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Slovo redakce

dostáváte do rukou letní dvojčíslo ŽM, ve kte-
rém budou uveřejněny převážně informace 
o akcích, které se budou během tohoto období 
v našem městě konat, ať již se jedná o zná-
mou a navštěvovanou Mariánskou pouť Rádia 
Blaník, druhý ročník Rockování ale budeme 
Vás informovat i o pochodu kocoura Mikeše, 
který se bude konat v polovině měsíce září.

V letošním roce na podzim bude 100-leté 
výročí založení Okrašlovacího spolku v Mni-
chovicích, jehož činnost bude dokumentová-
na jednak podrobným příspěvkem kronikáře 
města pana Dražila, ale i obrázky toho co 
tento spolek vytvořil, ať již se jedná o koupadlo 
v Potočinách nebo o tenisové kurty po Budí-
kovem. Dále je zajímavé, že tento spolek byl 
schopen vysázet přes 100 tisíc stromků, které 
vyrostly a většina z nich zde stále existuje a 
„okrašluje“ naše životní prostředí. V příspěvku 
vedoucího Veřejných služeb se hovoří o pro-
blémech s vodou, tedy s jejím zásobováním, 
a i když je to zatím spojeno s tím, že občas je 

přerušena dodávka elektrické energie, přesto 
je nutné zajistit, aby v okolí studní města pod 
vrchem Budíkov nedocházelo k další zástav-
bě, aby tam byla dodržena stanovená ochran-
ná hygienická pásma studní města a případně 
tam došlo k rozšíření zeleně a tedy i k ochra-
ně tamních vydatných vodních zdrojů.

Jak jsme již uvedli i v minulých číslech chceme 
uveřejňovat Vaše názory, což se děje i v tom-
to čísle. Přesto Vás znovu žádáme o zasílaní 
příspěvků na jakého-li téma, co by bylo možné 
v Mnichovicích zlepšit, co Vás trápí apod.

Znovu děkujeme za Váš zájem o ŽM, 
pište nám na naši elektronickou adresu  
redakce.zm@mnichovice.info

nebo zanechte své písemné příspěvky v In-
formačním centru.

Hezké prožití prázdnin dětem, příjemnou 
a hezkou dovolenou ostatním přeje

RNDr. Jiří Mareš
šéfredaktor ŽM, redakce ŽM

Vážení občané našeho města,

Dechová kapela Veselka na hudebním odpoledni v Mnichovicích
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Život Mnichovic

Co přimělo nejisté počasí, které celý den sesílalo přeháňky a jednou 
dokonce i kroupy aby se v sobotu 23. června přesně v 17.00 hodin 
umoudřilo? Byly to první tóny dechové kapely VESELKA??? Anebo 
plné mnichovické náměstí, na kterém záplavu deště vystřídala záplava 
posluchačů a tanečníků z blízkého i vzdáleného okolí??? Ať tak či onak, 
od zahájení HUDEBNÍHO ODPOLEDNE PRO VŠECHNY GENERACE 
až do večerních hodin si všichni účastníci již jen užívali pohody, výbor-
né muziky a skvělého občerstvení. Děkujeme místním podnikatelům, 
kteří zajistili možnost občerstvení přímo na mnichovickém náměstí: 
• paní Kučerové za širokou nabídku lahodných vín,
• novým provozovatelům SPORT BARU FORMANKA za vychlazené 

pivo i nealko,
• paní Vinklárkové a jejím cukrářským dobrůtkám včetně výborné 

kávy,
• panu Vojířovi za „tekuté“ občerstvení a vynikající speciality z grilu.

Dále poděkování patří také penzionu U STUDNY, který poskytl kom-
fortní prostory jako šatnu pro učinkující. 

Největší dík však patří Vám všem, milovníkům dechovky a count-
ry, kteří jste i přes nejisté počasí neváhali přijet v hojném počtu (cca 
400 osob) na mnichovické HUDEBNÍ ODPOLEDNE PRO VŠECHNY 
GENERACE. Svižná polka i ladný valčík v podání profesionálních 
hudebníků dokázal roztančit první z odvážnějších tanečníků již v začát-
ku odpoledne. Tradiční české lidové skladby pak spolu s kapelou zpí-
valo téměř celé hlediště. S přibývajícím soumrakem se pozvolně pro-
měnil žánr z dechovky na jemné country v podání PETRA KOCMANA 
a jeho BANDU. Texty již také téměř zlidovělých písní Michala Tučného 
a závěrečné country s příchutí Rock’n‘Rollu zvedaly z lavic „babičky“ 
i „vnučky“. Hudební odpoledne tak plně dostálo svému přívlastku „PRO 
VŠECHNY GENERACE“.

Ohlasy a nadšení více než 400 nadšených účastníků volají po více 
než 2 týdnech po akci o možnosti zopakovat podobné odpoledne. 
Především příznivci žánru dechovky, která se v posledních letech 
bohužel poněkud vytrácí, volají po možnosti užít si kvalitní dechovou 
hudbu na akci typu HUDEBNÍ ODPOLEDNE. Sám pan kapelník svě-
tově proslulé dechovky VESELKA pan Ladislav Kubeš byl atmosférou 

mnichovického HUDEBNÍHO ODPOLEDNE tak nadšen, že bez váhání 
přislíbil účast na další takovéto akci. Dokonce se spolu s pořadateli 
společně shodl na myšlence uspořádání FESTIVALU DECHOVÝCH 
HUDEB u nás v Mnichovicích. Líbí se Vám tato myšlenka? Přijdete 
podpořit další hudební akci zaměřenou na poslech i tanec v rytmu 
dechových kapel? Napište nám na e-mailovou adresu info@vares.
cz nebo poštovní adresu VARES Mnichovice a.s., Ondřejovská 699, 
251 64 Mnichovice – heslo DECHOVKA. Rádi si vyslechneme Vaše 
návrhy a nápady na uspořádání další hudební akce v našem městě.

A ještě pozvánka pro příznivce kapely VESELKA a jiných decho-
vých hudeb: 21. a 22. července 2007 se koná v Soběslavi již 13. 
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB KUBEŠOVA 
SOBĚSLAV 2007

Eva Vodenková

PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮM HUDEBNÍHO ODPOLEDNE aneb 
DÁME SI REPETE VE VELKÉM STYLU? 

Hudební odpoledne

Hudební odpoledne začíná

Tancuj, tancuj, vykrúcaj

Country s Kocman band
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Zpráva o činnosti Města a Městského úřadu v Mnichovicích za uplynulé 
období 14. 6. – 4. 7. 2007

V měsíci červnu 2007
• konaly se porady vedení za účasti: starosty, 

tajemnice, vedoucí stavebního úřadu a ve-
doucího veřejných služeb

• na Městském úřadě v Mnichovicích se usku-
tečnilo jednání s právním zástupcem města 
ve věci vymáhání pohledávek 

• starosta města spolu s tajemnicí se zúčast-
nili jednání komise rozvoje města a životní-
ho prostředí ve věci možného získání dota-
cí na projekty města z EU na programovací 
období 2007–2013 

• na Městském úřadě v Mnichovicích se usku-
tečnilo jednání ve věci zadání změny 
projektové dokumentace „Rekonstrukce 
Masarykova náměstí v Mnichovicích“ v sou-
lady s požadavky Evropské unie na udělení 
dotací 

• Město Mnichovice v souladu se zákonem 
o přezkoumání hospodaření města za rok 
2007 zaslalo informaci na Krajský úřad SK 
o přezkoumání hospodaření města auditor-
skou firmou

• Město Mnichovice vyhlásilo poptávkové 
řízení na výměnu oken a výplní v objektu 
Mateřská škola v Mnichovicích

• Město Mnichovice uzavřelo smlouvu na rea-
lizaci udržovacích a stavebních prací na ko-
munikacích ve městě pro rok 2007 

• Město Mnichovice zadalo obnovu vodorov-
ného dopravního značení (přechodů) na ko-
munikacích 

• Město Mnichovice zadalo zpracování pas-
portu komunikací 

• uskutečnila se průběžná kontrola stavu 
komunikací a stavu sítí a zařízení po reali-
zaci akce „Vodovod ve městě Mnichovice“ 
a „Kanalizace Mnichovice“ 

• zástupci města provedli místní šetření 
za účelem napojení komunikace „Ztracené 
pohádky„ na chatovou osadu „Závěrka“ 

• Město Mnichovice obdrželo rozhodnutí o do-
taci na rekonstrukci pomníků a válečných 
hrobů od Ministerstva obrany ČR v 100 % 
výši skutečných nákladů pro rok 2007

• MěÚ Mnichovice svolalo jednání ve vě-
ci řešení dopravního opatření v ulici Pod 
Kovárnou

• starosta města se zúčastnil shromáždění 
starostů Dobrovolného svazku obcí Ladův 
kraj 

• Město zadalo zpracování cenové nabídky 
na zhotovení 5 osvětlovacích bodů podél 
komunikace Myšlínská 

• V Obřadní síni Městského úřadu v Mnicho-
vicích se konalo rozloučení s dětmi MŠ, 
které opouštějí Mateřskou školu Mnichovice 
a nastupují v září 2007 do ZŠ

• starosta města spolu s tajemnicí proved-
li kontrolu ve městě (letní údržba, sekání 
zeleně, likvidace odpadů a prohlídka dět-
ských hřišť) 

• na Městském úřadu v Mnichovicích 
se uskutečnilo jednání ve věci rekonstrukce 
a dovybavení Školní jídelny Základní školy 
v Mnichovicích v souladu s hygienickými 
požadavky 

V měsíci červenci 2007 
• Město Mnichovice z důvodu bezpečnosti 

a plynulosti provozu na místních komunika-
cích zadalo odstranění překážek (kamenů) 
podél komunikací ve městě 

• Město Mnichovice zaslalo 2. Monitorovací 
zprávu o udržitelnosti projektu podporova-
ného z Evropské unie – Vytvoření infor-
mačního centra v Mnichovicích v souladu 
s podmínkami a požadavky EU

• Město Mnichovice zaslalo na SFŽP ČR 
průběžné monitorovací zprávy na zrealizo-
vané akce „Vodovod ve městě Mnichovice“ 
a „Kanalizace Mnichovic“ 

