédnu-
tí výstavy k osobnosti Jiřího Holíka s názvem 
„Vynálezce moderního štěpování“, kterou 

připravil pan Dražil a je od 18. června instalo-
vána  ve výstavní expozici informačního cen-
tra MěÚ Mnichovice, za což mu pan starosta 
poděkoval. 

Následovala přednáška o životě a díle 
Jiřího Holíka od pana Karla Dražila.

Potom starosta města pan Ing. Petr 
Schneider spolu s tajemnicí MěÚ 
Mnichovice paní Miroslavou Vojtíškovou 
slavnostně přestřihli pásku a pokřtili park, 
který byl předán občanům k užívání. 

I když počasí moc nepřálo, následovalo 
zábavné odpoledne s kulturním programem, 
který připravila Společnost pro aktivní rodinu 
o. s. provozovatel Klubu Přístav. 

Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice 

Spolu s Městem Mnichovice PŘÍSTAV vdechoval život 
zapomenutému parku 

Město Mnichovice a naše občanské 
sdružení Společnost pro aktivní rodi-
nu, o.s., provozovatel rodinného klubu 
PŘÍSTAV v pátek 19. 6. 2009 společně 
slavnostně otevřeli nově zrekonstruova-
ný park J. Holíka a předali ho veřejnosti 
do užívání. 

Na pozvané hosty čekal více než dvouho-
dinový program pro děti i dospělé oživený 
vystoupením mažoretek, chodců na chů-
dách, klauna a kouzelníka, pana harmoni-
káře i ženské kapely divadla Cirkus Žebřík, 
Herky. Nechybělo ani bohaté občerstvení pro 
velké i malé. 

Program byl do posledního detailu připra-
vený jako červnová party pod letním nebem. 
Počasí nám však nepřálo a zlomyslně nás 
nakonec vyhnalo do provizorních krytých 
prostor, které se navíc na poslední chvíli 
měnily, takže námi pozvaní hosté nabyli 
dojmu, že jsme pro ně připravili i neočeká-
vanou bojovku. Po lijáku program pokračoval 

suchou částí v sále, v parku paralelně hrála 
muzika a vystupovali mažoretky a chodci 
na chůdách. Věříme však, že každý, koho 
vrtochy počasí neodradily, si nakonec pro-
gram užil. Byl to pro nás velký den a hodně 
nám při přípravách záleželo na tom, aby to 
byla neobvyklá akce. Program oživil i klaun 
a kouzelník a všem, kteří jeho vystoupení 
viděli, chceme jenom doplnit zemi jeho půvo-
du. Ano, klaun byl opravdu cizinec a přijel 
ze Španělska. I následná výtvarná dílna byla 
neobvyklá. Uskutečnila se díky první „přes-
polní“ spolupráci s mateřskými centry v Mi-
rošovicích a ve Zvánovicích. Obě centra nám 
půjčila velká razítka na potisk triček a paní 
Princlová ze Zvánovic nám při samotné dílně 
i velmi pomáhala. Tvůrčí a neobvyklou atmo-
sféru doplňovalo i vystoupení pana Arnošta 
Sříbrného, který žije ve Švýcarsku a kromě 
svého muzikantského umění nám věnoval 
i svůj vzácný čas v rámci soukromé návštěvy 
České republiky. Děkujeme! 

Zrekonstruovaný park J. Holíka asi z po-
hledu všech těch parků a hřišť, které vidíme 
v Praze, není ničím obzvlášť vyjimečným. 
Vyjimečný je však jeho příběh a to, že u jeho 
znovuoživení stáli v různých etapách jeho 
existence dobrovolníci a lidé, kteří mu bez 
nároku na odměnu věnovali svůj čas a obrov-
ské úsilí. Jako ztělesnění tohoto faktu a přece 
jenom v něčem vyjimečný rys jsou objekty 
a sochy z proutí, které vznikly před měsícem 
na výtvarném sympoziu Andělé z větví a kte-
ré jsou v parku instalovány. 

Věříme, že se park stane příjemným zákou-
tím v Mnichovicích a bude místem odpočinku, 
komunitního života a her našich nejmenších. 

Za podporu akce chceme dále poděkovat 
společnosti JTC Mnichovice, s.r.o., paní Martině 
Šrámkové, paní Vendule Bendové, panu Pavlu 
Rundovi a patronovi rodinného klubu, společ-
nosti Mountfield, a.s.

Martina Linková
o.s. PŘÍSTAV

Slavnostní pokřtění památečního kamene s deskou popisující 
kdo se o obnovu parku zasloužil Starosta města Ing. Petr Schneider při projevu
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Vynálezce moderního štěpařství
Pod tímto názvem jsem uspořádal v infor-

mačním centru výstavku o mnichovickém 
rodáku Jiřím Holíkovi (letos uplynulo 375 

let od jeho narození). Výstavka je utvoře-
na na podkladě pátrání někdejšího předse-
dy Místní organizace československého 
zahrádkářského a ovocnářského svazu 
v Mnichovicích p. Aloise Zemana. Dva 

roky obětavě sháněl p. Zeman podklady a in-
formace o Jiřím Holíkovi.

Jiří Holík se těžce probíjel životem, ale 
proslavil se svými objevy v ovocnářství 
a stal se jedním z nejlepších výzkumní-
ků své doby. Jednoduchost a spolehlivost 
Holíkových objevů způsobila rozvoj ště-
pařství, které se stalo důležitým objevem. 
Historie ho však nezaslouženě přešla.

Ve středověkých válkách byly po celé 
Evropě zničeny téměř všechny zahrady. 
Největší úpadek nastal v 17. století v dobách 
třicetileté války. Zahrady upadaly, že více 
než sto let bylo u nás ovoce velkou vzácnos-
tí. V té době náš rodák Jiří Holík dává základ 
novodobému štěpování ovocných stromů. 
Nový způsob vymyslel a vyzkoušel v městě 
Královec (dnešní Kaliningrad).

Převážná většina štěpařů v Evropě tehdy 
roubovala stromy pomocí sekyry. Kmen stro-
mu, tzv. podložku, na kterou se měl roub 
zachytit, rozštípnul sekyrou a do tohoto roz-
štěpu se vložil roub. Takové surové zachá-
zení se Holíkovi nelíbilo. Nalezl tři nové 
způsoby roubování: a) družení, b) sedél-
kování a c) triangulace.

Jiří Holík napsal 20 knížek pojednávají-
cích o zahradnictví. V jednotlivých kapitolách 
pojednává o sadařství, zahradních a kuchyň-
ských rostlinách, o vinné révě a chmelu, dále 
pak o půdě, jakož i jejím zpracování. Uvádí 
i mnoho receptů, návodů, praktik a dalších 
poznatků ze zahradnické péče.

V mezinárodním významu posloužil Jiří 
Holík svou prací, svými objevy celému lid-
stvu. Zaslouží si, aby byl uveden mezi našimi 
velkými pobělohorskými exulanty, kteří pro-
slavili v cizině svým dílem jméno naší vlasti. 
Jiří Holík, mnichovický rodák, nesmí být 
zapomenut!

Kdo chcete poznat další podrobnosti 
o životě a díle J. Holíka, navštivte naši 
výstavku v IC.

Výstavu připravil kronikář města K. Dražil.
Byla otevřena v předvečer znovuotevře-

ní Parku Jiřího Holíka 18. června 2009. 

Karel Dražil
kronikář města

Kronikář města Karel Dražil referuje o životě 
a díle našeho rodáka pana Jiřího Holíka

Památeční kámen

Další účastníci slavnostního otevření parku Skluzavka pro děti
Výstava v informačním centru - obrázek 
a skříň s dokumenty

Výstava v informačním centru – panel s kopií 
podpisu Jiřího Holíka
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Účastníci slavnostního otevření parku 
– úplně vlevo pan Jiří Babor, uprostřed 
Ing. arch. Veronika Třebická-Tomanová, 
která projekčně připravila návrh úpravy 
parku

Detail z vystoupení mažoretekUpravené okolí lip v parku Malé mažoretky a jejich vystoupení

Mažoretky-dorost s velitelkou

Vážení občané,

V tomto prázdninovém dvojčísle ŽM (č. 
5/6) najdete především informace o akcích, 
které se konaly v posledních měsících nebo, 
které se budou konat během prázdninových 
měsíců. V turistickém informačním centru 
začala výstava o mnichovickém rodáku 
a zakladateli moderního štěpařství panu 
Jiřím Holíkovi. Po tomto našem rodákovi 
a exulantovi ze 17. století byl pojmenován 
park v Kunické ulici, který byl v letošním 
roce obnoven, a dne 19. června slavnostně 
otevřen. Jak proběhlo otevření parku, kdo 
všechno se o jeho znovuotevření zasloužil, 
tak o tom je podrobně referováno v úvodu 
tohoto čisla ŽM včetně bohaté obrázkové 
dokumentace. 

Je zde také podrobně popsán již 9. Ročník 
Mnichovického kramaření, který proběhl 
23. května, a ze kterého byl pěkný výtěžek 
ve výši 140 tisíc Kč.

Jsou zde obvyklé rubri-
ky jako Z činnosti města 
a MěÚ, informace ze za-
sedání zastupitelstva 
města a další rubriky 
a zajímavosti. ČD infor-
movaly MěÚ o uzavře-
ní přejezdu na Božkov 
ve dnech 23. 6. – 30. 9. 
2009 a to v rámci prací 
na IV. tranzitním železničním koridoru. Kromě 
toho je ve stejném období uzavřena silnice 
z Mnichovic přes Vávrov do Strančic také 
z důvodu prací (výměna mostní konstrukce 
na podjezdu) na IV. tranzitním koridoru.

Je zde také bohatá sportovní rubrika infor-
mující o úspěších našeho dorostu, žen i mu-
žů, kteří letos hrají o 3. místo v lize pozemní-
ho hokeje.

Blíží se období prázdnin a dovolených, 
cestujeme a abych povzbudil vylíčení zážitků 
z cest stručně jsem napsal o své návštěvě 

v hlavním městě USA ve Washingtonu DC, 
kde jsem byl letos v dubnu. Redakce ŽM 
ráda uveřejní příspěvky o Vašich cestovních 
zážitcích.

Děkujeme Vám za Váš zájem o ŽM, o dění 
v našem městě a jeho okolí, pište nám nebo 
posílejte příspěvky na naši elektronickou 
adresu: redakce.zm@mnichovice.info nebo 
zanechte své písemné příspěvky v Turistic-
kém informačním centru.

Jménem starosty města 
Ing. Petra Schneidera, tajemnice 
paní Miroslavy Vojtíškové, všeho 

osazenstva MěÚ, turistického 
informačního centra, naší redakce 

a i jménem svým Vám přejeme
hezké prožití letních měsíců 
a především lepší počasí 

RNDr. Jiří Mareš
šéfredaktor ŽM

Slovo redakce

Jeden týden ve Washingtonu DC
V letošním roce jsem měl možnost pobýt 

2 týdny v USA, z toho jeden týden v jejich 
hlavním městě ve Washingtonu DC. Před více 
než 100 lety moje babička odešla vydělávat si 

peníze na výbavu do USA. Tam za ní přijela 
její mladší sestra, která tam potom zůstala 
do konce svého života. Celou tuto dobu jsme 
si mezi sebou (mezi dalšími generacemi) 

dopisovali, takže vlastně kontakty probíha-
jí až do současnosti. Vlastní osobní kontakt 
byl teprve v roce 1980, kdy k nám přijel její 
vnuk se svoji ženou (stále přitom vzpomínají 
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na přechod železné opony vlakem z Mnicho-
va do Prahy v únoru r. 1980). V r. 2003 zde 
na Karlově universitě studoval její pravnuk 
a já sám se dostal prvně do USA v r. 2007, 
kdy jsem navštívil matčina posledního žijícího 
bratrance na oslavách jeho devadesátin. Letos 
jsem se znovu za nimi podíval a domluvil jsem 
se na týdenním pobytu u nich.Protože bydlí 
v Marylandu cca 30 km od centra Washingtonu 
mohl jsem si během tohoto týdne podrobně 

prohlédnout hlavní město 
USA – Washington DC.

Washington DC byl vpod-
statě založen cca před 250 
lety, je pojmenován po jed-
nom ze zakladatelů USA 
a jejich prvním presidento-
vi Georgi Washingtonovi. 
Je to velice pěkné město 
plné zeleně, a v dubnu, kdy 
jsem tam byl, tak tam téměř 
všechno kvetlo. Je to přede-
vším město federálních vlád-
ních úřadů, kongresu USA 
a samozřejmě sídlo presi-
denta v Bílém domě. Kromě 
toho je tam řada památní-
ku na významné americké 
presidenty (Washington, 
Jefferson, Lincoln, Roosevelt 
aj.) a také jsou tam váleč-

né památníky od války za nezávislost, přes 
občanskou válku, I. a II. větovou válku, válku 
v Korei a Vietnamu.

Washington je navíc město muzeí, které 
jsou umístěny podél 3 km dlouhého prostran-
ství zvaného The National Mall, kde jsou 
Muzeum letectvi a kosmonautiky, Muzeum 
národní historie, Přírodovědecké muzeum, 
Indiánské muzeum a řada uměleckých muzeí. 
To co je překvapivé pro nás a specielně asi 
pro některé naše lidi je to, že vstup do těchto 
muzeí a i do dalších v okolí je zdarma, a to 
trvale po celý rok - je tam trvalá volná muzejní 
noc. V USA tedy nemusí být vše za dolary, jak 
se to zde občas mylně presentuje.

Během týdne ve Washingtonu DC jsem si jej 
opravdu mohl projít, jak můžete vidět na přilo-
žených fotkách. Dal jsem tam ještě jednu, 
na které je jejich současný prezident Obama 
při sázení stromů ve Washingtonu v jednom 
z jeho krásných parků. Včera ve zprávách byla 
také ukázka ze zahrady Bílého domu, kde 
první dáma M. Obamová založila zeleninovou 
zahrádku a s dětmi sklízela první úrodu (salát 
a hrášek). Nakonec pozemek u Bílého domu je 

dost velký, bez kontroly se tam pohybují pouze 
šedé americké veverky. Tato činnost je asi 
mnohem lepší než různé akce a řeči našich 
zelených, které toto vůbec nezajímá, a kteří 
ani nevědí co je to biomasa.

Také se zdá, že se postupně mění politika 
USA, což naše bývala vláda moc nepozo-
rovala a spíše chtěla svoje názory vnucovat 
USA. Oni tam Bushe Jr. nemohli už cítit, a tak 
ani jeho nástupce z republikánské strany 
nezvolili.

RNDr. Jiří Mareš 

Fotografie před Bílým domem ve Wa-
shingtonu DC - tu si musí pořídit každý, 
kdo tam přijede

Současný president Barak Obama při sázení 
stromů a úpravě v jednom z washingtonských 
parků

Památník prvního presidenta USA 
G. Washingtona

Bezpilotní průzkumný letoun v Národním 
muzeu letectví a kosmonautiky

Bílý dům od jihu Budova Kongresu USA
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Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Mnichovice 
na svém zasedání dne 22. 6. 2009

schválilo:
• „Závěrečný účet města Mnichovice za rok 

2008“
• úpravu rozpočtu města na rok 2009 pod.č. 

rozpočtového opatření 102/2009

vzalo na vědomí:
• že dle zprávy auditora byly zjištěny dva 

nedostatky, které byly odstraněny a zároveň 
bere na vědomí stanovisko města ze dne 
11.5.2009 pod č.j. 644/2009/star.

• dopis JUDr.Čichovského, který zastupuje 
vlastníky pozemků Pavla Konráda a Dag-
mar Adriansenovou, že starosta podává 
zavádějící informace klientům o pozemcích 
1279/1,1384/1 1279/9 v.k.ú. Božkov u Mni-
chovic, že se zde nedá stavět

• p řed loženou  s tud i i  nás tavby  MŠ 
Mnichovice

• že dosavadní členky Školské rady 
Mgr. Barbora Beharová a Ing. arch. Veronika 
Třebická oznámily ukončení své činnosti

nespatřilo pochybení starosty:
• který musí pravdivě seznámit se skutečnos-

tí, že je vydána stavební uzávěra na lokalitu, 
kde se nacházejí pozemky 1279/1, 1384/1, 
1279/9 v k.ú. Božkov u Mnichovic 

přijalo:
• finanční výtěžek z dobročinné a kultur-

ní akce „Mnichovické kramaření“, která 
se uskutečnila 23.5.2009, ve výši 140 000,- 
Kč

• na základě uzavřené smlouvy o spoluprá-
ci na zajištění akce 50.MTB Posázavím 
výtěžek z akce konané 1.5.2009 ve výši 
7 101,-Kč, který bude využit na rezervu 
Zastupitelstva města Mnichovice

souhlasilo:
• s rozdělením výtěžku z Mnichovického kra-

maření a poskytnutím příspěvku: Mateřská 
škola v Mnichovicích 40 000,- Kč, Základní 
škola T.G.Masaryka v Mnichovicích 80 000,- 
Kč, Dětský domov ve Strančicích 15 000,- 
Kč, Adopce dítěte z Afriky 5 000,- Kč

• s poskytnutím příspěvku na provoz TJ 
Slavoj Velké Popovice na rok 2009 ve výši 
10 000,- Kč z důvodu poskytnutí ledové plo-
chy v dopoledních hodinách ZŠ Mnichovice 
a bruslení zdarma o školních prázdninách

• s přijetím daru pozemku parc.č. 1113/3 o roz-
loze 37 m2 v k.ú. Mnichovice u Říčan od SJM 
Czechowski René Ing. a Czechowská Jiřina 

do vlastnictví města za účelem rozšíření 
komunikace

• s uzavřením darovací smlouvy na pozemek 
parc.č. 1113/3 v k.ú. Mnichovice u Říčan

• s poskytnutím finančního příspěvku na služ-
by rané péče pro dítě s těžkým zrakovým 
postižením

• s předloženým záměrem odkoupení vyzna-
čených částí pozemku 1289/13 v k.ú. 
Božkov u Mnichovic od majitelů SJM Aleše 
Jandy a Gabriely Jandové za navrhovanou 
cenu

• s přijetím daru pozemků parc.č.1076/5 
o rozloze 199 m2 a 1172/4 o rozloze 132 m2 
oba v k.ú. Mnichovice u Říčan od spoluma-
jitelů Ing. Vítězslava Kinšta, Ing. Ladislava 
Mlýnka a Mgr. Zdeňky Mlýnkové

• se zapojením města Mnichovice do projektu 
Agenda 21 a ustanovuje pí. Ing. Magdalenu 
Třebickou zodpovědným politikem za proces 
místní Agendy 21 ve městě Mnichovice

• s podáním žádosti o dotaci v roce 2009 
a zároveň s uzavřením smlouvy o dílo 
s firmou RENARDS, s.r.o.na vypracování 
žádosti o dotaci z příslušného dotačního 
titulu a zároveň schvaluje budoucí finanční 
závazek pro rok 2010 v případě úspěšného 
získání dotace na zateplení a výměnu oken 
v ZŠ T.G.Masaryka v Mnichovicích

• se jmenováním dvou členů Školské rady: 
Mgr. Veroniky Antonínové a Michala Bláhy

pověřilo:
• příspěvkovou organizaci města Veřejné 

služby obce Mnichovice uzavíráním smluv 
s právnickými a podnikajícími fyzickými oso-
bami na území města Mnichovice o přistou-
pení k systému likvidace tříděného komu-
nálního odpadu

• přípravou a vypsáním nového výběrové-
ho řízení na zpracovatele Územního plánu 

města Mnichovice zastupitele města p. Mi-
chala Jiráska

změnilo:
• své rozhodnutí ze dne 16.3.2009 pod č. usn. 