Ing. Petr Schneider 
starosta města Mnichovice

Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice

Zpráva o činnosti města a MěU

Služby města

Co nového ve Veřejných službách města
V červnu Veřejné služby (VS) v souvislosti se změnou cen vodného 

a stočného pracovníci VS provedli odpočty a kontrolu stavů všech 
vodoměrů. Bohužel někdy se pověřený pracovník nedostal ke všem 
evidovaným vodoměrům takže jich 
několik zůstalo nezkontrolováno. 
Proto budou Veřejné služby provádět 
fyzické kontroly vodovodních a ka-
nalizačních řadů a na nich vybudo-
vaných přípojek. Tyto údaje budou 
potom porovnávány s evidencí smluv 
na vodné a stočné. Opakovaně proto 
upozorňujeme ty občany, kteří dosud 
ať již nedopatřením nebo z jiných 
příčin neuzavřeli smlouvy na odběr 
vody a stočné, aby tak neprodleně 
učinili. Připojení na vodovodní a kanalizační síť bez uzavřené smlouvy 
je posuzováno jako nesjednaný odběr, který je následně zpoplatněn 
v sazbě vyhlášené pro takový typ odběru. Za dobu odběru se považuje 
doba, od které byla přípojka vybudována. Nelze-li tento údaj ověřit nade 

vší pochybnost, pak je to doba, od které je příslušný řad provozován. 
Pokud přípojka není osazena řádnou vodoměrnou soustavou s ocejcho-
vaným měřidlem pak je účtované množství určeno dle vyhlášky. Tento 

způsob účtování je pro spotřebitele 
zpravidla málo výhodný, proto je 
nutné včas legalizovat veškeré 
existující vodovodní a kanalizační 
přípojky. Důkazem nevýhodnosti 
neuzavřené smlouvy z poslední 
doby je v květnu zjištěný neopráv-
něný odběr, kdy provozovatel této 
„černé přípojky“ zaplatil nakonec 
více než 170 tisíc korun za neo-
právněně odebranou vodu.
Zároveň vyzýváme všechny 

vlastníky nemovitostí, u nichž byly v rámci dostavby vodovodu 
a kanalizace vytvořeny podmínky pro napojení na tyto sítě, aby 
tak neprodleně učinili. Blíží se termín vyhodnocení celé akce a po-

Pokračování na str. 4
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Vážení občané,
v tomto materiálu jsou uvedeny základní informace o třídění odpa-

dů, co je to odpad a o jeho rozdělení do příslušných skupin. Jedná 
se o přehledný článek, který dostalo město spolu s dalšími informa-
cemi o odpadech z krajského úřadu středočeského kraje v Praze. 
S nejdůležitějšími materiály Vás chceme postupně seznamovat.

Marta Davídková
MěÚ Mnichovice

Třídění odpadů
Třídění odpadů je v současné době velmi populární téma. Málokdo 

však dokáže s jistotou říci jak správně odpady třídit a jak s nimi po vy-
třídění nakládat. Důvodů je mnoho. Z průzkumů veřejného mínění 
vyplývá, že polovina obyvatel není dostatečně informována o tom jak 
správně třídit. Ze zkušeností z různých měst a obcí navíc vyplývá, 
že informování obyvatel je velmi povrchní, dlouhodobé a intenzivní 
kampaně se provádějí jen zřídka.

Co je to odpad?
Odpad je jakákoliv movitá věc, která se stává pro člověka nepo-

třebnou a on cítí potřebu se jí zbavit. Existují i situace, kdy je občan 
povinen se věci zbavit, pokud ztratila svůj původní účel, nebo vlastnosti 
– např. autovrak. Platné zákony nařizují každému odpady třídit a pře-
dávat je pouze firmám oprávněným k nakládání s odpady. Znamená to 
tedy, že není možné hromadit na pozemku harampádí a tvrdit, že je to 
materiál potřebný ke zpevnění plotu před dotěrným sousedem. 

Odpady vznikající v domácnostech, se nazývají domovní odpad, 
komunální odpad je pak odpad, který vzniká na území obce, tzn. 

domovní odpad od občanů a odpad z údržby obce (odpadkové koše, 
uliční smetky, hřbitovní odpad…)

V praxi se domovní odpad třídí na čtyři skupiny

1. Objemný odpad

 Objemný odpad je odpad, který se pro svoje rozměry nebo hmotnost 
nevejde do klasické nádoby na odpad. Jedná se především o části 
nábytku, podlahové krytiny, sanitární keramiku a jiné rozměrné vybavení 
domácností. Jelikož se takový odpad nevejde do standardní nádoby 
na odpad, ukládá se do tzv. velkokapacitních kontejnerů o objemu 5–32 
m3. Tyto kontejnery jsou umístěny buď ve sběrných dvorech, nebo jsou 
pravidelně rozmisťovány v obci na veřejných prostranstvích. Výhodou 
sběrných dvorů je jejich pravidelná provozní doba a vyškolená obsluha, 
která zabrání vzniku hromad odpadů okolo kontejneru. Objemný 
odpad se zpravidla dále neupravuje a ukládá se na skládky, případně 
se odstraňuje ve spalovnách komunálních odpadů.

2. Nebezpečný odpad 
Nebezpečný odpad je takový odpad, který obsahuje jednu nebo více 

složek nebezpečných pro lidské zdraví, nebo pro životní prostředí, 
nebo má alespoň jednu nebezpečnou vlastnost. Proto je nezbytně 
nutné takovéto odpady třídit z domovního odpadu a předávat je speci-
alizovaným firmám ve sběrných dvorech, nebo při mobilních svozech 
nebezpečných odpadů. Mobilní sběry probíhají zpravidla dvakrát ročně 
a obec by o nich měla v dostatečném předstihu informovat. V žádném 
případě není možné odhazovat nebezpečné odpady do popelnic. 
V případě, že si nejste jistí, zda se jedná o nebezpečný odpad, může-
te najít informace na obalu výrobku (např. výrobci barev na obalech 
uvádějí jak s obalem nakládat), nebo s předmětem jednejte jako by 

Odpady

kud nebudou v dostatečné míře naplněny monitorovací ukazatele 
(počet napojených domácností), mohlo by dojít k vrácení části nebo 
i celé dotace, která byla na tuto akci poskytnuta (ve svých důsledcích 
by to pak vedlo k přibrzdění rozvoje města). Zejména pak vyzýváme 
ty občany města, kteří mají přípojku(y) stavebně dokončenu(y) a ne-
mají dosud uzavřenu smlouvu s provozovatelem, aby tak ve vlastním 
zájmu neprodleně učinili. Vyhnou se tak zvýšeným finančním nákla-
dům. Toto je možné učinit v areálu čistírny odpadních vod města 
v pracovních dnech od 8 do 11:30 a od 12 do 15 hodin v kanceláři 
Veřejných služeb, Ondřejovská 709, Mnichovice.

Vzhledem k občasným dotazům a stížnostem na přerušení dodávky 
vody v době, kdy je přerušena dodávka elektrické energie podáváme 
následující vysvětlení: před dokončením výstavby nových vodovodních 
řadů byla většina města, s výjimkou malé části Božkova, zásobována 
vodou z vodojemu na Budíkově samospádem. Dodávka vody proto neby-
la, pokud nedošlo k vyčerpání zásoby ve vodojemu, přerušena. Nyní je 
bohužel několik lokalit zásobováno pomocí automatických vodních tlako-
vých stanic (ATS), které jsou závislé na dodávce elektrické energie. Pokud 
jsou tyto ATS postiženy přerušením dodávky elektřiny, dojde i k přerušení 
dodávky vody v oblasti, kterou příslušná ATS zásobuje.

Také některé nové kanalizační řady jsou na několika místech vyba-
veny přečerpávacími stanicemi. Toto řešení představuje jednak výho-
du, spočívající v tom, že mohly být odkanalizovány i oblasti, které 
nebylo dříve možné odkanalizovat gravitačně. Na druhou stranu však 

toto řešení má i své nevýhody a jednou z nich je i potřeba elektrické 
energie na vlastní přečerpávání a s ní související i zvýšené náklady 
provozovatele a také náchylnost k poruchám. Prosíme proto naléha-
vě a opakovaně občany, aby do kanalizace nevylévali odpady, které 
tam nepatří. I malá a zdánlivě bezvýznamná nedbalost, jakou je vylití 
vody obsahující textílie (např. hadry na nádobí nebo na podlahu, 
oděvní součásti, ale také tuhé předměty, chemikálie, apod.) může 
způsobit nemalou škodu na technologickém zařízení i na životním 
prostředí. Pro informaci zde uvádíme výňatek z provozního řádu 
kanalizace:

Do stokové sítě nesmí vniknout následující látky, pokud nejsou 
v přípustné koncentraci součástí odpadních vod v rozsahu povo-
leného vypouštění: „látky radioaktivní, látky infekční, jedy, žíraviny, 
výbušniny, pesticidy, hořlaviny, biologicky nerozložitelné tenzidy, orga-
nická rozpouštědla, ropné látky, silážní šťávy, statková hnojiva, zeminy, 
látky působící změnu barvy, neutralizační kaly, látky narušující materiál 
stok a technologii čištění odpadních vod, látky způsobující ucpání stok 
a látky ohrožující bezpečnost obsluhovatelů stokové sítě“.

Z uvedeného vyplývá, že do kanalizace nelze vypouštět ani obsah 
stávajících odpadních jímek a septiků. Jedná se totiž o biologicky naru-
šené substance, které mohou výrazně zpomalit, či dokonce zastavit 
biologické procesy v technologii čistírny odpadních vod.

Věříme, že poskytnuté informace přispějí k odstranění některých 
nedorozumění a zabrání zbytečným problémům.

Jiří Čánský – vedoucí VS

Co nového ve Veřejných službách města
Dokončení ze strany 3.



6–7/2007

5

to nebezpečný odpad byl. Můžete tak zabránit případnému poškození 
zdraví, nebo kontaminaci prostředí.

Jaké nebezpečné odpady v domácnostech vznikají?
Jsou to barvy, laky a lepidla obsahující těžké kovy a rozpouště-

dla a obaly od těchto látek, prostředky domácí chemie, nebo látky 
na hubení škůdců či plevelů, minerální oleje a tuky, provozní kapaliny 
z motorových vozidel, zařízení s obsahem rtuti, nepoužité léky včetně 
mastí, kyseliny a foto-chemikálie.

Nebezpečné odpady se po sběru od občanů převezou speciálně 
upraveným vozem k dalšímu nakládání. Použité minerální oleje se dají 
regenerovat např. na oleje topné. Většina kapalných nebezpečných 
odpadů, léky, materiály znečištěné nebezpečnými odpady se spalují 
ve spalovnách nebezpečných odpadů. Takovýchto spaloven je v ze-
mi celá řada, jsou jimi vybaveny např. velké nemocnice, které tak 
likvidují infekční materiál. Ostatní nebezpečné odpady, které nelze 
žádným z výše uvedených způsobů zpracovat, či odstranit, se ukládají 
na skládky nebezpečných odpadů, což jsou zařízení, kde se přísně 
dohlíží na bezpečné uložení odpadu.

3. Využitelné odpady
Využitelné odpady jsou odpady, které se dají použít k získání stej-

ného, nebo podobného materiálu, nebo výrobku. Tradičně se mezi tyto 

odpady řadí papír, sklo, plasty, kovy, nově nápojové kartony a odpad 
ze zeleně (bio-odpad).

Využitelné odpady se dají při dodržení přesných pravidel sbírat 
do oddělených nádob, nebo na sběrná místa, dále upravovat teprve 
poté mohou posloužit k výrobě jiného výrobku či materiálu.

4. Směsný domovní odpad
Směsný odpad je odpad, který by měl po vytřídění předchozích slo-

žek skončit v popelnici. Z pravidelně prováděných rozborů domovního 
odpadu však vyplývá, že současná průměrná česká popelnice obsahu-
je až 30% objemu plastů, až 20% objemu papíru, téměř 8% skla, velké 
množství bio-odpadu a také nebezpečné odpady. Je tedy jasné, že po-
kud by se odpady doopravdy důsledně třídily, nemohly by popelnice 
přetékat odpady a v jejich okolí by se nemohl vyskytovat nepořádek.

Zásady správného třídění odpadů
• Dodržujte pokyny uvedené na nádobách, pokud na nich nejsou 

vyžadujte informace od obce, případně svozové firmy
• Odkládejte odpad jen do příslušných nádob
• Nikdy neodhazujte odpad znečištěný zbytky potravin, nebo chemiká-

liemi
• Zmenšujte objem odpadu

Informační centrum

Vybrali jsme pro vás tipy z Přehledu kulturních pořadů v Praze na návštěvu vybraných 
muzeí, galerií, památek a výstav, ve kterých je v určité dny vstup zdarma:

Atelier a Galerie Flora, Přemyslovská 29, Praha 3
otevřeno  út, st, pá 11,00 – 18,30 hod
 čt 11,00 – 20,00 hod
vstup volný
prodejní a výstavní galerie

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

Galerie design centra ČR, Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 
otevřeno po-pá 10,00 – 18,00 hod
Výstavy: Sezóna 07 – mladí čeští designéři vystavují sklo, por-
celán, svítidla aj. (od 19.7. do 7.9.07)

Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze,  
nám. Jana Palacha 80, Praha 1
otevřeno  Po – so 10,00 – 18,00 hod
Výstava: Dialog/Dialogue – společný projekt ateliéru Grafického 
designu a vizuální komunikace VŠUP a Media Department of LCC 
„Dialog/Dilogue“, který prezentuje práce studentů spřátelené 
London College of Communication (od 11.7. do 2.8.07)

Geografická knihovna PřF UK, Albertov 6, Praha 2
Otevřeno:
Po – pá 9,00 – 17,00 hod
Výstava:
Druhé bydlení v Česku/Chataření a chalupaření v proměnách 
generací – fotografie, texty, dokumenty (do 20.10.07)

Jižní zahrady Pražského hradu, Hradčany, 
zahrady Rajská a Na Valech, Praha 1
Otevřeno denně 10,00 – 19,00 hod

Libeňský zámek, Zenklova 35, Praha 8
Otevřeno po, st 8,00 -18,00 hod
 út, čt 8,00 - 15,30 hod
 pá 8,00 – 15,00 hod
Výstava:
Atentát na Reinharda Heydricha – pořádá Úřad městské části Praha 
8 a Vojenský historický ústav Praha (od 23.5. do 31.8.07)

Muzeum hl. m. Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8
každý první čtvrtek v měsíci otevřeno do 20,00 hod

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
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 

Dokončení na straně 6.
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Tipy na návštěvu  
vybraných muzeí, galerií, 

památek a výstav...

Dokončení za strany 5.
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 ply-
nojemů
Staré plynové spotřebiče

Staroměstská radnice – sál archi-
tektů, Staroměstské nám. 1 (4. pat-
ro, vchod přes turistické informace), 
Praha 1
otevřeno  po 11,00 – 18,00 hod
 út-ne 9,00 – 18,00 hod
Expozice: Model hl.m. M. Prahy 
z konce 20. století, stálá expozice 
části nového modelu Prahy v měřít-
ku 1:1000
Výstava: Letná – historie vývoj 
prostoru – útvar rozvoje hl. m. 
Prahy připravil výstavu o dějinách, 
využití prostoru a stavbách na Le-
tenské pláni (od 3. 8. 07)

Státní technická knihovna, 
Mariánské náměstí 5, Praha 1
Otevřeno:
Po, st – pá 8,30 – 15,30 hod
Út 8,30 – 19,30 hod
Výstavní síň v 1. patře:
Od 300 zlatých k Národní tech-
nické knihovně/Historie a blíz-
ká budoucnost Státní technické 
knihovny (od 31.8.07)

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

Martina Burianová
Informační centrum 

Co si u nás můžete v Informačním centru koupit

V informačním centru si již nyní můžete 
zakoupit Ladovy kalendáře na rok 2008, 
pohledy Mnichovic a okolních obcí, turistic-
kou známku Mnichovice, výroční turistické 
známky Hasiči Mnichovice a Mikešova cesta 
– Pohádkové Hrusice, výroční mince, sklenič-
ky s mnichovickým kostelíkem, mapy, knihu 

od pana A. Marečka „V Mnichovicích bylo 
fajn“, knihu o historii Mnichovic, historický 
román Munkdorf od Dr. Jana Zenkla, DVD 
Václav Sůra – Severní pól 2005, knihy s ilu-
stracemi Josefa Lady, omalovánky, pexeso 
a také plyšového kocoura Mikeše, kterého si 
můžete koupit buď samostatně za 165, Kč 

nebo jako sadu (kniha Mikeš + plyšový kocour 
Mikeš + zápisníček) a to za zvýhodněnou 
cenu 399 Kč. 

Martina Burianová
Informační centrum
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Ve studánce odjakživa, v létě v zimě 
voda zpívá… Naše lesní studánka byla po 

zimě plná jehličí a listí a byla zanesená 
pískem a bahnem. Slibovali jsme si, že 
až se zlepší počasí, že půjdeme studán-
ku vyčistit. To bylo možné až začátkem 
dubna.

Konečně tedy vysvitlo sluníčko a my jsme 
se vydali s lopatkami a hrabičkami studánku 
vyčistit. Jaké však bylo naše překvapení, 
když jsme našli naši studánku úplně prázd-
nou.

Snažili jsme se ji prohloubit a najít alespoň 
malinký pramínek. I když jsme usilovně praco-
vali, vodu jsme neobjevili. Byli jsme moc zkla-
maní. Snad se voda objeví, až přijde májový 
deštíček !

Ptáci nám za naši snahu a práci zazpívali ty nej-
krásnější písničky a les nám ukázal svá tajemství.

Děti ze třídy Sluníček mateřské školy
Alena Hybešová

„Ahoj školko!“

Mateřská školka

Jak jsme čistili studánku

25. června 2007 proběhlo v prostorách 
Informační kanceláře Evropského parlamentu 
a Eurocentra Praha předání cen školám, které 
se zúčastnily soutěže v rámci projektu Jaro 
Evropy a aktivity eTwinning. Žáci vytvořili myš-
lenkové mapy na téma Evropský občan 2007.

Naše škola uspořádala diskusní dopoledne 
na toto téma s partnerskými školami z Polska 
a Turecka, které byly právě našimi hosty. Děti 
tří evropských států tak společně diskuto-
valy o vzdělání, kultuře a životním prostředí 
Evropy. Svoje myšlenky přes speciální pro-
gram přenášely do počítače a vzniklé myšlen-
kové mapy odeslaly do soutěže. Naše práce 
byla oceněna vítěznou cenou!

V rámci předávání cen s žáky a učiteli deba-
toval na témata Evropa a Evropský parlament 
europoslanec Josef Zielienec. Přestože pře-
dávání cen bylo velmi oficiální, naši žáci 
Jirka Andrle a Tereza Klímová úspěšně pre-
zentovali projekt naší školy a dobrá pověst 
mnichovické školy vzrostla i jejich oblečením 
a společenským chováním. Kravatu se Jirka 
naučil vázat, jak přiznal, v rámci společenské 
výchovy ve škole. 

Kromě mnoha drobných dárků od Eurocen-
tra, Informační kanceláře Evropského parla-

mentu a Národního podpůrného střediska pro 
eTwinning získala naše škola vítěznou cenu 
v hodnotě 50 000 Kč na vybavení další třídy 
interaktivní tabulí.

Ivana Drbohlavová

Mnichovická škola oceněna europoslancem Josefem Zielencem

Škola

Nápis, který zdobil šerpy, předané na městském úřadu našim 
předškolákům. V onom pozdravu se však skrývá mnohem víc, než 
jen dvě slova. 

Proto bychom chtěli touto cestou poděkovat jak paní ředitelce, tak 
především oběma paním učitelkám, které měly na starost třídu před-
školních „Čertíků.“ Velmi oceňujeme jejich krásný vztah ke svěřeným 
dětem, daleko převyšující pedagogické normy. Vždyť kde jinde by se 
v předškolním zařízení tak často jezdilo na výlety, či pořádala diva-
delní představení. Nevíme, zda bývá všude zvykem tak důrazně dbát 
při práci s dětmi na pozapomínané tradice, jako jsou masopust nebo 

pálení čarodějnic. Když přišla na přelomu května a června urputná 
vedra, paní učitelky, vzhledem k tomu, že školka nemá bazén, stříkaly 
nadšené děti zahradní hadicí. 