09-01-025, kdy ve schváleném zvýšení cen 
vodného a stočného s účinností od 1.1.2009 
došlo k chybnému určení a výpočtu DPH, 
místo 9 % bylo počítáno 5%, proto dochází 
k opravě výpočtu DPH a stanovení schvále-
né ceny

uložilo starostovi:
• zaslat „Závěrečný účet města Mnichovice 

za rok 2008“ včetně opatření na Krajský 
úřad Středočeského kraje do 30.6.2009

• zajistit vyplacení finančních příspěvků z Mni-
chovického kramaření 2009 do 31.7.2009 
dle schválených dispozic zastupitelstvem 
města

• uzavřít darovací smlouvu s majiteli pozem-
ků parc.č. 1076/5 a 1172/4 oba v k.ú. 
Mnichovice u Říčan dle schválených dispo-
zic zastupitelstvem města

uložilo Ing. Třebické:
• předložit na příštím zasedání zastupitel-

stva návrh osoby k ustanovení koordináto-
rem procesu místní Agendy 21 ve městě 
Mnichovice

uložilo ředitelkám MŠ a ZŠ:
• podat zprávu o využití finančních pro-

středků z Mnichovického kramaření 2009 
do 31.12.2009.Zprávy budou zveřejněny 
na mnichovickém webu

Ing. Petr Schneider
starosta města Mnichovice

(Výtah z usnesení sestavila Mgr. Dagmar 
Šrámková)

Zastupitelstvo města Mnichovice při zasedání dne 22. června. Odleva 
doprava Karel Pátek, Michal Jirásek, Mgr. Jakub Žvejkal, tajemnice MěÚ 
Miroslava Vojtíšková, starosta města Ing. Petr Schneider, zástupce starosty 
Ing. Magdalena Třebická, PhDr. Petr Dvořák a Jiří Kučera
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Vážení spoluobčané,

přináším po malé odmlce informace o probíhajícím 
zadání ÚP. Jak si mnozí všimli, město Mnichovice 
vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracovatele nového ÚP, 
která probíhala od 25. 2 – 20. 3. 2009. Město obesla-
lo výzvou celkem 9 odborných projekčních kanceláří. 
V rámci celkem přísných požadavků na uchazeče této 
veřejné soutěže v daném termínu podala nabídku pouze 
1 společnost: DHV CR, spol. s r.o, za celkovou cenu 
1.259.020 Kč. 

Vzhledem k tomu, že nebylo možné objektivně zhod-
notit a porovnat nabídkové ceny, zastupitelstvo následně  
 

 
 
na svém zasedání dne 8. 4. 2009 veřejnou zakázku 
zrušilo a uložilo starostovi vyhlásit nové výběrové řízení 
v souladu se směrnicí 3/2009 a zák. č. 137/2006 Sb.

Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení p. starosty, 
zejména v souvislosti s akcí vodovodu Regionu-Jih bylo 
dne 22. 6. 2009 projednáno v zastupitelstvu pověření 
mé osoby dalším jednáním, vypsáním nového zadá-
vacího řízení na zpracovatele nového ÚP v souladu 
s výše uvedenými právními předpisy.

O probíhajícím řízení Vás budu neprodleně informo-
vat. Více informací naleznete na www.mnichovice.info

Informace o novém ÚP

Volby do EP – malé zamyšlení

Zvýšení počtu Zastupitelů

Kdo trochu sledoval jednotlivé volební 
kampaně našich parlamentních stran a vol-
by samotné, možná se nestačil divit jako já. 
Naše dvě nejsilnější strany ODS a ČSSD 
již nepovažovaly za důležité vysvětlit lidem, 
co se jejich zástupcům v EP povedlo a če-
ho by rádi dále dosáhli. Místo toho stačilo 
postavit proti sobě dva nejslavnější muže 
naší domácí politické scény a polepit s nimi 
všechny billboardy v zemi. Pak tu byly také 
strany takové, jejichž zástupci se nešťastně 
těsně před volbami znemožnili sami a pak 
nepomohli ani „vtipné“ videoklipy. Celkově 

se dá říci, že volební kampaně nabraly nový 
rozměr a jsem opravdu zvědav, čím budeme 
překvapeni při podzimních parlamentních 
volbách.

Jak to vypadalo v samotných Mnichovicích? 
Poměrně vysoká volební účast – cca 38 % 
ve srovnání s ostatními obcemi okresu Praha-
východ. V rámci Středočeského kraje byla 
průměrná volební účast cca 29 % a průměr-
ná volební účast všech krajů cca 28 %. 
Modří u nás dostali cca 50% všech hlasů. 
Za nimi Oranžoví s 12% a třetí Rudí s téměř 
6% hlasů.

Je celorepublikové vítězství ODS pře-
kvapivým výsledkem proti výsledku ČSSD 
v krajských volbách? Já myslím že ne. Možná 
občany trochu neplánovaně zaskočil incident 
s pádem vlády v době našeho významného 
evropského předsednictví. Možná to bylo i ví-
ce důvodů. 

Každopádně výsledek voleb ukázal spoko-
jenost občanů se současnou politikou jednot-
livých stran. Dal prostor k zamyšlení. O jedno 
bych si vás, vážení občané, dovolil požádat už 
teď. Přijďte v co největším počtu k podzimním 
parlamentním volbám. Půjde o hodně.

Pomalu se blíží čas, kdy bude nutné roz-
hodnout o počtu zastupitelů pro další voleb-
ní období. Všechna politická uskupení měla 
ve svých volebních programech jeho zvýšení. 
Současný počet je 7. Nově se vedou dis-
kuse o 11, 13 nebo 15členném zastupitel-
stvu. V případě 15-ti členného s radou obce. 
Rozhodnutí by mělo padnout po prázdninách.

Zvýšení počtu zastupitelů by nemělo přinést 
zvýšené provozní výdaje. To vše za před-
pokladu, že se budoucí zástupci vzdají 
svých zákonných odměn stejně jako součas-
ní zastupitelé. Jde ale především o to, aby 
v zastupitelstvu bylo obsaženo širší spekt-
rum politických stran a lidí, kteří chtějí udělat 
něco pro společnou věc. Úkolů je mnoho a  

v 7 lidech, z nichž pouze jeden má činnost pro 
město na hlavní pracovní poměr, se z pomysl-
ného koláče ukrajuje pomalu. 

Nechť je toto první signál pro všechny strany 
a sdružení. Shánějte ochotné a rozumné spo-
luobčany k navýšení svých členů.

Srovnání okolních obcí (počet zastupitelů/
počet občanů):

Babice ............................ 7/343
Čestlice .......................... 9/483
Herink .............................. 7/79
Hrusice ........................... 8/498
Kamenice ................... 15/3157
Klokočná ........................ 9/158
Kunice .......................... 11/735

Louňovice ...................... 9/590
Mirošovice ...................... 9/909
Mnichovice ................... 7/2491
Mukařov ..................... 13/1408
Ondřejov .................... 15/1096
Popovičky ....................... 7/218
Senohraby ...................... 9/957
Strančice .................... 15/1625
Struhařov ....................... 9/614
Tehov ............................. 9/480
Velké Popovice ........... 15/2027
Všestary ......................... 9/532
Zvánovice ....................... 9/370

Přeji Vám všem hezké dovolené a zejmé-
na šťastný návrat.

Michal Jirásek

Vážení občané,

při kontrole naší evidence bylo zjištěno, 
že někteří občané dosud nejsou přihlášeni 
k odvozu tuhého komunálního odpadu (dále 
jen TKO). Upozorňujeme v této souvislosti 
na platnost zákona č. 185/2001 Sb. a dá-
le na obecně závaznou vyhlášku města č. 
4/2007, kterou se stanoví systém nakládání 
s komunálním a stavebním odpadem na úze-
mí města Mnichovice a která je závazná pro 

všechny fyzické osoby na území města, které 
mají ve městě trvalý pobyt a dále pro osoby, 
které mají na území města ve vlastnictví stav-
bu určenou nebo sloužící k individuální rekre-
aci. To znamená, že je povinností majitelů 
rekreačních objektů likvidovat odpad na území 
města nebo obce, kde vlastní nemovitost, a ne 
se mylně domnívat, že si odpad mohou vozit 
do místa svého trvalého bydliště. Na území 
města Mnichovice bylo stanoveno zakoupení 
minimálně 6ks pytlů na likvidaci TKO na rok.

V případě, že bude zjištěno, že není dodržo-
ván výše uvedený zákon a porušována vyhláš-
ka města, bude tento přestupek řešen v soula-
du se zákonem č. 200/1990 Sb. o přestupcích 
a zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Vyzýváme proto, abyste se do naší eviden-
ce urychleně přihlásili a zajistili si odvoz popel-
nic, či zakoupili pytle na likvidaci odpadu. 

Marta Davídková
za MěÚ Mnichovice

Z činnosti Města a MěÚ

Ke svozu tuhého komunálního odpadu
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Zpráva o činnosti Města a Městského úřadu v Mnichovicích 
za uplynulé období 6. 5. 2009 – 23. 6. 2009 

V měsíci květnu a červnu 2009 

• Na MěÚ se uskutečnila organizační schůz-
ka ke konání kulturní a dobročinné akce 
„Mnichovické kramaření „.

• U příležitosti květnových oslav proběhlo 
za účasti starosty města kladení věnců 
k pomníkům padlých bojovníků za I. a II. 
světové války. 

• Město zadalo objemovou studii na nástav-
bu MŠ v Mnichovicích z důvodu potřebné-
ho rozšíření kapacity MŠ. 

• Konala se porada starosty města za účasti 
zastupitelů města a tajemnice.

• Konaly se porady vedení za účasti staros-
ty města, tajemnice, vedoucí stavebního 
úřadu a vedoucího veřejných služeb. 

• Zástupci města a MěÚ se zúčastnili kon-
zultační porady k novele zákona o DPH 
na finančním úřadě. 

• Auditorská společnost Bohemia audit  
s. r. o. předložila městu zprávu o výsledcích 
hospodaření města za rok 2008. 

• MěÚ Mnichovice přijalo na bezplatnou 
praxi studentky odborných škol na admi-
nistrativní výpomoc. 

• V obřadní síni MěÚ Mnichovice se usku-
tečnilo vítání nových občánků města.

• Město ve spolupráci se ZŠ a MŠ 
Mnichovice a ostatními sdruženími a or-
ganizacemi pořádalo 9. ročník dobročinné 
a kulturní akce „Mnichovické kramaření „

• Město převzalo zprávu od Finančního 
ředitelství Praha se závěry o provedené 
finanční cenové kontroly bez nedostatků.

• Na MěÚ Mnichovice se uskutečnilo jedná-
ní ve věci reklamací na vodovodních a ka-
nalizačních sítích ve městě v rámci záruční 
lhůty.

• Město zadalo opravy komunikací asfalto-
vým povrchem na základě vyhodnoceného 
poptávkového řízení.

Počet volebních okrsků ..............................4

Počet osob zapsaných do výpisu  
ze stálého seznamu voličů ......2234 (100 %)

Počet voličů, kterým  
byly vydány úřední obálky ........855 (38.3 %)

Počet odevzdaných  
úředních obálek ........................854 (38.2 %)

Počet platných hlasů ve  
volebním obvodu celkem ........850 (38.05 %)

Výsledky hlasování: počet hlasů

Libertas.cz ..................................10 (1.18 %)

Křesťanská a demokratická  
unie – Československá  
strana lidová ...............................42 (4.94 %)

Věci veřejné ................................29 (3.41 %)

Občanská demokratická  
strana ......................................419 (49.29 %)

Suverenita 
Koalici tvoří: Strana zdravého  
rozumu, POLITIKA 21 ................12 (1.41 %)

Volte Pravý Blok – stranu za snadnou a rych-
lou ODVOLATELNOSTpolitiků a státních 
úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, 
VYROVNANÝrozpočet, MINIMALIZACI byro-
kracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPO-
VANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍ-
MOU demokracii  
WWW.CIBULKA.NET ... ............... 11 (1.29 %)

Sdružení pro republiku – Republikánská 
strana Československa ................1 (0.12 %)

Česká strana národně  
socialistická .......................................0 (0 %)

Evropská demokratická strana ...45 (5.29 %)

Strana Svobodných demokratů ....2 (0.24 %)

Demokratická strana zelených .....5 (0.59 %)

Česká strana národně sociální ..........0 (0 %)

Národní strana ...................................0 (0 %)

SDŽ – Strana důstojného  
života ............................................2 (0.24 %)

Humanistická strana .....................2 (0.24 %)

Moravané ...........................................0 (0 %)

Spojení demokraté – Sdružení nezávislých .
všichni kandidáti se vzdali kandidatury

Liberálové.CZ ....................................0 (0 %)

Strana demokracie a svobody ......1 (0.12 %)

Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy 
– www.hnpd.cz, www.sdzp.cz
Koalici tvoří: Hnutí na podporu dobrovolných 
hasičů a dalších dobrovolníků,
Strana drobných živnostníků  
a podnikatelů ................................7 (0.82 %)

Komunistická strana  
Čech a Moravy ...........................49 (5.75 %)

„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – VAŠE 
ALTERNATIVA“ Koalici tvoří:  
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“, 
ALTERNATIVA ............................35 (4.12 %)

Strana svobodných občanů ........19 (2.24 %)

SNK Evropští demokraté ............18 (2.12 %)

Balbínova poetická strana ............6 (0.71 %)

Strana zelených ..........................18 (2.12 %)

Koruna Česká  
(monarchistická strana Čech,  
Moravy a Slezska) ........................2 (0.24 %)

Lidé a Politika .............................................0 
(0 %)

„Strana soukromníků  
České republiky“ ...........................2 (0.24 %)

Zelení .................................................0 (0 %)

Dělnická strana .............................4 (0.47 %)

Nezávislí .......................................7 (0.82 %)

Česká strana sociálně  
demokratická ...............................102 (12 %)

Výsledky zpracovala
Ivana Kuklová

MěÚ Mnichovice 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V MNICHOVICÍCH PŘI VOLBÁCH  
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU VE DNECH 5. a 6. června 2009



5 – 6/2009

9

• Město urgovalo u SÚS Kutná Hora nutnost 
realizace vodorovného dopravního značení 
na státních komunikacích. 

• Na MěÚ Mnichovice se uskutečnilo jedná-
ní ve věci uzavírky železničního přejezdu 
a jeho oprav včetně objízdných tras a do-
pravních opatření.

• Město provedlo kontrolu komunikací po re-
alizovaných výkopových pracích ve městě. 

• Na MěÚ Mnichovice proběhla kontrola 
matriční agendy se závěrem bez závaž-
ných nedostatků.

• Na MěÚ Mnichovice proběhlo v souladu 
se zákonem školení pracovníků v oblasti 
bezpečnosti práce a požární ochrany. 

• Starosta města se zůčastnil představen-
stva Svazku obcí Region Jih. 

• Starosta města se zúčastnil otevření 
nově zrekonstruované státní komuni-
kace II/508 v úseku ulice Ondřejovská 
– Mirošovická. 

• Na MěÚ Mnichovice proběhla kontro-
la dokumentů k projektu podporovaného 
z EU „Revitalizace a znovuoživení parku J. 
Holíka „Loďka“ bez nedostatků. 

• Ve stálých volebních okrscích se uskuteč-
nily volby do Evropského parlamentu.

• Došlo k předání a převzetí rekonstrukč-
ních a revitalizačních prací v parku J. 
Holíka.

• Slavnostně byl otevřen park pro všech-
ny lidi a dokončen projekt podporovaný 
z EU „Revitalizace a znovuoživení parku J. 
Holíka „Loďka“. 

• Uskutečnilo se řádné zasedání Zastu-
pitelstva města Mnichovice.

• V obřadní síni MěÚ Mnichovice se ko-
nalo slavnostní rozloučení s dětmi z MŠ 
Mnichovice. 

• Starosta města spolu s tajemnicí popřáli 
občance města k významnému životnímu 
jubileu a předali jí dárek. 

Ing. Petr Schneider
starosta města Mnichovice 

Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice

Celkový pohled na rekonstruovanou a rozšíře-
nou silnici od křižovatky na Ondřejov a Mirošo-
vice (financoval Středočeský krajský úřad)

Nový chodník podle silnice
Můstek pro chodce u chráněného 

černého topolu

Nový most přes Mnichovku Nově vysazené lípy

Mnichovické kramaření 09

Mnichovické kramaření 2009
V sobotu 23. května 2009 se konal 

tradičně již 9. ročník Mnichovického kra-
maření na Masarykově náměstí v Mni-
chovicích. Tato kulturní a dobročinná akce 
se každoročně koná za účelem podpory 
dětí z Mateřské školy a Základní školy 
T.G.M. v Mnichovicích. Letošní ročník 
opět naše děti chtěly pomoci i jiným 
dětem, a to Dětskému domovu Strančice 
a Dětem v Africe.

 Celou akci pořádalo Město Mnichovice 
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Mnichovice, 

hasičským sborem, Společností pro aktiv-
ní rodinu o. s., provozovatelem Klubu 
Přístav, Občanským sdružením ROSa, 
Občanským sdružením Mnichovický 
Rynek, Občanským sdružením Myšlín 
tedy jsem, Rockování OS a společností 
Mountfield. 

Počasí bylo opět velice příznivé, a proto 
výtěžek z celé akce byl opravdu bohatý. 
Vytěžilo se celkem 140.000, Kč. 

pokračování na další straně
Příprava na Kramaření ráno 23. května na náměstí

Koncem května otevřená nová silnice, most a chodník u dolního mlýna
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Mateřská škola v Mnichovicích přidělené 
finanční prostředky použije na dekorativ-
ní výzdobu ložnic v MŠ a na dovybavení 
zahrady herními objekty a Základní škola 
T.G. Masaryka v Mnichovicích na zakoupe-
ní pomůcek a vybavení technického záze-
mí pro zkvalitnění výuky pro žáky základní 
školy. 

Tradičně se ve stáncích 
prodávaly knihy, hračky, 
domácí pečivo, sladkosti, 
občerstvení, výrobky od dě-
tí a prodej nového zboží 
od sponzorů.

Základní  škola měla 
na starosti prodej losů a pří-
pravu tomboly.

Mateřská škola prodávala 
výrobky dětí ze školky a vý-
borné domácí pečivo. 

Město Mnichovice zajišťo-
valo prodej hraček od spon-
zorů a zábory veřejného pro-
stranství od stánkařů.

O b č a n s k é  s d r u ž e n í 
Mnichovický Rynek prodávalo 
staré knihy a použité zboží.

Občanské sdružení ROSa 
staré hračky.

Společnost Mountfield tra-
dičně prodávala a připravo-
vala ve svém stánku nápoje 
a občerstvení. 

Připravený program po 
celý den byl opravdu boha-
tý a počasí nám opět přálo. 
Dopolední program začínal 
soutěžemi pro děti na Masa-
rykově náměstí v Mnichovi-
cích. Pro ty, kteří se zúčast-
nili na kolech „Cesty kocou-
ra Mikeše - Pohádkové 
Hrusice“ byly uspořádány 
soutěže pro děti Společností 
pro aktivní rodinu o. s., pro-
vozovatel Klubu Přístav a ZŠ 
Mnichovice. U informačního 
centra vítali turisty a cyklisty 
„Pašík, Mikeš a Bobeš“. Pro 
každé dítě, které se pochodu 
zúčastnilo, byla v informač-
ním centru připravena sladká 
odměna. V poledne na Ma-
sarykově náměstí letos opět 
nechyběla dětská moderova-
ná diskotéka a stánky s ob-
čerstvením. 

Hlavní program byl zahá-
jen ve 13.00 hod. Tradičně 
v odpoledním programu 
vystoupily děti z MŠ a ZŠ 
Mnichovice, Mirošovice, 
a Struhařov, Jo Jo efekt 
Alice Bardové, TEAM Gábiny 
Jirákové. 

Po tombole s hodnotný-
mi cenami dále následoval 
hudební a zábavný program: 
hudebně zábavná show 
Happy day TOUR 2009 
s vystoupením zpěváka 
Martina Ševčíka, imitátora 
Petra Stebnického, zpěvá-
ka Fešáka Pína se dvěma 

Porada u pultu informačního centra

Účastníci pochodu „Po stopách kocoura 
Mikeše – Pohádkové Hrusice“ přicházejí

Paní ředitelka Mgr. M. Erbeková se radí  
s děvčaty z informačního centra

Zkouška na jednu z her pro děti - slalom  
s kolečkem

Prodejní stánek mateřské školy - prodává paní ředitelka

Další prodejní stánky

Spokojenost dětských účastníků

Z vystoupení dětí z mateřské školy v Mnichovicích
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tanečnicemi a soutěžemi pro diváky. Dále 
následovalo koncertní vystoupení SMOKIE 
REVIVAL PRAHA a vystoupení českoameric-
ké blues-rockové kapely THE CELL USA/CZ 
se zpěvákem Davidem Gorem žijícím v Mni-
chovicích. A na závěr vystoupila našemu kraji 
známá rocková kapela Projekt 76. 