Co dodat? Když jsme se poslední den loučili, slzeli jsme my rodi-
če, slzy v očích měly i obě dámy. Jen děti bezstarostně poskakovaly 
okolo, netušíce, že od září už je budou po celý život provázet jen 
samé povinnosti.

Děkujeme, školko!
Zenklovi – Fojtíkovi – Mráčkovi

Děti ze třídy Sluníček u studánky

Pracujeme, pracujeme, pracujeme

Presentace vítězného projektu

Slavnostní předávání cen europoslancem 
Josefem Zielencem
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Že by byl na naší škole konec roku nudou, 
kdy po uzavření známek není co dělat, se říci 
nedá. Naopak. Právě na poslední část června 
bývají soustředěny akce, na které se všichni 
těší – odměnou za celoroční práci jsou výjez-
dy, školy v přírodě, sportovní výlety, zkrátka 
akce pevně naplánované v ročním plánu.

První stupeň jako obvykle celý odjel na ško-
ly v přírodě. 1.A společně s 2.B do Poddubí 
k Sázavě, 1.B na mlýn u Vlašimi. 2.A odjela 
společně s 5.A do Českého Šternberka, kde 
si pro ně program na celý týden připravili žáci 
8.A a 9.A. Děti ze 3.A, 3.B a 4.A čekala škola 
v přírodě s programem v Trutnově.

Ale ani druhý stupeň nezůstal pozadu. Pro 
6.A a 6.B byl naplánovaná týdenní pobyt 

zaměřený na environmentální výchovu v Ji-
zerských horách.

Děti ze 7.A a 7.B jeli do francouzského 
Avallonu navštívit spolužáky z partnerské 
školy, kteří u nás byli na jaře. Osmáci měli 
možnost vyjet na čtyřdenní cyklistický kurz 
na Slapy. A deváťáky čekal jako každý rok 
„týden devítek“ = výběr z akcí sportovního, 
turistického či kulturního charakteru.

Novinkou tohoto školního roku byly obhajo-
by ročníkových prací žáků devátých tříd, které 
proběhly koncem června. Během posledního 
roku své docházky zpracovávali deváťáci své 
ročníkové práce, konzultovali své postupy 
s jednotlivými pedagogy, vytvářeli powerpoin-
tové prezentace, aby v červnu předstoupili 

před komisi a své spolužáky, případně žáky 
z ostatních tříd, kteří se na obhajoby přišli 
podívat, a tam představili svou práci a odpo-
věděli na všechny dotazy a připomínky a svou 
práci obhájili. Ačkoliv se tato akce uskutečnila 
letos prvně, výsledky všechny překvapily a už 
se všichni těšíme na příští rok, jaká témata 
zpracují příští deváťáci.

Jana Velebová

Akce konce školního roku

ŠKONÍ ROK 2007/2008 
SPOLEČNĚ ZAHÁJÍME 

V PONDĚLÍ 3. ZÁŘÍ 2007 
V 8 HODIN

Už po několikáté se v Mnichovicích usku-
teční Mariánská pouť ve spolupráci s Rádiem 
BLANÍK. Každoročně se na ni vypraví stovky 
rodin a tisíce posluchačů Rádia BLANÍK, kteří 
se těší na bohatý program. Ten BLANÍK nabíd-
ne samozřejmě i letos. V sobotu 8. září bude 
na Masarykově náměstí opět hromada atrak-
cí a stánků a na podiu bude probíhat spous-
ta soutěží pro děti za doprovodu moderá-
torů Rádia BLANÍK. Hlavní hudební program 
nastane podvečer, kdy Vám Rádio BLANÍK při-

veze už podruhé v Mnichovicích velmi oblíbe-
ného finalistu druhé řady soutěže Česko hledá 
Superstar, zpěváka Petra Bendeho s kapelou. 
Zavzpomínat budete moci na písničky Modřínů 
háj, Svou lásku jsem rozdal, Poprava blond 
holky anebo na písničky Petra Nováka v po-
dání Karla Kahovce. A prostor BLANÍK věnuje 
i místním oblíbencům, představí se Projekt 76 
anebo Egotrip. Také letos je vstup na akci 
ZDARMA. Do svých kalendářů si tedy i letos 
nezapomeňte poznamenat datum 8. září, kdy 
v Mnichovicích opět proběhne Mariánská pouť 
i letos s Rádiem BLANÍK.

Martin Pohořelý

MARIÁNSKÁ POUŤ BUDE V MNICHOVICÍCH 
S RÁDIEM BLANÍK I LETOS!!!

Blaník – Mariánská pouť

Závěr Mariánské poutiZ hudebních vystoupeníJak to vypadalo vloni na pouti

Moderátor V. Slezák (vpravo) s P. Dvořákem
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Rockování 2007

Pro příznivce letních hudebních akcí „pod širým nebem“ a především 
pro milovníky rockových žánrů je tu pozvánka na již 2. ročník festivalu 
ROCKOVÁNÍ, který se bude opět konat v otevřeném areálu „Halašák“ 
v Mnichovicích u fotbalového hřiště. Na co se kromě přehlídky skvělých 
hudebníků a jejich vynikající produkce můžeme těšit? Čeká nás: 

Doprovodný program od ranních až do nočních hodin 
– Hudební soutěže (o hudební ceny)
– Soutěže o další věcné ceny („o nejlíbeznější heliový hlásek“, „o nej-

delší rockerský vous“…)
Vynikající gastronomické speciality připravované cateringovou 
společností GRAND CARAVAN
– Pštrosí steak s bylinkovým máslem a nádechem červeného pome-

ranče a limetky 
– Labužnický masový špíz prokládaný grilovanou zeleninou a kukuřič-

ným klasem
– Šťavnatá vepřová krkovička připravovaná šetrným způsobem v Hol-

domatu
– Domácí klobáska „Dobrůtka“ se zeleným pepřem
– Čerstvé pečivo domácí výroby – staročeský chléb, pravá česká 

houska atd.
– Sladké dobrůtky, ovocné koláče, rohlíčky plněné čokoládou 
– Zmrzlinu
– Skvěle vychlazené pivo a další nápoje podle Vaší chuti

Profesionální technické, hygienické a zdravotnické zázemí
V hlavní večerní části vystoupí tyto hudební formace: 
The Cell (skvělý jižanský rock, zahraniční úspěchy)
Projekt 76 (nejslavnější zábavová rocková kapela benešovsko-říčan-
ské kotliny)
Egotrip (česká nu-metalová špička)
Vítkovo kvarteto (slavná česká bigbeatová legenda)
Votchi (špička českého hard-rocku)
a dále kapely: On Air, Woodoo, Grill, No Side, Rockass, Proximity, 
Dekolt…

Další dimenzí festivalu se stává podpora projektu KONTO BARIERY 
na jehož účet jde 20 Kč z každé zakoupené vstupenky. Tento výtěžek ze 
vstupného bude poskytnut v rámci široké sociální a charitativní pomo-
ci, které se projekt KONTO BARIERY věnuje kontinuálně již 14 let, jako 
příspěvek KONTA BARIERY v říčansko – benešovském regionu. 

Další informace o festivalu naleznete na adrese www.rockovani.cz, 
kde si již nyní můžete zakoupit vstupenky. 

Další předprodejní místa:

Benešov Masarykovo nám. 222 HUDEBNINY Jiří Pekař
Mirošovice Mirošovice U CÍSAŘE hostinec
Mnichovice Masarykovo nám. INFOCENTRUM MěÚ Mnichovice
Myšlín Myšlín HOTEL MYŠLÍN
Ondřejov Ondřejov PIZZERIA PIETRO
Říčany Masarykovo nám. 155 KNIHKUPECTVÍ VYCPÁLEK
Senohraby Hlavní 19 U ANDĚLŮ restaurace
Velké Popovice Velké Popovice PIVNÍ POHOTOVOST
Velké Popovice Velké Popovice KVĚTINÁŘSTVÍ Gabriela Zímová
Vyžlovka Vyžlovka PIZZERIA SPAGETERIA VYŽLOVKA

Hlavním partnerem a pořadatelem festivalu je VARES Mnichovice 
a.s., internetový portál www.rockovani.cz, pomoc při realizaci usku-
tečňuje SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ, na projektu spolupracuje 
také MĚSTO MNICHOVICE. Dalšími partnery projektu jsou další velké 
a střední firmy z Mnichovic, okolních regionů i vzdálenějších míst. 
Mediálním partnerem projektu je Rádio BLANÍK a Rádio BEAT. 
Oficielní představení všech partnerů projektu proběhne na oficiel-
ních plakátech akce. 

Za celý obrovský team, který projekt ROCKOVÁNÍ BEZ BARIER 
2007 připravuje se na Vás těší

Eva Vodenková

ROCKOVÁNÍ BEZ BARIER 2007

Ukázka z loňského ročníku

Večerní rockování vloni
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Vážení čtenáři, rádi bychom Vás seznámili s naším občanským sdru-
žením Midgard. Jsme parta lidí, které dohromady spojil zájem o histo-
rii. Ale nezůstali jsme pouze u studia naučné literatury. Chtěli jsme si 
na vlastní kůži vyzkoušet, jaký asi byl život lidí před několika staletími. 
Tento romantický a i smělý sen jsme se rozhodli si splnit. Našemu 
zájmu se především těší období 800–900 n.l., oblast Skandinávie. Bylo 
to území Vikingů, jejichž styl života se snažíme napodobit a v našich 
vystoupeních přiblížit také divákům. Jsou mezi námi zkušení válečníci, 
zruční řemeslníci, kteří ovládají spoustu středověkých řemesel a své 
dovednosti ochotně předvedou ostatním.

Avšak rádi do svých řad přijmeme i nováčky, kteří stejně jako my by 
chtěli okusit život předků a chtěli by se podílet na našich akcích. 