Celou akci moderoval opět zkušený mode-
rátor Ing. Miloš Hejný. 

Město Mnichovice děkuje touto cestou 
sponzorům bez jejichž přispění by se Mni-
chovické kramaření neuskutečnilo:

Poděkování patří:

Hlavním sponzorům : 
Město Mnichovice 

Mountfield a. s. 
ROTO Nové Město 

Winkhaus
Raiffeisen bank 

Alltoys 
AUTO Babiš Mnichovice
Vares Mnichovice a. s. 

Petr Byron
iChois + Počítače Říčany 

Sportovní areál Šibeniční vrch
fa Tichovský – ploty 

 
Spolusponzorům: 
Vinotéka Kučerová 

Trafika Mnichovice – Jirasová Jana 
Trafika nádraží – pí Bürgerová

FUCHS OIL CORPORATION s. r. o. 
Dr. Kučera – OD Mnichovka

 Mnichovická realitní kancelář 
OS Rockování 

Plzeňský prazdroj a. s., 
Pivovar Velké Popovice

TJ Slavoj Velké Popovice - zimní stadion 
Podskaláček – paní Bulíčková

Chovatelské potřeby p. Nikl 
ČZU školní lesní podnik Kostelec nad 

Černými Lesy 
Potraviny p.Řejha

Stavebniny – Šindelář 
P. Vyskočil – opravna aut Mnichovice 

Vávra Fajm 
Potraviny Pogrr – Mnichovka 

p. JUDr. Vladimír Ibl Mnichovice 
Firma A.S.A.
Firma A.S.P.

fa Prince Oliver 
KK maso p. Křeček

fa Knorr
Zelenina Richard Pleier 

Rádio Blaník - mediální partner
Moderátorovi akce – Ing. Miloši Hejnému

Všem, kteří se na přípravě a organiza-
ci Mnichovického kramaření podíleli a to 
zástupcům :

Města Mnichovice, Informačního cent-
ra MěÚ, Veřejných služeb obce Mnichovice, 
Základní školy T.G. Masaryka v Mnichovicích, 
Mateřské školy Mnichovice, Hasičského sboru, 
Společnosti pro aktivní rodinu , provozovatel 
Klubu Přístav, Občanského sdružení ROSa, 
Občanského sdružení Mnichovický Rynek, 
Občanského sdružení „Myšlín tedy jsem„ OS 
Rockování a společnosti Mountfield. 

Dále poděkování patří všem občanům, kteří 
jakýmkoliv způsobem přispěli na Mnichovické 
kramaření v podobě darování použitého zboží, 
knih, či jakoukoliv koupí při návštěvě akce.

Za Město Mnichovice:
Miroslava Vojtíšková

tajemnice MěÚ Mnichovice 

Děti a další účastníci u atrakcí

Čuník Pašík (jinak pan učitel Fojtík) se 
sličnými žačkami

Divácká obec na kramaření

Taneční tým Gábiny Jirákové

Přípravy jedné z kapel

Pane Nováku, děkujeme…

Rovnou se přiznám, že následující řádky 
se mi psaly moc hezky, ačkoliv celý příběh 
začal nepříjemným úlekem.

No řekněte sami, jaké asi mohla mít 
pocity jedna z návštěvnic nedávného 
Mnichovického kramaření, když z repro-
duktorů na náměstí uslyšela, že někdo 
našel její peněženku? Čert vem ty tři tisíce, 
které v ní byly, řekla si možná, ale přijít 
současně o všechny osobní doklady, to by 
byl průšvih. Ta paní ale měla veliké štěstí. 
Peněženku našel - a proč to neříci, že jsme 
na něj hrdí – náš mnichovický občan, 

pan Michal Novák z bytovek U koupadla. 
Poctivě ji odnesl jedné z členek organizač-
ního týmu kramaření, která už zajistila, aby 
se i s obsahem vrátila v pořádku ke své 
majitelce.

Šťastný konec příběhu? Ano. Snad zbývá 
ještě dodat, že firma Mountfield se jakožto 
tradiční spolupořadatel Mnichovického kra-
maření rozhodla nálezce odměnit. „Panu 
Novákovi věnujeme pěkný notebook v hod-
notě 8 tisíc korun,“ sdělila ředitelka sekreta-
riátu generálního ředitele Mountfieldu, paní 
Marcela Černá. A dodala, že tak poctivých 
lidí si její firma velice váží

Firma Mountfield
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Ladův kraj – ještě ke Dni Země

Čistý Ladův kraj 
Téměř 600 účastníků akce Čistý Ladův 

kraj se zasloužilo o úklid přírody v okolí obcí, 
turistických cest a cyklostezek . V 10 obcích 
Ladova kraje - v Kamenici, Louňovicích, 
Mirošovicích, Mnichovicích, Ondřejově, 
Říčanech, Senohrabech, Struhařově, 
Velkých Popovicích a ve Všestarech - 
uklízeli dospělí i školáci. Naplnili všechny 
kontejnery, které sponzorsky přistavily firmy 
ASP a ASA, a uklidili i několik černých sklá-
dek. Rekord vytvořila Kamenice, kde se akce 
zúčastnilo 320 dětí ze základní školy a 20 
skautů. 

Ladův kraj, MAS Říčansko a Ekocentrum 
Říčany děkují všem dobrovolníkům a spon-
zorům, kteří odlehčili přírodě a přispěli k to-
mu, aby se všichni v regionu cítili příjemně. 

Akce byla realizována v rámci mezinárodní 
kampaně Ukliďme svět.

Toto je of ic iální „krajská správa“. 
I Mnichovice se zúčastnily – bylo nás okolo 

30, převážně, díky spolupráci se základní 
školou, tedy děti ze školy. Nasbírali jsme 15 
pytlů odpadků na čtyřech trasách, označili 
jsme 3 černé skládky. Na závěr patří naše 
poděkování panu Baborovi, který v sobotu 
neměl problém odpad naložit a odvozit.

Bylo dobře, že děti viděly, co všechno 
se dá vyhodit za dům nebo do lesa. A příští 
rok nás třeba už bude zase víc!

Ing.Magdalena Třebická, 
komise životního prostředí a rozvoje města

Po úklidu v informačním centru Účastníci úklidu

 Pohozená bateriePytel s nasbíranými odpady

Tisková zpráva
Územní odbor Praha venkov – JIH

1) Poškození vozidla před rekreační 
chatou

Dne 1. června oznámil majitel osobního 
motorového vozidla zn. Škoda Superb jeho 
poškození. Předchozího dne ve večerních hodi-

nách zaparkoval svůj vůz 
v katastru obce Mukařov 

před pozemkem rekre-
ační chaty. Vozidlo 
řádně uzavřel, uzamkl. 
Když v šest hodin ráno 
k automobilu přišel, 

zjistil, že zámek levých 

předních dveří je poškozený, jsou stažena 
všechna okna a z vozu zmizela pánská kožená 
bunda, notebook, sportovní taška, CD nosiče 
a DVD, nabíječka k telefonu a navigaci, dálko-
vé ovládání k rádiu. Celková škoda odcizením 
a poškozením činí více než 40.000, Kč.

 
2) Odcizení vozidla zaparkovaného 

před obecním úřadem
V odpoledních hodinách dne 1. června 

zaparkoval čtyřicetiletý řidič služební vozidlo 
zn. Škoda Octavia před Obecním úřadem 
ve Velkých Popovicích. Vzal si doklady z kuf-

ru a šel na stavební úřad. Když se za zhruba 
deset minut vrátil, otevřel kufr a zjistil, že mu 
chybí taška a notebook. V okolí si nevšiml 
žádné podezřelé osoby, která by se v blíz-
kosti pohybovala. Vozidlo nebylo poškozeno 
a v jeho přední části zůstala navigace. Škoda 
způsobená odcizením činí více než 30.000,- 
Kč.

3) Pachatel vykradl hned dvě vozi-
dla současně na jednom místě

Řidič své osobní motorové vozidlo zn. 
BMW zaparkoval u své rekreační chaty 

Z Policie ČR
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Tisková zpráva
Ochrana rekreačních objektů

Návštěvnost rekreačních objektů má 
v průběhu roku svá neměnná pravidla. 
Větší intenzita návštěv přichází na jaře, 
kulminuje v létě, aby se sklizní zahradních 
plodů na podzim začala slábnout. Objekty 
se zazimovávají a čeká se opět na jaro. 
Celý tento cyklus se neustále opakuje. A to 
co se také neustále opakuje je vloupání 
do chat jak v zimě, tak v létě. Pachatelé si 
pak odnášejí většinou elektroniku, potravi-
nové zásoby, kterých v tomto období bývá 
na chatách velké množství. Cennosti, které 
majitelé nechávají v chatách, rovněž mizí 
v nenechavých rukách pachatelů. Ti si rádi 
vybírají především odlehlé nezabezpečené 
objekty, ke kterým se dá dobře zajet auto-
mobilem.

Není v silách Police ČR, která má jen ome-
zené možnosti, aby uhlídala všechny objekty. 
Starost o zabezpečení těchto objektů musí 
mít především jejich majitelé.

Jaké mají možnosti? Jde především 
o následující rady a opatření:
• Zabezpečte si rekreační objekt především 

certifikovanými mechanickými zábrannými 
prostředky (dokonalý bezpečnostní zámko-
vý systém, zvolněné dveře, mříže, uzamy-
katelné okenice).

• Věnujte pozornost zejména stavebním 
otvorům (vstupní dveře, okna, verandy)

• Pro vyšší standard ochrany využijte elektro-
nickou ochranu, případně připojení objektu 
na pult centralizované ochrany.

• Objekt mějte správně pojištěný nejen proti 
krádeži, ale i proti požáru.

• Nechlubte se před neznámými lidmi majet-
kem uloženým v objektu.

• Pro případ vloupání si pořiďte fotodoku-
mentaci cenných věcí. Poznamenejte si 
výrobní čísla elektrických přístrojů.

• Cennější věci rozhodně nenechávejte v re-
kreačním objektu, ale odvezte je do bezpečí.

• Při pobytu na chatě si všímejte pohybu 
neznámých osob i aut. I případné svědec-
tví je důležitým vodítkem pro práci policie, 
Nebuďte neteční – dnes navštívil zloděj 
souseda, zítra se to může stát vám!

• Při podezření z vykradení zásadně nevstu-
pujte do objektu, neuklízejte po zlodějích 
a věc oznamte neprodleně policii.

• Vše důležité pro vypátrání odcizených věcí 
a dopadení pachatele oznamte do policej-
ního protokolu.

• Policie neprovádí pouze represi, ale pomo-
cí preventivních návštěv rekreačních oblas-
tí, rozhovorů a navazování neformálních 
vztahů s chalupáři předchází možné majet-
kové kriminalitě.

• Policisté Územního odboru Praha- venkov 
a pracovníci preventivně informační skupi-
ny Vám přejí hezké léto a čas dovolených.

nprap. Štěpánka Zatloukalová
tisková mluvčí PČR Praha - venkov

v katastru obce Kaliště, v rekreační osadě 
V Habři dne 31. května kolem deváté hodiny 
večer. Ráno druhého dne při příchodu k vo-
zidlu uviděl rozbité okno pravých předních 
dveří, kterým pravděpodobně dosud nezná-
mý pachatel vnikl dovnitř a odcizil autorádio, 
část volantu s elektronickým ovládáním a air-
bagem a autosedačku. Zjistil také, že auto-

mobil je nepojízdný, že mohlo dojít i k od-
cizení součástek z motoru. Tuto skutečnost 
může potvrdit až pracovník autoservisu, který 
vozidlo zkontroluje. Do současné doby byla 
škoda vyčíslena na více než 30.000,- Kč. 
Pachatel nezůstal pouze u jednoho vozidla, 
ale stejným způsobem vnikl i do vozu BMW 
zaparkovaného opodál. Z druhého automo-

bilu odcizil také autorádio. Škoda způsobe-
ná odcizením činí 8.000,- Kč a poškozením 
5.000,-Kč. Policisté po neznámém pachateli 
neustále intenzivně pátrají.

nprap. Štěpánka Zatloukalová
nprap. Markéta Johnová

tiskové mluvčí PČR Praha - venkov

Tisková zpráva
Květnové dny plné sluníčka vylákaly na vý-

let spoustu cyklistů. A to nejen dospělých, 
ale především dětí. Ty svá kola prohánějí 
nejen na hřištích a místech k tomu urče-
ných, ale pohybují se také na komunikacích. 
Velmi často jsou tak vidět celé rodiny na ko-
lech lemující krajnice cest. Nejde však jen 
o komunikace, kde je provoz motorových 
vozidel malý. Cyklisté, a to především ti 
nejmenší, děsí řidiče na těch nejfrekvento-
vanějších a nejvytíženějších silnicích. Řidiči 
mnohdy jen na poslední chvíli cyklisty objíž-
dějí a přibrzďují jen těsně za jejich zády. 
Děti, ale i dospělí zpanikaří, znejistí a do-
stanou se tak do jízdního pruhu, kde jsou 
ohroženi.

Řidiči se dělí na dvě skupiny. Ti, kteří cyk-
listy respektují a tolerují a ty, kteří svou bez-
ohlednou jízdou ohrožují nejen je, ale také 
sebe a ostatní účastníky silničního provozu. 
Je nutno podotknout, že obě strany, cyklisté 
i řidiči, by měli být k sobě velmi ohleduplní, 
předvídaví a svou jízdou se navzájem neo-

hrožovat. Při střetu vozidla a kola častěji 
prohrávají ti slabší - cyklisté. 

Dne 17. května v odpoledních hodinách 
v katastru obce Psáry – Nechánice došlo 
k dopravní nehodě s cyklistou. Nezletilý 
chlapec nedal přednost v jízdě, vjel do jízdní 
dráhy jinému cyklistovi, jedoucímu po hlavní 
komunikaci. Ten ve snaze střetu zabránit 
prudce zabrzdil a přepadl přes řídítka, spadl 
na vozovku a zranil se. Dechová zkouška 
provedená u dospělého cyklisty byla negativ-
ní. Chlapec byl doprovázen jedním ze svých 
rodičů, který mu dával znamení, kdy komu-
nikaci může přejet. Ani takovéto případy 
nejsou výjimkou. Srážka dvou či více cyklistů 
je také velmi nebezpečná a dochází k těž-
kým zraněním účastníků.

Koncem dubna ve večerních hodi-
nách v obci Černošice na křižovatce 
Karlštejnská a Fungerova došlo k dopravní 
nehodě. Cyklista jedoucí po pravém chodní-
ku na jízdním kole při vjíždění na komunikaci 
nedal přednost pětadvacetileté řidičce. Ta 
jela po hlavní komunikaci s osobním vozi-
dlem zn. Ford. Při dopravní nehodě došlo 

k lehkému zranění jednadvacetiletého cyklis-
ty, který byl převezen do pražské nemocnice 
k ošetření. I zde stačila chvilka nepozornos-
ti, aby se cyklista střetl s vozidlem. Škoda 
způsobená na vozidle činí 30.000,- Kč.

Třiapadesátiletý řidič jedoucí s osob-
ním vozidlem zn. Škoda Felicie, který 
jel ve směru Dobříš – Rudná při vjíždění 
z vedlejší komunikace na hlavní komunikaci 
nedal přednost zleva přijíždějícímu cyklis-
tovi. Jednačtyřicetiletý cyklista jel ve směru 
Tachlovice – Rudná a do vozidla narazil. 
Svědek této dopravní nehody poskytl zra-
něnému první pomoc a přivolal lékařskou 
pomoc. Cyklista byl převezen do nemocni-
ce k dalšímu ošetření. Orientační dechová 
zkouška provedená u řidiče osobního vozi-
dla ukázala negativní výsledek. U cyklisty byl 
proveden odběr krve na zkoušku alkoholu.

Aby k nehodách motorového vozidla 
s cyklistou docházelo co nejméně musí 
všichni účastníci silničního provozu dodr-
žovat pravidla. Řidiči by si měli uvědomit, 

pokračování na další straně
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že cyklistů v letním období extrémně na sil-
nicích přibude a díky dovoleným zesílí také 
provoz na komunikacích. Cyklisté jsou tím 
slabším článkem a proto by na svoji bez-
pečnost měli dbát co nejvíce. Alkohol nepa-
tří ani za volant ani za řídítka kola. Cyklista 
pod vlivem alkoholu je velmi nebezpečným 
účastníkem v dopravě. V kombinaci se špat-
ným osvětlením kola, úzkou silnicí apod. 
je jen otázkou času, kdy dojde k dopravní 
nehodě.

Rady pro cyklisty:
• Jezdi co nejblíže u pravého okraje silnice 

a sleduj pozorně provoz okolo sebe, abys 
mohl včas zpomalit nebo zastavit před 
možným nebezpečím

• Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva 
ne jednom kole. Nevoz ani předměty, 
které by mohly tebe nebo další osoby 
zranit.

• Své úmysly dávej najevo včas a takovým 
způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci 
správně pochopili.

• Při každé změně směru jízdy dej včas 
a zřetelně znamení paží. Před vybočením 
doleva se nezapomeň ohlédnout.

• Na přechodu pro chodce, zejména, když 
odbočuješ vpravo nebo vlevo, dej přednost 
přecházejícím chodcům.

• Tam, kde je hustý provoz, veď jízdní kolo 
raději opatrně po chodníku.

• Respektuj pokyny policistům světelné sig-
nály a dopravní značky.

• Buď ohleduplný k ostatním účastníkům sil-
ničního provozu. Nezdržuj provoz zbytečně 
pomalou jízdou a nepřekážej ostatním řidi-
čům.

• Při jízdě si vždy chraň hlavu před zraněním 
cyklistickou přilbou.

• Za snížené viditelnosti nezapomeň rozsví-
tit světlo.

• Oblékej si barevné a světloodrážející oble-
čení.

• Před každou jízdou na kole – i během jízdy 
- platí zákaz požívání alkoholických nápojů 
jako při řízení motorových vozidel.

• Pravidelně ošetřuj své jízdní kolo a dbej 
zejména na to, aby bylo řádně vybaveno 
a mělo v pořádku všechny součásti, které 
ti umožňují bezpečnou jízdu.

• Chovej se vždy tak, jak bys chtěl, aby 
se ostatní chovali k tobě.

Budeš-li všechny tyto zásady bezpeč-
né jízdy dodržovat, snížíš tak nebezpečí 
možnosti úrazu, které hrozí nejen tobě, 
ale i ostatním účastníkům silničního pro-
vozu!!!!

nprap. Štěpánka Zatloukalová
tisková mluvčí PČR Praha – venkov

České dráhy

24. června byla slavnostně otevřena další část rekonstruovaného 
„Hlaváku“, jak se můžete přesvědčit z následujících fotografií

Nová informační tabule a pojízdné 
schody na Hlaváku

Nové prodejny dole v hale u metra

Nové pohyblivé schody na severní 
část nástupišť

Lékárna a drogerie Schlecker
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Důležitá informace!
Město Mnichovice oznamuje tímto, že v termínu od 23. 6. 2009 

do 30. 9. 2009 bude uzavřen železniční přejezd v Mnichovicích 
z důvodu provádění stavebních prací na úrovňovém přejezdu - 
výstavba IV. koridoru ČD.

Dále v souvislosti s výměnou mostní konstrukce na železniční 
trati nad podjezdem silnice přes Vávrov z Mnichovic do Stran-
čic bude tato komunikace uzavřena ve stejném termínu. Jako 

důsledek tohoto uzavření dochází ke změně tras autobusů linek 
č. 489, 490 a 495 – všechny uvedené linky nepojedou přes 
Vávrov, ale z Mnichovic přímo na Všestary a odtamtud k nádraží 
ve Strančicích. Mění se také časy odjezdu autobusů č. 489, 490 
a 495 ve směru do Strančic – v tomto směru budou autobusy 
489, 490 a 495 odjíždět ze všech mnichovických zastávek o 3-4 
minuty dříve (na zastávkách jsou vylepeny dočasné jízdní řády). 
V opačném směru tzn. ve směru ze Strančic do Mnichovic se ča-
sy odjezdu autobusů nemění.

Turistické informační centrum

Pojeďme se projet s kolem kolem Prahy
Druhý červencový týden se koná již podru-

hé setkání cykloturistů „S kolem kolem Prahy 
2009“, které pořádá společně Klub českých 
turistů Středočeská oblast a Klub českých 
turistů Praha ve spolupráci s místními infor-
mačními centry. Nelekejte se žádné davové 
jízdy v pelotonu. Pořadatelé pro účastníky 
připravili na 2500 km tras různých délek 
pro „dálkaře“, pro „pohodáře“ i pro rodiny 
s dětmi či dětské kolektivy a vyznačili je 
v cyklomapách vydaných speciálně pro 
tuto akci. Trasy vedou po málo frekven-
tovaných silnicích a po polních či lesních 
cestách. Jako účastníci si pak jen vyberete 
vhodnou trasu, případně se můžete poradit 
s pořadateli či autory těchto tras a pak už 
vyrazíte buď samostatně dle mapy a itinerá-
ře, ve skupince se svými blízkými či ve skupi-
ně doprovázené průvodcem. Poznáte na kole 
atraktivní turistické regiony středních Čech 
i samotné město Prahu. Vyjedete do Lado-
va kraje, do Českého krasu či kraje Oty 
Pavla, nebo vyjedete do kraje pod Okoří 

či na Kladensko a projedete kraj Praotce 
Čecha. 

Ve čtvrtek 9. 7. 2007 začínáme od 9 
do 10:30 hod. v Říčanech na náměstí před 
informačním centrem. Pojedete mikroregio-
nem Ladův kraj, který kromě krásné příro-
dy nabízí mnoho historických a kulturních 
památek a také sportovní vyžití. Obzvláště 
dobré jsou zde podmínky pro cyklisty, protože 
Ladův kraj je protkán značenými cyklotra-
sami, které dohromady měří téměř 150 km. 
V tomto kraji na vás čeká zvlněná krajina 
protkaná řekou Sázavou, posázená vesnič-
kami s ladovskými kostelíky, lidovou architek-
turou, průjezdy lesem, silničkami s výhledy 
na malebnou krajinu. „Ten kus země mezi 
Hrusicemi a Prahou, nádherný kraj, byl 
celý život mým rájem, mou inspirací.” 
Těmito slovy popsal oblast Josef Lada, který 
nezapomenutelně výtvarně ztvárnil Haškova 
Švejka. A kdo by si také nevzpomněl na čer-
ného mluvícího kocourka Mikeše, který 
s Pepíkem Ševců prožíval svá dobrodruž-

ství právě v Ladově rodném kraji a po jehož 
stopách se také můžete vydat. Cíl je pak 
v Turistickém informačním centru v Mnicho-
vicích, kde můžete znavení cestou posedět 
a občerstvit se. V pohodě pak dojedete zpět 
do Říčan, nebo můžete použít pravidelné 
vlaky s rozšířenou nabídkou přepravy kol 
v půlhodinovém intervalu.

Záštitu nad celým srazem převzal primátor 
hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém a hejtman 
Středočeského kraje MUDr. David Rath. 

Propozice a informace o akci získáte 
na adrese 

Turistické infocentrum KČT, Fügnerovo 
nám. 3, 120 00 Praha 2 

e-mail: cyklo2009@kct.cz; web: www.
kct.cz; tel./fax: 224 498 355; mobil 
736 754 105 ale také v Infocentrech v Říča-
nech či v Mnichovicích. Neváhejte a pojďte 
se projet Ladovým krajem.

Ing. Ivan Press
předseda organizačního štábu

České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, 
Praha 1, bývalý barokní kostel sv. Máří 
Magdaleny každý první čtvrtek v měsíci 
od 10,00 do 18,00 hod

Galerie Moderna, Masarykovo nábř. 24, 
Praha 1
Otevřeno denně 10,00 – 12,00 hod. a 13,00 
– 18,00 hod.
Výstava:
František Gross – Grafika – na výstavě 
bude k vidění na 80 grafických listů, je uspo-
řádána ke stému výročí narození Františka 
Grosse (od 4. 6. do 26. 7. 2009)

Galerie Royal Dux, Mánesova 7, Praha 2
Otevřeno po –pá 14,00 – 18,00 hod., so + ne 
11,00 – 18,00 hod.
Stálá prodejní výstava:
Figurální a ozdobný porcelán manufaktu-
ry Royal Dux
Bohemia a díla předního českého malíře, 
grafika a sochaře Herberta Kiszy

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, 
Praha 8
každý první čtvrtek v měsíci otevřeno 
do 20,00 hod – vstupné pro žáky, studenty 
a seniory zdarma, ostatní 1,- Kč 

Národní galerie v Praze, Staroměstské nám. 
12, Praha 1
každou první středu v měsíci od 15,00 
do 20,00 hod (platí do stálých expozic 
a na výstavy)

Národní muzeum, Václavské nám. 68, Praha 1
každé první pondělí v měsíci

Národní zemědělské muzeum Praha, 
Kostelní 44, Praha 7

Vybrali jsme pro vás tipy z Přehledu kulturních pořadů v Praze na návště-
vu vybraných muzeí, galerií, památek a výstav, ve kterých je 

v určité dny vstup zdarma:

pokračování na další straně
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Každou první středu v měsíci je vstup volný 
od 13,00 do 17,00 hod

Náprstkovo muzeum asijských, afrických 
a amerických kultur, Betlémské nám. 1, 
Praha 1
každý první pátek v měsíci od 10,00 do 18,00 
hod 

Plynárenské muzeum, U Plynárny 500, 
Praha 4
expozice je přístupná po celý rok pouze 
po předchozím objednání na tel.: 267 172 482 
nebo 267 172 439

Stálá expozice:
Počátky a vývoj plynárenství v Čechách 
i ve světě
Modely výrobních zařízení a plynojemů
Staré plynové spotřebiče

Staroměstská radnice – sál architektů, 
Staroměstské nám. 1 (4. patro, vchod přes 
turistické informace), Praha 1
Otevřeno:
Po 11,00 – 18,00 hod
Út – ne 9,00 – 18,00 hod
Expozice: Model hl. m. Prahy z konce 20. 
století, stálá expozice části nového modelu 

Prahy v měřítku 1:1000Výstava: Proměny 
města – staroměstský a novoměstský 
břeh Vltavy (od 26. 6. do 1. 11. 2009)

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 
17. listopadu 2, Praha 1
každé úterý od 17,00 – 19,00 hod

Martina Burianová
Turistické informační centrum 

KLUB �ESKÝCH TURIST� VÁS ZVE
na Celostátní sraz cykloturist� 2009 
„S KOLEM KOLEM PRAHY“

v termínu 8. – 12. �ervence 2009 

Pro p�edem p�ihlášené ú�astníky je zajišt�no ubytování, stravování a doprovodný program na �eské
zem�d�lské univerzit� v Praze Suchdole. Pro všechny je pak p�ipraveno p�es 2.500 km cyklotras 
v délkách od 10 do 141 km v okolí Prahy, v kraji pod Oko�í a na Kladensku, v kraji Praotce �echa, 
v Ladov� kraji (�í�ansko a Posázaví) a v kraji Oty Pavla (K�ivoklátsko a �eský kras). 

Nep�ihlášení zájemci o ú�ast, vyznava�i a p�íznivci cyklistiky, se mohou zú�astnit i jednotlivého dne 
srazu a využít tak libovolnou z p�ipravených srazových cyklotras a svojí ú�astí podpo�it oprávn�ný
požadavek cyklist� a cykloturist� na bezpe�né a d�stojné podmínky pro cyklistickou dopravu a 
cykloturistiku v �R. Sta�í p�ijet na kterýkoli z p�ipravených start�:

�tvrtek 9. �ervence
od 9 do 10:30 hod �í�any – nám�stí (p�ed M�stským infocentrem) 
cíl do 17:00 hod Mnichovice – nám�stí (p�ed M�stským infocentrem) 

Pátek 10. �ervence
od 9 do 10:30 hod Beroun (p�ed nádražím �D), cíl tamtéž do 17:00 hod. 

Sobota 11. �ervence
od 8 do 10 hod areál �ZU v Praze 6 – Suchdole (Kruhová hala), cíl tamtéž do 18:00 hod.

Na starty tras se m�žete výhodn� dopravit vlaky s rozší�enou p�epravou jízdních kol, jezdícími v 30-ti 
resp. 60-ti minutových intervalech. Denní startovné zahrnuje srazovou cyklomapu s itinerá�i tras 
z místa startu, samolepky cyklosrazu, a ú�astenský list (dosp�lí 30,- K�, senio�i a d�ti do 15-ti let 20,- 
K�). Ve srazovém infocentru v Praze Suchdole v Kruhové hale �ZU a na jednotlivých startech získáte 
informace o trasách, programu, zakoupíte srazové mapy, turistickou známku srazu aj. 

Informace: Turistické infocentrum K�T, Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2,
 e-mail: cyklo2009@kct.cz, web: www.kct.cz  
 tel./fax: 224 498 355, mobil 736 754 105 

Sraz po�ádá K�T Praha a K�T St�edo�eská oblast pod záštitou  
primátora hl.m.Prahy MUDr. Pavla Béma a hejtmana St�edo�eského kraje MUDr. Davida Ratha 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ VÁS ZVE 
na Celostátní sraz cykloturistů 2009

„S KOLEM KOLEM PRAHY“ 
v termínu 8. – 12. července 2009

Pro předem přihlášené účastníky je zajiš-
těno ubytování, stravování a doprovodný 
program na České zemědělské univerzitě 
v Praze Suchdole. Pro všechny je pak při-
praveno přes 2.500 km cyklotras v délkách 
od 10 do 141 km v okolí Prahy, v kraji pod 
Okoří a na Kladensku, v kraji Praotce Čecha, 
v Ladově kraji (Říčansko a Posázaví) a v kra-
ji Oty Pavla (Křivoklátsko a Český kras).

Nepřihlášení zájemci o účast, vyznava-
či a příznivci cyklistiky, se mohou zúčastnit 
i jednotlivého dne srazu a využít tak libo-
volnou z připravených srazových cyklotras 
a svojí účastí podpořit oprávněný požadavek 
cyklistů a cykloturistů na bezpečné a důstoj-
né podmínky pro cyklistickou dopravu a cyk-
loturistiku v ČR. Stačí přijet na kterýkoli z při-
pravených startů:

Čtvrtek 9. července
od 9 do 10:30 hod Říčany – náměstí (před 

Městským infocentrem)
cíl do 17:00 hod Mnichovice – náměstí 

(před Městským infocentrem)

Pátek 10. července 
od 9 do 10:30 hod Beroun (před nádražím 

ČD), cíl tamtéž do 17:00 hod.

Sobota 11. července 
od 8 do 10 hod areál ČZU v Praze 6 

– Suchdole (Kruhová hala),  
cíl tamtéž do 18:00 hod.

Na starty tras se můžete výhodně dopra-
vit vlaky s rozšířenou přepravou jízdních 
kol, jezdícími v 30-ti resp. 60-ti minutových 
intervalech. Denní startovné zahrnuje srazo-

vou cyklomapu s itineráři tras z místa star-
tu, samolepky cyklosrazu, a účastenský list 
(dospělí 30,- Kč, senioři a děti do 15-ti let 
20,- Kč). Ve srazovém infocentru v Praze 
Suchdole v Kruhové hale ČZU a na jednot-
livých startech získáte informace o trasách, 
programu, zakoupíte srazové mapy, turistic-
kou známku srazu aj.

Informace: Turistické infocentrum KČT, 
Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2, 

 e-mail: cyklo2009@kct.cz
web: www.kct.cz 

 tel./fax: 224 498 355, mobil 736 754 105

Sraz  pořádá KČT Praha a  KČT 
Středočeská oblast pod záštitou primátora 
hl.m.Prahy MUDr. Pavla Béma a hejtmana 
Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha

KLUB �ESKÝCH TURIST� VÁS ZVE
na Celostátní sraz cykloturist� 2009 
„S KOLEM KOLEM PRAHY“

v termínu 8. – 12. �ervence 2009 

Pro p�edem p�ihlášené ú�astníky je zajišt�no ubytování, stravování a doprovodný program na �eské
zem�d�lské univerzit� v Praze Suchdole. Pro všechny je pak p�ipraveno p�es 2.500 km cyklotras 
v délkách od 10 do 141 km v okolí Prahy, v kraji pod Oko�í a na Kladensku, v kraji Praotce �echa, 
v Ladov� kraji (�í�ansko a Posázaví) a v kraji Oty Pavla (K�ivoklátsko a �eský kras). 

Nep�ihlášení zájemci o ú�ast, vyznava�i a p�íznivci cyklistiky, se mohou zú�astnit i jednotlivého dne 
srazu a využít tak libovolnou z p�ipravených srazových cyklotras a svojí ú�astí podpo�it oprávn�ný
požadavek cyklist� a cykloturist� na bezpe�né a d�stojné podmínky pro cyklistickou dopravu a 
cykloturistiku v �R. Sta�í p�ijet na kterýkoli z p�ipravených start�:

�tvrtek 9. �ervence
od 9 do 10:30 hod �í�any – nám�stí (p�ed M�stským infocentrem) 
cíl do 17:00 hod Mnichovice – nám�stí (p�ed M�stským infocentrem) 

Pátek 10. �ervence
od 9 do 10:30 hod Beroun (p�ed nádražím �D), cíl tamtéž do 17:00 hod. 

Sobota 11. �ervence
od 8 do 10 hod areál �ZU v Praze 6 – Suchdole (Kruhová hala), cíl tamtéž do 18:00 hod.

Na starty tras se m�žete výhodn� dopravit vlaky s rozší�enou p�epravou jízdních kol, jezdícími v 30-ti 
resp. 60-ti minutových intervalech. Denní startovné zahrnuje srazovou cyklomapu s itinerá�i tras 
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Mateřská škola

Mateřská škola Mnichovice 19. 5. 2009
Č.j. 306/09

Zastupitelstvo města Mnichovice
Masarykovo náměstí 83
Mnichovice

Věc: Vyhodnocení zápisu do mateřské 
školy na školní rok 2009/2010
Oznamuji Vám, že dne 15. 4. 2009 bylo ukon-
čeno rozhodovací řízení zápisu do mateřské 
školy na školní rok 2009/2010. Výběr žadate-
lů se řídil dle předem stanovených kritérií:

1. Předškolák před vstupem do 1. třídy 
s trvalým bydlištěm Mnichovice

2. Sociální případ s trvalým bydlištěm 
Mnichovice požadující celodenní péči, 
v souvislosti se zákonem o hmot-
né nouzi nebo na základě vyjádření 
Odboru péče o dítě, splňující podmínku 
dovršení tří let dítěte k 31. 8. 2009

3. Žadatel s trvalým bydlištěm v Mnichovi-
cích požadující celodenní péči

4. Ostatní

Počet podaných přihlášek byl 71. Počet 
dětí, které lze přijmout je 35 (31 + 4 místa 
ponechaná na odvolací řízení). U pracovnice 
MěÚ paní Evy Kerbicové bylo provedeno ově-
ření trvalého bydliště žadatelů o přijetí.

Rozbor zápisu:
Počet žadatelů: 71
Počet žadatelů s trvalým bydlištěm: 70
Žadatel s jiným bydlištěm: 1

Přijato:
31 dětí + 4 budou přijaty po odvolacím řízení

Nepřijato:
4 děti pro nesplněná kritéria (trvalé bydliště, 
celodenní péče, dovršení věku tří let k 31. 
srpna. 2009 u soc. případu 
+ požadované doklady) 32 dětí pro nedosta-
tek míst v mat. škole (z toho 12 dětí dvoule-
tých)

Žadatelé o přijetí do mateřské školy měli 
možnost vyjádřit se k podkladům rozho-
dovacího řízení dle § 36 odst. 3 zákona 
500/2004Sb., správní řád v budově mateřské 
školy ve dnech 7. 4. a 14. 4. 2009.
Odvolání podalo do dnešního dne 16 žada-
telů. Tato odvolání budou odeslána na KÚ 
Středočeského kraje po vypršení dané lhůty 
dne 22. 5. 2009.
Předpokládaný počet dětí, které nastoupí 
do 1. třídy ZŠ v roce 2010/2011 je 34 dětí.
Z výsledku zápisu pro školní rok 2009/2010 
je vidět nutnost otevření další třídy.

Mgr.Alena Hybešová 
ředitelka MŠ

JAK DOPADL ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
(z dopisu Zastupitelstvu Města Mnichovice )

Mateřská škola děkuje

paní S. Rovenské za metodickou 
pomoc a vedení při nácviku kondičního 
cvičení dechu pomocí hry na flétnu ve tří-
dě Sluníček a za hudební doprovod při 
besídce ve Sluníčkové a Motýlkové třídě.

M. Rovenskému za tradičně pěkný 
hudební zážitek, který pro nás připravil 
se svým flétnovým souborem Harpyje 
a za uvedení našich dětí do světa hudby 
a fantasie. Po úspěšném loňském nácviku 
starodobého tance Dřeváčky, přišel letos 
na řadu další tanec zvaný Branle, při kte-
rém se naši malí neposedové proměnili 
v zámecké paní a rytíře.

Děkujeme za pěkný a nápaditý způsob, 
jak děti nenásilně přivést k „paní Hudbě“. 

Mgr. Alena Hybešová
ředitelka MŠ

Až budu velký budu také takhle hrát - 
jako Mirek Rovenský s harpyjemi

Tančime „Branle“

To jsme my – BERUŠKY – nejmenší z naší 
školky

To koukáš kozo co? Kdo se na tebe přišel 
podívat?

Opatrně hladíme čerstvě vylíhlou kachničku

To je krásně špinavé
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Základní škola

MNICHOVIČTÍ PRVŇÁCI NA MINISTERSTVU ŠKOLSTVÍ?
O našem čtenářském projektu jsme všech-

ny již informovali. Ale tentokrát se chceme 
pochlubit. Jen trošku, protože víme, že „vyta-
hování“ je věc nepěkná, ale zdravého sebe-
vědomí je třeba. Za práci v projektu jsme byli 
oceněni pěknou knihou (mnozí z nás již velký 
kus přečetli). 

Ale to není vše! Protože jsme šikulkové 
a naše práce se organizátorům projektu líbi-
la, pozvali nás na slavnostní předání našich 
odměn na Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy do Prahy (spolu s dětmi z dal-
ších dvou škol). 

Ještě než jsme v tu správnou hodinu dora-
zili na tu správnou adresu, stihli jsme si 
prohlédnout krásy staré Prahy a přesvěd-

čit se, že po absolvování první třídy umíme 
kromě čtení, psaní, počítání i mnoho dalších 
věcí. Např. pěkně se chovat v dopravních 

prostředcích, dokonce jsme pustili sednout 
starou paní, umíme pozorovat věci kolem 
sebe a sledovat různé souvislosti, slušně 
stolovat (po předání knížek byl „ministerský 
rautík“), ocenit umění a práci druhých (sou-
částí slavnostního programu bylo vystoupení 
dětského folklorního souboru)…Za celoroční 
spolupráci patří velký dík i našim rodičům! 
Bez spolupráce mezi školou a rodinou by asi 
naše první třída nebyla takovou, jakou je. 

Přikládáme i pár obrázků z té slávy a vě-
říme, že takto úspěšně, radostně a s nad-
šením budeme pokračovat i v dalších letech 
naší školní docházky. 

MNICHOVIČTÍ PRVŇÁCI
Naši prvňáci na ministerstvu školství, mláde-
že a tělovýchovy 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ

Je již na naší škole tradicí, že konec červ-
na je zasvěcen deváťákům a obhajobám 
jejich závěrečných prací, na nichž pracovali 
celý školní rok.