Budete nás opět moci vidět ve dnech 4. a 5. srpna v Brdečném 
u Neveklova. Uskuteční se zde raně středověká bitva s názvem Rogar, 
kterou pořádáme. Příběh bitvy se je zasazen do 9. století n.l. a střetnou 
se v ní obávaní a stateční Vikingové s neméně statečnými slovanskými 
válečníky. V sobotu bitva začne v 15:30 a v neděli v 13:30.

Připraven je také doprovodný program, který v sobotu začíná v 13:30 
a v neděli v 12:00. Diváci se budou moci projít táborem válečníků, pro-
hlédnout si jejich zbraně a zbroj a ti nejvíce zvídaví budou mít možnost 
si je i vyzkoušet. Připraveni předvést své umění budou i řemeslníci. 
Návštěvníci tak budou moci odhalit tajemství řady zajímavých středo-

věkých výrobních postupů a sami si je na místě i vyzkoušet. Dále bude 
do programu zařazen turnaj v hodu oštěpem a lukostřelecký turnaj. 

Diváci se mohou těšit zhruba na 150 účinkujících.
Bližší informace o této akci se můžete dozvědět na internetových strán-

kách: www.os-midgard.info. Zde si můžete prohlédnout i fotografie z našich 
dřívějších vystoupení a přečíst spoustu zajímavých informací o Vikinzích. 

Šárka Bejdová, OS Midgard

Midgard – sdružení pro oživení historie

Tip na výlet

Návrat z boje

Střet armád

Příprava na další střet
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Příspěvky uvedené v této části nemusí vyjadřovat názor redakce ŽM

Doufám, že toto je již můj poslední článek 
zabývající se zápisem do mateřské školky (MŠ). 
Nerada bych se tu totiž opakovala a tím připada-
la některým čtenářům únavná. Zároveň doufám, 
že moje řádky nebudou pojaty jako osobní útok. 

Tímto článkem bych chtěla poděkovat paní 
Bláhové za rady, které nám matkám s těmi malý-
mi tříletými dětmi, které nám tedy pravděpodob-
ně do školky nevezmou, udělila prostřednictvím 
svého článku. Ano máte pravdu, budeme to 
muset asi řešit jinak. Ale dovolte mi několik 
připomínek. Radíte nám, najděte místo někde 
v okolí a děti do školky vozte. Ale zároveň sama 
uvádíte, že je všeobecně málo míst ve školkách. 
Tak z toho zřejmě vyplývá, že v okolí budeme 
mít také problém sehnat místo ve školce. Navíc 
budeme zřejmě patřit do skupiny těch tzv. přes-
polních rodin, které v seznamu přihlášených dětí 
budou zohledněny jako poslední. Takže skoro 
žádná naděje. Další rada: zvažte, zda o místo tak 
stojíte. Určitě se najde skupina maminek, které 
o své místo skutečně stojí a bohužel mají tak 
trochu položený nůž na krk, protože, aby o toto 
místo nepřišly, musí nastoupit ve třech letech 
dítěte. A pro maminku s více dětmi (a možná 
i s jedním) není určitě lehké sehnat si později 
místo někde jinde, protože každý zaměstnava-
tel si umí velice dobře spočítat, na kolik se mu 
vyplatí přijmout raději ženu buď bezdětnou, 
nebo s dětmi již téměř dospělými než s malý-
mi věčně nemocnými caparty. Pokud bych já 
osobně měla záruku, že při přijímacím pohovoru 
nebude brán zřetel na to, že mám tři malé děti, 
ale na moje vzdělání, praxi a mé schopnosti, 
asi bych se nebála vzdát svého místa, zůstat 
se synem ještě rok doma a sehnat si práci 
třeba o rok později. Můžete namítnout, že za-
městnavatel se nesmí tázat na rodinné poměry 

a počet dětí, ale myslím, že všichni víme, jak to 
vypadá v praxi. Takže nám zbývá poslední rada 
– vyřešit to jinak – najmout si někoho na hlídání, 
protože o to naše místo v zaměstnání opravdu 
stojíme. A dát většinu výplaty za toto hlídání. Je 
to samozřejmě možnost, ale finančně na tom 
pak tyto rodiny mohou být i hůř, než když byla 
maminka ještě na mateřské dovolené. Jistě, je to 
jen rok. Ale myslím, že je mnoho rodin, které si 
to skutečně nemohou finančně dovolit! Ale také 
třeba nechtějí své dítě svěřit do péče někomu 
jinému než kvalifikovaným pedagogům v MŠ. 
Existuje jistě i možnost dát dítě do soukromé 
školky, (viz. např. inzerát z minulého ŽM), kde 
vás ovšem vyjde celodenní docházka pět dní 
v týdnu na částku 12.800 Kč za měsíc!

Rady typu „najděte si jinou školku“ mohu 
teď tady stejným způsobem aplikovat na ko-
hokoliv jiného, ať už budou kritéria přijímání 
jakákoliv (třeba právě na maminky, které mají 
pocit, že děti zaměstnaných matek jejich dítě 
„oberou“ o docházku do školky).

Dále ve svém článku paní Bláhová pouka-
zuje na to, že maminky mohou donést potvr-
zení, že jdou do zaměstnání, ale pak třeba dají 
výpověď. Jistě, může se to stát, to nepopírám. 
Nicméně je to poněkud chabý argument. Mě by 
zas např. zajímalo, proč některé maminky uvádějí, 
že požadují celodenní péči (což je jedno ze sou-
časných kritérií) a pak si své děti vyzvedávají 
v poledne? Jak dokážou tyto maminky, že oprav-
du potřebují celodenní péči? Takže, kdybychom 
chtěli, můžeme tu donekonečna po někom chtít 
něco dokazovat. Tudy cesta jistě nevede.

A ještě pár řádků z mé osobní zkušenosti. 
Moje nejstarší dcera šla do školky teprve až jako 
předškolák (byla jsem v té době na mateřské 
dovolené). Rozhodně nemám pocit, že by jako 

dítě nějak utrpěla nedostatkem vzdělání v před-
školním věku a rozhodně jsem to nepovažovala 
za nějaké příkoří. Byla jsem si vědoma toho, 
že jsou tu jiné maminky a jiné děti, které místo 
ve školce potřebují daleko více než moje dcera 
a pokud by moje druhá dcera nyní nebyla před-
školák, rozhodně bych netrvala na tom, aby cho-
dila za každou cenu do školky, když jsem znovu 
na mateřské dovolené a vím, že je nedostatek 
míst v MŠ. Jsem si vědoma, že v životě dítěte 
sehrává školka velice důležitou roli, školka děti 
rozhodně obohatí o spoustu vědomostí a přijdou 
do jiného prostředí než je rodina, ale zároveň 
nemám pocit, že jsou děti o něco „obrány“, pokud 
nastoupí do školky o něco později. Naopak, mám 
pocit, že dokud jsou děti takhle malé, může jim 
toho ještě maximum dát právě maminka nebo 
tatínek. Pokud by mi to moje rodinná situace 
umožňovala, nebo mi to umožnil můj zaměst-
navatel, zůstala bych doma se synem klidně 
až do doby, než by byl v předškolním věku. 

Nakonec i kritéria přijímání podle věku 
dítěte mohou mít časem svá úskalí. Pokud 
dál poroste počet dětí a nezvýší se kapacita 
školky, za chvíli bude ve školce místo jen pro 
předškolní děti. Kritéria jsou opravdu všude 
různá, takže na nich se skutečně neshodne-
me. Vím např. o školce v Praze, kde se zápisu 
zúčastňují všechny děti každý rok, nové i ty, 
které tam již chodí a znovu se u všech posu-
zují důvody jejich přijetí. 

Vzhledem k tomu, že se asi nikdy 
neshodneme v názorech na přijímání dětí, 
vidím jediné plus, které z těchto diskusí 
může vzejít, v tom, že snad přimějí zastupi-
telstvo k zamyšlení nad současnou situací 
naší školky. 

Radka Mošnerová

Z vašich příspěvků

Většina z Vás byla v průběhu měsíce června 
informována prostřednictvím místního časopi-
su ŽM a doručených letáčků o konání valné 
hromady výše uvedeného sdružení. Protože 
účast členů i veřejnosti nesplnila naše před-
poklady chceme Vás touto cestu informovat 
o tomto sdružení.

Sdružení vzniklo v listopadu roku 2005 
a bylo na základě žádosti přípravného výboru 
registrováno ministerstvem vnitra dne 23. 11. 
2005 a má přiděleno registrační identifikační 
číslo 270 13 855. Na ustavující valné hro-
madě, která se konala dne 6. 1. 2006 bylo 
zvoleno představenstvo sdružení ve  složení 

Luděk Kulhan – předseda, RNDr. Jiří Mareš 
– místopředseda dále byl zvolen zapisovatel 
a pokladník.

Sdružení k dnešnímu dni funguje jako 
nezisková organizace bez jakéhokoliv pří-
jmu pro zajištění své činnosti. Veškeré nutné 
náklady jsou hrazeny z vlastních prostředků 
členů představenstva.

Činnost OS se do dnešního dne zabývala pře-
devším obhajováním města Mnichovice, tak jak 
si jej většina obyvatel představuje. Tzn., že jsme 
se dosti význačnou měrou angažovali ve schva-
lování změny č. 1 Územního plánu města a při-
pisujeme si též podíl na tom, že navrhovaná 

změna nebyla realizována v předkládané podo-
bě. Podle našich současných informací není 
dosud do dnešního dne rozhodnuto státními 
orgány o její platnosti a též o platnosti stávají-
cího Územního plánu města, který byl přijat v r. 
2002. Celá tato kauza znamenala bezpočet jed-
nání na nadřízených orgánech a kompetentních 
úřadech nejen v Říčanech, ale i v Praze.

V současné době se naše činnost mimo 
sledování situace kolem ÚP zaměřila na účast  
a prosazování našich názorů na projednáva-
ná územní řízení, která se konají převážně 
na místním stavebním úřadě. 

Pokračování na straně 12.

Zápis do mateřské školky 
reakce na článek paní Lenky Bláhové ze ŽM 5/2007

Občanské sdružení pro ochranu životního prostředí  a přírody Mnichovic a okolí
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Brod na soutoku struhařovského potoka a Mnichovky

Od nepaměti existoval na soutoku struhařovského potoka a Mni-
chovky brod, který nikomu nevadil a byl často využíván. Bohužel v r. 
2003 bylo tehdejším zastupitelstvem rozhodnuto tento brod zrušit, což 
se také stalo. Ve stejném roce sice došlo k vyčištění koryta Mnichovky 

v Podskalí a to v úseku od tehdejší drogerie (nyní restaurace Alesso) 
až k můstku přes Mnichovku u soutoku se struhařovským potokem. 
Současný stav ilustrují (zanesené koryto Mnichovky) přiložené obrázky. 
Po čtyřech letech od vyčištění Mnichovky Mnichovka téměř není vidět, 
je zarostlá, k čemuž ovšem vydatně přispívají Strančice vypouštěním 
odpadních vod z jejich nefungující čistírny odpadních vod.

Navíc je ale bohužel zanesen i struhařovský potok těsně před jeho 
soutokem s Mnichovkou. U soutoku je navíc umístěna přečerpávací 
stanice kanalizace pro oblast Podskalí a Zátiší. Letos je relativně suchý 
rok, ale přívalové deště nebo vytrvalé dešťové srážky nelze vylou-
čit. Co se v tomto případě stane na soutoku struhařovského potoka 

a Mnichovky – jednak dojde k zatopení sousedících nemovitostí, ale 
i přečerpávací stanice. Jeden ze snímků ilustruje také neutěšený stav 
můstku přes Mnichovku, při případných záplavách se bude zřejmě 
snadno ucpávat, což opět zvýší úroveň hladiny při povodních.

Nakonec zřejmě nejrozumnějším řešením by bylo obnove-
ní brodu na soutoku struhařovského potoka a Mnichovky, ale 
také přestavba a zvýšení světlosti (průchodnosti) můstku přes 
Mnichovku v Podskalí.

RNDr. Jiří Mareš

Občanské sdružení ...
Dokončení ze strany 11.
Jsme však registrováni jako účastníci územ-

ních řízení na okresních a krajských úřadech 
v jejichž náplni je provádět územní řízení týka-
jící se nejen města Mnichovice, ale i okolních 
obcí, které jsou přímými sousedy  Mnichovic.

Naší snahou je, aby se při všech uvedených 
řízeních dodržoval dosud platný ÚP z r. 2002, 
a abychom nedopustili, že Mnichovice s připoje-
nými částmi (Božkov, Myšlín) se stanou místem 
ohroženým různými exhalacemi, hlukem, změ-
nou přírody, zánikem významných krajinných 
prvků, ohrožením stávající flóry a fauny, a aby 
byly zavaleny odpadky, abychom měli dostatek 
kvalitní vody, aby byla vyřešena dostatečná 
kapacity škol, plynulost dopravy apod.

Též se zajímáme o kulturní památky, které 
v našem městě, které jsou evidovány. Hlavní 
zájem v současné době projevujeme o zachová-
ní čistoty, zdravého prostředí a zachování maleb-
nosti našeho města, které přívlastek malebnosti 
mělo v dřívějších dobách uplatňováno při většině 
zmínek o našem městě.

Naše současná činnost se též projevu-
je v tom, že se snažíme o zachování velikosti 
obce ve stavu v jakém je v současné době. 
To znamená zachovat počet obyvatel na výši, 
která se k dnešnímu dni pohybuje na maximální 
únosné míře. A to nejen v počtu obyvatel, ale 
i v ostatních službách a všech dalších atributech 
nutných pro spokojený život obyvatel.

Dále je naší snahou udržovat současnou 
plochu zastavěné rozlohy města a dále ji 

nezvětšovat. To znamená, že již v žádném 
případě nebudeme podporovat a v průběhu 
územních řízení nebudeme souhlasit s vý-
stavbou nových rodinných domků v dosud 
nezastavěných plochách, zejména snahy 
developerů tyto plochy zastavět. Samozřejmě, 
že tímto postojem nechceme blokovat novou 
výstavbu v prolukách a ve velkých zahradách 
místním občanům, kteří zde žijí po několik 
generací.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem čle-
nům OS (kterých je nyní kolem 460 členů) 
za projevenou podporu ve společných aktivi-
tách o kterých Vás budeme podrobněji infor-
movat v některém příštím čísle ŽM.

Luděk Kulhan – předseda sdružení

Mnichovka v Podskalí

Můstek přes Mnichovku v Podskalí

Mnichovka v Podskalí
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Z občanských sdružení

Dne 28. června si naposledy v tomto školním roce zahrálo naše OKO v hote-
lu Myšlín. Kromě nadšené hry žáci sami vyhodnotili práci celého roku. Některé 
výkony obdivovali, k jiným byli i trochu kritičtí, což bývá i dobrá sebereflexe. Tím, 
že jsou si sami sobě kritiky, často si i uvědomují svojí vlastní výkonnost, ale i své 
mantinely. Často v nich vyroste i touha po tom, co by si chtěli sami zahrát v další 

přehrávce, co by chtěli zlepšit a naopak, jaké neduhy by chtěli odbourat. To je vždy 
cenná expanze pro všechna předsevzetí a potřebný stimul. Chtěla bych touto ces-
tou popřát všem dětem, ale i rodičům krásné prázdniny plné odpočinku, poděkovat 
za všechnu vynaloženou práci spojenou i s lecjakou obětí, redakci za prezentaci 
a nakonec i panu Peřinovi, který se o naše akce stará.

Krásné prázdniny a v září opět na shledanou!

Za OKO Marta Marečková

ODBORNÉ KLAVÍRNÍ ODDĚLENÍ 
MARTA MAREČKOVÁ

Hudební soubor OKO.

Od 1. 9. 2007 

se ve výstavní síni  
Informačního centra v Mnichovicích

koná výstava ke 100. výročí založení 
Okrašlovacího spolku v Mnichovicích.
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Z našich církví

Je doba 
d o v o l e n ý c h , 
doba prázdnin, 
doba cestová-
ní. Kolik vlaků 
denně projede 
Mnichovicemi 

– ať už rychlíky nebo „pantografky“. Už malé 
dítě si hraje s vláčky. Když mu vagónek či 
lokomotiva vypadnou z kolejí, jde za tatín-
kem, aby mu příslušný kus vláčku zase usadil 
na koleje. Převedeno do duchovního živo-
ta: Ve svatém křtu je malé dítě posazeno 
na správnou kolej a pokud z ní nevypadne, 
jede správným směrem k nebi.

Jednou jsem nastupoval na hlavním nádra-
ží v Praze do „pantografky“ – a sice do druhé 
části dvojité soupravy – a nevšimnul jsem 
si, že jsou rozpojené a jedna polovina jela 
směrem na Mnichovice a druhá na Nymburk. 
Zjistil jsem to, až když se vlak rozjel. Vystoupil 
jsem hned první stanici a hledal vlak zpět.

Dospívající či dospělý člověk je někdy zlá-
kán k cestě nesprávným směrem. Vzdaluje 
se od Boha – někdy je vykolejen… Kéž by 
se brzo vrátil zpět na správnou cestu, kéž by 
přehodil výhybku…

Pojď za mnou, pojeď za mnou či pojď 
se mnou, pojeď se mnou, tak volá Ježíš 
Kristus každého člověka.

Kéž prázdninové cestování nás přivádí k za-
myšlení, zda v životě jedeme správným smě-
rem a dokážeme opustit zajeté špatné koleje 
a jet naplno s Ježíšem.

P. Ivan Kudláček, farář mnichovicko-hrusické 
farnosti

P. S. Rodičům chce i nadále po prázdninách 
pomáhat kněz i katechetka ve výchově dětí 
při náboženství. Dalo by se říci, že nábožen-
ství je povzbuzování dětí, aby v životě jely 
tím správným vlakem. A když tomu tak někdy 
není, aby dokázaly vystoupit, přestoupit, vrátit 
se (např. ve svaté zpovědi).

Ze života římskokatolické mnichovické farnosti

Z historie

Za Mnichovice krásnější  
– 100 let od založení OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU v Mnichovicích

Spolek pro okrašlování a ochranu 
domoviny v Mnichovicích (zkráceně 
Okrašlovací spolek v Mnichovicích) 
vznikl právě před sto lety. Jeho poslání 
bylo dáno jeho stanovami. Podle sta-
nov je účelem spolku:
a) okrašlovati, zalesňovati a zvelebo-

vati spolkové sídlo,
b) buditi smysl pro přírodu a lásku 

ke krásnu
c) chrániti přírodu
d) dbát o ochranu památek
e) pečovat o rázovitost staveb a radit 

v záležitosti staveb
f) chránit lidové umění
g) pečovat o zlepšení komunika-

ce,zdravotnictví,čistoty
h) zvelebení dopravy
i) podporovat péči o zařízení pro pobyt hostů 

aj.

Podnět k založení spolku dal mnicho-
vický lékař MUDr. Václav Vlček, předseda 
„Čtenářsko ochotnické besedy“. Na 20. 
listopad 1907 svolal přípravnou schůzi 
na níž pozval předsedy všech spolků a kor-
porací v Mnichovicích. Dostavili se všichni 
až na zástupce obecního zastupitelstva. 
Řízením schůze byl pověřen MUDr. Vlček, 
který navrhl zřízení okrašlovacího spolku. 

Nikdo z přítomných neměl námitek a proto 
bylo přistoupeno ke čtení vzorových stanov 
Svazu okrašlovacích spolků. Byly upraveny 
podle místních podmínek. Ustavující valná 
hromada Okrašlovacího spolku v Mnichovi-
cích se uskutečnila 29. prosince 1907 v měst-
ském hostinci „Radnice“. Zde byly schváleny 
doplněné stanovy, zvoleno 12 členů výboru, 
4 náhradníci a 2 revizoři účtů. Navrhnuto 
požádat obecní zastupitelstvo, aby se stalo 
zakládajícím členem a aby je zastupitelstvo 
nadále podporovalo. Byl navržen první cíl 
– zřídit v Mnichovicích lázně (myšleno bylo 

koupadlo). Na první schůzi výboru byl 
zvolen předsedou dvorní rada profe-
sor A.Velflík.