Co jsou to závěrečné práce a proč je naši 
deváťáci „musí“ psát? Tyto práce by měly 
být vyvrcholením základního vzdělávání. 
Žáci mají příležitost ukázat, co se za devět 
let povinné školní docházky naučili. Ve své 
závěrečné práci prokazují nejen úroveň 
a hloubku myšlení (kompetence občanská), 
ale také schopnost třídit a zpracovávat infor-
mace (kompetence k učení), vyspělost jazy-
kového vyjadřování v písemné i ústní podo-
bě (kompetence komunikativní) a dovednos-
ti, s jakými zvládají informační technologie 

(kompetence pracovní). Téma závěrečné 
práce si žáci volí s přihlédnutím ke svým 
zájmům, zálibám či k budoucí profesní ori-
entaci. Vypracování ZP bylo pro všechny 
žáky povinné, stejně jako prezentace práce 
před komisí a veřejností. 

Vzhledem k tomu, že všechny práce a je-
jich prezentace měly velmi slušnou úro-
veň, která odpovídá požadavkům kladeným 
na žáky základní školy (a u některých prací 
dokonce i požadavkům kladeným na žáky 
středních škol), jsme se ujistili, že myšlenka 
závěrečných prací je smysluplná a že není 
důvod v této tradici v příštích letech nepo-
kračovat.

Jana Velebová

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA V KUNICÍCH
Ve čtvrtek 28. 5. 2009 se naši žáci zúčast-

nili sportovní olympiády v Kunicích. Soutěžili 
v minikopané vybíjené, přehazované a mno-
ha atletických disciplínách s žáky z Velkých 
Popovic, Mirošovic a Strančic.

Výsledky míčových her jsou pro naši školu 
potěšující - žáci 8. a 9. ročníku zvítězili v mi-
nikopané, děvčata 4. a 5. ročníku porazila 
své protivnice ve vybíjené, v přehazované 
obsadili naši žáci druhé místo.

Také v atletických disciplínách jsme 
se umístili dobře. Žáci prvního stupně sou-
těžili v kombinaci běh-skok do dálky a hod. 
Chlapci v kategorii 4. a 5. třída obsadi-
li druhé (Jaroslav Šulc) a třetí (Jan Roj) 
místo. V kategorii 2. a 3. třída se na celko-
vém prvním místě umístil Tomáš Vodenka. 

V kategorii 4. a 5. třída dívky všechny pře-
kvapila svým vítězstvím Tereza Chalupová. 

Také žáci druhého stupně obsadili v atle-
tických disciplínách všechna přední místa. 
V běhu na 50 metrů se chlapci v katego-
rii 6. a 7. třídy umístili v pořadí Jan Roun 
(1. místo), Tomáš Plaček (2. místo), Martin 
Petrák (3. místo) a David Riedl (4. místo). 
Děvčata v kategorii 6. a 7. třídy obsadila druhé 
až páté místo v pořadí Kateřina Vodenková, 
Anna Vančurová, Tereza Šimůnková a Eliš-
ka Procházková. První místa obsadili i žáci 
8. a 9. tříd - chlapci Josef Fousek a Lu-
káš Synek se umístili na prvních dvou mís-
tech, dívky osadily první tři místa v pořadí 
Monika Šrámková, Jiřina Mladá a Dagmar 
Drbohlavová. Ve skoku do dálky nás repre-

zentovali chlapci v kategorii 6. a 7. třídy 
Plaček (1. místo), Roun (2. místo), Riedl  
(3. místo) a Petrák (4. místo) a v kategorii  
8. a 9. třídy Synek (1. Místo), Knotek (2.místo). 
V kategorii chlapci 6. a 7. tříd v hodu kriketo-
vým míčkem barvy naší školy obhájili Plaček 
(1. místo), Roun (2. místo), Kaprálek (3. místo) 
a Riedl (4. místo), v kategorii dívky 6. a 7. 
tříd nás prezentovaly Kristýna Dundychová  
(1. místo), Anna Vančurová (3. místo) a Tereza 
Šimůnková (4. místo), v kategorii dívky 8. a 9. 
tříd se na prvním a druhém místě umístily 
Kristina Chrástná a Jiřina Mladá.

Všem, kteří naši školu reprezentova-
li, děkujeme a přejeme jim mnoho dalších 
sportovních úspěchů.

Jana Velebová

Obhajoba jedné ze závěrečných prací deváťáků 
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Výsledky meziškolních soutěží
V měsíci květnu žáci ze základních škol 

v našem okolí poměřili svoje znalosti, doved-
nosti či fyzičku v několika soutěžích. Pro uči-
tele, kteří žáky doprovázeli, to byla příležitost, 
jak si vyměnit své zkušenosti či předat dobré 
nápady. Vzájemné seznámení a navázání 
spolupráce mezi dětmi i dospělými je hlavním 
cílem těchto sportovních či vědomostních 
utkání.

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ 
„NATURA“ – Velké Popovice,  

20. 5. 2009

6. TŘ KAMENICE
 VELKÉ POPOVICE

 MNICHOVICE (Barbora Miklánková)
7. TŘ VELKÉ POPOVICE
 KAMENICE

8. TŘ KAMENICE
 VELKÉ POPOVICE

9. TŘ KAMENICE
 VELKÉ POPOVICE

SOUTĚŽ V ANGLIČTINĚ – Velké 
Popovice, 27. 5. 2009

6. a 7. TŘ 
1. VELKÉ POPOVICE
2. STRANČICE

3. STRANČICE
4. MNICHOVICE (Tereza Hoštičková)
5. MNICHOVICE (Kateřina Vodenková)
6. VELKÉ POPOVICE
7. VELKÉ POPOVICE
8. STRANČICE
9. MNICHOVICE (David Riedl)

8.a 9. TŘ
1. KAMENICE
2. MNICHOVICE (Tereza Klímová), VELKÉ 

POPOVICE, KAMENICE
3. MNICHOVICE (Martin Knotek)
4. KAMENICE
5. MNICHOVICE (Natálie Lemosová), VELKÉ 

POPOVICE

Na základě vykonání přijímacích 
zkoušek a hodnocení na vysvědčení 
v 8. a 9. ročníku byli žáci Základní 
školy T. G. Masaryka Mnichovice 
přijati k dalšímu vzdělávání v těchto 
typech škol:

Z výše uvedených čísel vyplývá jasná 
převaha maturitních oborů. Věřme, že žáci 
vybrané studijní obory nejen dobře zahájí, 
ale i úspěšně dokončí.

Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy

Úspěšnost našich žáků při přijímacím řízení na střední školy

gymnázium
střední školy 
s maturitou

odborné 
učiliště

z 5. ročníků 9

z 9. ročníků 3 25 6

Šibeniční vrch

Šibenice skončila, 

léto začíná …

Pozornější obyvatelé Mnichovic a okolí si 
všimli, že šibenice, umístěná od roku 2002 
nad lyžařským svahem areálu, je minulostí. 
Často jsme dotazováni na důvod tohoto kroku. 
Není rozhodně jediný: Některé maminky nás 
žádali, abychom „tu věc“ odstranili, neboť neví, 
jak dětem vysvětlit účel takového zařízení. 
Agentura, zastupující náš areál v tuzemském 
cestovním ruchu zase žádala změnit logo 
se šibenicí – vyhlíželo příliš morbidně a to 
prý opět odrazuje rodiny s dětmi. Nepopírám, 
že k odstranění mne vedli i důvody ryze osob-
ní, ale ten hlavní zní: Na místě šibenice bude 
prodloužena sjezdovka a tedy i lyžařský 
vlek, jehož celková délka bude od listo-
padu činit již čtvrt kilometru! Na novém 
vrcholu sjezdovky by měl být umístěn pouze 
prostý dřevěný kříž, jaký zdobí stovky vrcholů 
a vrcholků po střední Evropě. 

Nu a tak jsme vymýšleli i nové logo 
Šibeničního vrchu. (Název zdejšího horské-
ho areálu zůstává samozřejmě zachován, 
je historicky odvozen od místního názvu 
„Šibeničky.“) Jednoduchý žlutý kříž v černém 

poli respektuje obě naše barvy a vzdáleně 
připomíná památku popravených na zdejším 
kopci. A pokud se čtenáři vybaví inspirace sty-
lově podobným označením jisté alpské konfe-
derace, pak rozhodně není daleko od pravdy.

I když meteorologové straší mimořádně 
deštivým a chladným létem, náš letní pro-
gram jsme pojali jako vždy tradičně:

5. ANENSKÉ SELE. 25. července, upro-
střed letních prázdnin, opečeme velké selát-
ko za doprovodu živé country skupiny z na-
šeho městečka. 

5. BALKÁNSKÁ NOC. 15. srpna zazní srbské 
a řecké rytmy, zavoní pečené skopové souvlaki 
a další jižanské pochoutky. Krev při tanci Řeka 
Zorby opět rozproudí chorvatská pálenka rakija. 

Prázdniny se přiblíží ke svému konci, ale 
každoroční hlavní areálový svátek, svatovác-
lavské pivní slavnosti, tedy III. Mnichovický 
Oktoberfest, letos konaný 26. – 28. září 2009, 
opět pod patronací pana starosty, nás teprve 
čeká. Ale o tom opravdu až po prázdninách … 

Jan Zenkl

Loučení s replikou středověké šibenice, která 
tam ve středověku stála a byla používána
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Kultura

Výstava

„NARUŠENO“  
5. 6. – 10. 7. 2009
Galerie Kotelna, Říčany

Kurátor: Kateřina Tučková

Na výstavě můžete vidět obrazy mladých 
umělců Michaely Spružinové, Zdeňky 
Benešové, Davida Demjanoviče & Jarmily 
Mitríkové. 

Ve svých dílech používají zcela netradiční 
techniky zpracování, jako např.: narušování 
obrazové plochy vrypy, perforaci, řezy a stří-

hání. Nabízejí tak divákovi zcela jinou podobu 
obrazu, než na kterou je zvyklý. 

Hostem výstavy je Daniela Mikulášková 
která svá plátna prošívá pomocí bavlnek 
do abstraktních, geometrizovaných i lyric-
kých obrazců.

Narušení tradičně vnímané plochy se tak 
stalo i názvem celého výstavního projektu.

Připravujeme:

Výstava
„HOŠI OD VEDLE“
17. 7. – 27. 8. 2009 (vernisáž  - 16.7.)

Vystavují: M. Šárovec, V. Větrovský
Kurátor: Lucie Šiklová

Od září 2009 zveme všechny na kur-
zy malby a kresby pod vedením Michala 
Singera, dále pak otvíráme ateliér grafi-
ky Tomáše Hřivnáče a sochařský ateliér 
Vladimíra Vráblíka. 

Více na www.galeriekotelna.cz

Zahájení výstavy „Narušeno“ Prohlídka obrazů

Občanské sdružení 
„Myšlín, tedy jsem“

připravilo na sobotu 22. 8. 2009 v 18.00 
v hotelu Myšlín, promítání předpremiéry 
filmu PASHMINA spojenou s besedou s je-
jím tvůrcem Dr. Martinem Kratochvílem. 
Čtyřdílný epický seriál je o pashminové 
vlně a její embargované odrůdě shah-tus, 

za jejíž nelegální vlastnictví se v himaláj-
ských zemích chodí do vězení.

Diváci se vypraví přes vysoká a nebez-
pečná sedla himalájského hřebene a do-
zví se mnohé o odvaze a tvrdosti dávných 
účastníků karavan i o jejich zvycích a ná-
boženství.

Na první polovinu září připravuje-
me koncert Zuzany Lapčíkové (cimbál 
a zpěv) a prosíme naše diváky, aby sle-

dovali vývěsku v Turistickém informačním 
centru v Mnichovicích, kde budou vyvěšeny 
plakáty na jednotlivé akce. 

Přejeme všem našim příznivcům hezké 
prázdniny a děkujeme za jejich povzbudivé 
ohlasy, které nám dodávají energii a chuť 
vymýšlet další kulturní akce. 

Vaše občanské sdružení „Myšlín, tedy 
jsem“.

JUDr. Anna Celbová

Koncert ke „svátku matek“
Dne 17. 5. 2009 uskutečnilo naše O.K.O 

další přehrávku v Hotelu Myšlín, věnovanou 
oslavě „svátku matek.“ A protože takových-
to příležitostí, které jsou adresovány pouze 
maminkám, není mnoho, přichystaly si děti 
jednotlivé skladby jako svoje neopakova-
telné dárečky, aby jim vyjádřily svou lásku.  
A tak si v tomto dětském kaleidoskopu mohl 
každý zahrát to, co se mu zdálo v jeho očích 
a pracovním úsilí nejhezčí a nejdokonalejší. 
Naši malí pianisté měli dokonce zážitek dvoj-
násobný, neboť si jako odpolední bombónek 
vyslechli skladby starších spolužáků, které 

v nich mohly vzbudit inspiraci a touhu si je 
také jednou zahrát. Vždyť  právě kolikrát  asi 
se  tolik známá Beethovenova „Eliška“ nebo 
Mozartův „ Turecký pochod“  staly v ději-
nách pianismu předmětem píle a snah těch 
nejmenších, které v jejich životech roztočily 
kola osudu. Ze své letité praxe vím, že tyto 
miniatury si touží zahrát každý, kdo o klavír 
někdy zavadí. Ale i Chopinovy valčíky a ma-
zurky, Dvořákovy „Slovanské tance“ se čas-
to stanou pozváním citlivé dětské duše. 
Chtěla bych touto cestou veřejně poděkovat 
svým, dnes již dospělým žákům, Lence 

Mašindové a svému synu Petru Marečkovi, 
že pro naše „okáčky“ a jejich rodiče připravili 

Společný obrázek O.K.A.
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BÍLÉ  ČÁRY
Když otevře se čisté modré nebe,

rád dívám se na bílé čáry nad hlavou,
co kreslí letadlo tam v mrazu, kde to zebe

a bílou čarou pozdraví svět pod sebou.

Kam třeba tohle letí a kam míří
a jak se další dvě s ním kříží,

teď jednomu se blesklo na špici
kde svitnul slunce šíp s ním letící.

Teď napadá mi, co lidských duší uvnitř čeká
jak šum motorů je uspává a hlubina je leká

jsou duchem stále na zemi a mají jedno přání
všichni pevně věří ve šťastné přistání. 

Dlouhými řadami napjatých tváří
prochází letuška, úsměvem září

káva pro piloty v tmavých brýlích
co vedou stroj do mraků bílých.

Vrací se letuška s andělskou tváří,
vůně parfému a kávy tváře rozzáří,
pohladí spícímu děvčátku vlásky

rozdává jistotu a všem mizí vrásky.

Tmavý kluk co spí na klínu mámy
ze spaní se ptá, co je pod námi.

Jsme vprostřed Evropy, hory, lesy jen
a všude květy, je tam jistě krásná zem.

To vše se děje ve stříbrné tečce,
na modré obloze a její bílé vlečce
kolik nadějí unesou ty bílé čáry,

ta bílá oblaka horké páry.

Ze země tečka a zde kolos stříbrný
v něm stovky lidí s osudem smířeni.
Ve žhavých motorech ržá tisíce koní

uhání přes hory, moře a dálkami voní.

To vše mi dnes v duchu hlavou táhne
a čáry na nebi mizí jak rukou když mávne
a já věřím, že ti tam nahoře šťastně doletí

a dočkají se shledání a vroucích objetí.

Napsáno pod dojmem katastrofy letadla
Air France v červnu 2009, jehož bílá čára skončila

tragicky na dně oceánu. 

Antonín Mareček

Od našich básníků a spisovatelůskvělou čtyřruční produkci v podobě 
ukázky barokního kánonu, Brahmsova 
„Uherského tance“ č.4, „Slovanského 
tance“ č 10 a fragmentu Smetanovy 
Vltavy“. Nám všem, komu se toto duo 
líbilo, přijdou opět zahrát na konec 
školního roku s rozdáváním vysvěd-
čení - 28. 6. 2009. Když se Vám bude 

chtít, můžete přijít také! Děkujeme 
touto cestou i našemu mecenáši panu 
Peřinovi za umožňování těchto akcí 
a za jeho skvělé zmrzlinové poháry, 
na které se vždycky všichni velmi 
těšíme.

Marta Marečková
O.K.O

Rogar 2009 – Krev severu
V Brdečném u Neveklova o víken-

du 18. a 19. července proběhne další 
ročník rekonstrukce raně středověké 
bitvy tentokrát s názvem Rogar – Krev 
severu. Akci pořádá občanské sdru-
žení pro oživení historie Midgard. 
Příběh bitvy Vás opět zavede do 9. 
století n. l., kde budete svědky dalšího 
osudu Vikinga jménem Rogar. 

Prožili jsme s Rogarem slavné vítěz-
ství, které vikinské vojsko pod vedením 
Gunnara Fjördsona dobylo na území 
Slovanů. Vikingové obtěžkáni kořistí 

se s vidinou triumfálního návratu a bouř-
livé oslavy vydávají k domovu. Cestu 
k přístavu jim však zkříží podivná udá-
lost. Vysvobodí zvláštní ženu ze spárů 
krvechtivých vesničanů. Tato žena je 
vědma, která pomocí svých schopností 
odhalí události, jež na severské váleční-
ky teprve čekají. Ovšem věštba to není 
nikterak příznivá. Vikingové se dozvědí, 
že místo toužebně očekávaného návra-
tu se musí připravit na zradu, která si 

pokračování na další straně
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nezaslouží nic jiného než tvrdou odplatu. Jarl ze sousední osady využil 
situace ke svému prospěchu a obsadil Gunnarův dvorec v době jeho 
nepřítomnosti. Díky této, byť neblahé, věštbě získají Vikingové možnost 
se připravit a promyslet, jak srazit tohoto proradného psa na kolena…

Pokud jste zvědaví, jak bude Rogarův příběh dál pokračovat, jste 
zváni do Brdečného u Neveklova, kde své síly v bitvě navzájem 
změří vikinští i slovanští válečníci. V sobotu 18. července bitva 
začíná v 16:00 a v neděli 19. července ve 13:30. 

Nenechte si ujít ani zbytek programu, který v sobotu začíná 
ve 12:00 a v neděli pak v 11:00. Budete se moci projít táborem 
válečníků, prohlédnout si jejich zbraně a zbroje, případně si je i vy-
zkoušet. Připraveni předvést své umění budou i řemeslníci, od nichž 
se můžete dozvědět řadu zajímavých výrobních postupů a některé 
z nich si sami vyzkoušet. 

Poznat veselé stránky života našich předků bude příležitost při 
inscenaci raně středověké velkomoravské svatby. Dále bude k vidění 
rekonstrukce pohanského obřadiště a vikinského žárového hrobu. 
Zajímavosti o životě v raném středověku se můžete dozvědět i z in-
formačních tabulí. V neposlední řadě je do programu zařazen turnaj 
v hodu oštěpem a lukostřelecký turnaj. Pro malé i velké diváky je při-
pravena hra Běh bojovníka a vědomostní soutěž o zajímavé ceny.

Po celou dobu programu Vám bude k potěše oka i ucha tančit a hrát 
středověké písně polská hudební skupina Poludnica. Těšit se můžete 
na více jak 200 účinkujících z Čech, Slovenska a Polska.

Bližší informace o této akci můžete nalézt na internetových strán-
kách: www.os-midgard.info. Zde si můžete prohlédnout i fotografie 
z předešlých ročníků. 

Šárka Bejdová 
o.s. Midgard

Vyčkávající vojsko Odpočinek po boji

V sobotu 29. 8. 2009 se v Mnichovicích u Prahy (areál „Halašák“ 
ve Sportovní ulici naproti fotbalovému hřišti) již počtvrté sjedou 
fanoušci rockové muziky, tentokrát věříme nejen ze Středočeského 
kraje, na ojedinělém festivalu, který vedle „celorepublikově“ známých 
hudebníků dává velký prostor i kapelám z blízkého okolí resp. s vaz-
bou na zdejší region. Letošní festival bude vyšperkován především 
účastí BLUE EFFECT Radima Hladíka, KRUCIPÜSK, VÍTKOVA 
KVARTETA a dnes již taktéž prvoligových VOTCHI a THE CELL.  

Open areál „Halašák“ bude otevřen od 9:00 a tentokrát se můžete 
těšit na dvě plnohodnotné hudební scény – Hlavní Stage (HS) a  
Music City Stage (MCS). Festival zahájí od 9:00 na MCS „jamo-
vání hudebníků z řad diváků“, na něž od 11:10 naváže hudební 
produkce 11 mladých kapel Aposepsis (Šestajovice), Blamage, 
Boa, Calidad (Říčany), Dilated (Uhříněves), Hodně Podně, New 
Jersey (Říčany), No Heroes (Beroun), Pura Vida (Beroun), Second 
Chance (Uhříněves) a The Ignu. se začátky vystoupení vždy o pře-
stávkách na HS,  kde zahájí program první kapela v 10:30. K již vyjme-
nované „silné pětce“ se zde přidají MATAHARI, PUMPA, MERLIN 
DAN HORYNA, PĚCHOTA, PROJEKT 76, DEKOLT, DOKTOR 
TRICERATOPS a HOUPACÍ KŮŇ. Dost povedená sestava, nemys-
líte?   Občerstvení bude zajišťovat opět cateringová společnost 
„Cincibus & Hotovec“ a točit se bude, věříme nejen k naší radosti, 
VELKOPOPOVICKÝ KOZEL. Velkoprostorové stany se sezením 
a slunečníky se staly již standardem, od kterého nemíníme ustupo-

vat. Stejně tak zachováme i možnost mimořádné dopravy po skončení 
festivalu směr Praha (směr Benešov jede pravidelný popůlnoční vlak). 
Letos však ve spolupráci s dopravní společností „Veolia Transport“, 
jejíž noční festivalové autobusy vyrazí směr DEPO HOSTIVAŘ 
v neděli 30.8. v cca 0:15. I tentokrát myslíme na dobročinné účely 
- finanční výtěžek z prodeje suvenýrů (trička, placky, atd) a částečně 
i „vstupného“ poputuje do Dětského domova ve Strančicích. 

Cena vstupenek v  areálu 260 Kč. Cena v předprodeji milých 
190 Kč. Dva z mnoha předprodejů jsou také v našem městečku – 
Turistickém informačním centru a ve vinotéce „Hanky Kučerové“. 
O dalších možnostech nákupu vstupenek resp. adresách ostatních 
prodejních míst se dočtete na www.rockovani.cz

Ing. Miloš Hejný

Závěrem chceme poděkovat všem partnerům, díky jejichž podpo-
ře nám bylo umožněno uspořádat čtvrtý ročník ROCKOVÁNÍ (tučně 
zvýrazněni jsou „mnichovičáci“):

4. ročník hudebního festivalu 
ROCKOVÁNÍ
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Generálnímu partnerovi – Oresi s.r.o. 
Hlavním partnerům - Mountfield a.s., 
Benefita a.s., Tria v.o.s.
Partnerům – Alltoys s.r.o., Raiffeisen Bank 
a.s., Město Mnichovice, Music-City, Nábytek 
Jiroušek, Kamenictví Pánek, Interier Říčany 
a.s., Mestek®, Apro s.r.o., Veolia Voda,  Beno 
Říčany s.r.o., Kronus, Lightshow1, Aleš 
Kozel Elektroslužba, ČD a.s., Pepsi Czech
Spolupartnerům – Santak s.r.o., Antonín 
Santorcl, Mnichovická realitní kancelář 
s.r.o., Hotel Myšlín, Pletivo Tichovský 
s.r.o., Čechofracht a.s., Jaroslav Pelikán 
– Instalatérství, F.F.T. – Počítače, Gasterm 
Servis s.r.o., Pokorný & Forejt, Frontline 
Props, Petr Štěpán – Interiéry, , Sonorista, 
Auto B.E.S.T., Studánka Zdraví
Mediálním partnerům – Radiu Beat, 
regionálnímu měsíčníku Zápraží, hudebním 
internetovým portálům Bandzone, Muzikus, 
Irockshock, Rockmag a internetovému portá-
lu TopReport.

Poděkování patří též Sboru dobrovolných 
hasičů Mnichovice a TJ Mnichovice, kteří 
nám v den D opět pomohou se zabezpeče-
ním a organizací akce resp. zajištěním par-
kovacích stání. Poděkování za toleranci patří 
i všem těm mnichovickým občanům, kteří 
z konání festivalu nejsou příliš nadšeni.

Tak se těšíme 
Za Rockování o.s. Miloš Hejný

rockovani@seznam.cz
www.rockovani.cz

P.S.
Rozhovor z kapelou THE CELL, jenž 

se hodně líbila i na květnovém Kramaření, 
o jejím americkém turné a následným koncer-
tem s mega kapelou ZZ TOP v pražské „Tesla 
Aréně“ si můžete přečíst v červencovém čísle 
regionálního časopisu „Zápraží“. V jeho srp-
novém čísle pak bude zveřejněn exkluzivní 
rozhovor s RADIMEM HLADÍKEM a jeho 
BLUE EFFECT.

Jak všichni příznivci 
Rodinného klubu PŘÍ-
STAV jistě vědí, působe-
ní klubu v Nádražní ulici 
bylo před prázdninami 
ukončeno. Skončilo tak 

více než rok trvající období nejistoty, kdy 
jsme již znali záměr družstva SNAHA, ma-
jitele objektu, tento prodat. Za tu dobu jsme 
v Mnichovicích prohlédli několik nabízených 

prostor k pronájmu. Některé prostory nevy-
hovovali našim provozním potřebám, většina 
převyšovala finanční možnosti naší nezisko-
vé organizace. 

Spolu s hledáním nových prostor jsme hle-
dali i nové posily do našeho týmu. Děkujeme 
všem, kteří přišli a nabídli svoje dovednosti, 
vědomosti a trochu svého vzácného času. 
Bez nových posil a změny struktury nebude-
me moci pracovat dál. 

A jak tedy dál? Nyní dojednáváme naše 
působení v nově vznikajícím prostoru, který 
bude nabízet aktivity pro dospělé, které by 
PŘÍSTAV doplnil aktivitami pro děti a rodiče 
s dětmi.  Ve městě by tak vzniklo centrum 
s celodenní nabídkou aktivit pro všechny vě-
kové kategorie.  Věříme, že toto spojení bude 
úspěšně zrealizováno a po prázdninách  
se s vámi opět potkáme. 

Za PŘÍSTAV
Lenka Bláhová

Sdružení Přístav

PŘÍSTAV po prázdninách

Regionální inzerce

Děti rostou a na půdě se hromadí 
již nepotřebné věci. Kočárky, postýl-
ky, odpichovadla či kola. Také tam 
možná najdete knížky, oblečení a jiné 
„odrostlé“ věci.

Nabídněte své půdní bohatství novým 
potenciálním majitelům. Vám se uvolní 
úložný prostor a nepotřebným kočárkem 
za pár stovek vytrhnete jiným rodičům 
pomyslný trh z paty. Využijte možnosti 
regionální inzerce na www.plac.cz. A to 
vše zdarma, bez komisních či jiných 
poplatků. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o regionální inzerci, pro kočárek přes 
ulici si snadno zajdou zájemci pěšky, 
tedy odpadá náklad za poštovné.

Za www.plac.cz
Michaela Jirásková 
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Proběhlo 23. - 24.5.2009 na zahradě 
knihovny v Mnichovicích,  za nádherné-
ho počasí,v krásném otevřeném a přitom 
chráněném prostoru velké zahrady, aby-
chom na chvíli vydechli a něco zhmot-
nili..

Sešli jsme se od miminek po babičky, bylo 
nás dohromady asi 13 dospělých a 9 dětí. 
Práci jsme začali vnitřním 
laděním kresbou uhlem 
na velké papíry kdy jsme 
poodkrývali vlastní motiva-
ce a hledali nástroje, které 
by nejlépe vyhovovali naší 
podstatě a našemu rozpo-
ložení. Pak jsme prohlíželi 
materiál, různé typy větví 
a proutí s různými vlastnost-
mi, vybrali si místo k tvorbě, 
zvolili základní silné větve 
na kostru.  A po pauze 
na oběd se pustili do díla. 

Většina účastníků zvo-
lila za své téma opravdu 
anděly, dalšími objekty 
byly strom radosti, kachna, 
domek s hlídací divoženkou, 
domeček - stan.

Vyzkoušeli jsme si tvarovat, zpracovávat 
nový materiál, znázornit a dokončit téma, 
které jsme si vybrali. Nakonec i ta kachna 
byla posvěcena svatozáří a z týpí vyrostl 
velký anděl. Andělé se tu sešli veselý aktiv
ní,taneční,ochranitelský, abstraktní s živým 
srdcem, dévovitý přírodní anděl, i minia-
turní do kapsy, všichni žehnají svému rodišti 
a některé z nich si můžete  nyní  prohlédnout  

nově jako oživení prostoru v čerstvě zrekon-
struovaném parku J.Holíka v Mnichovicích.

 Dílo se nám dařilo pře-
devším díky skvělému 
vybavení a pomůckám, 
které nám daroval náš 
PATRON RK PŘÍSTAV, 
firma  Mountfield  (el. pila, 
zahr. nůžky,  ruční pilky, 
rukavice) a ŽELEZÁŘ-
STVÍ U ROTTA (rukavice, 
drátky, hřebíky, prováz-
ky). Velice za tyto dary 
děkujeme, a také MĚSTU 
MNICHOVICE  za pro-
půjčení zahrady a zvlášť 
paní Kovaříkové za sobotní 
taneční workshop.

Přestože jsou tyto objekty 
přechodné a déle než jednu 
zimu pravděpodobně nevy-
drží, znamenají pro každé-

ho autora vyjádření radosti. Tak vypadalo i ce-
lé symposium, atmosféra svobody, spontán-
nosti, soustředěnosti a příjemného souznění. 
Těšíme se i s Vámi na příští ročník!

Rodinný klub PŘÍSTAV,  tel. 776 419 413,  
e-mail: pristav@pristav.info, www.pristav.info,

Symposiem provázela Ing.arch. V. Třebická 
-Tomanová

ANDĚLÉ Z VĚTVÍ
jaké bylo... 1.výtvarné symposium pro veřejnost v Mnichovicích

Anděl s křídly

Závěr sympózia

Víla divoženka z lesa

Zvířata kolem nás

KOČIČÍ ŽIVOT člověka - ŠMUDLA se učí lovit 
2) ŠMUDLA se učí lovit

Když se Šmudla zabydloval, učit jsem ho 
nejenom na jeho nové jméno, které získal 
díky své ušmudlané srsti při prvním kontaktu, 
ale i na jediné místo, kde bude dostávat svoji 
hostinu a taky na jeho WC – mísu, což byly 
dost důležité okolnosti. Dostal taky „obojek“ 
na krk proti klíšťatům. Byl to velmi učenlivý 

a chytrý kocourek. Naučit se tyto věci pro 
něj nebyl žádný problém. Do dvou dnů to již 
uměl bez nějakých podstatných problémů. 
Dokonce začal slyšet jenom na počáteční 
ŠŠŠŠŠŠŠŠŠ - mudlo. Jak to zaslechl, už 
upaloval domu, na svoje místečko pro hosti-
nu, ať byl, kde byl.

Přemýšlel jsem také, jak v něm vzbudit 
lovecký pud, stále to bylo ještě kotě. Přece 
jenom to je dravec-lovec a pak bude žít u ba-
ráčku, tak je taky žádoucí, aby si na „chleba“ 
nějak vydělal = tedy aby chytal myšky.

Náhodou jsem na  trhu jsem narazil na lase-
rové ukazovátko a domníval jsem se, že to by 
mohla být ta správná pomůcka na jeho výuku 
v jeho další lovecké kariéře. Tedy jsem ho 
zakoupil a mazal s tím domu.  

Hned po příchodu jsem to vyzkoušel. 
A ejhle, ono to precizně zabralo. Lítal za tím 

jako divý, poskakoval za tou malou čer-
venou tečkou na všechny možné stra-
ny, vrhal se na ní a všemožně se snažil ji 
„ulovit“. Lítal za tím skoro celé odpoledne 
a já pohodlně rozvalený v křesílku jsem ho 
proháněl po celé zahradě. 

Teprve po dlouhé době jsem ho politoval 
a tak jsem trénink lovce ukončil. Ještě se bez-
radně rozhlížel po celém okolí, kde „TO“ je, 
až pochopil, že pro dnešek je konec a pak 
se zklamaně odebral na svoje spací místečko 
a celý zbytek odpoledne a zvečera prochrápal 
jak utahaný hroch.   

autorská práva: Koukrová-Kolka Václav/
Mnichovice

ŠMUDLA se učí lovit 
p.s. pokračování příště
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Něco ohledně zdraví a stravy

Naše nezisková organizace stále rozšiřuje 
členskou základnu a hledá vstřícná „křídla“, 
pod kterými by se našly malé prostory pro 
spuštění Centra prevence SPCN a projekt 
„Vzorové město zdraví ČR“. V našem seriálu 
článků již rok používáme pojem MOSSSPCN 
(Moderní ozdravný systém stravování). Pomocí 
bližšího vysvětlení tohoto pojmu bychom rádi 
pomohli nejen dalším zájemcům o členství 
v orientaci na trhu potravinových doplňků. 
Program MOSSSPCN je zaměřen na základ 
zdraví - na správnou výživu buněk. Vyžaduje 
spolupráci s uživatelem a zpětnou kontrolu 
zdraví, kterou SPCN poskytuje. MOSSSPCN 
je postaven na poznatku, že nedostatečná 
výživa buněk způsobuje až 80% příčin všech 
civilizačních nemocí. Vysvětlení. Potrava 
obsahuje živiny, které se dělí na makroživiny 
a mikroživiny. Makroživiny - tuky, bílkoviny, 
cukry - do organizmu přivádí energii a sta-
vební materiál. Těchto složek máme v potravě 
dostatek (i když často v nesprávných pomě-
rech), takže stav tuku na českých bocích 
utěšeně narůstá. Mikroživiny mají naopak 
nepatrnou hmotnost. Rozumíme jimi vitamíny, 
minerály, stopové prvky, enzymy, flavonoidy 
a další látky, obsažené v přirozené, vyváže-
né, nepoškozené potravě. Ve srovnání s mak-
roživinami je jich jen nepatrné množství. Tyto 
mikrosložky potravy jsou však i přes svou 
malou hmotnost obzvláště důležité pro vytvá-
ření podmínek správného fungování buněk 
a tím celého organizmu. Mikroživiny například 
neobsahují energii, ale významně ovlivňují 
její uvolňování z makroživin při metabolických 
pochodech v buňkách. Mikroživiny, to je pali-
vo pro mikroelektrárny, mitochondrie v našich 
buňkách. Vlivem vyčerpání nebo znečištění 
zemědělských půd a průmyslového zpraco-
vání potravin máme k naší škodě v organiz-
mu těchto mikroživin tak málo, že můžeme 
hovořit o buněčné podvýživě. Vlivem rostoucí 
civilizační zátěže jich přitom potřebujeme 
stále víc. To má za následek trvale klesající 
regenerační schopnost a výkonnost imunit-
ního systému v obyvatelstvu. Zrada je v tom, 
že se o tuto podvýživu náš organizmus neumí 
hlásit jako u žízně nebo hladu. Proto o ní 
nevíme. Díky přizpůsobivosti našeho organiz-
mu spočívá další zrada v tom, že se dlouho 
nic neděje. Náš organizmus se léta úspěš-
ně brání, než propukne nějaká chronická 
nemoc. Brání se natolik dobře, že důležitost 
buněčné mikrovýživy mohla být v odborných 
kruzích odsunuta do pozadí a zdravotnický 
průmysl se tak může soustřeďovat na léčbu 
již vzniklých nemocí až na prvním místě. 
Všichni víme, že strava v nemocnicích se ni-
jak zvlášť neliší od běžné stravy ve veřejných 

stravovacích zařízeních nebo věznicích. Aby 
naše buňky mohly správně pracovat, musíme 
jim nejdříve dodat chybějící „palivo“. 

K bližšímu vysvětlení potřebujeme znát 
něco z historie. První, kdo stanovil již v roce 
1895 poučku, že příčiny nemocí je třeba 
hledat na úrovni buněk, byl německý vědec 
Rudolf Wirchow, označovaný dodnes za ve-
likána lékařské vědy. Tehdy však ještě nebyl 
schopen rozeznat, že hlavním důvodem 
nedostatečné funkce buněk spočívá v jejich 
nedostatečné výživě. Jeho dílo dále rozpra-
coval nositel dvou Nobelových cen bioche-
mik Linus Pauling. Jeho výzkum již dokázal 
vracet buňkám normální funkci mikrovýživo-
vými složkami a poukazoval na jejich malé 
zastoupení v běžné potravě. Tehdy však bylo 
snahou spíše jejich navyšování. Když Pauling 
dostal po šedesátce rakovinu prostaty, začal 
sám užíval denní gramová množství vitamínu 
C. Zemřel v 94 letech na přirozené opotřebe-
ní organizmu. Dnes se odborníci přou o den-
ních dávkách vitamínu C mezi desítkami 
a stovkami miligramů. Po Paulingovi převzal 
štafetu buněčné výživy jeho spolupracov-
ník Dr. Matthias Rath. Jeho „Institut buněčné 
medicíny“ v nedávné době dokončil výzkum 
dalšího kroku ve výzkumu výživy buněk. 
Zjistilo se, že není ani tak důležité megadáv-
kové navyšování jednotlivých mikrovýživo-
vých složek, jako jejich synergické vyladění. 
Pro představu synergie nám může posloužit 
například symfonický orchestr. Když budou 
hrát pouze všechny housle a ostatní nástroje 
budou zticha, pak k plnému vyznění sklad-
by (synergie) pochopitelně nijak nepomůže 
pouhé navyšování počtu houslí. Podrobně to 
vysvětluje jeho kniha „Proč zvířatům nehro-
zí infarkt a lidem ano“ (česky vyšla v roce 
2009). V ní je například vysvětlen princip 
ochrany buněk srdečního svalu a cévní stěny 
vitamínem C nebo, jak je možné, že synergie 
mikrovýživy účinky jednotlivých mikrovýživo-
vých složek nesčítá, ale násobí. 

Program MOSSSPCN má tři části:
1) Osvěta, přestože informovanost o podsta-

tě výživy buněk má zásadní význam, je 
stále nedostatečná na všech úrovních.

2) Výčet běžně dostupných zdravých a ne-
zdravých potravin. Z hlediska uchování 
zdraví potravou je to nezbytná, praktická 
a cenná informace (více na webu SPCN).

3) Nasazení doplňkové synergické mik-
rovýživy vyrobené podle nejnovějších 
poznatků. Ozdravné potraviny programu 
MOSSSPCN jsou v souladu s posledním 
výzkumem, proto nám v orientaci na trhu 
potravinových doplňků, resp. doplňků stra-

vy, či ozdravných potravin, může pomoci 
přehled jejich vlastností:

a) Ozdravné potraviny MOSSSPCN nejsou 
lékem. Slouží především pro prevenci. 
Tvoří soubor pěti synergických potra-
vin vyvinutých ve spolupráci se SPCN 
určených pro členy Sdružení. Najdeme 
zde pouze složky, které jsou přirozenou 
součástí zdravé, nepoškozené potravy. 
Nic nad to, co naše buňky potřebují pro 
svou přirozenou funkci. Nic nad to, co si 
dokážou vyrobit samy. Žádné nadstav-
bové, lékové složky nebo byliny - léčivky. 
Při tom se vychází ze zásadního poznat-
ku, že izolované vitamíny nebo minerály 
se v přírodě nikdy samostatně, odděleny 
od ostatních živin, nevyskytují (na rozdíl 
od polic v lékárnách). Každá ozdravná 
potravina MOSSSPCN má vždy stejné 
synergické složení a liší se pouze navý-
šením těch složek, které jsou důležité 
z hlediska případné nemoci (infarkt, rako-
vina, klouby, cukrovka, oslabená imuni-
ta).

b) Mají práškovou formu, vmíchávají 
se přednostně do kysaných mléčných 
výrobků, různých pokrmů, či oblíbených 
potravin. Instantní formu ani tablety nepo-
užíváme kvůli možnému nadbytečnému 
balastu.

c) Jednotlivé složky mají potravinářskou 
kvalitu s certifikátem původu, nejsou 
chemicky kontaminované. Nechybí žádné 
složky, které jsou pro organizmus každo-
denně nezbytné, nechybí složky v sou-
časné potravě nedostatkové, deficitní! 
Synergii je možné dále zvýšit podáváním 
zelené sladkovodní řasy.

d) Vždy obsahují pět základních bakterií 
mléčného kvašení, které osídlují trávicí 
systém a tvoří kvalitní střevní mikroflóru. 
Svou činností vytváří z obsahu zažíva-
cího traktu živou biomasu. Tím zajišťují 
nejvyšší možnou využitelnost živin jak 
přípravků samotných, tak ostatní potravy. 
Navíc dochází k zamezování výskytu hni-
lobných a zánětlivých procesů v zažíva-
cím traktu, k přirozené, účinné detoxikaci 
organizmu a k ochraně sliznic zažívacího 
traktu před vznikem chorobných a pře-
drakovinových změn. Důkazem je absen-
ce zápachu na WC.

 A zde jsme konečně u slíbeného vodítka 
pro orientaci na obrovském trhu potravino-
vých doplňků. Pokud se setkáváte s nabídkou 
desítek lahviček jednotlivých kvalitních vita-
mínů, minerálů, enzymů, namísto uceleného 
komplexu, víte, že je to dobré, ale není to 
ono. Pokud se setkáte s nabídkou nějakého 
čistě bylinného komplexu, ať už v tekuté nebo 

SPCN žádá, radí, informuje

Jak se vyznat v záplavě potravinových doplňků?

pokračování na další straně
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tabletované formě, víte, že se jedná vesměs 
o kvalitní přírodní bylinné preparáty. Pro při-
rozenou činnost buněk však nemají základní 
důležitost. Kromě toho všichni víme, že jed-
notlivé léčivé rostliny se na rozdíl od vitamínů 
a minerálů vyskytují v přírodě vždy odděleně. 
Navíc nejsou a nikdy nebyly přirozenou sou-
částí každodenní potravy. Používají se k léče-
ní, ne k výživě. A jestli je důležitější třešnička 
na dortu než dort samotný? To už si docela 
dobře rozhodne každý sám. Pokud potravní 
doplněk neobsahuje žádné užitečné bakte-
rie nebo naopak, obsahuje jenom bakterie 
bez další výživy, víte, že je to dobré, ale ani 

tudy cesta k plnohodnotnému zdraví nevede. 
Pokud dostanete nabídku na zaručený deto-
xikační bylinný program, proč ne? Víte však, 
že bez další navazující výživy to nemusí sta-
čit. Když Vám někdo řekne, že jeho zázračný 
potravinový doplněk stačí vzít jednorázově 
nebo jednou za rok, víte, že to také není ono. 
Správnou výživu potřebujeme trvale, průběž-
ně. Proto zde nemůžeme ani hovořit o žádné 
návykovosti. Nejen členy SPCN proto žádáme, 
aby dobře zvažovali nákup cizích potravino-
vých doplňků (zejména těch prodávaných 
„letecky“), ptali se na jejich princip činnosti, 
složení a synergii podle posledních výzkumů. 

Zveme Vás na osobní konzultace a před-
nášky vždy poslední středu v měsíci v salonku 
MNICHOVICKÁ KRČMA V MNICHOVICÍCH 
a poslední pátek v měsíci v učebně 
KULTURNÍHO STŘEDISKA U LABUTĚ 
V ŘÍČANECH, vždy v 18.30 hod. Vzhledem 
k zájmu je nutné se na konzultaci i na veřej-
nou přednášku nejprve předem objednat tele-
fonicky nebo elektronicky. Doporučuje odborný 
tým SPCN.

Ing. V. Tomek
e-mail: vtomek@atlas.cz,  

www.spcn.cz, tel. 603 460 424

Z vašich dopisů

Vážený pane Dobrý, 

pod dojmy z událostí posledních dnů mi to 
nedá a musím reagovat na váš článek, zve-
řejněný v č. 4/2009 ŽM. Vadí vám vykácené 
stromy podle trati, podle silnic, megaloman-
ské sloupy s jakýmsi drátem... 

Jistě, žádný rozumný člověk nemůže sou-
hlasit s bezdůvodným kácením vzrostlých, 
zdravých stromů. Ale každá mince má dvě 
strany. Myslím si, že v dnešní době nejde 
jen tak si vzpomenout a jít kácet strom. 
K tomu se dnes odváží již jen zoufalci, kteří 
jsou přerostlými stromy obtěžováni, leckdy 
i ohroženi, ale jejich volání po nápravě bývá 
často umlčeno ochranáři z různých spolků či 
hnutí. Jejich obrana pokaždé není na místě 
a bohužel občas ani odborná. 

Každý strom, stejně jako vše živé na této 
planetě, prochází různými stupni vývoje. Vše 
čeká to stejné. Zrod, vývoj, čas dospělosti, 
stáří a skon. Na tom sotva co kdokoliv změní. 
Ani u stromů ne. 

Možná by bylo dobré zamyslet se, kdo 
stromy kdy sázel a k jakému účelu. Stromy 
podél cest sázeli naši dědové a pradědové 
v době, kdy na silnici nebylo až tak běžné 
vidět automobil. To jsou zbytky alejí, větši-
nou ovocných stromů, třešní, jabloní, hrušní 
a dalších. Že dnes jsou tyto stromy napros-
to nevhodné uzná leckdo. Jednak většinou 
bývají přestárlé, nemocné, proschlé a jsou 
napadené různými houbami, např. hrušně při 
silnici do Strančic trpí rzí hrušňovou. Jejich 
ovoce je v podstatě nepoživatelné, takže 
jediný efekt z něj bývá, pokud se urodí, jen 
znečištěná a méně bezpečná cesta. Navíc 
tyto stromy rostou většinou hned na krajnici, 
tedy na naprosto nevhodném místě. 

Později podél cest vysazovali stromy naši 
otcové a dědové. To již nebyly ovocné stromy. 
Vysazovala se bříza, jasan, jeřabina, vidět 
můžeme i vlašský ořech, jírovec, javor a dal-
ší. V té době se již se zohledňoval provoz 
a stromy se vysazovaly většinou dál od ko-
munikace. Ale ani tyto stromy nebudou žít 
věčně, i když mnohé z nich jsou schopné 
přežít mnoho generací lidí. Tyto stromy ale 
rozhodně není vhodné pro jejich mohutnost 
a náročnost na ošetření sázet podél cest. 

Jsem přesvědčena, že je nutné tuto situaci 
řešit a staré a přerostlé stromy, byť s těž-
kým srdcem nahradit vhodnější zelení. Věřte, 
že jediný zachráněný lidský život stojí za po-
ražený strom. Naši dendrologové již vytipo-
vali vhodné dřeviny, které nebudou přerůstat 
a tedy ani nebudou nikoho ohrožovat. Navíc 
budou i lépe snášet současné zamoření půdy 
kolem cest, které provoz na komunikacích 
nutně způsobuje. 

Vážený pane, toto je úkol pro nastupující 
generaci. Nestačí jen chránit za každou cenu 
to, co nám zanechali dědové a otcové. Je 
nutné též něco udělat, aby bylo co dalším 
generacím předávat. Například - oboustran-
ná alej bříz při silnici z Konopiště nad obcí 
Václavice. Původní alej, která byla vysázena 
nejméně před 50-ti lety při okraji komunikace 
je nahrazována novou, vysázenou v bezpeč-
né vzdálenosti od komunikace a to opět bří-
zami. Stará alej je postupně kácena. Myslím, 
že toto je ukázkové řešení. Jistě i tomu, kdo 
toto  navrhl bylo původní aleje líto, ale naštěs-
tí zvítězil zdravý rozum. Pro mne je to příklad 
hodný následování. 

Souhlasím s panem Zdeňkem Svěrákem, 
je nutné ty krásné kouty přírody, které nám 
ještě zbyly chránit. Stejně tak je ale nutné 
dívat se, jak to dělali naši otcové a dědové, 
naslouchat jejich rad a chovat se k přírodě 
tak, jak to uměli oni. A to ve všech směrech. 
Žádný z nich nezavážel lesy odpadky, stromy 
bez pečlivého uvážení a výběru nekáceli, 
aniž by zároveň nevysazovali nové. V lese 
nenechávali soušky a stromy napadené 
škůdci, pečlivě se starali o každý potůček, 
aby voda mohla volně odtékat a nedochá-
zelo tak ke zbytečnému podmáčení, či erozi 
půdy.  Nezalévali obrovské plochy betonem 
a asfaltem, jen aby bylo ještě víc parkova-
cích míst, kvalitní pole nezastavěli domy, 
velkosklady, vynález kotlů na spalování obilí 
by nejspíš považovali za smrtelný hřích a ne-
činili spoustu dalších prohřešků proti příro-
dě, které s lehkým srdcem a s alibistickým 
heslem „Pokrok nezastavíš“ činíme dnes my. 
A pokud by kupčili s emisními povolenkami, 
jistě by tento jidášský peníz alespoň velice 
uvážlivě investovali zpět k obnově poničené 
přírody, či na výzkum a vědu, nebo na stavby 

čističek odpadních vod, zkrátka na cokoliv, 
co by bylo prospěšné všem, přírodě však 
v prvé řadě. 

Nyní ke stromům podle trati (a teď zcela 
úmyslně opomíjím hlohy na mnichovické 
zastávce, neboť neznám důvod jejich vyká-
cení). Jedná se o náletové dřeviny, převážně 
akáty. Ať jsou mi jakkoliv milé, musím kon-
statovat, že na těchto místech jsou naprosto 
nevhodné.

Uvádíte, že jezdíte z Mnichovic vlakem. 
Tak to máte štěstí, že zde jsou stromy podle 
trati již vykácené. Vyhnulo se vám tedy velmi 
nepříjemné cestování, které v poslední době 
museli podstoupit ti cestující, kteří měli tu 
smůlu, že na jimi používané tratě popadali 
stromy. A to nemluvím o štěstí, které se jim 
dostalo v případě, že se vše obešlo bez zra-
nění. Vážený pane, všiml jste si v jak špatném 
stavu se stromy podél tratí, ale i mimo nich, 
nacházejí? Jmenovitě akáty? Nemusíte  proto 
jezdit daleko. Vidět to lze již na této trati. Akáty 
jsou proschlé, evidentně napadené nějakým 
škůdcem či chorobou. Při trati Praha-Beroun 
je to zvlášť patrné. Nemyslím si, že jim bude 
stačit k ochraně pouze brojení proti jejich 
kácení. To, že se stromy podle železniční trati 
kácí, rozhodně není „geniální“ předpis kohosi 
z ČD. Je to nezbytná nutnost pro bezpečnost 
provozu a nás cestujících, jak nám potvrzují 
zprávy z našich tratí po každém větším větru. 
Pokud na této trati sledujete vývoj stavebních 
prací, musíte uznat, že kácení stromů podél 
trati je velmi šetrné a ohleduplné. Je káceno 
pouze to, co je nezbytně nutné. 

A ještě jednu maličkost si neodpustím. Jen 
na vysvětlenou. Ony vámi zmiňované mega-
lomanské sloupy s jakýmsi drátem na zdejší 
zastávce musely být vztyčeny. Jinak byste 
odtud asi těžko odjel. Na páru se jezdí již 
jen svátečně a elektrický proud dosud nikdo 
jinak než dráty, zatím přepravovat neumí. 
Takže tak. 

Co se týče vašich obav o spíše nezá-
jmu mnichovických občanů o zeleň a přírodu 
vůbec, mohl byste využít čekání na vlak 
na místní zastávce k tomu, abyste se dob-
ře rozhlédl po okolí. Budete muset uznat, 
že již pouhým pohledem je patrné, že zeleň 
zde rozhodně netrpí nezájmem, či dokonce 
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svévolným ničením. V ŽM se můžete dočíst 
o aktivitách místních občanů, které jsou 
směřovány k ochraně životního prostředí. 

Mgr. Alena Hybešová začíná s výchovou 
k ochraně životního prostředí již u svých 
žáčků ve zdejší MŠ pro ně velmi poutavou 

formou. Ve stejném duchu s většími dětmi 
pokračuje i Mgr. Marcela Erbeková na zdejší 
ZŠ. Když ve stejném duchu bude pokračo-
vat výchova i v rodinách, pak se nemusíme 
o budoucnost přírody obávat.

Přeji vám,abyste dětem dokázal vždy 
vysvětlit proč se někdy musí strom kácet 
a jak a kde je nutné s rozvahou a ohledem 
vysazovat stromy nové. 

M. Mládková
Mnichovice

Před pár týdny jsme si vyzvedli na poště 
(stejně jako mnoho dalších mladých rodin) 
doporučený dopis. Měl stručné znění: Váš 
syn nebyl přijat k předškolnímu vzdělává-
ní od školního roku 2009/2010 z důvodu 
nedostatečného počtu volných míst v ma-
teřské škole v Mnichovicích…

Trochu jsme s tím počítali, a tak s téměř 
ročním předstihem jsme s ohledem k vzdá-
lenosti kontaktovali téměř všechny školky 
v Praze, které byly alespoň rozumně dostup-
né z Mnichovic. V Praze by i místa byla, ale 
vážou je na místní děti a z přidružených obcí 
- tím hůře z Mnichovic děti přijímat nemo-
hou… Po nemalém úsilí se nám syna podaři-
lo přeci jen v Praze umístit.

Na rozdíl od jiných rodin má naše rodina 
k dispozici pouze jednu babičku. Ta ještě 
není v důchodu a její bydliště je od našeho 
značně vzdáleno. Marně jsme ve školkách 
(zejména v té mnichovické) vysvětlovali, 
že jsme v kritické situaci. Manželce končila 
mateřská, zaměstnavatel na ni požadoval 
návrat, v opačném případě nechtěl garanto-
vat podržení její pracovní pozice.

Nepomohlo nic. Zachránila nás až Praha. 
Postarali se o nás tam, kde nebydlíme. Tam 
kde na nás obec bere příspěvky od státu 
nám řekli litujeme. Uvědomil jsem si, že je 

to vlastně poprvé, co jsem jako občan 
od obce s něčím potřeboval opravdu pomo-
ci, ale bohužel...občane pomož si sám. 
V Mnichovicích žije náš rod již téměř 100 let, 
přesto náš syn musí složitě dojíždět do škol-
ky jinam. Bude vyrůstat s jinými kamará-
dy a až půjde v Mnichovicích do školy, byť 
starousedlík, bude ve škole pro kamarády 
nový.

Doteď nechápu proč námi volení zástupci 
nebyli schopni počítat s populační explozí 
silných ročníků ze sedmdesátých let a hro-
madně rušili místa ve školkách, případně 
operativně nezajistili nová.  V Mnichovicích 
se přistavují stále nové domy včetně velkých 
bytových. Ty domy nepřistavují ani nekupují 
občané v důchodovém věku, většinou se jed-
ná o mladé lidi, kteří zde zakládají rodiny. Co 
dělá obec pro navýšení míst ve školkách? 
Obávám se, že pokud se dostaví nějaké ty 
třídy, bude to v době, kdy porodnost opadne 
a zastupitelstvo bude překvapeno řešit co 
s prázdnými třídami… 

Obdobná situace nastane, až dnešní 
děti dorostou do školního věku. Vždyť obec 
má k dispozici údaje o občanech, kteří žijí 
v Mnichovicích včetně těch nově naroze-
ných… Všechno nejde svádět na minulá 
zastupitelstva. 

Další věcí je, že se dnes absolutně nerozli-
šuje mezi dětmi, které ve školce stráví pouze 
pár hodin a dětmi, kteří by ve školce byly celý 
den. Řada maminek je na mateřské s kojenci 
doma a odrostlejší dítě má ve školce. To si 
často po obědě bere domů, když si doma 
v klidu obstará to své. Vedle toho jsou tu rodi-
če, kteří jsou oba od rána do pozdního odpo-
ledne v zaměstnání (často ještě dojíždějí 
do Prahy), ale pro jejich dítě je již ve školce 
nedostatečný počet míst… To mi připadá 
značně nesystémové řešení a s ohledem 
na současnou krizi s místy ve školkách i těž-
ko uvěřitelné. 

Jako špatný vtip pak považuji doporučení 
školky obrátit se na nějaké podobné avšak 
soukromé zařízení, kde si však za každou 
službu nechají velmi tvrdě platit. Na to naše 
rodina zatížená hypotékou zkrátka nemá 
finanční prostředky a jsem si jist, že je to pří-
pad i většiny ostatních mladých rodin. 

Apeluji na všechny, kteří mají podobný pro-
blém, a kterým se také nepodařilo umístit své 
děti do školky aby stejně jako já žádali po ob-
ci vysvětlení, jak naše zastupitelstvo hodlá 
tuto krizi konkrétně řešit a to v rámci rozum-
ného časového období, tak aby se změna 
k lepšímu týkala i nás. 

Ondřej Pátek

Co dělá obec pro své trvale přihlášené občany s malými dětmi?

Ze života řím-
skokatolické mni-
chovické farnosti

19. 6. 2009 začí-
ná Rok kněží. Je 
to v souvislosti 

se 150. výročím úmrtí svatého faráře arské-
ho. Svatý Jan Maria Vianney se narodil 8. 
května 1786 v obci Dardilly u Lyonu. Vyrůstal 
v době francouzské revoluce. S náboženskými 
pravdami se mohl seznamovat pouze v rodině 
nebo neveřejným způsobem. Číst a psát se za-
čal učit až v 17 letech. Pod vedením faráře 
z blízké farnosti Ecully se připravoval na kněž-
ství a po vysvěcení na kněze v grenobelském 
semináři (1815) u něho začal působit jako 
kaplan. V roce 1818 mu byla svěřena zane-
dbaná venkovská farnost v Arsu. Jeho upřím-
ná zbožnost a horlivá láska k duším ji doká-
zaly proměnit v ohnisko náboženského života. 

Nebyl teologem ani řečníkem, většinu času 
strávil ve zpovědnici a  před svatostánkem. 
Ročně za ním přicházelo do Arsu až 100 000 
lidí. Toužil po řeholním životě, ale z poslušnosti 
zůstal ve své farnosti až do smrti (4. 8. 1859). 
V roce 1925 byl prohlášen za svatého a  v  ro-
ce 1929 za patrona kněží v duchovní správě. 

Když se řekne kněz, co se nám vybaví? 
Možná si někdo vzpomene, že jej kněz pokřtil 
nebo že jej též učil náboženství, někdo měl 
svatbu v kostele apod. Každý kněz působí v ur-
čité farnosti. Mnichovická farnost se od 1. 
7. 2009 rozroste. Budou zrušeny farnosti 
Ondřejov a Chocerady a spojí se s mnichovic-
kou farností. A tak kněz, když má v neděli mši 
sv. za celou farnost, bude ji mít za lidi, kteří 
bydlí od Strančic až po vesnice za Chocerady. 
Ale i lidé na dovolené či víkendu v naší farnosti 
jsou vítáni. 

Bůh mluví k nám i mlčky, beze slov skrze 
své dílo, v tichu lesa, při obdivu rozkvetlé 

zahrady, louky, při pohledu na hvězdnatou 
oblohu či na veliké moře. Zvláště k nám ale 
promlouvá skrze Písmo svaté ve mši svaté. 
Kněz má za úkol svěřený lid s Písmem sva-
tým seznamovat a vést jej k nebi. Zvláště 
milá je práce s dětmi, i když ne vždy snadná. 
Po prázdninách, dá-li Pán Bůh, opět bude 
pokračovat náboženství. Letos v červnu bylo 
6 dětí u 1. svatého přijímání. Svaté přijímá-
ní, to je to nejsilnější a nejkrásnější spojení 
s Kristem.

Kéž v naší farnosti, která se rozrůstá na km2, 
též roste touha po vyšším životě a nespokoju-
jeme se jen se životem pozemským, který 
jednou skončí.

O prázdninách bude pravidelný pořad 
bohoslužeb oznamován na vývěskách 
kostelů.

 P. Ivan Kudláček
farář mnichovicko-hrusické farnosti

Naše církve

Ze života římskokatolické mnichovické farnosti
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Sport

Zasloužený postup!
Družstvu žáků vedeného trenérem 

Tomášem Bartákem se podařilo po vynikající 
jarní části vybojovat postup do vyšší soutěže 
do okresního přeboru žáků. Tento postup 
v minulých dvou letech žákům unikl vždy 
o vlásek. Svoji kvalitu družstvo prokázalo již 
v zimní přestávce, kdy se dvakrát zúčast-
nilo halového turnaje v Říčanech a dvakrát 
zvítězilo. Potěšilo zejména to, že družstvo 
dokázalo porazit družstva žáků z Prahy a při 
prvním turnaji i favorita turnaje -kombinované 
posílené družstvo Babic. V jarní části soutě-
že zůstali žáci nepokořeni a všech 8 utkání 
vyhráli. 

Klíčovými zápasy byly - domácí vítězství 
nad Struhařovem v poměru 10 : 0 a nad 
největším soupeřem družstvem Kostelce nad 
Černými Lesy v poměru 4 : 3 a výhra v Mu-
kařově 2 : 1.

Celkově družstvo získalo 42 bodů, vstře-
lilo 134 branek a jen 15 branek obdrželo.

Nejlepším střelcem je Michal Šimáček 
se 42 vstřelenými brankami. Na dalších mís-

tech jsou pak Martin Veselý s 29 brankami 
a Tomáš Peška s 15 brankami. Sezóna byla 
ukončena za krásného slunečného odpo-
ledne dne 13.6.2009 zápasem mezi chlapci 

a jejich rodiči. Chlapci vyhráli poměrem 6 : 2.
Poté převzali z rukou trenéra postupová trič-
ka.

Bc. Jaroslav Šimáček

Úspěšné družstvo žáků a žákyň s trenéry a dalšími lidmi

Pozemní hokej – mládežnické soutěže
Starší žákyně: holky hrající pod hlavič-

kou Pragy vyhrály svou soutěž. V závěru se si-
ce potýkaly se značnou marodkou, a i když 
poslední zápasy prohrály, byly po celou sezó-
nu nejlepším družstvem ve své kategorii. 

Starší žáci: podobný případ – 7 našich 
žáků hraje za oddíl z Hostivaře, který obsadil 
3. místo ve své kategorii a vypadá to, že tato 
spolupráce bude pokračovat i dál. 

Mladší žáci: mladší žáci se na jaře zúčast-
nili pouze 3 turnajů. Ale v těch herně vůbec 

nezklamali a vedli si přes svůj věkový handicap 
velmi slušně. Vždyť jen 3 z nich jsou skutečně 
mladší žáci, zbytek je přípravka. Například 
na posledním turnaji ve Kbelích prohráli s poz-
dějším vítězem Slavií Praha 0:1 a s vítězem 
Presidentského poháru Bohemians 1:2

Mladší žákyně: v této kategorii se udála 
masivní generační výměna a nové hráčky 
zatím nedosahují nejlepších výkonů. Ale příš-
tí sezónu to bude lepší. Příští sezónu totiž 
ty nejstarší od našich konkurentek odejdou 
a pro nás bude snazší dávat góly.

Přípravka:  na posledním turnaji přípra-
vek v Mnichovicích jsme postavili 3 družstva. 
Pro to čtvrté nebylo brankářské vybavení, 
protože týden před tím nějaký hlupák vykradl 
kabiny a sebral mj. 2 sady betonů pro děti 
včetně dvou brankářských přileb. V každé 
tašce byl materiál za cca 30 tisíc korun, který 
je tomu člověku na nic! 

Naše družstva v tomto turnaji nakonec 
obsadila 2,3 a páté místo ze sedmi druž-
stev. 

Mirek Vodenka

Ženy I. 2009
TABULKA

pořadí mužstvo zápasy vyhrané remízy prohrané góly vstřelené góly obdržené body

1. Mnichovice 16 14 1 1 71 12 43

2. Bohemians B 16 8 0 8 30 39 24

3. Slavia B 16 6 4 6 41 37 22

4. Litice 16 6 2 8 28 42 20

5. Kadaň 16 1 3 12 19 59 6

Takto vypadá konečná tabulka I. ligy žen. 
A i když dámy poslední utkání prohrály 0:1 
prokázaly, že do extraligy patří. Konečně – 
postup si zajistily prakticky už na podzim.

Teď ještě přesvědčit je, že jen dobrá techni-
ka nestačí. V extralize totiž daleko více záleží 
na fyzické kondici. Také s trenérem je to pořád 
špatné. Několik typů jsme měli, ale všichni 

odřekli.  Ale překážky jsou od toho, abychom 
je překonávali. Snad dokážeme, že Mnichovi-
ce hrají i v ženách špičkový pozemák.

Mirek Vodenka
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Reklamy

Inzerce v Životě Mnichovic
Od 1. 1. 2007 jsou podmínky (rozměry a cena) pro inzerci v ŽM následující

Celá strana A4 3.000 Kč, rozměr 205×255 mm
½ strany A4 1.500 Kč, rozměr 205×124 mm
¼ strany A 700 Kč, rozměr 99,5×124 mm
1/8 strany A4 350 Kč, rozměr 99,5×60 mm

Redakce ŽM neprovádí jazykovou korekturu nebo grafickou úpravu a ani případné další úpravy zaslaných 
reklam (za jejich kvalitu a úroveň ručí jejich zadavatelé). 

Předplatné není stanoveno se slevou. 
Návrhy posílejte ve formátu WORD, JPG nebo TIF (ve výše uvedených rozměrech) na adresu: 

podatelna@mnichovice.info 
(vyřizuje MěÚ Mnichovice pí Kuklová, Tel.: 323 666 307)

Hrajeme o 3. místo
Před 25 lety naposledy získali mnichovič-

tí pánové medaili. Byl to bronz a za něj jako 
za odměnu jsme tehdy mohli vycestovat 
až na Sicílii. Od té doby jsme vybojovali 
spoustu sezón, kdy se hrálo jak o čtvrtá 
místa, tak i o sestup.

Letos však naše družstvo mužů konečně 
dokázalo, že umí nejen pozlobit favority, ale 
dokáže hrát výborný hokej celou sezónu.

Hrajeme o třetí místo v extralize! 
V konečné tabulce skončili naši borci 
na čtvrtém místě. Za celou sezónu však 
jako jediní dokázali sebrat body dnes již 
mistrovské Slavii.

V semifinále jsme favorizované Slavii 
Praha podlehli ve dvou zápasech a čekal 
nás boj o bronz. Ten nezačal dobře, proto-
že ač jsme na domácím hřišti byli výrazně 

lepší, prohráli jsme gólem z poslední vteři-
ny zápasu 1:2! 

V sobotu se ale v Hradci štěstí přiklonila 
k nám a pánové 1:0 vyhráli.

Třetí – a rozhodující – zápas se hraje 
v sobotu 27. 6. od 12 hodin v Hradci. Držte 
nám, prosím, palce!

Mirek Vodenka

Složitá situace před brankou

A je tam

Sprint

Souboj o míček

Opět souboj o míček

Odpálím míček
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Zajištěno občerstvení • obědy • vinárna
Bohatý program pro rodiny s dětmi, výstava miniatur hradů a zámků, 

pohádková země, peklo, projížďka historickým vozidlem.
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PROGRAM ČERVENEC 2009

 4. 7. 10.00 – 16.00 III. ročník – tenisový turnaj RKO

 11. 7. 10.00 – 14.00 Mini tenis, baby tenis – turnaj
  20.00 PANGEA BEATLES – koncert

 13. 7. – 17. 7.  Prázdninový program s hlídáním dětí
   Fotbalový kemp

 18. 7. 10.00 – 16.00 III. ročník – tenisový turnaj ALKOM
  20.30 – 22.30 8 ŽEN – divadelní představení

 25. 7. 9.30 Volejbal – turnaj
  10.00 – 18.00 HISTORICKÉ SLAVNOSTI Mračení
   velká šermířská muzikálová bitva, jarmark

 27. 7. – 31. 7.  Prázdninový program s hlídáním dětí

PROGRAM SRPEN 2009

 8. 8.           9.00 Tenisový turnaj čtyřhra
  Country f estival

 15. 8. Pohádkové odpoledne na zámku 
  Berchtold

 17. 8. – 21. 8. Prázdniny 09 – sportovní, zábavné a 
 24. 8. – 28. 8. naučné programy pro děti od 6 do 12 let

 29. 8. Tenisový turnaj v kostýmech
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Landie, s.r.o.
Orlická 2188, 251 01 Říčany | www.landie.cz

Rozhodujete se, které mateřské škole svěřit Vaše dítě?
Chcete Vašemu dítěti kromě  všeobecného  rozvoje osobnosti dopřát pohybový rozvoj již  
v předškolním věku? Jsme soukromá mateřská škola zdravého životního stylu, zaměřená 
zejména na  VŠEOBECNÝ ROZVOJ POHYBU a ZDRAVOU VÝŽIVU.
Přijímáme děti ve věku od 2,5 do 6 let.

Nabízíme
odbornou péči, prostřednictvím zkušených pedagogů a instruktorů
celoroční provoz včetně prázdnin, Po - Pá, 7:30 - 17:30
všeobecnou pohybovou průpravu k letním a zimním sportům
výtvarnou, dramatickou a hudební výchovu (hra na flétnu)
anglický jazyk vedený rodilým mluvčím
bohatý program, výlety (celoroční vstupné do Zoo)
zdravé, vyvážené stravování z vlastní kuchyně
pravidelný pitný režim
individuální přístup
klidné prostředí

Přijďte se k nám podívat, přijímáme děti v průběhu celého roku!
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Vypracuji a zajistím
Projekty  (rodinné domky, chaty, garáže, rekonstrukce, 

nástavby, přístavby ad.)

Stavební dozor (dodržování projektu a technologických 
postupů, kontrola kalkulace cen, prostavěnosti ad.)

Inženýring (zajištění ohlášení stavby, územního rozhodnutí, 
stavebního povolení, kolaudačního souhlasu ad.)

Ing. Roman Chvojka autorizovaný inženýr
Tel.775209459 e-mail:roman.chvojka@remin.cz

Pro firmy
Projekty pozemních staveb (bytové domy, skladové a výrob-

ní objekty, rekonstrukce ad.)
Technický dozor investora

Inženýring

V oblasti požární ochrany vypracování požární doku-
mentace (požární řád, požární poplachové směrnice ad.)

Školení vedoucích pracovníků i zaměstnanců
Pomoc s organizací a vyhodnocením cvičných 

požárních poplachů ad.

RCY spol. s r.o. 
Ing. Roman Chvojka – jednatel

Tel.775209459 e-mail:roman.chvojka@remin.cz

Železářství Mnich u kostela

Rozšiřuje prodej
- železářského zboží a

základního elektroinstalačního materiálu

Provádí
zhotovení kopie klíčů vložkových, dozických a obyčejných

Dále provádí kopírování dokumentů

Tisk dokumentů z přinesených nosičů

Laminování dokumentů (vše do formátu A3)
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PÉČE O RUCE A NOHY

* PEDIKURA

* MANIKURA

* P – SHINE

* PARAFÍNOVÉ ZÁBALY

* DEPILACE

Tel.: 607 822 991
M. Vávrová

Husova 682 , Mnichovice

Cestovní agentura Mnichovice:
Za teploučkem do jižních zemí:

Léto a čas dovolených – denně Pobyty na Poslední chvíli do Špa-
nělska, Itálie, Chorvatska, Řecka, Kypru, Turecka, Bulharska, 

Egypta, Tunisu
Krásné pobyty u vody a v horách v tuzemsku, Slovensku, Rakousku

Termální areály v Maďarsku
Poznávací zájezdy po Evropě 

=Přijďte si vybrat =
Prodej: CESTOVNÍ AGENTURA V.Mikolášová MNICHOVICE

ÚTERÝ - PÁTEK  10.00 – 12.00  a 14.00 – 17.00 hod.
SOBOTA 9.30 – 12.00 hod.

Telefon/fax 323 640 505 mobil: 602 280 943
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KÁMEN – prodej přírodního kamene
andezit, rula, vápenec, pískovec, břidlice,žula, mramor

pro použití:
v in v  interiéru  a exteriéru    – na dlažby, obklady, zdění
v  zahradní  architektuře – kusové a dekorativní             
                                             kameny, valouny štěrky, šlapáky
Prodejna:        
Všechromy, u dálnice D1, exit 15
silnice směr Velké Popovice, cca 250 m od dálnice

tel.724548233              www.kamenkonrad.cz

KÁMEN – prodej přírodního kamene
andezit, rula, vápenec, pískovec, břidlice,žula, mramor

pro použití:
v in v  interiéru  a exteriéru    – na dlažby, obklady, zdění
v  zahradní  architektuře – kusové a dekorativní             
                                             kameny, valouny štěrky, šlapáky
Prodejna:       
Všechromy, u dálnice D1, exit 15
silnice směr Velké Popovice, cca 250 m od dálnice

tel.724548233              www.kamenkonrad.cz
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Prodáváme krásný slunný byt 2+KK 
45 m2  s  otev�eným  výhledem  na 
Mnichovice.   Byt se nachází v ulici 
Husova 300 m od areálu Šibeni�ní
vrch.
Cena: 2mil. 300 tisíc K�
Kontakt: 733 149 060 

ZPROST�EDKUJI  VÁM  ÚV�R
POMOHU  S VY�EŠENÍM
VAŠÍ EXEKUCE 
ODDLUŽÍM A P�ÚV�RUJI.

Veškeré konzultace zdarma 

Tel.: 607 373 735 

Využijte střechu vašeho domu k umístění SOLÁRNÍCH PANELŮ 
a vyrábějte elektrickou energii. STÁT GARANTUJE JEJÍ VÝKUP 
ZA VÝHODNÉ CENY!

Klientům poskytujeme:
�� ������������������������������������������������������������������
�� ������������������������
�� ��������������������������������
�� ������������������

Rádi se s vámi osobně setkáme.

Využijte střechu vašeho domu k umístění SOLÁRNÍCH PANELŮ 
a vyrábějte elektrickou energii. STÁT GARANTUJE JEJÍ VÝKUP 

Šetřete za elektřinu, 

vyrábějte ji sami!

SolGen s.r.o.
������ ����������������
� ����������������
� ����������������
������������������������
www.solgen.cz

�������������������������������������������

Inzerat_SolGen_148x105.indd   1 19.6.2009   10:20:25



5 – 6/2009

35

Dodatky

Harmonogram prací 2009 IV. tranzitní koridor
úsek Benešov - Strančice

od do dnů úsek  stav

17. 3. 14. 7. 120 Čerčany liché koleje probíhá

17. 3. 31. 3. 15 Čerčany-Týnec vložení výh.8,9,10,, propojení do depa, 
provizorní nást. u 9. SK dokončeno

17. 3. 14. 7. 120 Pyšely-Čerčany 1.TK vč. mostu přes Sázavu probíhá

17. 4. 18. 6. 63 Senohraby-Mirošovice 2. traťová kolej dokončeno

23. 6. 20. 8. 59 Mirošovice-Strančice 2. traťová kolej
25. 6. 14. 7. 20 Čerčany aktivace SZZ ESA11 liché koleje

26. 6. 29. 6.  Benešov-Čerčany v obou kolejích aktivace autobloku (EAB)

29 .6. 03. 7.  Čerčany-Senohraby v obou kolejích aktivace autobloku (EAB)  

15. 7. 21. 7. 7 Čerčany propojení 1.TK pražské zhlaví, 
výluka 1.a 2.SK

21. 7. 04. 8. 15 Čerčany-Hvězdonice vložení výh.15, 6.SK, nástupiště směr 
Hvězdonice

21. 7. 19. 11. 122 Čerčany-Pyšely 2.TK vč.mostu přes Sázavu

21. 7. 19. 11. 122 Čerčany sudé koleje

20. 8. 15. 10. 57 Strančice-Mirošovice 1. traťová kolej
15. 10. 22. 10. 8 Strančice-Senohraby snesení Odb.Mirošovice v 1.TK
23. 10. 27. 10. 5 Senohraby-Strančice snesení Odb.Mirošovice v 2.TK
27. 10. 02. 11. Senohraby-Strančice v obou kolejích aktivace autobloku (EAB)
12. 11 19. 11. 6 Čerčany dokončení aktivace SZZ ESA11

20. 11. 04. 12. 15 Pyšely-Senohraby výstavba opěrné zdi u 2.TK

Červeně jsou vyznačeny práce, které se týkají Mnichovic.
Vysvětlivky: SK - staniční kolej    TK - traťová kolej    SZZ - staniční zabezpečovací zařízení    ESA11 - typ zařízení

Mirek Kroupa
www.4.koridor.cz 

Společenská kronika

www.4.koridor.cz 

V sobotu 8. srpna 2009 ve 20.00 pořádá Obecní úřad v Hru-
sicích koncert s názvem „Hudební léto v Hrusicích II“. 
V pořadí již po jedenácté se představí v různých obměnách 
zpěváci ND a HDK v Praze. Návštěvníci tohoto srpnového
koncertu se mohou těšit na ukázky z operet a muzikálů. 
Například „Polská krev“, „Carmen“, Hofmannovy povídky“ 
a další. A jaké bude obsazení: Liana Sass-soprán (sólist-
ka Vídeňské opery), v současné době studuje roli Heleny 
v HDK v nově uvedené operetě „Polská krev“, a roli Mařen-

ky v „Prodané nevěstě“ v opeře v Ústí nad Labem, Simo-
na Bursová-soprán, členka ND, Peter Strenáčik, HDK-bas, 
vystupuje v roli José v muzikálu „Carmen, a bude koncert 
současně moderovat, Sára Bukowská-klavír, sbormistryně 
HDK. Vstupné dospělí 60,-Kč, děti zdarma. Srdečně zve 
Obecní úřad v Hrusicích.

L. Tesařík 
Starosta Hrusic

„Rodina Stejskalova děkuje touto cestou všem, kteří nám vyslovili lítost a upřimnou 
soustrast a přišli se naposledy rozloučit s naší milovanou paní 

Zdeňkou Stejskalovou“.
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Naši jubilanti nad 70 let

Raus Stanislav
Mašek Václav

Vrabcová Jaroslava
Podholová Slavomila

Skála František
Kratochvílová Marie
Šimáčková Růžena

Marečková Eva
Barták Oldřich

Martínková Jiřina
Čížek Oldřich

Horáčková Anna
Rodová Emílie
Polesná Alena

Rodová Milena
Springerová Danuše
Tichovský Antonín
Pařízková Jarmila

Povejšil Jiří 
Bezděková Helena
Svoboda Antonín

Stejskal Alois
Nováková Marie

Štorc Karel
Kačínov á Hana

Coňk Jiří

červen

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Starosta města 
Ing. Petr Schneider spolu 

s tajemnicí MěÚ paní 
Miroslavou Vojtíškovou 

poblahopřáli těmto našim 
spoluobčanům k jejich 

devadesátinám

osmdesátinám

Vítání  nových občánků 
města Mnichovice   

Dne 19. 5. 2009 v 10.00 hod. a 10.30 hod. 
se v obřadní síni Městského úřadu v Mnicho-
vicích konala slavnostní přivítání 21 nových 
občánků města Mnichovice. Nové občánky 
slavnostně přivítal starosta města Ing. Petr 
Schneider a  každý nový občánek obdržel  
plyšovou hračku „Kocourka Mikeše“.  

Na úvod vítání občánků nechybělo ani 
kulturní vystoupení dětí z Mateřské školy 
v Mnichovicích. Děti z MŠ novým  občán-
kům a přítomným  zazpívaly a přednesly 
básničky.   

Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice 

Všechny fotky zhotovila Lucie Přindišová 

Starosta města Ing P. Schneider a tajemni-
cí MěÚ paní M. Vojtíškovou spolu s dětmi 
z mateřské školky vítají nové občánky 

Blahopřání novému občánku a rodičům od 
starosty města Ing. P. Schneidera a tajem-
nice MěÚ  pani M. Vojtíškové, která předává 
kocoura Mikeše

Zpívá malá Rovenská Pohled do sálu na nové občánky s jejich rodiči

Holubová Jana
Albrechtová Vladimíra
Matějovský Miroslav
Kadeřábek Zdeněk

Zikan Jaroslav
Žvejkal František

Strejček Pavel

Nagy-Tesařová Anna
Kaliba Oldřich

Műller Jiří
Chaloupka Jindřich
Schmidová Miluše
Ducháčová Olga

Podmolová Svatava

Šromová Dagmar
Ebrová Marie

Doubková Anna
Pospíšil Bedřich

Špringerová Marie
Soukup Rudolf

Čumpelík František

Šebánková Zdeňka
Vrabec Miroslav
Šubrtová Marie

Stibor Jiří
Lubinová Helena

červenec
Václav Marek

Eva Marečková