První starostí spolku bylo zříze-
ní koupadla. Obec pronajala okraš-
lovacímu spolku pozemek v Poto-
činách za roční nájemné 46,60 K. 
Plány pro zřízení koupadla a úpravu 
okolí vypracoval prof. A.Velflík. Stavba 
se uskutečnila v době, kdy obec měla 
uspořádat akci, aby oslavila 60tileté 
jubileum panování císařského veličen-
stva (Františka Josefa I.), byl přijat 
návrh nazvat dílo „Královské jubilejní 
sady a letní koupadlo“.Pro úpravu 
okolí koupadla byly získány sazenice 
lesních stromů, kterými byly přileh-
lé stráně i břehy osázeny (celkem 

na 1300 ks stromků). Koupadlo bylo otevřeno 
v r. 1908 a bylo pořízeno nákladem 2.227 
Korun.

Péče o životní prostředí a přírodu 
pokračuje. Jsou vysázeny stromy kolem 
silnice k nádraží, kolem potoka a v roce 
1910 je vysázena lesními stromy i stráň 
lukavická a vysázeny borovice v Jidaškách. 
Několik tisíc sazenic smrkových, borových 
i dalších dřevin bylo vysázeno roku 1911 
na obecních pozemcích. 

Pokračování na straně 15.

Tenisové kurty pod Budíkovem, které vybudoval Okrašlovací 
spolek
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Za Mnichovice krásnější ...
Dokončení ze strany 14.

Výsadba pokračovala i v r. 1914, kdy 
bylo vysázeno přes 136.000 sazenic les-
ních a okrasných stromů.

Spolek usiloval také o úpravu uvnitř obce, 
především ulic a náměstí. Přispěním výtěž-
ku z obecní aprovizace a příslušných maji-
telů domů vystavěl okrašlovací spolek v roce 
1917 chodník na náměstí a před pivovarem.
Dalším cílem bylo zřízení chodníku po stra-
nách mostu přes Mnichovku. Pro nedostatek 
financí se uskutečnila pouze lávka po levé 
straně mostu.

Spolek dbal o úpravu cest pro turisty. 
V roce 1925 byla upravena cesta v Potoči-
nách a opatřena lavicemi. Pro pohodlí oby-
vatel i návštěvníků Mnichovic bylo zříze-
no 20 železobetonových lavic, které byly 
umístěny pod Budíkovem, v Podhorkách 
a v Potočinách. I na náměstí pod lípové stro-
mořadí bylo umístěno 6 lavic s litinovými 
stojany. Na vhodných místech byly spolkem 

umístěny tabulky vybí-
zející k ochraně příro-
dy.V roce 1928 dále 
pokračuje výsadba 
akátů v Kunické rokli. 
Z Ondřejovské ulice 
je zřízena stezka přes 
luka k nástupišti želez-
niční zastávky (náklad 
5.000 K). V roce 1929 
se prováděla sadová 
úprava náměstí a spo-
lek kryl značnou část 
nákladů. Na vkusné 
úpravě okolí památní-
ku padlých a výsad-
bě zeleně se aktivně 
podílel prof. Dr. Vele-
novský. Byla uskuteč-
něna další výsadba 
javorů a akátů podél 
cesty k nádraží.

Okrašlovací spo-
lek rozvíjel činnost 

i v oblasti sportu, kultury 
a osvěty. Měl svůj tenisový 
odbor, který zřídil dvě teni-
sová hřiště a volejbalové 
hřiště v bezprostřední blíz-
kosti koupadla. Osvětová 
činnost se obrážena v po-
řádání divadelních her, 
poučných přednášek i vý-
stav. Velký zájem byl např. 
o přednášky prof. Dr. Vele-
novského.

Co dodat na závěr? 
Jsou u nás v Mnichovicích 
lidé, kteří chtějí navázat 
na krásné úspěchy členů 
okrašlovacího spolku 
a v duchu jejich stanov 
usilovat „O Mnichovice 
krásnější“?

Karel Dražil
kronikář

Byla krásná, májová noc, měsíc svítil v úplň-
ku, kolem ticho, jen občas zašumělo auto z ne-
daleké dálnice. Vracel jsem se autem z návště-
vy starého kamaráda ve Vidovicích. Manželka 
vedle mne spokojeně pospávala a já si řekl, 
že si to trochu zkrátím přes Všešimy a Božkov 
domů do Mnichovic. Byla právě půlnoc, když 
jsem podjížděl dálniční most a blížil se k tomu 
prudkému stoupáku na Božkov, když na mne 
někdo posvítil zleva ze křoví. Tři krátké zábles-
ky, potom jeden dlouhý, ještě jeden a potom 
nic. První mě napadla myšlenka na morseov-
ku, co jsme se učili za ranného mládí ve skau-
tu a jak si ještě vzpomínám, právě takhle 

začínalo volání S.O.S. Přibrzdil jsem a zírám 
do křoví. Manželka se probudila a hned zpani-
kařila. Nezastavuj, nevystupuj a hned jeď dál, 
je půlnoc, nikde ani človíčka, kdoví co to je, 
hned jeď dál a kulila vyděšené oči do tmy. Tak 

jsem se rozjel do prudkého kopce na Božkov 
a vysvětloval jsem svoji vystrašené polovičce, 
že tam v křoví je zřícenina starého mlýna 
Šurkova a že tam někdo mohl volat o pomoc. 

Pokračování na straně 16.

STRAŠIDELNÝ MLÝN

Další zbytky mlýna Šurkov

Zbytek z mlýna Šurkova

Koupadlo v Potočinách (před II. světo-
vou válkou) kdy se v něm dalo koupat a 
netekly tam odpady ze Strančic
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Strašidelný mlýn
Dokončení ze strany 15.

To víš, a bude volat morseovkou, kterou 
už dneska nikdo nezná místo aby jednoduše 
zavolal, to ti tak věřím. Chtěli nás prostě dostat 
z auta a přepadnout. No tak už se nerozčiluj, 
třeba to bylo jen strašidlo, uklidňoval jsem 
ženu. Tady totiž se kdysi jeden mlynář Šourek 
oběsil a mnichovický rychtář musel uctivě 
požádat vrchnost v Kouřimi o vyslání kata, 
aby oběšeného odřízl, tak je to napsáno v mni-
chovické kronice. A to nemohl udělat nějaký 
doktor nebo četník z Mnichovic, to se muselo 
čekat, až přijede někdo s nožem až z Kouřimi, 
divila se žena. To víš, taková byla doba, četníci 
nebyli a doktorů bylo málo a tak jedině kat měl 
to právo a ten bydlel až v Kouřimi.

A tak mě napadlo, říkám manželce, že by 
to mohl být duch toho mlynáře, že tu třeba 
občas straší. A víš, že by to nebylo špatné mít 
tady skutečné strašidlo, historicky podložené. 
Každý hrad u nás má nějakou tu bílou paní 
nebo bezhlavého rytíře. V Mnichovicích sice 
žádný hrad zatím nemáme, ale máme zříce-
ninu starého mlýna a turisté by to přivítali. 
Manželka se už spokojeně usmívala, proto-
že jsme sjížděli osvětlenou ulicí od nádraží 
do Mnichovic a dobrodružství bylo šťastně 
za námi.

Pochopitelně mi to nedalo a hned druhý 
den jsem si ke starému mlýnu zajel. Sluníčko 
svítilo a já se prodíral hustým křovím a mo-
čálem k rozvalinám mlýna. Už za chvíli jsem 
přišel té záhadě na kloub. V jedné pobořené 
místnosti už bez stropu se houpalo na jednom 
pantu malé okénko. Ano, tak to je ono, měsíc 
svítil na ně seshora a okénko se v nočním 
vánku kolébalo a sklo odráželo paprsek přímo 
na silnici, kudy jsem v noci přijížděl. Byl jsem 
trochu zklamán, doufal jsem, že tu najdu něja-
ké lidské stopy, rozbitou lucernu nebo stopy 
krve případně nějakou mrtvolu a zatím nic 
než starý dětský kočárek, děravý košík a sta-
ré židle o jedné noze. Pouze svědectví, že tu 
někdy žili lidé. Dole hluboko pod zdí šuměl 
potok, který kdysi otáčel mlýnským kolem. 
Přeskočil jsem prázdný náhon, udělal pár 
fotek a prodíral se zpátky k autu. Tam už stála 

nějaká místní žena a povídá, proč tu stojí to 
auto a co tu hledám. Uklidnil jsem jí, že fotím 
ty rozvaliny starého mlýna a ona hned nato, 
že to byl svého času pěkný, romantický mlýn, 
že sem chodili za války pro vejce a trochu 
mouky semleté na černo a že je škoda, že to 
s ním takhle dopadlo a že by mi víc řekli jeho 
poslední majitelé Taubnerovi na Božkově. 

A tak jsem hned zajel nahoru na Božkov 
do bývalé hospody u Taubnerů. Vedle v hez-
ké vilce jsme si potom popovídali s panem 
Radomírem Taubnerem o historii mlýna, 
o tom, jak za císaře Josefa II. dostal přiděle-
no číslo 5, že prvními majiteli v roce l65l byli 
Josef a v roce l67O Jan Bína, a jak se v roce 
l693 oběsil na bříze mlynář Šourek, co ho 
potom odřízl kat z Kouřimi, že v roce l83l tu 
byl mlynářem Václav Zitta, který potom koupil 
Horní mlýn v Mnichovicích a jak v roce l904 
Šurkov vyhořel a jak se v obou světových 
válkách tady mlelo na černo.Tenkrát děda 
pana Radomíra, starý pan Ferdinand Taubner 

se přistěhoval s rodinou z jižních Čech od Luž-
nice a tady koupil od Holečků Podbožkovský 
mlýn zvaný Šurkov. Nějaký čas se tu mlelo, 
ale po druhé válce se všechno nějak zkompli-
kovalo, mlýn potřeboval rekonstrukci a peníze 
nebyly. A tak tu bylo dál jenom hospodářství, 
ale staletý mlýn už byl příliš chatrný a tak 
pustnul, až se rozpadl. Ale, že by tam strašilo, 
o tom že nic neví. Škoda, já bych byl strašně 
rád, kdyby ten duch nešťastného mlynáře tu 
mohl občas strašit, třeba jen posvítit o půlnoci 
na kolemjdoucí, jak jsem si to představoval já. 
Takovéhle strašidelné příběhy mají obrovskou 
cenu, jsou jako koření pro turistické průvodce. 
A tak jako v Zittově mlýně se prý občas objeví 
vodník, jak mi sám potvrdil současný pan 
otec Zitta a ukázal mi i jeho fotku, tak proč 
by ve starém mlýně Šurkově nemohl občas 
strašit duch nešťastného mlynáře co se v l7. 
století tady na bříze oběsil.

Antonín Mareček

Sport

Mladší žákyně – naše v současnosti nejúspěšnější družstvo!
V neděli 17. června završilo družstvo mladších žákyní svou velmi 

úspěšnou sezónu druhým místem na Poháru presidenta ČSPH – mis-
trovství republiky. Pravda – jeli jsme tam vyhrát, ale trochu toho štěstí 
nám chybělo. Na 1. místo nám scházela asi tam jedna minuta. Minutu 
před koncem totiž holky z Rakovníka vstřelily vyrovnávací gól a ten jim 
při lepším skóre stačil na celkové vítězství v poháru.

Mladší žákyně z Mnichovic se za celou sezónu zúčastnily 9 turnajů 
z nichž 6 vyhrály. Je proto škoda, že jsme ten Pohár letos nezískali. Tým 
čeká hráčská obměna – 2 hráčky odcházejí do starších a náhrada za 
ně, zatím, není. Takže příští rok… No uvidíme! 

Mirek Vodenka

Poslední fotka zřízeniny mlýna Šurkov
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Reklamy

Příští rok tomu bude 30 let, co Karel 
Špringer po nahrávce Vaška Konráda dal 
z trestného rohu gól Slavii Praha a v zá-
pase hraném v Edenu Mnichovice vyhráli 
1:0 a završili tak úspěšnou sezonu 1977/78 
a to celkově druhým místem v tabulce I. 
Ligy pozemního hokeje. Podzimní část ligy 
tenkrát rozhodně nevypadala na to, že by 
naše mnichovické mužstvo nějak výrazněji 
zasáhlo o bojů o medaile. Po půlce soutěže 
byli chlapi dokonce poslední. Na jaře však 
neztratili ani bod a tak z toho byl vicemistr 
republiky.

Jako by letos naši pánové chtěli tento 
scénář zopakovat. Po podzimních bojích se 
náš tým nacházel na 7. místě, sice s do-

statečným náskokem před poslední, gene-
rační výměnou postiženou Hostivaří, ale 
na nějaký výrazný úspěch to nevypadalo. 
Na jaře 2007 ovšem kluci zabrali a se ztrá-
tou pouhých 7 bodů se málem dotáhli na 
finálovou skupinu. Je smůla, že na ni nedo-
sáhli, protože v nadstavbě o 5. až 8. místo 
si počínali velice suverénně a jen remizou 
s Presidentem ztratili 2 body a skončili v na 
5. místě v této skupině, tedy jasně první. 
Získali dokonce tolik bodů, že by to bývalo 
stačilo na to druhé místo. No nevadí snad 
se to povede příště. 

Pro zajímavost uvádím ještě tabulku skupi-
ny o 5.–8. místo a tabulku střelců!

TABULKA

1. Mnichovice 6 5 1 0 26 10 16

2. President 6 4 1 1 27 15 13

3. Rakovník 6 2 0 4 18 18 6

4. Hostivař 6 0 0 6 6 34 0

TABULKA STŘELCŮ

1.Turek Ondřej Mnichovice 9

2. Trávník Jiří President 8

2. Jahoda Tomáš Rakovník 8

3. Tichovský Pavel Mnichovice 7

4. Turek František Mnichovice 6

Mirek Vodenka

Konec sezóny pozemního hokeje 2006/2007

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH POZEMKÁŘŮ

Inzerce v Životě Mnichovic

Od 1. 1. 2007 jsou podmínky (rozměry a cena) pro inzerci v ŽM následující
Celá strana A4 3. 000 Kč     1/2 strany A4 1. 500 Kč

1/4 strany A4 700 Kč       1/8 strany A4 350 Kč
Předplatné není stanoveno se slevou. Návrhy posílejte ve formátu WORD, JPG nebo TIF na adresu:

podatelna@mnichovice.info  vyřizuje MěÚ Mnichovice pí Kuklová, Tel.: 323 640 313

Vision Praha s.r.o., Všechromy, 59, Praha Východ
www.vision.cz, tprchal@vision.cz

Požadujeme: 
• SŠ nebo VŠ vzdělání 
• Znalost produktů společnosti 

– zaučíme
• Schopnost orientace v oblasti IT 
Pracovní náplň:
• příprava a evidence obchodních 

smluv 
• kontrola a údržba obchod. a zá-

kaznických databází

• příprava drobných dodatků smluv 
• marketing 
• přímé kontaktování potencionálních 

zákazníků 
• účast na výstavách a prezentacích
• jiné drobné práce dle pokynu 

obchodního ředitele
• spolupráce s ostatními pobočkami
Místo výkonu práce: Všechromy
Nástup: ihned

Asistentka obchodníka 

Ve spolupráci s družstvem R.S.C Praha pořádáme v srpnu letní sou-
středění kluků a holek na hřišti v Mnichovicích.

Začínáme 20.8.2007 v 10hodin!

V týdnu od 20.8.07 do 24.8.07 se na hřišti v Mnichovicích koná dětský 
hokejový výcvikový tábor. Nebudeme hrát jen hokej, ale budeme běhat 
závodit, posilovat a protahovat se. Mimo to budeme samozřejmě tréno-
vat, povídat si o sportu a koukat se na kluky a holky, kteří již pravidelně 
hrají a předvedou nám, co se všechno dá dělat s hokejkou a míčkem. 
Zúčastnit se mohou i „nehokejisté“, kteří si chtějí prostě zasportovat. 

Týká se dětí každého věku – od přípravky až po starší žákyně či žáky 
– kterým se budou věnovat zkušení trenéři a jejich pomocníci! Tréninky 
budou každý den. Časy ještě budou upřesněny, ale zřejmě to bude ráno 
od 9–12 hod. a odpoledne od 15 do 18 hod. Přes poledne netrénujeme, 
nechceme nikomu ublížit! Vše je, samozřejmě, nepovinné a zdarma. 
I když iniciativě se meze nekladou a pití, ovoce ze zahrádky na občer-
stvení apod. můžete vy – rodiče vozit, nosit a posílat v jakémkoli množ-
ství. Prosím jen, abyste nás předběžně informovali, že se Vaše dítě 
(děti) této akce mohou zúčastnit. Mirek Vodenka – tel.: 724 016 279, 
Jirka Musil – tel.: 737 813 684, Martin Krafta – tel.: 603 835 754

Mirek Vodenka
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„Poskaláček“
Smíšené zboží – široký sortiment potravin, domácí vyhlášené zákusky, nápoje, drogerie, keramika. 

Pečení na zakázku – svatby, narozeniny 
a jiné příležitosti.  

Prodejna slouží obyvatelstvu již 17 let 
do večerních hodin a nachází se u maleb-

ného Zittova mlýna.

Těšíme se na Vás v otevíracích hodinách:
PO-PÁ : 8:00-11:00 - 16:00-20:00

  SO-NE : 8:00-11:00 - 15:00-20:00

Tel: 323 640 369
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Kunice, Vidovice 136, areál zámku Berchtold /ulice k TJ Kunice/ 
Tel.: 736 75 75 77, Email:sportcentrum@zamekberchtold.cz 

www.zamekberchtold.cz/sportcentrum

N O V �     O T E V � E N O
� 3 tenisové kurty s um�lým povrchem, celoro�ní provoz /HALA/ 
� Golf /putting green, odpališt�, trenažér 3D/ 
� Power jóga, Aerobic, Masáže 
� Sportovní klub s kapacitou 50 lidí, internet 
� Velké d�tské h�išt�, pohádkové postavy 
� Možnost zap�j�ení sportovního vybavení 
� Široký výb�r vín /�eské i zahrani�ní/ 

Prázdninové programy pro d�ti !!! 
� Sleva pro d�ti do 15 let – dopoledne kurt pouze za 45 K�/hod. !!! 
� Každé úterý a �tvrtek od 9-12 hod. – hlídání d�tí s výukou angli�tiny, tenisu a golfu 

,,Prázdniny 2007“ – sportovní týdny pro d�ti
� 9.7.-13.7. a 20.8.-24.8. 2007/8°°-16°°/– výuka tenisu a golfu, jídlo a pití, malování, 

sout�že a zajímavé ceny atd. Více informací po telefonu. 
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Naši jubilanti nad 70 let
červen

PLOTY
Výstavba nového a rekonstrukce stávajícího oplocení KB-Blok, ztracené bednění, 
betonové podezdívky 
Výplně dřevěné, ocelové, pletivem. Provizorní oplocení
Dodávka, montáž a nátěry dřevěných plotových polí.
Prodej a montáž pletiva, plotových sloupků a doplňků
Výroba a montáž vrat a vrátek
Zemní a výkopové práce
Zámkové dlažby
Prodej popelnic

Martin Povýšil, Jiráskova 547, Mnichovice
Tel.: 603965355, info@oploceni.org, www.oploceni.org

Hledáme zodpovědnou paní  
či slečnu na hlídání dcery  
a výpomoc v domácnosti.

Tel: 724 039 062

 Kaliba Oldřich Žvejkal František
 Matějovský Miloslav Tesařová Nagy Anna
 Zikan Jaroslav Šafařík Václav
 Chaloupka Jindřich Erlich Stanislav
 Duchačová Olga  Schmidová Miluše
 Škodová Jindřiška Müller Jiří
 Šromová Dagmar Podmolová Svatava
 Pohnán Zdeněk Ebrová Marie
 Špringerová Marie Šebánková Zdeňka
 Doubková Anna Pospíšil Bedřich
 Čumpelík František Šubrtová Marie
 Stibor Jiří Lubinová Helena
 Vrabec Miroslav Kadeřábek Zdeněk 

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti


