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Zpráva o činnosti města a městského úřadu

Období 26. 1. 2005  –  23. 2. 2005
V měsíci lednu 2005 
• dne 26. 1. 2005 se uskutečnilo jednání se 
zastupiteli města ve věci projednání návrhu 
vedoucího Veřejných služeb města Mnicho-
vice na obnovu či opravu zastaralé techniky 
– fekálního vozu 
• dne 27. 1. 2005 se uskutečnilo jednání se 
zástupci projektanta firmy Medium projekt ve 
věci postupu prací na projektové dokumenta-
ci plánovaná výstavba vodovodů a kanalizací 
v Mnichovicích 
• dne 28. 1. 2005 bylo jednáno se zástupci 
vodoprávního úřadu MěÚ Říčany o termínu 
vydání stavebního povolení na vodovod a ka-
nalizaci oblast Jiráskova – Máchova, Jirásko-
va – Pod Mohylou v Mnichovicích 
• dne 28. 1. 2005 se uskutečnilo jednání se zá-
stupci firmy Ztracené pohádky ve věci splatnosti 
připojovacích poplatků na vodovod a kanalizaci 

• dne 31. 1. 2005 se uskutečnilo jednání 
s majitelem vodovodního a kanalizačního 
řadu oblast Závěrka o nutnosti uzavřít smlou-
vu o provozování soukromých sítí a byla pro-
jednána možnost bezúplatného převodu sítí
• dne 31. 1. 2005 se uskutečnilo jednání ve 
věci projednání stížnosti nadměrného hluku 
způsobeného opracováváním dřeva na vý-
stavbu oplocení na Božkově. 
V měsíci únoru 2005 
• dne 1. 2. 2005 starosta města spolu s tajem-
nicí MěÚ popřáli občance města, k významné-
mu životnímu jubileu a předali ji dárek 
• dne 1. 2. 2005 se konala porada starosty 
města se zastupiteli 
• dne 2. 2. 2005 se uskutečnilo řádné zase-
dání Zastupitelstva města Mnichovice 
• dne 3. 2. 2005 se konal výrobní výbor se 
zástupci města a architektem ve věci postu-

pu prací a architektonických návrhů rekon-
struovaného objektu MěÚ 
• dne 7. 2. 2005 se na MěÚ Mnichovice ko-
nalo jednání ve věci plánované rekonstrukce 
komunikace - Mirošovická ( úsek od AUTO 
Babiš po Stavebniny) včetně rozšíření o chod-
ník , zároveň na tomto jednání bylo ze strany 
města požadováno dopravní vyřešení nebez-
pečné křižovatky Ondřejovská x Mirošovická 
• dne 7. 2. 2005 se uskutečnilo jednání 
s předsedou Osadního výboru Myšlín o po-
žadavcích na rok 2005 
• dne 8. 2. 2005 se uskutečnilo jednání na 
MěÚ Mnichovice o budoucím provozu Infor-
mačního centra v Mnichovicích 
• dne 10. 2. 2005 bylo provedeno závěrečné 
vyhodnocení kontrol města v souladu se zá-
konem o finanční kontrole a předáno na Mi-
nisterstvo financí ČR 
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• dne 14. 2. 2005 se uskutečnilo jednání se 
zástupci projekční firmy o přípravě na veřejná 
setkání s občany ve věci plánované výstavby 
vodovodních a kanalizačních systémů 
• dne 15. 2. 2005 se uskutečnilo jednání ve 
věci provádění geologických průzkumů v Mni-
chovicích v souvislosti s plánovanou výstav-
bou vodovodních a kanalizačních systémů
• dne 15. 2. 2005 se starosta města zúčastnil 
jednání představenstva Regionu Jih
• dne 16. 2. 2005 se v souvislosti s definitiv-
ním ukončením kontaktního místa na státní 
dávky sociální podpory v březnu 2005 usku-
tečnilo jednání se zástupci Úřadu práce Pra-
ha – východ ve věci požadavku města Mni-
chovice na dodání tiskopisů na dávky státní 
sociální podpory pro občany města a okolí na 
MěÚ Mnichovice a požadavku metodického 

zaškolení pracovnice MěÚ Mnichovice , která 
bude občanům tiskopisy vydávat a kontrolo-
vat, aby nemuseli dojíždět v této záležitosti 
do Prahy 
• dne 17. 2. 2005 se uskutečnilo jednání se 
zástupci firmy ASA ve věci zajištění náhrad-
ního svozu TKO v případě sněhové kalamitní 
situace a zároveň byla firma upozorněna na 
nutnost používat jiné vozidlo na svoz odpadu 
v zimních měsících 
• dne 17. 2. 2005 byla požádaná SÚS Říčany 
o vyspravení nejhorších výtluků na komunika-
ci Husova 
• dne 18. 2. 2005 byla provedena kontrola 
zimní údržby komunikací v Mnichovicích 
• dne 21. 2. 2005 se uskutečnil kontrolní den 
na postup stavebních prací na rekonstrukci 
budovy MěÚ 

• dne 21. 2. 2005 bylo zveřejněno na MěÚ 
Mnichovice Zadání změny územního plánu 
města Mnichovice 
• dne 21. 2. 2005 se uskutečnila porada sta-
rosty města se zastupiteli města 
• dne 21. 2. 2005, 22. 2., 23. 2. 2005 se usku-
tečnila tři veřejná setkání s občany města ve 
věci plánované výstavby vodovodů a kanali-
zací ve městě Mnichovice dle lokalit , kde je 
výstavba plánována 
• dne 23. 2. 2005 se konalo mimořádné za-
sedání Zastupitelstva města Mnichovice

Miroslava Vojtíšková
 tajemnice MěÚ Mnichovice

Mgr. Jakub Žvejkal
starosta města Mnichovice

Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 2. 2. 2005 
Schvaluje:

•  prodej oddělené části pozemku č.k. 
1674/1 k.ú. Mnichovice p. Ladislavu Zit-
tovi za cenu 100,- Kč/m2 pozemku

•  uzavření dohody o zaplacení úhrady 
za užívání nemovitosti – pozemku č.k. 
1654/1 k.ú.Mnichovice o výměře 23 m2 
za období od 1. 1. 1992 do 31. 1. 2005 
za celkovou dohodnutou cenu ve výši 
1.308 Kč mezi Pozemkovým fondem ČR 
jako pronajímatelem a městem Mnichovi-
ce jako nájemcem

•  kromě schváleného rozpočtového provi-
zoria na rok 2005 do výše 30% skuteč-
ných nákladů roku 2004 realizace těchto 
investičních akcí:

 1)  přestavba objektu MěÚ – stavební úřad 
a informační centrum

 2)  projektová dokumentace na vodovod-
ní a kanalizační systémy IV. etapa do 
doby schválení rozpočtu města na rok 
2005

•  uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene na pozemek č.k. 1678 k.ú. Mnicho-
vice, který je v majetku města Mnichovi-
ce, se STE a.s. Praha 2 za účelem zřízení, 
provozu údržby a oprav kabelového ve-
dení vč. ochranného pásma na dobu ne-
určitou za cenu 5.000 Kč

•  uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene na pozemek č.k. 1308/6 k.ú. 
Mnichovice, který je v majetku města, 
se STE a.s. Praha 2 za účelem umístění 
energet. zařízení 

•  uzavření kupní smlouvy na základě před-
kupního práva na odkoupení pronajatých 
pozemků  č.k. 1023/1 o výměře 13923 m2,
č.k. 1024/4 o výměře 868 m2, 1026/8 o vý-
měře 234 m2, 1026/9 o výměře 2532 m2,

1026/11 o výměře 798 m2 a 1058/5 o vý-
měře 195 m2 k.ú. Mnichovice ve pro-
spěch nájemce JUDr. Jana Zenkla za 
cenu dle znaleckého posudku sníženou 
pouze o polovinu části nákladů tj. celkem 
200.000 Kč. Jedná se o budoucí areál již 
zkolaudované víceúčelové sportovní haly 
s příslušenstvím a chodníku s osvětle-
ním, který p. Zenkl vybuduje na své ná-
klady

•  uzavření kupní smlouvy na základě před-
kupního práva dle nájemní smlouvy ze 
dne 10.11.1998 na nemovitosti č.p. 19 vč. 
pozemku č.k. 92/1 a č.k. 92/3. Dle této 
smlouvy má vlastník nemovitosti – město 
Mnichovice odprodat nájemci JUDr. Janu 
Zenklovi uvedené nemovitosti nejpozdě-
ji do 31.12.2008 za cenu dle znaleckého 
posudku v době uzavření nájemní smlou-
vy v r. 1998, povýšenou o cenu inflačního 
koeficientu a daně za převod nemovitos-
ti a povýšenou o nájemné za roky 2005 
– 2008, tj. celkem 524.406,- Kč

•  uzavření darovací smlouvy mezi dárcem 
firmou JOANNES s.r.o. a obdarovaným 
městem Mnichovice, dle které dárce 
daruje městu Mnichovice zkolaudo-
vanou stavbu chodníku na pozemcích 
č.k.1026/1, 1023/1 a 1024/1 k.ú. Mni-
chovice podél komunikace „K Myšlínu“ 
v délce 180 m vč. veřejného osvětlení ve 
výši 400.000,- Kč

•  zveřejnění úmyslu prodeje části pozem-
ku č.k. 1645/2 k.ú. Mnichovice o výměře
10 m2.

•  konání veřejných setkání s občany měs-
ta Mnichovice, kterých se bude dotýkat 
plánovaná výstavba vodovodních a ka-
nalizačních systémů v Mnichovicích, ve 

dnech 21. 22. a 23.2.2005 v Požárním 
domě od 18,00 hod.

•  Základní škole TGM v Mnichovicích  po-
nechání nevyčerpané dotace od města 
Mnichovice a použití následovně:

  z r. 2003 ve výši 200.231 Kč účelově na 
nákup konvektomatu do školní jídelny a

  z roku 2004 ve výši 93.000 Kč účelově na 
pořízení venkovního altánu v r. 2005.

•  uzavření smlouvy o úhradě za připojení 
domů na inženýrské sítě v lokalitě Závěr-
ka s firmou Ztracené pohádky s.r.o. Pra-
ha 1 za těchto podmínek:

  - firma uhradí na účet města Mnichovice 
v termínu do 28.2.2005 částku 25.00,- Kč 
za připojení každého rodinného domu na 
plynový řad

  - firma uhradí částku 25.000,- Kč za bu-
doucí připojení každého rodinného domu 
na vodovod a kanalizaci v termínu do
30. 6. 2006.

Bere na vědomí
•  poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 

a strukturálních fondů na projekt města 
„Vytvoření informačního centra v Mni-
chovicích“ ve výši 2.937.467 Kč.

Nesouhlasí
•  s opětovnou nabídkou na odkoupení 

lesních pozemků č.k. 779/1, 779/2, 803, 
804/1 808, 825, 828 k.ú. Mnichovice
od spoluvlastníků pí. Marie Mládkové,
pí. Marty Javůrkové a p. Josefa Zámys-
lického za cenu 1.044.732 Kč.

Mgr. Jakub Žvejkal
  starosta města
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Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 23. 2. 2005 

Schvaluje:
•  podání žádosti města Mnichovice o státní 

účelovou dotaci na zabezpečení péče o vá-
lečné hroby v Mnichovicích na Ministerstvo 
obrany ČR

•  ukončení nájemní smlouvy s manželi Pro-
cházkovými na pronájem bytu v č.p. 143 ke 
dni 28.2.2005 a úhradu uznaných částeč-

ných nákladů ve výši 50.000 Kč manželům 
Procházkovým, které prokazatelně vynalo-
žili na rekonstrukci bytu

•  dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpo-
ry na plynofikaci objektů ZŠ, MŠ, zdravot. 
střediska a budovy MěÚ – změna poskytnu-
tí podpory se zástavou nemovitostí města, 
lesních pozemků č.k. 421/1, 421/2, 435 k.ú. 

Mnichovice v hodnotě 2.465.850,- Kč dle 
znaleckého posudku. Původně stanovený 
základ podpory se navyšuje a mění z část-
ky 3.990.000 Kč na částku 4.391.000.

Mgr. Jakub Žvejkal
  starosta města

(Výtah z usnesení sestavila I. Kuklová)

Město Mnichovice v rámci plánované vý-
stavby vodovodních a kanalizačních systémů 
v Mnichovicích uskutečnilo v této věci tři ve-
řejná setkání. 

Z důvodu malé kapacity sálu v Požárním 
domě v Mnichovicích se v této věci konala tři 
veřejná setkání s občany města, a to dle ur-
čených lokalit ve dnech 21. 2, 22. 2, 23. 2. 
2005 ve stejném čase a místě od 18.00 hod. 
v Požárním domě v Mnichovicích, Ondřejov-
ská čp. 538, 251 64 Mnichovice. 

Pondělí 21. 2. 2005 od 18.00 hod.
lokalita ulic:
Příční, Máchova, Na Výsluní, Pod Šibenič-

kami, část ulice Horská (nad Průběžnou II), 
Pod Svahem, Prodloužená, Pod Mohylou, 
Průběžná II, Šibeničky – část ( nad ul. Průběž-
ná II), Jánská, Sadová ( oblast Podhorky). 

Úterý 22.2. 2005 od 18.00 hod. 
lokalita ulic:
Kostelní, část ulice Podskalí ( od můstku 

– ul. Kostelní ), V Zátiší, Potoční, Úzká, Na 
Kroupáku, Pod Vráží, Švermova, Kunická, 
Nová, část ulice Tyršova (kde není vodovod), 
Konrádova, Sportovní, Mirošovická (místní 
komunikace). 

Středa 23. 2. 2005 od 18.00 hod. 
lokalita ulic: 
Pod Kovárnou, Lomená, Nádražní ( úsek 

nad železničním přejezdem směr Božkov), 
V Zahradách, Nad Tratí, Svahová, Nad Po-
tokem, Lipová, V Pěšinách, Zámecká, Na 
Okrouhlíku, Luční, Sluneční, Růžová, Spojo-
vací, Vilová, část ulice Na Vráži ( k ul. K Zá-
krutu).

Všem občanům byla dána možnost, pokud 
by se některý z občanů města ze závažných 
důvodů nemohl na veřejné setkání dostavit 
v daném termínu určeném dle lokality, mohl 
se zúčastnit jiného setkání v jiný náhradní ter-
mín 21. 2, 22. 2., 23. 2. 2005. 

Všichni občané byli informováni o těchto 
setkáních prostřednictvím pozvánek do do-
mácností a z úředních desek města.

Účelem veřejných setkání bylo:
1) Seznámit občany města s plánovanou 

výstavbou vodovodních a kanalizačních sys-
témů a s opatřeními, která bude nutno pro-
vést pro zajištění úspěšné realizace dle pod-
mínek EU.

2) Seznámit občany s finančními podmín-
kami plánované výstavby.

3) Na veřejných setkáních byli přítomni zá-
stupci projekční firmy Medium projekt, která 
provádí projekt ke stavebnímu povolení. Tito 
zástupci byli schopni zodpovědět dotazy ob-
čanů o připojení na vodovodní či kanalizační 
řad.

4) Na veřejných setkáních byli přítomni 
zástupci bankovního ústavu, kteří nabídli fi-
nanční pomoc při financování domovních pří-
pojek. 

Těchto veřejných setkání se zúčastnilo cel-
kem cca 340 občanů města. 

Na veřejných setkáních byli občané města 
seznámeni se skutečností, že město Mnicho-
vice v červenci  loňského roku podalo žádost 
v rámci 1. výzvy o poskytnutí dotace z Ope-
račního programu infrastruktura priorita 3 na 
vodovodní a kanalizační systémy o dotaci 
z prostředků EU včetně žádosti o spolufinan-
cování ze SFŽP ČR. Ministrem životního pro-
středí bylo v 11/2004 rozhodnuto o poskytnu-
tí podpory za podmínky splnění následujících 
podmínek nutných pro uzavření smlouvy: 

- projektová dokumentace a stavební po-
volení s nabytím právní moci

- smlouvu se zhotovitelem na dílo vybrané 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek 

- dofinancování, což představuje pro město 
cca 26 mil. Kč závazku 

- dodržení podmínek v projektu a pro reali-
zaci: položení 14  km vodovodního a 15,3 km 
kanalizačního řadu

- dodržení počtu přípojek v počtu 630
- zajištění odborného posudku na akci.

Dále byli občané seznámeni s tou skuteč-
ností, že podmínky EU nejsou jednoduché 
a při nesplnění těchto podmínek nedojde 
k uzavření smlouvy o přidělení dotace. Smlou-
vu se SFŽP ČR musí město uzavřít nejpozději 
do 9/2005. 

Výše podpory je 75 % uznatelných nákladů 
z prostředků EU, 10% uznatelných nákladů 
z prostředků SFŽP ČR a 15 % nákladů z roz-
počtu města. Pro město činí dofinancování 
částky 26 mil. Kč na tuto akci. 

Tímto získáním dotací na realizaci vodovod-
ních a kanalizačních systémů se naše město 
stane moderním městem, které bude splňo-
vat podmínky Evropské unie. Naše město je 
uvedeno v usnesení vlády jako jedno z měst, 
které bude do roku 2010 odkanalizováno. 
Vzhledem k této povinnosti je dle současně 
platné legislativy nutné splnit tuto podmín-
ku a využít možnosti k uzavření smlouvy na 
dotaci. V případě, že by se nepodařilo splnit 
podmínky EU, může dojít v budoucnosti k to-
mu, že naše město bude platit sankce a po-
platky. To by se odrazilo i v životě obyvatel 
našeho města. 

Každý občan by si měl uvědomit, že při-
pojení na kanalizační řad je dle současně 
platné legislativy povinné a při nesplnění této 
povinnosti bude možno ukládat sankce. Vel-
kou výhodou při získání dotace je to, že spolu 
s kanalizací bude uložen v jedné rýze i vodo-
vodní řad. Vždyť všichni dobře víme, že vody 
je v Mnichovicích nedostatek. 

Dalším krokem pro naše město bude nut-
nost projektově se připravit a žádat o dotace 
i na další oblast realizace vodovodních a ka-
nalizačních sítí na Myšlíně a o dotace na in-
tenzifikaci ČOV s možnosti napojení okolních 
obcí, které mají o připojení zájem (Všestary, 
Klokočná atd.). 

Informace o veřejných setkáních ve věci plánované výstavby
vodovodních a kanalizačních systémů v Mnichovicích
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Zároveň byli občané na veřejných setká-
ních seznámeni s financováním veřejných 
částí přípojek. 

Financování vychází z průměrného rozpoč-
tu na veřejnou část - vodovodní a kanalizační 
přípojky ( tj.od hlavního řadu na hranici po-
zemku ), kterou si hradí vždy občan, i když si 
sám realizuje síť.

Výpočet vychází z průměrné délky pří-
pojky dle výkazu výměr a z projektu: 

- průměrné náklady z projektu činí na vodo-
vodní přípojku – veřejnou část: 20.000,- Kč 
bez připojovacího poplatku
- průměrná délka přípojky 6 m, výkop, zem-
ní práce, průměrná geologie, navrtávací pas, 
šoupě, hadice, záslepka, hrníček – souprava, 
zásyp, asfaltový povrch, projekt, stavební po-
volení 
- průměrné náklady z projektu na kanalizační 
přípojku – veřejnou část: 25.000,- Kč bez při-
pojovacího poplatku délka 6 m, výkop, zemní 
práce, průměrná geologie, odbočkový kus 
T45 stup., kolena, záslepka, zásyp, asfaltový 
povrch, projekt, stavební povolení.

Návrh finanční spoluúčasti pro občany 
v stávajících rodinných domech a v rekreač-
ních objektech určených k trvalému bydlení 
(tam kde jsou občané trvale hlášeni): 
- 10.000,- Kč /přípojka voda + stávající připo-
jovací poplatek 5.000,- Kč 
- 15.000,- Kč/přípojka kanalizace + stávající 
připojovací poplatek 5.000,- Kč 
- tímto dochází k finanční výhodě pro občana 
o 10.000,- Kč/přípojku, tj. při realizaci obou 
přípojek 20.000,- Kč 
- za obě sítě veřejné části přispívá občan 
pouze 25.000,- Kč při stávajících připojova-
cích poplatcích.

Návrh finanční částky pro občany v rekre-
ačních objektech – chatách u občanů, kteří 
nejsou trvale hlášeni v Mnichovicích: 

Jelikož rekreační objekty nelze dotovat 
z EU proto je při realizaci nutno zaplatit nedo-
tovanou částku. 
- vodovodní přípojka – 20.000,-Kč + připojo-
vací poplatek 5.000,-Kč
- kanalizační přípojka – 25.000,-Kč + připojo-
vací poplatek 5.000,-Kč.

Návrh finanční částky pro občany, kteří na-
pojují nové parcely k výstavbě a připojí se do 
r. 2006 a požádají o kolaudaci:
- 10.000,-Kč/přípojka voda + stávající připo-
jovací poplatek 25.000,-Kč
- 15.000,-Kč/přípojka kanalizace + stávající 
připojovací poplatek 25.000,-Kč.

Návrh finanční částky pro občany, kteří na-
pojují nové parcely k výstavbě a nezkolaudují 
do r. 2006 dům

- 20.000,- Kč/přípojka voda + stávající připo-
jovací poplatek 25.000,- Kč
- 25.000,- Kč/přípojka kanalizace + stávající 
připojovací poplatek 25.000,- Kč.

Je nutno si uvědomit, že tato částka na-
vržená městem je minimální částka, která je 
pro trvale bydlící občany dotovaná a při cel-
kovém rozpočtu města 31 mil. a současném 
úvěru města 13 mil. Kč není možno si půjčit 
více než 17 mil. Kč. Vzhledem k dalšímu roz-
voji města a plánované realizaci vodovodních 
a kanalizačních sítí např. na Myšlíně a inten-
zifikaci ČOV je proto nutná uvedená finanční 
spoluúčast občanů. 

Každý občan si musí uvědomit, že vybu-
dování vodovodních a kanalizačních řadů, je 
velkou příležitostí pro všechny občany, jak 
z hlediska možného napojení a tím zhodno-
cení připojených nemovitostí, tak i zlepšení 
životního prostředí ve městě. 

V případě, že by město nemohlo splnit 
podmínky EU, tím že by nezrealizovalo dél-
ku řadů a uvedený počet přípojek, nemůže 
smlouvu s EU prostřednictvím SFŽP ČR ani 
uzavřít, protože podmínky EU jsou velmi tvrdé 
a dotace by se vracela.

Proto by si měl každý občan města tuto 
skutečnost uvědomit, protože tato šance se 
nebude opakovat. 

Na veřejných setkáních byli přítomni zá-
stupci projekční firmy Medium projekt, kteří 
informovali o postupu prací na projektové 
dokumentaci ke stavebnímu povolení

V současné době na oblast IV. etapa vo-
dovod a kanalizace je vydáno pouze územní 
rozhodnutí

- nyní probíhají průzkumné práce 
- geodetické zaměření 
- hydrotechnický výpočet.

Informovali občany o té skutečnosti, že 
každého (kde je plánována výstavba vodo-
vodů a kanalizací) postupně do konce břez-
na 2005 navštíví v záležitosti technického 
upřesnění napojení objektů. Zároveň nabídli 
občanům projekty za zvýhodněnou cenu, je-
likož v případě zájmu občanů se bude jednat 
o větší zakázku. 

Nabídka firmy Medium projekt na vypra-
cování projektové dokumentace na vodo-
vodní a kanalizační přípojku od veřejné 
části až k napojovanému objektu:

projekty na přípojky od veřejné části k ob-
jektu včetně projednání a zajištění stavebního 
povolení: 

voda:
do 10 m přípojky - celkem 600, - Kč
nad 10 m přípojky – celkem 800,-Kč
kanalizace: 
gravitační: do 10 m přípojky – celkem 800,- Kč
nad 10 m přípojky – celkem 1.000,-Kč

tlaková: do 10 m přípojky – celkem 1.100,-Kč
nad 10 m přípojky – celkem 1.300,-Kč.  
 

Uvedené ceny jsou včetně DPH. 

V případě zájmu občanů o projekty, je mož-
no firmu Medium projekt v. o. s. kontaktovat 
na tel. čísle: 608 44 90 55. 

Na veřejných setkáních byli přítomni zá-
stupci bankovního ústavu Raiffeisen bank, 
kteří nabídli občanům pomoc při financování 
přípojek vody a kanalizace.

Zástupci bankovního ústavu informovali 
občany, že vzhledem k velikosti projektu mo-
hou nabídnout lepší podmínky financování.

Bližší informace dále v Životě Mnichovic. 

V rámci veřejných setkání probíhala dis-
kuse, kde mohli občané vznášet své dota-
zy a připomínky: 

nejčastějšími dotazy občanů byla otázka 
financování, výše příspěvku od občanů za 
veřejnou část přípojek a termín realizace celé 
akce.

Dalším nejčastějším dotazem byl požada-
vek zahrnout do realizace další lokality na bu-
dování vodovodu a kanalizace. 

Veškerými dotazy se budou zastupitelé 
města zabývat tak, aby došlo k maximální 
spokojenosti občanů. 

Na veřejných setkáních byly všem obča-
nům předány formuláře, ve kterých mají ob-
čané možnost vyslovit svůj zájem o napojení 
na vodovodní a kanalizační síť.

Vyplněné formuláře je nutno předat či zaslat 
na MěÚ Mnichovice v termínu do 31. 3. 2005. 
Formuláře je možno si vyzvednout na MěÚ 
Mnichovice či na internetových stránkách 
Mnichovic www.mnichovice.info v nabídce 
aktuality. Na internetových stránkách města 
a v časopise Život Mnichovic budou občané 
průběžně seznamováni s aktuálním stavem 
plánované akce Výstavba vodovodů a kana-
lizací v Mnichovicích. 

V případě nejasností či potřeby řešení pro-
blému v souvislosti s touto akcí je možno nás 
navštívit na MěÚ Mnichovice. Informace na 
tel. číslech: 323 640 113, 213, 087. 

Miroslava Vojtíšková 
tajemnice MěÚ Mnichovice 

Mgr. Jakub Žvejkal
starosta města Mnichovice 
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Pověření zástupci Raiffeisenbank a.s. se 
zúčastnili ve dnech 21.-23.02.2005 veřej-
ných schůzí pro občany města Mnichovice, 
na kterých byla majitelům nemovitostí a ob-
čanům prezentována připravovaná investiční 
akce velkého rozsahu a významu - Výstavba 
místních rozvodů vody a kanalizace s dotací 
z fondů EU – SROP i ČR – SFŽP. Přidělení 
těchto významných finančních dotací Vám 
nyní umožňuje realizovat pro Vaše město roz-
sáhlou a potřebnou akci.

 
Raiffeisen stavební spořitelna si uvědomuje 

důležitost tohoto okamžiku a v případě po-
třeby Vám nabízí možnost řešení financování 
vlastních nákladů občanů formou stavebního 
spoření s meziúvěrem či úvěrem.

Výhody pro občany :
•  postup koordinovaný společným harmono-

gramem s MěÚ Mnichovice
•  aktuální informace od zástupců Raiffeisen 

můžete sledovat ve Vašem časopisu
•  možnost zanechat Vaše kontaktní údaje na 

MěÚ Mnichovice pro zástupce Raiffeisen 

•  zástupce Raiffeisen stavební spořitelny 
bude v určených dnech k dispozici obča-
nům na MěÚ Mnichovice

•  hromadné vyřizování žádostí o stavební 
spoření a úvěr - ušetříme Váš čas

•  zjednodušená agenda při vyřizování Vašich 
žádostí, snadnější a rychlejší průběh 

•  při vyšším počtu žadatelů možnost vytvo-
ření zvýhodněných podmínek v souvislosti 
s důležitostí této akce

•  možnost zafinancovat si připojení až do Va-
šeho domu.

Raiffeisen stavební spořitelna má pro své 
klienty připraveny 3 typy úvěrů:

(základní informace)

1) SPEKTRUM 
•  akontace od 20 % výše   

z cílové částky
•  do 70.000,- Kč     

bez ručitele
•  od 70.000,- Kč do 150.000,- Kč   

1 ručitel

•  výše úroků 4,9% - 7,4% p.a.   
dle akontace a doby spoření

2) HORIZONT
•  akontace od 0% do 20%   

z cílové částky
•  od 100.000,- Kč do 150.000,- Kč  

1 ručitel
•  výše úroků 4,9% p.a.   

akce

3) PREMIUM
•  výhodný úvěr pro vlastníky starších smluv 

u RSTS

Všechny smlouvy o stavebním spoření jsou 
úročeny 2% a je možnost čerpání státní pod-
pory až do výše 3.000,- Kč ročně.

Prosíme občany, kteří mají o tuto možnost 
financování zájem, aby do konce března na 
MěÚ Mnichovice zanechali pro pracovníky 
Raiffeisenbank kontaktní spojení.

Milan Beran – Raiffeisenbank
mobil: 603 746 815

beram@volny.cz

Nabídka Raiffeisen stavební spořitelny pro občany města Mnichovice

Vážení čtenáři,
příznivci našeho OKA, žáci i vy neznámí, 

kteří byste se chtěli stát našimi členy, ráda 

bych Vás informovala o našich činnostech 
a plánech pro tento rok.

Jak z některých předešlých článků víte, po-

řádáme pravidelné přehrávky. Nejbližší usku-
tečníme v březnu, a to hned dvě za sebou. 

• První: 20. března - Hotel Myšlín ve 14 hodin 
• Druhá: 22. března - Uhříněves-Muzeum 
v 17hodin, kde děti všech věkových katego-
rií předvedou svá sóla. Další měsíc bychom 
chtěli uskutečnit malý koncert čtyřručních 
her, repertoár máme: od staré muziky přes 
klasicismus až k citlivému romantismu.

Rádi bychom nabídli i naše malé výchovné 
koncerty školkám, pro které jsme již tradičně 
tyto programy uskutečňovali, Dětským do-
movům, ale i Domům pro seniory, abychom 
mohli jejich nájemcům přinést malý dárek 
v podobě hudebního prožitku a radosti  z krá-
sy dětí, jejich nevinnosti a umění  (klavír bude 
vždy vítán, ale i klávesy, které vlastníme do-
káží udělat stejnou službu.) 

Najdete nás vždy na tel. č. 323 640 117, 
nebo mobil 603 94 51 18.

V neposlední řadě bych chtěla udělat i zápis 
nových žáků na rok 2005-06. Přihlásit se může 
každý, kdo má chuť si zamuzicírovat. Podmín-
ky našeho souboru jsou: nadšení, elán, touha 
udělat druhým radost a poctivá práce. 

Za O.K.O. 
Marta Marečková 

Kultura v Mnichovicích

O.K.O. - Odborné klavírní oddělení
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Pražský výtvarník Milan Ressel s neobyčejnou 
důkladností rozvíjí svá témata více než 40 let. Ko-
řeny jeho tvorby se datují počátkem 60. let. 

Rostoucí míra lidské i umělecké zkušenosti 
pomohla malíři udržet směr zvoleného postupu. 
Vytvořit novou vizi světa, proniknout do nedotče-
ných oblastí obrazových významů, to vše podnikl 
na základě procesu spojujícího minulost s pří-
tomností, rozvahu s experimentem. 

V kresbách Milana Ressela je patrná určitá oba-
va o budoucnost lidstva, které je schopno dospět 
buď válečnou katastrofou nebo živelnou devastací 
a exploatací přírody až k sebezničení. Nepropadl 
okouzlení z rozvoje techniky, ale soustředil svůj 
zájem především k základním otázkám života.

Milan Ressel ohlašuje osobitými výtvarnými 
formami způsob myšlení, či vývoj situace v ne-
určité budoucnosti. Tvorba Milana Ressela je 

zdánlivě mlčenlivý svět plný nejistoty nebo oče-
kávání. 

 Malíř pohlíží s určitou úzkostí na ruiny památek, 
továrny s výhružným mementem trčících komínů 
a věží, plynová potrubí a elektrická vedení omo-
távající přírodu svou stále narůstající sítí, spleť 
ocele a železa v chladných architekturách dneš-
ka. Krajina, stroje, kosmické moduly, produkty 
lidské činnosti, příroda bojující o přežití zaplňují 
celou plochu Resselových obrazů a kreseb.

Minulost, přítomnost i budoucnost se vzájem-
ně propojují. Člověk jako síla tvořivá, ale zároveň 
i ničící, to je Resselův umělý, ale zároveň i tajem-
ně živoucí svět.

Pro většinu Resselových obrazů je typická me-
toda realistického zpodobňování téměř nesouro-
dých skutečností, spojovaných do fantastických 
konfigurací v imaginárním prostoru.

Občanské sdružení „Myšlín, tedy jsem“ má 
za sebou první tři akce v nové sezóně 2005:

22. 1. uspořádalo koncert žáků a učitelů 
hudebního oboru a výstavu prací žáků výtvar-
ného oboru pod vedením Hany Šebestíkové, 
to vše pod názvem KONCERT VERNISÁŽ ZUŠ 
Říčany/Strančice a ZŠ Mnichovice. Výstava 
dětských prací trvala do 26. 2. 2005. Žáci 
ZUŠ projevili výbornou úroveň uměleckého 
projevu a věříme, že o řadě z nich ještě v bu-
doucnu uslyšíme. Rádi z lednové přehlídky 
našich talentů uděláme tradici a věříme, že 
hudební a výtvarný salón v galerii Hotelu 
Myšlín bude i příští rok zastoupen neméně 
kvalitními malými umělci.

19. 2. se večer nesl ve staročeském du-
chu masopustu. Přispěla k tomu Malá česká 
muzika Jiřího Pospíšila v obsazení 3 housle, 
1 kontrabas, klarinet, flétna a zpěv. Folklór 
a lidové tradice oslovily všechny přítomné, 
kteří přišli na masopust stylově vymrzlí. Ke 
zpěvu krojovaných hudebníků se návštěvníci 
večera přidali s chutí, zvláště když zazněly ty 
správné jihočeské hity. A jedno malé pozi-
tivní zjištění – mládí v publiku zná i lidovky 
a nestydí se je zpívat. Jestli nám bude sloužit 

zdraví, příští rok se na Masopustu sejdeme 
opět – napříč generačním spektrem.

27. 2. o.s. „Myšlín, tedy jsem“ představilo 
návštěvníkům dílo akademického malíře Mi-
lana Ressela. O jeho tvorbě přináší ŽM článek 
V. Tetivy. Zájemců o neobvyklou expozici se 
na vernisáži sešlo tak akorát. Nebyli tam kvůli 
připravenému občerstvení. Zajímala je díla 
umělce vkusně rozmístěná v galerii hotelu 
a neodešli zklamáni. Z jednotlivých obrazů 
a kreseb ční sdělení příběhu, který nemá 
konce a je na fantazii diváka, jakou pointu mu 
přisoudí. Zdánlivě nesourodé prvky umísťuje 
M. Ressel do svých tajemných kompozic. 
Daří se mu tím vzbudit zvědavost diváků, kteří 

se s chutí přesunují od obrazu k obrazu jako 
luštitelé křížovky bez tajenky. Avšak ten, kdo 
je trpělivý, ji určitě vyluští.

Výstava končí 24. 3. 2005. Není náhodou, že 
„dernisáž“ bude slavnostní. Blížící se svátky 
jara uctí naše sdružení koncertem komorního 
smíšeného sboru Vlahol pod vedení sbor-
mistra J. Petrdlíka, jehož zakládajícím členem 
je právě ak. malíř Milan Ressel. Budete-li 
se chtít dozvědět o díle a múzách M. Res-
sela více, přijďte do hotelu Myšlín na Zelený 
čtvrtek 24. 3. 2005 v 18 hodin. Je možné, že 
budete překvapeni tím, co všechno dodává 
výtvarníkům energii. Například scénický balet 
v podání tří mnichovických dívek.

Co proběhlo na Myšlíně

Akademický malíř MILAN RESSEL

Masopust na Myšlíně
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Mnichovický rynek pořádal 26. 2. 2005
violoncellový koncert v hotelu Myšlín.

V Resselově tvorbě je lidský faktor postaven mimo čas. Člověk se obje-
vuje zřídka, ponejvíce jako osamocená postava ztracená v bludišti skalních 
útvarů, zasazená do kulisy opuštěných antických fasád, arkadických nebo 
městských krajin.

Tvorba Milana Ressela narušuje četné konvence současného umělecké-
ho výrazu a navyklého způsobu vnímání a její poselství přitom proniká do 
samého středu divákovy bytosti. 
Z katalogu Milan Ressel Obrazy a kresby vydaného Alšovou jihočeskou 
galerií v Hluboké nad Vltavou. Vlastimil Tetiva

Indie na Myšlíně
Na výstavě s názvem Indie uvidíte foto-

grafie tří mladých autorů, kteří se společně 
seznámili v moravsko-slezských Beskydech 
na fotografické škole Institutu tvůrčí fotogra-
fie. Fotografické dokumenty z Indie vznikaly 
v různém časovém období. Miroslava Kotě-
šovce a Roberta Petra spojuje stejný cesto-
vatelský záměr. Svá dobrodružství v Indii za-
chycovali na barevných fotografiích osobitým 
a realistickým pohledem. Snažili se zachytit 
po staletí obdivovanou kulturu, náboženství 
a původní krásy této země. Opakem těchto 
rozsáhlých dokumentárních cyklů je tvorba 

fotografky Evy Kořínkové, která se formou 
subjektivního dokumentu zaměřila na sociální 
postavení indických dětí z nižších kast. Eva 
Kořínková prezentuje své fotografie na klasic-
ké černobílé bromostříbrné fotografii. Autoři 
si uvědomili dvourozměrný efekt fotografie 
a na vernisáži se pokusí zapůsobit také na 
čichové a chuťové smysly návštěvníků. Ano 
– uhádli jste správně! Na vernisáži se bude 
podávat nejen pravý indický čaj, ale i nefalšo-
vaná indická kuchyně. Bude promítán krátký 
film z Indie a těšit se také můžeme na hudeb-
ní vystoupení této trojice fotografů. Výstava 

bude zajisté velmi zajímavým putováním po 
Indii. Vždyť nadarmo se neříká Indii – srdce 
Dálného východu. Všichni tři autoři se jedno-
značně shodli, že Indie je pro ně tou nejkrás-
nější zemí, kam se chtějí vracet. Návštěvu 
Indie pak doporučují každému, bez ohledu 
na jeho věk, neboť podle nich, každý zde do-
jde k nějakým kořenům své existence a při-
nejmenším zde uvidí problémy, oproti nimž 
se mu jeho vlastní budou zdát miniaturní.
Výstava bude zahájena 2. dubna v 18 hod, 
všichni jste srdečně zváni. Hare–óm.
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do 31. 3. III. Mate!ská škola - výstava d"tských prací
pasáž Staré radnice !í"any

do 3. 4. Hospodá!ské práce v malí!ské tvorb"
Aloise Moravce, Muzeum !í"any

3. 3. Dudácká hudba ve sv"t"
p!ednáška s hudebními ukázkami 
17:00, Muzeum !í"any

4. 3. Pavel Sedlá#ek se skupinou Cadillac
koncert klasického amerického rock´n rollu
19:30, zámek Šti#ín

5. 3. Ples Zdravotní záchranné služby
20:00, M$KS !í"any

7. 3. Velikono#ní pohádka
pro mate!ské a základní školy hraje Divadlo Mrak 
9:00, Kulturní d%m Kamenice

11. 3. O Turínském plátn"
beseda s PhDr. E. Lacinovou 
19:00, !í"any, fara !ímskokatolické
církve na Masarykov$ nám$stí

12. 3. 5. ples !í#anských ragbist$
ú"inkují M. Holanová, M. David, K. E. Gott, 
skupina Unisono a Tane"ní studio E. Broukalové
19:30, M$KS !í"any

12. 3. Maškarní bará#nický ples 
hraje hudba Mnichovanka
20:00, sokolovna Hrusice

12. 3. Reprezenta#ní ples podnikatel$ a p!átel tance
hraje kapela Horváth Band 
20.00, Kulturní d%m Kamenice

19. 3. DAD vokální kvintet
na programu renesan"ní vokální skladby
19.00, mlýn Ond#ejov

19. 3. Ples Základní um"lecké školy %í#any
dechovka #í"anka, Jarní dixieland, 
skupiny Brillant a Samba Band
20.00, M$KS !í"any

19. 3. 31. Ladovská zabíja#ka
hraje hudba Mnichovanka
20.00, sokolovna Hrusice

20. 3. O state#né princezn" Mán"
pohádka pro d$ti inspirovaná Josefem Ladou
15.00, M$KS !í"any

20. 3. Due Boemi di Praga
Mozart, Händel, Dvo!ák
17.00, Suk%v sál zámku Šti#ín

22. 3. Vystoupení d"tského sboru 
16.00, sbor Církve "s. husitské, 
ulice 17. listopadu 252, !í"any

23. 3. Kaprálová kvartet - Suk, Janá"ek, Martin%,
Kaprálová, 19.30, M$KS !í"any

23. 3. Láska, sex a žárlivost
divadelní p!edstavení - divadelní spole"nost Háta
19.30, Kulturní d%m Kamenice

27. 3. Velikono#ní koncert
ú"inkují žáci a u"itelé ZUŠ #í"any, 
prof. J. Lecian (varhany) 
a ženský p$vecký sbor ZUŠ #í"any
16.00, !í"any, kostel sv. Petra a Pavla

1.4.-31.5. Základní um"lecká škola
výstava prací žák% školy
pasáž Staré radnice !í"any

2. 4. O líném Honzovi
pohádku podle Josefa Lady hraje divadlo Habad$j
14.00, sokolovna Hrusice

4. 4. Bajaja
pohádku pro mate!ské a základní školy 
hraje Divadlo Víti Mar"íka
9.00, Kulturní d%m Kamenice

9. 4. Ples tane#ního klubu Fuego 
19.00, M$KS !í"any

9. 4. Nejkrásn"jší válka
muzikál, divadlo J. A. Komenský Chocerady
19.30, sokolovna Hrusice

10. 4. Ji!í Korn – 4TET a Bambini di Praga
koncert, 19.30, zámek Šti#ín

SPORT
5. 3. Kamenický pohár junior$ 2005

tane"ní sout$ž
9.00, Kulturní d%m Kamenice

19. 3. Okolím %í#an
27. ro"ník turistického pochodu, trasy 
7–35 km, po!ádá K&T #í"any–Radošovice
7.00 – 10.00, start na nádraží &D !í"any

19. 3. &eská republika – Rusko
Mistrovství Evropy v ragby – divize 1
14.00, ragbyový stadion !í"any

19. 3. Šipkový turnaj
po#ádá Klub Cesta pro d$ti a mládež 
15.00 – 18.00, ul. Na Obci 2049,  !í"any

LADŮV KRAJ
KULTURNÍ KALENDÁŘ
Informační centrum 
Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany, tel.: 323 618 169, 323 618 142, e–mail: kuryr@ricany.cz www.laduv–kraj.cz
Vstupenky na veškeré akce získají zájemci u pořadatelů. Změna programu vyhrazena.
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S panem Josefem 
Vlachem jsem se osob-
ně setkala jednoho 
zimního nedělního do-
poledne. Celá krajina 
byla tenkrát zasypána 
sněhem, slunce svítilo 
a třpyt sněhových vlo-
ček bolestivě řezal do 
očí. Šla jsem loudavě 
touto krajinou, pře-
mýšlela o svém životě 
a práci, když tu najed-
nou, kde se vzal, tu se 

vzal, stanul těsně přede mnou šedovlasý pán 
se třemi zachumlánky. To, co mě na něm velmi 
zaujalo, byl velmi měkký melodický hlas. Byl na 
procházce se svými třemi vnučkami a velmi za-
ujatě jim něco vyprávěl. Drobotina se kolem něj 
něžně tetelila a když jsem je míjela, prostřed-
ní holčička na mě zvědavě vykulila své krásné 
hnědé oči. Byly tak veliké a moudré, že jsem 
v chůzi zaváhala. Najednou tichounce zašep-
tala: “To je můj dědeček.“

Pamatuji si, že jsem se na ni usmála a vyhrk-
la: „To je krásná holčička.“ Pán se také usmál 
a své malé princezny mi představil jednu po 
druhé: „To je Mariánka, Madlenka a nejmladší 
Michalka.“

Pak jsme ještě spolu krátce rozmlouvali 
a podali si ruce s pozdravem: „Na shledanou“. 
Když jsem přišla z této procházky domů a vy-
právěla jsem tento požitek p. Mirce Pokorné, 
u které jsem bydlela, řekla: „To byl určitě Pepí-
ček Vlach.“ A byl...

Již nikdy jsem se s ním osobně nesešla. Ale 
v ten památný okamžik již osud psal s jeho ro-
dinou moje dějiny. O několik let později jsem 
všechny tyto holčičky učila na klavír i s jejich 
mladším bratrem Josefem. Dnes tuto tradici 
přebral nejmladší benjamínek Jonáš. Se všemi 
mám vřelý vztah a jejich maminka s tatínkem 
se mi stali milými přáteli. A jak jste se dočetli 
i s Danou Vlachovou, mladší dcerou pana Vla-
cha, mám hezký a citlivý vztah a její děti mám 
ráda... Kdo má uši slyš! 

Josef Vlach se narodil 8. 6. 1923 v malé ves-
ničce Ratměřice na Sedlčansku. Jeho otec, 
vyučený řezník, měl malou živnost s hospo-
dářstvím, kde mu pomáhala jeho žena Anna 
(podobné prostředí v jakém vyrůstal i Antonín 
Dvořák). Spolu měli osm dětí, z nichž Josef se 
narodil jako šesté dítě, druhý a poslední syn. 
O hudebnosti svých rodičů věděl Josef jen to, 
že tatínek muzicíroval v tamější vesnické kape-
le, právě na housle, a že ve svém srdci choval 
velký obdiv ke všem dílům světových mistrů 
a maminka, že si při každé práci zpívala. Byl 
to právě onen čistý a prostý tón jejího hlasu, 

který ho později vždy a neklamně provázel 
při pozdější interpretaci děl. Všechny Vlacho-
vy děti byly nadané. O patnáct let starší bratr 
Václav byl schopný houslista. Na vojně v Pís-
ku poznal Václav školu O. Ševčíka, který tam 
působil, jeho Smyky a Techniku, Kreutzerovy 
a Mazasovy etudy. Když otec zemřel a malému 
Pepovi bylo pouhých jedenáct let, stal se jeho 
prvním učitelem, i když ne na dlouho. Musel se 
starat o hospodářství a tak i své housle musel 
pověsit na světově proslulý hřebík.

Poslední rok školní docházky strávil Pepa 
u své starší sestry v Nové Pace, kam začal 
chodit i do hudební školy ke K. Svobodovi, kte-
rý v něm brzy rozpoznal talent a doporučil ho 
na konzervatoř, z čehož jeho mladý adept měl 
pramalou radost. Měl hudbu rád, ale spíše jako 
koníčka, než že by si ji uměl představit jako ži-
votní povolání a k tomu ještě povinnost, že by 
musel dennodenně cvičit. Ani nápad!

Ale kolo osudu je neúprosné. Rozhodla za 
něj rodinná rada.

Přijímací zkoušky na konzervatoř se konaly
r. 1938. Před komisí, která byla tehdy složena ze 
samých soudobých hvězd, (J. Kocián, J. Feld, 
L. Zelenka, S. Novák, B. Voldán a K. Moravec) 
hrál Josef odvážně a s nadšením. Byl přijat a po 
prázdninách byl zařazen do třídy St. Nováka, 
koncertního mistra České filharmonie. S ním si 
prožil i své malé první peklo. Prof. Novák chtěl 
zlepšit jeho techniku z gruntu, a tak odboural 
veškerá vibráta. Když přišly pololetní zkoušky, 
neprošel a dostal podmínku. Nezbylo nic jiného, 
než tuto trpkou zkoušku zúročit. Rozhodl se, že 
už nikdy nebude nikoho slepě poslouchat. Tak 
proběhly pod tímto přísným vedením tři roky. Ve 
čtvrtém roce byla situace neudržitelná. Ale se 
sluncem jeho talentu roztála i přísnost a stro-
host Novákova. Začal ho mít rád jako syna. Vy-
kání, které pro něj bylo jedinou možnou formou, 
přešlo po jedné skvělé interpretaci díla v nekon-
trolované tykání a tak už zůstalo.

V pátém ročníku (1943-44) bylo jeho studium 
násilně přerušeno a byl nasazen do německého 
divadla v Ústí n. Labem, kde hrál v orchestru. 
Kromě své práce dával i kondice členům orches-
tru. S prof. Novákem udržoval kontakt po celou 
dobu války, občas si k němu dojel pro cenné 
otcovské rady a pokyny. Bohužel jejich kontakt 
krátce po skončení války byl násilně přetržen, 
neboť prof. Novák umírá. Když se chod země 
navrátil zase do starých kolejí, začal opět studo-
vat. Nejprve u prof. Micky, potom u prof. Šlajse, 
u kterého absolvoval s Čajkovského houslovým 
koncertem za doprovodu FOK.

V r 1947 byl přijat na nově zřízenou AMU 
k prof. Feldovi. Když ten odešel do důchodu, 
přešel k prof. Pekelskému, u kterého absolvo-
val Brahmsovým houslovým koncertem - opět 
s FOK.

Kromě houslí studoval J. Vlach také violu 
a komorní hru. Ještě za tohoto studia se objevil 
r. 1940 Václav Neumann (pozdější šéf dirigent 
České filharmonie) a oslovil ho, zda by nechtěl 
hrát s ním v kvartetu 2. housle, kde on sám 
hrál první housle, jeho bratr Jiří hrál na violu
a Ant. Kohout violoncello. Samozřejmě, že 
neodmítl. V muzikální rodině Neumannových 
prožil mnoho krásných okamžiků. Hráli Beetho-
vena, Dvořáka, Nováka, Janáčka… Což se mu 
později velmi hodilo. 

Ve studiu komorní hry pokračoval u prof. Mo-
ravce, který své nadšení pro kvarteto přenesl 
i na tohoto studenta.

Rok 1946 byl pro J. Vlacha zcela zásadní. Na 
scéně jeho života se tentokrát objevil Václav 
Talich. Tak se Vlach dostal do těsné blízkosti 
jednoho z největších dirigentů své doby, nyní 
již jako koncertní mistr Českého komorního or-
chestru. Tam měl Talich více času než v jiných 
orchestrech na realizaci svých představ a nápa-
dů. Zde mohl mladý Vlach přímo u pramene sát 
interpretační tradici tohoto genia, kterou poz-
ději sám rozvíjel. Lidsky i umělecky si byli oba 
velmi blízcí. Po únoru 1948 Ústřední výbor NF 
rozhodl, že orchestr může pokračovat ve své 
práci s podmínkou, že se zřeknou Talicha. Pro-
tože jednohlasně použili práva VETA, byl tento 
orchestr oficiálně rozpuštěn.

Po této smutné životní etapě vstupuje v r. 1947
J. Vlach do České filharmonie, kde později do-
stal nabídku na zástupce koncertního mistra. 
Odmítl. Jeho srdce neklamně volalo po komoři-
ně. Tedy kvarteto-VLACHOVO KVARTETO.

Z Talichova ČKO znal violistu S. Soukupa, 
cellistu V. Moučku. Společně vyhledali ještě 
houslistu V. Snítila. V tomto souboru začali hrát 
tak říkajíc na vlastní pěst. Neměli ani mecená-
še, ani státní podporu. Hlavní náplní byla práce 
(cvičili intenzivně pětkrát v týdnu, 4-5 hodin). 
První veřejný koncert 16. března 1950 v Domě 
umělců v Praze. Upoutává dokonalou tech-
nikou, přísnou rytmizací a rozmanitou škálou 
dynamiky a barev. Pak následovaly koncerty 
i v dalších českých městech. Hráli: Haydna, 
Mozarta, Beethovena, Dvořáka, Janáčka… 
Úspěchy a zase úspěchy. Pak přišel r. 1954, 
který byl pro životní události J. Vlacha přímo na-
bitý. Na přehlídce soudobých skladatelů získá-
vá II. kvartetem I. Krejčího autorovi státní cenu. 
Na mezinárodní soutěži v belgickém Liege, jako 
zcela neznámý soubor získal 1. cenu (této sou-
těži byla přítomna i belgická královna).

Tento úžasný rok završil ještě v prosinci sňat-
kem s vynikající houslistkou Danuší Trellovou, 
se kterou později měli dvě dcery – Janu a Danu, 
obě opět vynikající houslistky. 

Za MHO
Marta Marečková

Malé hudební okénko
Josef Vlach - cesta od vesnického chlapce  k světově uznávanému umělci
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2. Pavla Šilpochová, Náměstí před dávnými časy 3. Kristýna Svobodová, Kostel v Mnichovicích

Výtvarná soutěž O nejkrásnější obrázek Mnichovic
      Kategorie „Ostatní výtvarné techniky“, 11 - 16 let

1. Jana Pišanová, bez názvu 1.Klára Wishauptová, Panenka 
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P O Z V Á N Í
Na základě Vašich četných přání pořádá Pošťákův hudební klub ve spolupráci s Městským úřadem Mnichovice

velikonoční taneční zábavu pro seniory, která se koná dne

28. 3. 2005 od 14.00 – do 18.00 hod.

K poslechu a tanci Vám bude hrát kapela „Pohoda“ pod vedením pana Ing. Jiljího Horáka.
Vstupenky v hodnotě 50 Kč (včetně občerstvení) lze zakoupit na Městském úřadu Mnichovice. 

Akce se bude konat pouze, bude-li prodáno nejméně 50 vstupenek.
Přejeme Vám hezkou zábavu.

Škola informuje

Všem je dobře známo, že při naší základní 
škole funguje pro děti prvního stupně družina. 
V našem časopise však nebyl dosud uveřej-
něn žádný článek, který by ji občanům Mni-
chovic přiblížil.

Školní družina je otevřena pro všechny děti, 
které jsou přihlášeny, každý den ráno od 7,00 
do 7,40 a potom po skončení vyučování od 
11,40 do 17,00. Náplní družiny je v této době 
především činnost individuální odpočinko-
vá a řízená výtvarná a každý den mezi 14,00 
a 15,00 je zařazena procházka či sportovní 
aktivity. Některé děti družinu využívají jako 
zázemí mezi jednotlivými kroužky, které na-
vštěvují.

Kapacita družiny byla dosud 75 dětí,
jelikož zájemců bylo víc, bylo nutné po-
dat MŠMT žádost o navýšení kapacity na 

98 dětí. Naše žádost byla schválena, a proto 
je nyní možné otevřít 3.oddělení. 

Pro zlepšení spolupráce mezi školní druži-
nou a rodinou byli rodiče dětí, které navštěvují 
družinu, požádáni, aby vyplnili dotazníky. Cí-
lem bylo zjistit spokojenost rodičů s provozem 
družiny, s materiálním vybavením a s činnost-
mi, které jsou dětem nabízeny. Rodiče měli 
také možnost vyjádřit své představy a návrhy 
na zlepšení. Z 84 rozdaných dotazníků se jich 
vyplněných vrátilo 69.

Na otázku, jak jsou spokojeni s materiálním 
vybavením ŠD, vyslovilo spokojenost 64 dotá-
zaných, 3 byli nespokojeni a 2 dotázaní odpo-
věděli, že neví. Je pochopitelné, že lidem, kteří 
k nám přicházejí z Prahy a jsou zvyklí na jiný 
standard, se mohou zdát tyto podmínky ne-
vyhovující, prostory malé a vybavení zastaralé. 

Přestože naše družina dnes vypadá jinak, něž 
vypadala dříve (zvětšily se nám prostory a i vy-
baveni jsme podstatně lépe), bude vždy co 
zlepšovat. Avšak vše je otázkou financí. (Pro-
voz a materiální vybavení školní družiny jsou 
financovány z rozpočtu města a z příspěvků 
od rodičů.) A ačkoliv naše vybavení a záze-
mí nedosahuje nejvyšší úrovně, snažíme se 
v podmínkách, které máme, vytvářet dětem co 
nejpříjemnější a nejpohodlnější prostředí.

Druhá otázka se týkala činností, které 
rodiče (děti)  preferují. Nadpoloviční větši-
na rodičů (31) odpověděla, že upřednost-
ňují individuální odpočinkovou činnost, 

Jaká je naše mnichovická škola? Chodí 
děti do školy rády? Jaká je úroveň výuky? 
Nabízí škola i další  aktivity? Chutná stráv-
níkům  ve školní jídelně? Jistě bychom na-
šli řadu dalších otázek, které si v souvislos-
ti se školou pokládají rodiče, žáci, učitelé, 
zřizovatel i ostatní veřejnost. Najít jedno-
značnou odpověď není vždy jednoduché, 
přesto je důležité vědět, jak naši školu hod-
notí různé kontrolní orgány (zejména Česká 
školní inspekce), jak si stojí naše děti mezi 
žáky z jiných škol (srovnávací testy, sou-
těže, olympiády), ale hlavně jak jsou děti 
a jejich rodiče se školou spokojeni. 

A právě proto prostřednictvím dotazní-
ků oslovujeme naše žáky a jejich rodiče, 
abychom zjistili, co se jim líbí a naopak, 
kde máme rezervy a co je potřeba zlepšit 
či změnit. Dotazníková šetření jsou za-
měřena do různých oblastí práce školy, 
některá právě probíhají, některá se ještě 
připravují. A jaká jsou zjištění? O tom by-
chom vás rádi informovali právě prostřed-
nictvím Života Mnichovic.

 Marcela Erbeková
 ředitelka školy
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Školka informuje

Zápis do Mateřské školy 27. dubna a 28. dubna 2005

Obrázek od našich dětí

Maminko, tatínku, děti!
Zveme Vás k zápisu do naší mateřské 

školy!

Kdy?
Středa 27. dubna 2005 9.30 – 11.30 hodin
   14.00 - 17.00 hodin
Čtvrtek 28. dubna 10.00 – 12.00 hodin.

Na co se Vaše děti mohou u nás ve 
školce těšit? 

Kromě činností, které probíhají dle 
výchovně vzdělávacího programu také na 
cvičení dětské jógy, kondiční cvičení de-
chu pomocí hry na flétnu (šikovnější děti 
se naučí zahrát i nějakou písničku), taneční 
kroužek, výtvarný kroužek, výuku angličtiny 
hrou a práci v  keramické dílně. Kromě 
těchto činností pořádáme pravidelně každý 
měsíc kulturní akce – divadelní, hudební, 
kabaretní a kouzelnická představení. Každý 
rok k nám zavítá i Mikuláš s čertem, rodiče 
mají možnost prohlédnout si dárky, které 
děti dostaly pod stromeček a společně si 
s námi zazpívat vánoční písničky a kole-
dy. Veselo je u nás i při masopustu, kdy si 
maškary zařádí a pochutnají na masopust-
ních kobližkách. Pálení čarodějnic, vítání 
jara, výlety s hledáním pokladu a další akce 
jsou aktivity, které děti baví.

Jaká jsou kritéria pro zápis? (v případě 
velkého počtu uchazečů )

Předškolák před vstupem do 1.třídy 
Trvalé bydliště Mnichovice
Zaměstnaná matka
Sociální případ
Pořadí

Děti už se těší na nové kamarády a aby se 
jim ve školce líbilo, připravily pro ně dárečky 
na přivítanou.

Mgr. Alena Hybešová
ředitelka mateřské školy

24 rodičů se rozhodlo pro činnost řízenou- 
výtvarnou, 14 rodičů vybralo činnost půlenou 
(částečně individuální odpočinkovou činnost 
a částečně činnost řízenou - výtvarnou).

Další dvě otázky zkoumaly, zda rodičům vy-
hovuje provoz ŠD a jak jsou spokojeni s prací 
ŠD. Provoz školní družiny vyhovuje 68 dotá-
zaným, jednomu dotázanému nevyhovuje, 
spokojenost s prací vyslovilo 66 respondentů, 
nespokojenost 2 a jeden odpověděl, že neví.

Návrhů na zlepšení se sešlo mnoho - rodi-
če by si přáli uzamykatelné skříně na chodbu, 
nový nábytek do tříd, DVD přehrávač aj. Rodi-
če by dále uvítali více výletů, návštěvy divadel 
a více jiných sportovních aktivit než jen vy-
cházky. Přáním rodičů a dětí se snažíme vyjít 
vstříc. Například v letošním roce máme před 
sebou návštěvu Podmořského světa, rovněž 
plánujeme zhlédnout dvě představení divadla 
Minor (Červenou karkulku a Čtyřlístek). 

Za školní družinu 
Hana Matějovská

 a Lenka Klauzová
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Únor ťuká na dveře,
masopust mu otevře...
I u nás v mateřské škole otvíráme každý rok 

dveře masopustu, ale než začne ten pravý maš-
karní rej, čeká děti ještě spousta práce a příprav 
na něj. Děti si slavnostně zdobí třídy, vyrábí mas-
ky, učí se lidové říkanky s masopustní tématikou 
a z nich se dozvídají o lidových masopustních 
zvycích, o tom jak panímámy pekly sladké kobliž-
ky pro maškary a také pro muzikanty, bez kterých 
by masopustní veselice nebyla ta pravá. Dozvídají 
se také, které masky v průvodu nesměly nikdy 
chybět a jak se děti bály masky medvěda, která 
se v průvodu vždy objevovala.

„Maškary chodily, medvěda vodily, já jsem se 
bál, držte ho maškary, aby mě na cáry neroztrhal“.

Když už je všechno připraveno, přichází ten 
správný masopustní den – KARNEVAL!

Ráno místo dětí vchází do třídy princezny, čerti, 
piráti, šašci, opice a další masky, které si pak celé 
dopoledne hrají, tancují, soutěží. Moc se dětem 
líbí i přehlídka masek a tombola, kde každý najde 
svůj drobný dárek.

Na závěr masopustní veselice čekají ještě na 
dětí sladké masopustní koblížky a když si na nich 
děti pochutnají, to už je opravdový konec maso-
pustu u nás v mateřské škole a nezbývá nám nic 
jiného, než se těšit na masopust v příštím roce. 

Ale hlavně nezmeškejme maškary
ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ,
Z CHALUP VONÍ OVARY.
KDO SI V PRÁCI NEPOPÍLÍ,
ZMEŠKÁ V KOLE MAŠKARY…..
I když má únor ze všech měsíců nejméně dní 

a ještě k tomu dost krátkých, bývají veselé a na 
všelijaké události bohaté.

Na začátku měsíce jsou Hromnice a říká se, že 
to už je zimy polovice. Tak honem s bruslemi na 
rybník a se sáňkami na kopec, ať si jí ještě užije-
me. Ale hlavně nezmeškejme maškary!

To se u nás v mateřské škole nemůže stát. Děti 
se na masopustní veselení dlouho a pečlivě při-
pravují. Slavnostní zdobení tříd, vyrábění masek, 
vyprávění o lidových masopustních zvycích spo-
jených s poslechem říkadel a písniček se stalo 

u nás už tradicí. Je pravda, že doba, kdy jsme si 
ráno v masopustní den přivstali a napekli pro děti 
masopustní koblihy, je už dávno pryč, ale stále 
nás děti škádlí říkankou:

Panímámo pečte šišky neb kobližky, medvědá-
ři jdou, než vy si je napečete, oni tu budou.

Ráno v den masopustního veselí voní celá 
školka koblihami, které nám přivezli ze stran-
čické pekárny a to je hlavní znamení, že
MASOPUSTNÍ REJ MŮŽE ZAČÍT !

A tak se třídy jako mávnutím kouzelného prout-
ku promění v rojení princezen, šašků, kouzelníků, 
čertů, pirátů… s otázkou v očích „Kdy už budou 
ty sladké koblihy?“ 

Ale ty si musí děti ještě vybojovat v různých 
soutěžích, dobýváním zakletého zámku, písnič-
kou, říkankou či tanečkem.

A pak se ta voňavá koblihová chvíle blíží a věřte 
nebo nevěřte, nezbyde ani drobeček sladké kob-
ližky. Ale to už je opravdový konec MASOPUSTU!

Mgr. Alena Hybešová
ředitelka mateřské školy

Masopust v mateřské škole

Příspěvky od našich církví

Ze života římskokatolické mnichovické farnosti
V minulém čísle Života Mnichovic - vítězný 

obrázek dítěte: mnichovický kostel! Mnicho-
vický kostel je dominantou našeho města. To 
uznávají i dospělí. Co by byly Mnichovice bez 
něho? A dominantou kostela je Kristus, jak si to 
zvláště v tomto roce Eucharistie připomínáme. 

I každý křesťan je chrám Boží a má být 
světlem pro druhé lidi ne tím, že se nad ně 
vyvyšuje. Má být nenápadnou solí, která vše-
mu dává  správnou chuť. Tak tomu je, když 
křesťan - živý chrám Boží - má za dominan-
tu svého života Ježíše Krista. Pro něho žije, 
chce se mu celým svým životem líbit, nehledá 
slávu svou, ale slávu Boží. 

Během církevního roku máme před oči-
ma různé etapy Kristova života zde na zemi: 

v adventu čekání na jeho příchod, o Vánocích 
jeho narození, v mezidobí jeho veřejné pů-
sobení (kázání, zázraky), v době postní jeho 
utrpení a ukřižování, o Velikonocích jeho zmr-
tvýchvstání, návrat do nebe. Pak zase v me-
zidobí až do adventu myslíme na jeho sestu-
pování na oltář při mši svaté a do našich duší 
ve svatém přijímání. Další jeho působení ve 
svátostech (sv. křtu, sv. zpovědi, sv. biřmová-
ní, svátosti pomazání nemocných, ve svátosti 
manželství - při svatbě i během života man-
želů, rodičů, ve svátosti kněžství). Někdy se 
však od Ježíše vnitřně vzdalujeme svým sty-
lem života. Pak i ten živý chrám Boží, kterým 
je každý křesťan, začíná upadat, začíná být 
málo přitažlivý. 

Kéž doba postní a velikonoční je pro nás 
dobou obnovy našeho spojení s Kristem, aby 
byl Kristus dominantou našeho života a náš 
život přispíval k vylepšení obrazu našeho 
města.

P. Ivan Kudláček, farář 

Dá-li Pán Bůh,
VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB 2005

ve farnostech Mnichovice a Hrusice:
  Mnichovice Hrusice
24. 3. ZELENÝ ČTVRTEK  17,30 
25. 3. VELKÝ PÁTEK  17,30 
26. 3. BÍLÁ SOBOTA  20,00
27. 3. HOD BOŽÍ  8,30 10,30
28. 3. PONDĚLÍ VEL. 8,30
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Sport v Mnichovicích

Po boji o titul zůstalo zlato na Slavii
V úloze korunního prince a se stříbrnými 

medailemi se vrátilo mnichovické družstvo 
žen z haly Slavie v Praze. Velký boj o titul 
Mistra republiky v halovém hokeji žen skon-
čil celkovým těsným vítězstvím Slavie Pra-
ha 5:3, když v dopoledním utkání vyhrála 
Slavie 4:1 (branku Gočalová) a odpoledne 
zase vyhrály Mnichovice 2:1 (branky J. Šplí-
chalová a M. Matějovská). Naše děvčata 
znovu ukázala, že i Slavie Praha je i doma 
k poražení.

Hrálo se v zaplněné vršovické hale Slavie 
v neděli 13. února. V boji o titul hráli muži 
Slavie a Kadaně, v němž obě utkání vyhrála 
Slavie a získala zpět titul, který loni prohrála 
s Pragou. Ve finale žen byl boj daleko vy-
rovnanější mezi družstvy Mnichovic a Slavie 
Praha. Proč vyhrála Slavie jsme se zeptali 
jedné z našich klíčových hráček Markéty 
Matějovské:

Jak jsi prožívala obě velká utkání?
Bylo to krásné a napínavé finale v rušném 

a sportovním prostředí, kdy velká část di-
váků fandila i našemu družstvu. Proto se 
nám hrálo dobře a moc jsme chtěly koneč-
ně získat mistrovský titul. Ale Slavie měla 
větší štěstí a rozhodčí byli na nás trochu 
přísnější.

Ale nakonec se přece jen ukázalo, že 
družstvo Slavie, složené z reprezentantek 

s lepšími treninkovými podmínkami a hra-
jící na vlastním hřišti a před svým publi-
kem, se jen těžko poráží a jistě i rozhodčí 
jsou tímto stavem ovlivněni. Já jsem tře-
ba vstřelila hned první branku, byla velká 
radost, ale v zápětí k naší lítosti rozhodčí 
branku neuznal, prý jsem střílela za kru-
hem. Že byla branka regulerní viděl kde 
kdo, ale mně bylo do breku. Ale hrálo se 
dál, holky hrály úžasně, těžko některou 
více pochválit. Utkání bylo tvrdé, zvláš-
tě to druhé, kdy už jsme vedly 2:0. Ještě 
před koncem jsme zahrávaly dva trestné 
rohy, ale nedaly jsme. Toto utkání bylo 
také utkáním naší Štěpánky v brance, 
slavistky z ní byly zoufalé a nás ohromně 
podržela. 

Co bys dělala, kdybyste titul vyhrály?
To bychom asi stejně brečely, jako po tom 

prohraném, ale to by bylo z radosti .
V Mnichovicích by asi lítaly rachejtle a my 

bychom letos hrály Pohár evropských mis-
trů a vůbec by to bylo prima. Takže až zase 
někdy příště!

Takže Markéto, Tobě, všem děvčatům 
v družstvu i treneru Antonínu Santorclovi 
upřímné díky a blahopřejeme! Děláte naše-
mu městu velikou a pěknou reklamu.

Ještě několik slov k této halové soutěži: 
naše družstvo žen skončilo už po třetí rok 
na druhém místě mistrovství republiky. Le-
tos po vyřazení silného družstva Hostivaře 
narazilo už potřetí na mistrovský celek Sla-
vie Praha a ani tentokráte se nám nepo-
dařilo jej sesadit z trůnu. Přesto je velkým 
úspěchem mnichovického hokeje hrát už tři 
roky na vynikajícím druhém místě ženského 
halového hokeje. Blahopřejeme!

Družstvo mužů
je v současné době v plné přípravě na 

jarní polovinu ligové soutěže. Připomínáme, 
že podzimní polovinu l. ligy vyhrálo s 5ti bo-
dovým náskokem před družstvem Kadaně. 
Vydrží-li jejich výkon i na jaře, je zde reál-
ný předpoklad, že l. ligu vyhrají a vrátí se 
nazpět do extraligy. Všichni bychom si to 
přáli!

Antonín Mareček

Oprava
V minulém čísle je chybně uvedeno pod obrázkem Družstvo žen. Správně tam má být:

Družstvo juniorek České republiky, které se zůčastnilo Mistrovství Evropy v Praze ve dnech
28. - 30. 1. 05. Třetí a čtvrtá stojící zprava jsou mnichovické hráčky Markéta Matějovská a Květa 
Kučerová. Omlouváme se.Markéta Matějovská
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Žákyně jsou v současné době jedinou mlá-
dežnickou složkou oddílu pozemního hokeje, 
která se účastnila pravidelných turnajů, orga-
nizovaných OK Praha. Během jarních turnajů 
naše děvčata sehrála celkem 16 zápasů, z toho 
6 vítězných, 1 remizu a 9 porážek.

Na jednotlivých postech se v utkáních střídala 
následující děvčata:

Brankářky: Magdalena Müllerová, Veronika 
Žádníková

Obrana: Denisa Erlichová, Tereza Hoštičková, 
Aneta Kuchařová, Petra Müllerová, Štěpánka 
Pešková

Útočnice: Hedvika Blechová, Veronika 
Decsyová, Dagmar Drbohlavová, Kristýna Dr-
bohlavová, Anna Prodanová, Anna Procház-

ková, Alexandra Šalamova, Kristýna Šaldová, 
Kristýna Tesárková, Anna Vladyková, Kateřina 
Vodenková, Julie Žalmanová

V průběhu roku nás doplnila další tři děvčata 
- Sandra Funková, Martina Páleníčková a Petra 
Antonů.

Po prázdninách, na jejichž konci děvčata 
absolvovala týdenní soustředění, se rozvinula 
vzájemná spolupráce s pražským týmem RSC. 
V jeho dresu se účastní soutěžních utkání star-
ších žaček osm našich děvčat, z nichž však šest 
ještě patří věkem do kategorie mladších dívek. 
Jsme ale přesvědčeni, že zkušenosti z věkově 
vyšší kategorie plně zúročí v rámci turnajů mlad-
ších žákyň.

Na podzim se děvčata zúčastnila tří turnajů, 
nejlepšího výsledku dosáhla v Hostivaři, kde 
obsadila výborné druhé místo. Celková bilance 
podzimních turnajů: 13 zápasů - 5 vítězství - 2 
nerozhodně - 7 proher.

V listopadu se rozběhly halové soutěže, které 
absolvují družstva mladších i starších žákyň.

Zde jsou jejich konečné výsledky: 
Starší žákyně:
Mnichovice - Bohemians 1:5, 2:4
Mnichovice - Hostivař 1:11,  1:4
Mnichovice - České Budějovice 2:5,  1:8
Mnichovice - Vyšehrad 0:7,  2:10
Mnichovice - Slavia 4:7,  0:9 
Mnichovice - Rakovník 6:3,  0:5
Starší dívky skončily na 7. místě.
Mladší žákyně:
Mnichovice - Bohemians 1:8,  0:9
Mnichovice - Slavia  2:1,  1:1
Mnichovice - Vyšehrad 0:4,  0:10
Mnichovice - Hostivař 0:11,  1:6
Mnichovice - RSC Praha 2:2,  4:3
Mladší žákyně obsadily konečné 4. místo.

Závěrem chceme poděkovat za pří-
zeň a podporu našim hlavním sponzorům
- Ing. I. Drbohlavovi, Dr. P. Dvořákovi,
p. M. Žádníkovi,Mgr. L. Žalmanovi, p. L. Erli-
chovi, p. J. Vladykovi, manželům Decsyovým 
a všem rodičům, kteří s námi absolvují kolotoč 
turnajů bez nároku na proplacení cestovného.

Jiří Müller a Miroslav Vodenka (trenéři)

Pozemní hokej - žákyně bilancují rok 2004

Pět nejhranějších songů na českých rádiích
1. Dan Bárta: On My Head
2. Gwen Stefani: What Are You Waiting For
3. Support Lesbiens: Cliché
4. Arash: Boro Boro
5. Jay Z/Linkin Park: Numb/Encore

Na co už byste měli začít shánět lístky
Apocalyptica  12. 4. 2005, Divadlo Archa, Praha, 20:00
Seal   20. 4. 2005, T-Mobile Aréna, Praha, 20:00
Iron Maiden  25. 5. 2005, T-Mobile Aréna, Praha, 20:00

Anastacia v Praze
Charismatická, usměvavá, plná energie a s obrovským hlasovým 

potenciálem, taková je Anastacia (31), která v pondělí 21. 2. předvedla 
vyprodané T-Mobile Aréně neuvěřitelnou show. Zazpívala několik svých 
největších hitů včetně „Left Outside Alone“, „Paid My Dues“, „Sick 
and Tired“ a song „One Day In Your Life“ si vystřihla s dvěma dívkami 
z publika. Během koncertu představila své vokalisty, tanečníky a kape-
lu a poděkovala celému realizačnímu týmu. Hodně také promlouvala 
k publiku, které si hned na začátku získala svou bezprostředností. 
Zkrátka její koncert je nezapomenutelným zážitkem. 

Gábina Jiráková

Můj svět
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Tato část našeho časopisu bývá věnována 
rozhovoru s někým a na téma, které občany za-
jímá. V tomto čísle to bude trochu jinak. V únoru 
proběhlo několik rozhovorů mezi občany a ve-
dením města za přítomnosti odborníků a dis-
kutovalo se na nejožehavější téma tohoto roku 
– další výstavba vodovodu a kanalizace.

Konala se celkem 3 setkání, každého z nich 
se zúčastnilo asi 100 - 140 lidí, celkem asi 
350 občanů. To bylo to první co nás, redaktory 
Života Mnichovic, překvapilo. Setkání 22. února 
se zúčastnila Linda Vrbíková Skoumalová, stře-
dečního setkání 23. února Ivan Drbohlav.

úterý 22. února
Dne 22. 2. 05 jsem se za časopis Život Mni-

chovic zúčastnila veřejného setkání s občany 
města, kterých se týká plánovaná výstavba 
kanalizace a vody. Poté, co starosta města vy-
světlil celou situaci a poskytl informace o této 
chystané akci, rozproudila se diskuze. Do ní 
se zapojili hlavně občané, pro které je předpo-
kládaná finanční spoluúčast (v minimální výši
35 tisíc Kč na jeden objekt) tíživým problémem.
Ukázalo, se že hlavně ty, jejichž jediným pří-
jmem je důchod, tento plán vede k obavám 
a k nesouhlasu. Jejich osobní stanovisko je 
samozřejmě logické a pochopitelné, věc má 
ale i druhou stránku: nedokončenou kanalizací 
trpí životní prostředí celých Mnichovic. Dotaci 
poskytnutou EU a Ministerstvem životního pro-
středí je třeba využít do určitého data a na daný 
počet přípojek. V případě nesplnění smluvních 
podmínek bychom museli věnovaných 147 mi-
liónů korun vrátit. 

Šance se nebude opakovat, hledejme proto 
společně variantu, přijatelnou i pro ty, pro něž je 
35.000,- Kč obrovský výdej. Může se jim nějak 
pomoci? To je otázka jak pro vedení města, tak 
i pro vás. Čekáme proto na vaše konstruktivní 
návrhy!

středa 23. února
Během úvodu nás starosta Mgr. Jakub Žvej-

kal informoval o faktech (ta podrobně zveřejňu-

jeme na jiném místě tohoto vydání). Po doplnění 
těchto informací ze strany projektanta a banky 
byl dán prostor odpovědím na otázky občanů. 
Vyjímám několik nejzajímavějších:

Otázka: Proč mají občané platit 35.000,- Kč
za přípojku vodovodní a kanalizační, když 
před mnoha lety to bylo zadarmo a nebo za 
daleko nižší částky?

Odpověď zastupitelstva: Dříve byla jiná doba, 
dříve takový rozvoj infrastruktury města platil ví-
ceméně stát nebo v poslední době velký inves-
tor, prodávající připravené pozemky ke stavbě. 
To se již dnes nepodaří, nyní si musí při tomto 
rozvoji město pomoct samo. Naštěstí jsme na 
celkovou potřebnou investici v částce 172 mili-
ónů dostali dotace EU a ministerstva životního 
prostředí celkem 147 miliónů. Naše město tedy 
zaplatí místo 172 miliónů pouze 26 miliónů ko-
run. Z toho 16 miliónů korun z úvěrových zdrojů 
města a zbývajících 10 miliónů korun zaplatí ti, 
co vodovodní a kanalizační přípojky získají. A to 
je těch 35.000,- Kč na 1 dům. Uznáváme, řekl 
starosta, že tato částka se může zdát někomu 
vysoká, ale my musíme prokázat, že máme
16 + 10 miliónů (15 % celkové investice), jinak 
těch 147 miliónů nedostaneme. Je to podmín-
ka EU. Zároveň tato částka vychází z finančních 
možností města.

Otázka: Výstavba bude probíhat letos 
a příští rok, proč tedy musíme platit náš pří-
spěvek 35.000,- Kč do 31/5 letos, ještě než 
se začne?

Odpověď ze strany zastupitelstva: V průběhu 
výstavby se budou platit faktury a ty musí být 
z 85 % placené z dotací a z 15 % městem. Zá-
roveň je podmínkou EU prokázat, že tyto peníze 
(26 mil.) má město skutečně k dispozici.

Kolem této odpovědi se rozpoutala vzrušená 
debata. Občané vyjádřili několik názorů, které 
se nyní pokusím dát do 1 věty – zastupitelé by 
měli ukázat EU nejen zdroje těch „jejich“ 16 mi-
liónů, ale měli by garantovat i „těch 10 miliónů 
od občanů“. Na to existuje několik možností, 
jak to provést – například formou akreditivu, 
který bude postaven zejména na písemném 

prohlášení jednotlivých občanů, že přípojky 
chtějí a že svůj podíl 35.000,- Kč zaplatí 30 dnů 
před napojením na jejich dům. Toto by město 
mělo vůči EU za nás garantovat. Zastupitelé 
slíbili, že tento návrh promyslí a pokusí se na-
jít cestu, abychom našich 10 miliónů, nebo-li 
35.000,- Kč na 1 dům, zaplatili až 30 dnů před 
připojením, to znamená v průměru o celých 
12 měsíců později. 

Otázka: Proč mají chataři platit o 20.000,- 
Kč víc – to je až 55.000, -Kč ?

Odpověď ze zastupitelstva: Je to tak spraved-
livé. Mimo dotace 147 miliónů korun je nutné za-
platit 16 + 10 miliónů korun z obecné pokladny 
(těch 16,0 miliónů) a z peněženek občanů (to je 
těch 10,0 miliónů). Chataři nemají své stálé bydliš-
tě v Mnichovicích, proto by neměli čerpat alikvot-
ní částku z těch 16 miliónů z městského rozpoč-
tu, protože ten je zde hlavně pro občany města. 
Na druhé straně by to znamenalo, že budou platit 
mnohem více, a proto se stanovila kompromisní 
částka – právě 55.000,-Kč na 1 chatu.

Otázka: Je tato akce pro majitele těch 
nemovitostí, do kterých budou vybudovány 
vodovodní a kanalizační řady, povinná? Musí 
se platit? 

Odpověď ze zastupitelstva: Co se týče vo-
dovodní přípojky – ta povinná není, platit se 
nemusí. Co se týče kanalizační přípojky – tato 
povinnost vyplývá ze zákona, který říká – pokud 
kanalizační řad je k dispozici, občan se z důvo-
du zlepšování životního prostředí napojit musí.

Na závěr starosta Mgr. Jakub Žvejkal zdůraz-
nil, že tato akce je pro občany jedinečná příle-
žitost, jak napojit své nemovitosti na tak žáda-
ný vodovodní a kanalizační řad. Musí se však 
splnit podmínka EU: oni poskytnou 147 miliónů 
korun za předpokladu, že se postaví 300 vodo-
vodních a 330 kanalizačních přípojek.

Odcházel jsem z této schůze s tím, že to byla 
schůze, na které se s občany diskutovalo a že 
připomínky občanů chce zastupitelstvo vzít 
v potaz a řešit. 

Linda Vrbíková Skoumalová
Ing. Ivan Drbohlav

Rozhovor s...

Ze starých kronik

Revoluční dny roku 1945
Blíží se měsíc květen, měsíc, který byl,je a jistě 

bude pro všechny lidské generace měsícem tolik 
opěvovaným básníky. Pro ty, kteří prožili druhou 
světovou válku, nejstrašnější v dějinách lidstva, zů-
stane měsícem, který po hrůzných dnech války na 
evropském kontinentě přinesl tolik očekávaný mír.

Čas nezadržitelně plyne - od skončení 2.světové 
války uplynulo neuvěřitelných 60 let. Je velmi těž-
ké vysvětlovat lidem, kteří na vlastní kůži nezažili 

hrůzy války, jimž jejich blízcí nezmizeli v sutinách 
po bombardování, nebo nepadli na některé z front 
hrdinského boje proti fašismu, co to je vlastně vál-
ka. Je třeba jim to vysvětlovat. Proti válce - nesmy-
slnému zabíjení lidí - je třeba bojovat ještě dříve než 
začne. Milióny lidí si to uvědomují a usilují o zacho-
vání míru.

Připomeňme si poslední válečné měsíce a prů-
běh revolučních dní roku 1945, jak je popisuje kro-

nikář Božkova (tehdy ještě samostatné obce) pan 
Josef Vratislav:

Bylo to právě 14.února 1945, v den americké-
ho náletu na Prahu, který zanechal po sobě tolik 
lidských obětí a škod, kdy přijel na Božkov Svato-
pluk Konrád (č.p. 28) a navštívil předsedu správní 
komise p. Josefa Strnada, aby důrazně naznačil, 
že nesmí být občany dodáváno dříví určené pro 
německou armádu. (Německá armáda měla nedo-
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statek pohonných látek a k pohonu vozidel použí-
vala dřevoplyn ze dřeva). Dále vyzval po. Strnada, 
aby uvažoval o vhodných  osobách,které by v pří-
hodné chvíli mohly převzít odpovědnost za ozbro-
jený odboj proti Němcům. Řekl mu také,že chvíle 
povstání se nezadržitelně blíží. Sv.Konrád byl ve 
styku i s některými dalšími osobami, četnickou 
stanicí v Mnichovicích a znal i přípravy k odboji 
v Mnichovicích, Strančicích a Mirošovicích.

20.dubna odpoledne přijela četná skupina ně-
meckého vojska, útvaru SS, do Mnichovic a na 
Božkov, kde se ubytovala.Jejím úkolem bylo hlídat 
staniční budovy a trať mezi Prahou a Benešovem. 
Na důstojnících i vojácích byl znát neklid a mnozí 
se snažili mluvit česky a vyptávali se občanů co 
se děje a jaké jsou zprávy z bojišť. Zřejmě nevěřili 
úředním zprávám a předpokládali, že máme zprá-
vy ze zahraničního rozhlasu. Na počátku května 
posádka odtáhla. Tehdy začínají další jednání. 4. 
května měl Sv.Konrád poradu na četnické stanici 
s praporčíkem Hofmanem o zřízení bojové sku-
piny. Radil se také s mnichovickými občany, kteří 
rovněž připravovali ilegální národní výbor. Dohodl 
se, že božkovská bojová jednotka bude postu-
povat proti nepříteli s mnichovickou pokud mož-
no společně a že instrukce bude vydávat místní 
vojenské velitelství v Mnichovicích,které bylo již 
delší dobu organizováno. 4.května k večeru byly 
na mnichovické zastávce odstraňovány německé 
nápisy zamazáváním bílou barvou, což obstarával 
železniční zřízenec Karel Pěkný. Němečtí vojáci, 
hlídající trať, se již neodvážili zakročit.

K polednímu se ozvaly z pražského rozhlasu 
první hlasy hlásající počátek povstání a volající 
o pomoc. V budově rozhlasu na Královských Vino-
hradech se již bojovalo.  Byl to signál k všeobecné-
mu odboji a v Mnichovicích několik neohrožených 
občanů s holýma rukama zastavilo vojenský ná-
kladní automobil s německými vojáky, odzbrojilo je 
a internovalo ve škole. Tak byly získány první pušky 
a náboje. Jiná skupina,ve které byl z božkovských 
Josef Znamenáček (č.p.10), odzbrojovala na trati 
hlídkující německé vojáky.

Na Božkově mezitím jednáno o doplnění revoluč-
ního národního výboru dalšími členy. Po polednách 
byl RNV ustaven u předsedy správní komise Josefa 

Strnada. RNV byl sestaven takto: Jan Dvořák, Vác-
lav Drška, Josef Kudrna, Josef Vratislav, Svatopluk 
Konrád, František Znamenáček, František Pazdera, 
Emanuel Šticha, Karel Veselý, Jaroslav Škabrada, 
Josef Strnad a František Jirásek. Předsedou RNV 
byl jednomyslně zvolen Svatopluk Konrád. Emanu-
el Šticha byl zvolen současně do RNV v Mnichovi-
cích a byl spojkou mezi oběma obcemi.

Členové RNV, kteří měli zbraně a někteří ob-
čané, hlavně mladí, utvořili pod vedením Kudrny, 
Pišla a Konráda vojenskou jednotku a v noci z pá-
tého na šestého odešli na velitelství v Mnichovi-
cích, kde se dali k disposici místnímu vojenskému 
veliteli. Bylo rozhodnuto v božkovské oblasti držet 
jen hlídkové stráže.

Na trati, v úseku za mnichovickou staniční budo-
vou směrem k Mirošovicím, byly sobotu a v neděli 
(5.a 6.5.) vytrhovány koleje. Vlaková doprava byla 
zastavena úplně. Tím bylo znemožněno nepříteli 
posílání posil od Benešova proti Praze. Této akce 
zúčastnili se jak mnichovičtí, tak i božkovští. Na 
silnicích byly stavěny záseky a hlídány podjezdy, 
které měly být v čas potřeby vyhozeny do povětří, 
aby byl zadržen postup Němců na Prahu. K tomu 
v našem okolí nedošlo. Na silnicích byly přepadá-
vány a zajímány menší skupiny říšskoněmeckého 
vojska, pronikajícího ku Praze. Tak byly získávány 
zbraně pro boj, který nadešel 7. května., kdy již jed-
notky zbraní SS řádily ve Velkých Popovicích a ve 
Strančicích. Zde byl pevně usazen silný nepřátel-
ský oddíl i s pomocným vojenským vlakem, který 
se pro nedostatek těžších zbraní nepodařilo dobýt.

V okolí Strančic, hlavně v lese Jedlovci se již tvr-
dě bojovalo. Němci zde řádili zle. Ráno 7. května 
se vyjasnilo, což si lid vykládal jako dobré zname-
ní. Bojechtivost občanů stoupala, každý se chtěl 
účastnit bojů, zejména mládež, která si počínala 
udatně. Ve své horlivosti však musela být mírněna 
zkušenými občany- vojíny, aby se předešlo zbyteč-
ným ztrátám. Největší nebezpečí pro Mnichovice, 
Božkov a okolí nastalo k večeru 6.května, kdy od 
Tehova dojely do Strančic Němcům posily a kdy 
českým odporem vydrážděné oddíly SS od V.Po-
povic vešly ve styk s oddílem strančickým. Situace 
byla taková, že vojenské velitelství v Mnichovicích 
stáhlo i své muže z bojového úseku strančického 

a od Mnichovic a nařídilo, aby se uchýlili do lesů 
směrem k Myšlínu. Aby v případě postupu ně-
meckých sil do oblasti mnichovické tyto nenara-
zily na ozbrojené revolucionáře. Byla obava, že by 
se dosud slabě vyzbrojená jednotka mnichovická  
nemohla úspěšně bránit a že by Němci způsobili 
masakr, jak se stávalo jinde. Telefonický příkaz do-
šel i na Božkov. RNV však rozhodl, aby Božkov dr-
žel hlídky a stráže celou noc na hranicích katastru. 
Hlídky měly rozkaz nikde neútočit, ale pozorovat 
nepřítelův pohyb a v případě nutnosti včas varovat 
božkovské občany. Nepřítel neznající sílu místního 
odporu v noci v neznámém terénu neútočil.

Po celodenních útocích a přestřelkách 8.května 
počal se nepřítel stahovat do okolních lesů, aby 
se spojil s některým silnějším oddílem německého 
vojska. Takto roztroušené oddíly byly schytávány 
a internovány v Mnichovicích.

Mezitím došlo hlášení, že se od Ondřejova blíží 
celá pancéřová armáda gen. Schornera s tanky. 
Jelikož by proti této armádě slabé síly mnichovické 
s okolními posilami nic nesvedly a mimo to byla 
obava, aby nebyli osvobozeni četní němečtí zajat-
ci, byl sjednán volný průchod. Německé vojsko si 
samo odstraňovalo silné překážky z lesních kmenů 
a barikády, uzavírající silniční vjezdy do Mnichovic 
na všech stranách města.

S výšiny, na které leží Božkov, mohli jeho ob-
čané v houstnoucím šeru pozorovat nekonečnou 
řadu motorových vozů s ostře svítícími reflektory, 
blížící se po ondřejovské silnici za hromového ra-
chotu od hřbitova k Mnichovicím. Před městem 
narazily na těžké barikády z kotlů, které nepovolily 
ani po nájezdu těžkých obrněnců. Proto seskákav-
ší vojáci zapřahali do kmenů a kotlů motorové vozy 
a odtahovali je na stranu nebo svalovali do rybní-
ka. Pak se konečně hnuly první vozy a nekonečná 
hučící a hřmící řada automobilů,pancéřových vozů 
a tanků se valila silnicí Mnichovicemi.  Hledaly ces-
tu k americké armádě - do zajetí.

Karel Dražil
kronikář

Smutné výročí
Vzpomeňte s námi

Na 14. únor připadá smutné výročí. Výročí 
události, která trvala snad necelou půlhodinu, 
ale co přinesla. Onoho dne, právě před 60 lety 
14. února 1945, kolem poledne, uskutečnila 
spojenecká bombardovací letadla nálet na Pra-
hu. Nálet netrval dlouho, ale jeho výsledky byly 
strašné. Spojenecké bomby jako by se pečlivě 
vyhýbaly jakémukoli vojenskému cíli a tak niči-
ly jen civilní objekty, především obytné domy 
na Královských Vinohradech, z významných 
budov byl vážně poškozen někdejší benedik-
tinský klášter Na Slovanech, známé Emauzy. 
Napočítáno bylo více než tisíc mrtvých.  

Dnes po letech přichází otázka. Proč? Proč 
byla bombardována metropole spojenecké 
země?

Karel Dražil, kronikář
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Závady ve schůdnosti chodníků
Na základě zákona č. 13/1997 Sb. § 27 

odst. 4 o pozemních komunikacích a naří-
zení města Mnichovice č. 1/2000 čl. 2 a 4 
závady ve schůdnosti upozorňujeme obča-
ny na nutnost dodržovat výše uvedené zá-
kony a nařízení a  pečovat o  úklid chodní-
ků, které přiléhají k nemovitostem. Zejména 
v tomto ročním období je nutné pravidelně 
likvidovat závady vzniklé náledím a sně-
hem. U chodníků, které slouží výhradně 
k chůzi postačí čištění v šíři 1 m. K posypu 

je zakázáno používat sůl, škváru a popel. 
Posypový materiál je možné zakoupit ve 
Veřejných službách města Mnichovice.

Buďme ohleduplní vůči starým občanům 
a malým dětem, kterým se v zimě na neu-
klizených chodnících chodí velmi obtížně.

Volné pobíhání psů
Městský úřad Mnichovice také upozor-

ňuje na časté stížnosti ze strany občanů na 
volné pobíhání psů. Tento problém upra-
vuje vyhláška o dodržování veřejného po-

řádku č. 7/1996 čl. VI odst. 2b je zakázáno 
volné pobíhání psů a ostatních domácích 
zvířat a dále odst. 3 volným pohybem zvířat 
po veřejném prostranství nesmí být občané 
obtěžováni..

Za porušení těchto ustanovení je možné 
uložit pořádkovou pokutu.

Marta Davídková
pracoviště finanční a správy

majetku města - poplatky

Informace
...od policie ČR

Jaké případy řešili v letošním únoru poli-
cisté v Mnichovicích?

Na policejní stanici v Mnichovicích v sou-
časné době slouží pět policistů, kteří úzce 
spolupracují s obvodním oddělením v Říča-
nech.

V posledním měsíci se podobně jako je-
jich kolegové na ostatních odděleních Prahy 
východ nejvíce zabývali majetkovou trest-
nou činností, a to především vloupáním do 
chat a rodinných domků. Zloději majitelům 
způsobili škodu dosahující celkem téměř
200 000 Kč. Nejčastěji si odnesli elektroniku, 
pracovní nářadí, sportovní oblečení a věci den-
ní potřeby. Počátkem února se pachatel vlou-
pal do prodejny ovoce a zeleniny v Mnichovi-
cích. Ve chvíli, kdy vylomil zámky u vstupních 
dveří, spustil se alarm bezpečnostního zaříze-
ní prodejny a pachatele vystrašil natolik, že nic 
neodcizil a utekl.

Policisté řeší také podezření z trestného 
činu ublížení na zdraví. Místní čtyřiatřicetile-
tý muž napadl doma svoji matku a způsobil 
jí zranění, která si vyžádala dlouhodobější lé-
čení.

V polovině února pak byl ve Skuhrovec-
ké ulici nalezen automobil Opel Kadet. Při 
pohledu do evidencí policisté zjistili, že po 
voze kolegové z pražského Smíchova vyhlá-
sili koncem letošního ledna celostátní pátrání. 
Nalezený vůz si převzal jeho majitel.

Kontaktní telefon na policisty z Mnichovic: 
323 641 321

Policisté už znají totožnost neznámé 
mrtvoly.

Policisté znají totožnost původně nezná-
mé mrtvoly z Mnichovicka. Tělo muže našla 
v prádelně domu místní žena, která šla do 
sklepa pro jablka. Oběšený visel na vodovod-

ní trubce. Lékař, který se na místo dostavil, 
při ohledání těla nenašel žádné stopy násilí 
ani známky cizího zavinění. Konstatoval smrt 
oběšením, která nastala přibližně před pěti 
dny. Policisté u mrtvého našli pouze platební 
kartu na jméno muže z Lounska, nebylo ale 
jasné, zda karta skutečně patřila mrtvému. 
Kriminalisté proto prošetřovali několik verzí 
včetně té, že se může jednat i o mrtvolu ci-
zince. Kontaktovali také příbuzné majitele 
platební karty, kteří mrtvého bezpečně po-
znali. Proč se osmadvacetiletý muž z Loun-
ska rozhodl v době kolem svých narozenin 
k sebevraždě v cizí prádelně v obci, ke které 
neměl podle všeho žádný vztah, nyní policisté 
zjišťují.

npor. Mgr. Diana Bušková
tisková mluvčí

OŘ PČR Praha-východ
Křižíkova 8, Praha 8

Informace
...od MěÚ

Informace
...od MUDr. Biskupa

Při Dětském domově
ve Strančicích byla otevřena 

rodinná poradna

Počátkem roku 2005 umožnil Dětský do-
mov ve Strančicích zahájit činnost rodinné 
poradně, která je vedena zkušeným psy-
choterapeutem. 

Založení rodinné poradny ve Stranči-
cích rozvíjí myšlenku péče o manželství 
a rodičovství a to od prevence až k účin-
né odborné pomoci v nesnázích. Obtíže, 
spojené s partnerským životem a výcho-
vou dětí, neporozumění a konflikty, se 

totiž nevyhýbají ani většině dobře fungu-
jících rodin. Mnoho z nás někdy prožívá 
uprostřed své rodiny okamžiky bolestné 
a zraňující, jindy dlouhodobě vysilující. 
Patří sem i prožívání bezradnosti a ne-
spokojenosti ve vztazích uvnitř rodiny 
nebo frustrující pocit při péči o dítě s po-
stižením. Toto vše se může stát příčinou 
tělesného onemocnění člena rodiny, nebo 
neošetřeny vyústit i v rozpad rodinného 
prostředí. Vždyť rodina není prostý součet 
jejích členů, ale živý organismus, citlivě 
reagující na prožívání všech jednotlivců. 
Je zbytečné zůstávat v nevyhovujícím 
stavu, naopak bývá vhodné hledat aktivně 

podporu nejen mezi přáteli, ale v pomoci 
odborné - terapeutické. 

Nabízíme pomoc rodinám, rodičům i jed-
notlivcům, kteří se ocitli ve složité životní si-
tuaci. Cílem poradny je individuální přístup 
s podporou vlastních možností a přirozené-
ho rozvoje. 

Kontakty pro naplánování event.setkání 
v rodinné poradně:

Telefon: 737 15 05 59 
E-mail: rodinna.poradna@volny.cz 
Další informace a programy též na:
www.dumrodin.cz 

MUDr. Pavel Biskup
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Z vašich příspěvků 

(redakce se nemusí ztotožňovat s názorem přispěvovatele)

Vznik občanského sdružení Dunkelheim

Vážení čtenáři,  rádi bychom Vás tímto člán-
kem informovali o vzniku občanského sdru-
žení Dunkelheim:

Jsme skupina lidí, pro něž kouzlo a vůně 
dob dávno minulých začala znamenat více 
nežli jen dokumentární filmy v televizi, či člá-
nek v populárním časopise. Naše sdružení 
sahá svými kořeny již několik let zpět, kde se 
skupinka nadšenců dala dohromady, aby za-
ložila skupinu historického šermu. Přešlo pár 
roků a hle – stali jsme se oficiálním sdružením, 
jež chce dopomoci široké veřejnosti osvětlit 
alespoň střípky evropské historie a tudíž i nás 
samotných. Je až k podivu, kolik mylných 
představ má většina společnosti o našich 
předcích a právě naší činností chceme doká-
zat, že ne vše bylo tak, jak si lidé myslí.

Jakým obdobím a čím přesně se zabý-
váme:

Zaměřili jsme se hlavně na období 8. - 9. stol.
n. l. – oblast Skandinávie. Bylo to území Vi-
kingů a právě jejich styl života se snažíme co 
nejvěrněji představit divákovi.

Druhé období, jež se neméně těší našemu 
zájmu, je 10. - 11. století, oblast střední Evro-

py. Je to takzvaná doba románská a také zde 
se návštěvníkovi nabídne jedinečný pohled 
do historie.

Nakonec uvedeme, že se zabýváme i do-
bou gotiky, avšak ta je pro nás pouze jakým-
si doplňkem. K naší činnosti patří šermířská 
vystoupení, ukázky středověkých výrobních 
postupů, přednášky s ukázkami replik histo-
rických oděvů, zbrojí a zbraní, tábor bojov-
níků. Dále také pořádáme akce s historickou 
tématikou. 

Zabýváme se experimentální archeologií 
a tzv. living history, což  znamená, že se sna-
žíme o výrobu předmětů, oděvů, autentičnost 
zbraní, zbrojí i  přípravy pokrmů přesně za-
padajících do daného období a to pracovní-
mi postupy a technologiemi, jež používaly již 
zmíněné národy.

Co chystáme do budoucna:
Tímto bychom Vám také rádi sdělili, že ve 

dnech 15. - 17. července 2005 budeme v na-
ší obci pořádat raně středověkou bitvu Po-
hané v knížecích Čechách. Přibližný počet 
bojovníků odhadujeme na 100 až 150. Bližší 
informace se dozvíte buďto v některém z ná-
sledujících vydání ŽM, či na webových strán-
kách našeho Sdružení: www.dunkelheim.
wz.cz Zde naleznete také mnoho fotografií, 
článků a jiných zajímavostí. Na Vaše dotazy 
také rádi odpovíme osobně a to na tel. čísle: 
723 584 010 (David Tůma), nebo 608 773 799 
(Ondřej Doležal).

Šance pro ty, kteří by se k nám rádi při-
pojili:

Jsi-li ve věku od 17 do 25 let, se zájmem 
o historii, šerm i poznání, máš možnost se 
k nám připojit. Přijímáme muže i ženy. Bližší 
informace na prvním z výše uvedených tele-
fonních čísel. Pokud je Váš věk jiný, a přesto 
byste měli vážný zájem, je dohoda možná. 

Za sdružení Dunkelheim
David Tůma a Ondřej Doležal

Zdravím všechny své pacienty i ostatní čtená-
ře mnichovického měsíčníku. 

Doufám, že chřipkové období je již u konce 
a v ordinacích se budeme moci věnovat více  
prevenci. Mezi taková preventivní vyšetření patří 
mj. i stanovení hladiny lipidů (tuků) v krvi. 

Díky zdravotnické osvětě většina z Vás zná po-
jem „ateroskleróza“. Je to onemocnění hromad-
ného výskytu, jedná se o degeneraci cévní stě-
ny, jejímž důsledkem jsou závažná onemocnění 
kardiovaskulárního (srdečně-cévního) aparátu, 
především ischemická choroba srdeční, ische-
mická choroba tepen dolních končetin a cévní 
mozkové příhody. Jedním z nejvýznamnějších 
rizikových faktorů aterosklerózy je zvýšená hla-
dina cholesterolu v krvi. 

Faktory, které určují koncentraci celkového 
cholesterolu, můžeme zjednodušeně rozdělit na 
vnitřní a vnější. 

Mezi vnitřní faktory patří genová a enzymová 
výbava každého z nás, k vnějším faktorům mů-
žeme řadit stravu, její složení a přípravu, tělesnou 
námahu, stravovací stereotypy.

Tím chci říci, že zvýšená hladina cholesterolu 
v krvi může vznikat následkem jeho zvýšeného 
přísunu potravou a nedostatečným pohybem. 

Jak tedy můžeme kladně ovlivnit koncentraci 
„našeho“ cholesterolu a tím předejít výskytu ta-
kových onemocnění, jako je nedostatečnost srd-
ce, infarkt myokardu nebo výše zmiňovaná cévní 
mozková příhoda? Je nutno účelně dodržovat  
dietní opatření a upravit svůj životní styl! 

Zjednodušeně lze uvést několik pravidel 
nízkocholesterolové diety: 
1.  Jíst ovoce, zeleninu, luštěniny, celozrnné po-

traviny.
2.  Dávat přednost libovému masu, hlavně drů-

bežímu a rybímu.
3.  Omezit žloutky a sladkosti.
4.  Vyvarovat se smažených potravin a dávat 

přednost kvalitním rostlinným olejům.

A nezapomínejte na pravidelnou pohybovou 
aktivitu! 

Příště o škodlivosti kouření. 

MUDr. Magda Jiráková
praktická lékařka pro dospělé

Zdraví

Nebezpečí zvýšené hladiny cholesterolu

David Tůma a Ondřej Doležal při přednášce 
na gymnáziu v Havlíčkově Brodě

Část sdružení po bitvě na Wothanburgu 2004
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Měsíc knihy?
Motto: Tomáš Kempenský: Všude jsem 

hledal klid a nikde jej nenašel, leda v koutku 
s knihou!

O budově Čeřovky na Pražské ulici jsme už 
častěji psali. Dnes bych chtěl připomenout 
jednu důležitou instituci, která zde v přízemí 
sídlí. Možná by někdo z vás z vlastní zku-
šenosti už věděl, o co se jedná. Je to Měst-
ská veřejná knihovna, kterou řídí její ochotná 
a laskavá vedoucí paní Illa Žáková. A má o co 
se starat! Je tady na patnáct tisíc svazků be-
letrie, naučných knih, románů, novel,básnic-
kých sbírek, ale také detektivky a časopisy. 
V knihovně se pořádají i různé kulturní akce, 
poslední dobou např. výstavka výtvarných 
prací dětí z mateřské školy, jejichž kroužek 
vede ak. malířka Hana Šebestíková. Knihovna 
také zařizuje meziknihovní výpůjční službu.

Za opravdu velmi mírný poplatek si sem 
chodí místní občané – děti i dospělí, velmi 
rádi vypůjčovat všechny možné literární za-
jímavosti – bestsellery, pohádky a báje, le-
gendy, leporela, naučné knihy z oblastí his-
torie lidstva, techniky, o přírodě, o pěstování 
rostlin, i návodné knihy, jak si v domácnosti 
poradit s různými pracemi. Jsou zde k dis-
pozici zájemcům samozřejmě i oddychové 

věci – „romány pro ženy“, detektivky, humo-
ristické knížky i třeba životopisy významných 
osobností,

Možná byste řekli, že v době audiovizuální 
techniky už knížky nebudou, nebo alespoň 
jejich význam a zájem o ně postupně pohas-
ne…Rozhodně tomu tak ale není. Gramotnost 
(z řečtiny „znalost čtení a psaní“) jistě nepře-
stane ani po dalších staletích být důležitou 
lidskou potřebou.

Samozřejmě člověka zajímá zejména ob-
sah, ale také krása písma a grafické umělec-
ké ztvárnění, i druh papíru a vázání, ilustrace 
apod. Knihy a knihovny mají, jako součást 
lidské kultury, opravdu dávnověkou historii: 
od doby před šesti tisíciletími se vývoj knih, 
a s nimi i knihoven, hodně změnil.Snad kaž-
dý u nás něco ví o klínovém písmu Sumerů 
a Chetitů. O hieroglyfech, obrázkovém pís-
mu starých Egypťanů či Majů,Číňanů apod., 
o různých druzích písma vzniklých na Střed-
ním a Blízkém východě až k hláskovému 
písmu krétskomykénské kultury. A pak dále 
k řeckému písmu a k nám už blízké latině 
a azbuce. Abeced je dnes na zeměkouli ně-
kolik stovek, včetně Brailova písma či konec 
konců i Morseovky.S knihou a jejími překlady 

z jazyků do jazyků i knihovnami je spojeno 
v dějinách lidstva velmi mnoho souvisejících 
pojmů i událostí… A odkud se vzalo v růz-
ných jazycích slovo „kniha“? Řecky se např. 
řekne „biblos“- podle jména města, kde se 
vyráběl papyrus. Římanům ten pojem ale při-
pomínal spíše lýko (lat.liber), a tak také latiníci 
nazývali knihu. Německý název das Buch po-
chází zase od die Buche – tedy buk, připo-
mínal starogermánské bukové destičky (angl. 
the book), zatímco podle staroslověnského 
výrazu „peň“ – a dále „kieň“, “kna“ – vzniklo 
slovo „kniga“- kniha. Tento výraz byl doložen 
v češtině i ve 14. století. Existuje ovšem ještě 
jiné vysvětlení – jako odvozenina z asyrského 
kunukku“ – pečeť.

Počínaje užíváním rukopisných knih by-
chom se mohli dostat k ještě dlouhému vy-
právění o tom, jak v různých knihách národ-
ních jazyků působily překlady bible, tóry, 
koránu, avesty, talmudu, I-ťingu, staroeypt-
ských sbírek magických zaříkadel a hymnů. 
Různých knih mrtvých, bájí gótských, řeckých 
aj. eposů… Stejně tak by bylo dlouhé vyprá-
vění o vzniku prvních knihoven (biblioték) od 
Asýrie, Babylonu, Indie, Číně a Egyptě, po 
nejslavnější a největší (200.000 svazků) ale-

Uveřejňujeme prvni reakci na setkání občanů 
se zastupiteli města ve věci plánované výstav-
by vodovodů a kanalizace.

Redakce

V místních novinách ŽM č. 2/2005 byli ob-
čané informováni o plánované výstavbě vodo-
vodu a kanalizace v části obce. Jsou zde uve-
deny základní podmínky těchto staveb a jejich 
účelnost. MěÚ ve dnech 21, 22. a 23. února 05 
podal podrobnější informace pro občany.

Byl jsem přítomen a mnoho dalších občanů 
dne 21. 2. 05, kde byly podány podmínky od-
borné a finanční panem starostou a zástupci 
investorů. Mne samotného ani dalších před-
ložené podmínky realizace akce nepotěšily. 
Zvláště pak finanční spoluúčast občanů.

Jak již znáte, majitel za jeden rodinný do-
mek (RD), MěÚ požaduje částku 35.000 Kč, 
a to za vodovod 15.000 Kč a kanalizaci 
20.000 Kč. Vyslovil jsem nesouhlas s podmín-
kami MěÚ. Na začátku diskuze jsem uvedl, že 
jsem šokován, překvapen. Měl jsem připraven 
příspěvek, který nyní je neúplný, dále, že ne-
chci občany okrádat o čas. Musím vše analy-
zovat, doplnit a celý příspěvek zašlu písemně 
MěÚ. Dodal jsem, že podmínky MěÚ jsou ne-
horázné, já jako nepracující důchodce na to 
nemám. Plním, co jsem slíbil a pokračuji.

Můj jediný příjem je důchod, nepracuji, ne-
podnikám, nekradu, netuneluji a banky ne-

vykrádám. Já na takové akce a mimořádná 
vydání nemám. Nemohu si dovolit dovolenou 
– rekreaci ani na to Slovensko, ne tak na Ma-
ledivy, Ceylon, nebo jít „rodit“ do Thajska. Mě 
musí stačit přírodní krásy vlasti. Pokud se pa-
matuji, podobné akce v obci již proběhly ne-
dávno, např. státem propagované přímotopy 
(topení elektřinou) pro RD, výlohy 100.000 Kč, 
další plynofikace obce a rod. domů, dalších 
100.000 Kč, a nyní vodovod a kanalizace také 
za 100.000 Kč. Kdo si to může dovolit? Ze-
ptejte se občanů, zda topí elektřinou a ply-
nem! Mnozí se vrátili k topení pevnými palivy. 
A to proto že (mohu říci nadnárodní) podniky 
ČEZ a SP své výrobky násobně zdražily, co 
jim stát dovolil.

V tomto směru pokrok nezastavíme, k to-
mu nás nutí životní prostředí, EU, nakonec se 
nám zhodnotí majetek. Je to pravda, mne to 
však již nebude nic platné. Tyto mimořádné 
výdaje mne ochuzují a mohu říct, ožebračují. 
Důchod mi tak stačí na normální žití, tyto akce 
mi podstatně snižují životní úroveň a řadí do 
společenské vrstvy chudých. V diskusních 
příspěvcích občanů byly reakce vesměs ne-
gativní. Připomínám slova jednoho občana: 
„Komunisté lhali, lhali tak, aby to bylo pro ob-
čana lepší a pokud možno zdarma“. Tady je 
ten rozdíl mezi komunismem a kapitalismem 
(demokracií). Asi před 20 lety probíhalo bu-
dování vodovodu a kanalizace v části obce 

a pokud vím, vše bylo zdarma, nebo ne? Asi 
nejsem přesně informován. Jestli je to tak, tu-
díž my dnešní jsme diskriminováni!

Připomenu, že já a moji vrstevníci jsme 
v mládí budovali národní hospodářství, pra-
covali – brigádničili zdarma, nebo za malý pří-
spěvek. Pracovali jsme v akci Zet a budovali 
nové závody, kulturní stránky, prodejny, mno-
hé i v obci Mnichovice. Stavěla se školka, její 
přístavba, dům služeb, sportovní areál, chod-
níky a ulice, to vše zdarma.

Na to by se také nemělo zapomínat.
Dané podmínky MěÚ jsou neseriozní a hra-

ničí s vydíráním občanů. Dotace z EU to vy-
žaduje, musí se plnit dané podmínky, provést 
630 přípojek vodovodu a kanalizace, jinak se 
musí peníze vrátit. Prosím, prosím MěÚ , ješ-
tě lze vše přehodnotit na přání a spokojenost 
občanů. Nakonec jedna malá poznámka, co 
to je za společenský systém, kde si důchodce 
nemůže z finančních důvodů zaplatit vodovod 
a kanalizaci do svého rodinného domku? 

A na závěr trocha legrace, co kdyby nějaký 
pan rada – radní vymyslel, že se v Mnicho-
vicích postaví mešita s minaretem, aby tam 
muslim celé noci řval a řval, á... občan a da-
ňový poplatník to zaplatí! 

Občane, uveď to v ŽM!“
Buranský L. st.

Občane, nedej se!
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Kol Mnichovic jen polí lán, 
a pustý Budíkov byl zcela sám, 

a vůně sena táhla z luk, 
to byl jsem tenkrát malý kluk.

Setkali jsme se poprvé, 
ve staré škole, chatrné, 

z věže nám zvony měří čas, 
copánky dívek lákají nás.

Společně paseme hejna hus, 
na žlutá strniště je cesty kus, 

v rybníce koupem se s husami, 
a pečem brambory s černými pusami.

Když přijde pouť, je svátek náš, 
na kolotoči se sejdem zas, 

děvče se sedátkem chytnout
a ve dvou dál dokola plout.

Setkání v kině, kde hudba zní, 
vidět tam život kouzelný, 

po tmě tam hledáš dívčí dlaň
a život byl krásný, jen vzpomeň naň.

Jednou se setkáme na plese, 
kde dívky v robách nosí se, 
a pěkný  šat a úsměv jen, 
a nám se zdá že je to sen.

Pak přišla  léta loučení, 
 do světa let vše pozmění, 

semafor dává nám zelenou zář, 
a život zvážní, změní tvář.

Tak  léta plynou, letí čas, 
a my se někdy sejdem zas, 

za zvuku varhan, ve světle svíc, 
odchází jeden z nás a není víc.

Budíkov s chatami už není sám, 
z vesnice vyrostl města lán, 

a místo vůně sena z luk, 
zní z dálnice jen táhlý zvuk.

Odchází stáří a zvyky též, 
koloběh života zří stará věž, 
 mládí nás nové v letu míjí, 

a Mnichovice mládnou, tak ať žijí! 

Antonín Mareček

Setkání a loučení
Mezi námi žije lékař, který se v důchodu 

z Prahy přestěhoval do Mnichovic.
Vím o něm, že píše básně a jednu sbírku 

věnoval právě Mnichovicím.

Listonoška z Mnichovic
Náměstí s kostelem,
kdo z vás je nezná,
rozložen na svahu, 

jak princezna.

Pošta je kousek dál,
ta paní odtud chodívá,

den co den.

Má bohulibý úděl,
špás to není,

doručit dopisy, noviny,
prospekty, oznámení.

Co mnichovická listonoška,
dnes a denně tahá,

v slunci i v dešti,
za mrazu až praští.

Div, že s tím nepraští,
její vedoucí,

sličná mimochodem,
ani neví,

že přitom všem,
to dělá s úsměvem.

Radost pohledět,
tak prosím vás,

odměnu musíte dát, 
té listonošce mnichovické.

Co kopců tady probíhá.
Každý den,
den co den.

Ať také radost má.

Napsal Jiří Abrahám

xandrijskou knihovnu, o veřejných knihov-
nách ve starém Římě… U nás je nejstarší 
knihovna břevnovského kláštera v 1O.století, 
do byzantské oblasti patří asi nejstarší kyjev-
ská knihovna z 11. století. Od 13. st. vznikají 
světské knihovny při universitách – v Boloni, 
Paříži, Praze a jinde v Evropě. V 15.st. pak 
šlechtické a měšťanské knihovny a dál – po 
veřejné knihovny v novověku. Není to tedy 
zase příliš dávno, kdy tyto instituce začaly 
svou veřejnou činnost…

Další velkou kapitolou by mohla být histo-
rie cenzury myšlenek šířených knihami, jed-
nak představiteli různých církví, jednak sa-
movládci a monarchy. Nakonec se ale ideje 
svobodného rozšiřování různých názorů pro-
sadily i díky Velké francouzské revoluci. Ale 
dobře víme, že nebezpečí, kterému neunikl 
např. Giordano Bruno, nebude asi nikdy de-
finitivně poraženo, nemluvě i o rafinované 
tiché cenzuře.

Jinou, také zajímavou kapitolou, by byla 
historie krádeží knih. Dodnes se totiž knihy 
považují i za statek hmotný, tedy cenný. Po-
kusy vlepováním ex libris do knih se bohužel 
krádežím knih zabránit nepodařilo. Mají totiž 
dnes zejména výtvarnou či sběratelskou hod-
notu. Původně představovaly většinou šlech-
tické či rodové znaky…

Také o velikosti knih by se dalo zajímavě 
hovořit: údajně největší či nejmenší jsou dnes 
uváděny jako kuriozity v Guinessově – od 
dvoumetrových na výšku až po „milimetrové“ 
knihy. Knihy se dříve „zcizovaly“ i z ušlech-
tilých důvodů – aby se opisovaly, pokud by 
jinak nebyly veřejnosti (např. z klášterů apod.) 
k dispozici. Tak byli proslulí i slavní autoři, 
např. Francesco Petrarca či Giovanni Boc-
cacio. Už ve středověku museli v některých 
klášterech zájemci o výpůjčku buď ponechat 
jako zástavu jinou knihu, nebo pěknou su-
mičku ve stříbře. V novější době nenesly už 

půjčované rukopisy různé kletby a výstrahy 
zlodějům, ale např. v Čechách v jednom ru-
kopise z roku 1409 je napsáno: „Kdo tyto 
knihy ukradne, bodaj by měl tolik zimnic, jak 
je v Praze pivnic.“! Později se platily i pokuty 
a došlo k soudním procesům pro nevrácené 
knihy… Nová doba knih a knihoven v Evro-
pě začala r. 1444 vynálezem Johanna Gut-
tenberga, dnes je svět zaplaven stamiliony 
knih a stále přibývají. I staré knihy, vyřazené 
různými diktátory, se opět objevují v knihku-
pectvích a knihovnách. Můžete si samozřej-
mě knihy, časopisy a noviny číst na světové 
síti - internetu,ale přece jenom – kniha, třeba 
z knihovny zapůjčená, má svoje vlastní, ne-
popiratelné kouzlo.

Na každý pád: my už zde nebudeme, ale 
knihy určitě ano. Tak Vás zveme, zastavte se 
někdy… v úterý, ve čtvrtek či v pátek…

Jiří Skoumal
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Na naší prodejně
Vás rádi obsloužíme, poradíme
kávou a něčím malým pohostíme, 
u nás slevu dostanete,
splátkové prodeje vyřídíme,
zboží Vám zdarma dovezeme,
předvedeme, zprovozníme,
bazény dokonce i postavíme,
7 let záruky na zboží Vám dáme,
případný servis zajistíme

www.mountfield.cz

KOLO ŠTĚSTÍ KONČÍ 3. DUBNA

MOUNTFIELD
MNICHOVICE 

OTEVŘENO 7 DNÍ V TÝDNU

BAZÉNY
AZURO DE LUXE

BAZÉNY
AZURO DE LUXE
vhodné k zapuštěnívhodné k zapuštění

novinka
novinka

Mirošovická 697, Mnichovice 
Po - Pá: 9 - 18, So: 8 - 17, Ne: 10 - 17 hod 
tel.: 323 640 584
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Koupím pole, louku
nebo malý domek

Tel.: 603 442 474

Cestovní agentura Mnichovice
Přehled poznávacích zájezdů JARO 2005

Jarní Vídeň 19.03. 650 Kč BUS
Velikonoce v Maďarsku 26.03. - 28.03. 3.290 Kč BUS 
Paříž zámek Fontanebleau 24.03. - 28.03. 5.290 Kč BUS 
Holand. - Květinové korzo 20.04. - 24.04. 5.590 Kč L/BUS 
Holansko 28.04. - 02.05. 5.390 Kč BUS 
Napříč Francií 29.04. - 04.05.  5.490 Kč BUS 
Jaro v Paříži 05.05. - 08.05.  7.690 Kč LETECKY
Paříž zámek Fontanebleau 05.05. - 09.05. 5.290 Kč BUS 
Holandsko 05.05. - 09.05.  5.390 Kč BUS 
Francouzká riviéra 05.05. - 10.05. 6.990 Kč BUS
Londýn a okolí 12.05. - 17.05. 7.990 Kč BUS 
Pohlednice z Londýna 13.05. - 18.05. 6.880 Kč BUS 
Jaro v Paříži 14.05 - 16.05. 6.690 Kč BUS 
Švýcarsko - horský expres 19.05 - 23.05. 5.490 Kč BUS  
Švýcarsko - horský expres 25.05. - 29.05.  5.490 Kč BUS 
Řím, Florencie 25.05. - 29.05.  5.690 Kč BUS
Paříž zámky na Loiře 15.06. - 20.06.  5.990 Kč  BUS 
Švýcarsko - hory a jezery 08.06. - 13.06.  6.990 Kč BUS 
Švýcarsko - alpský okruh 16.06. - 21.06.  6.790 Kč BUS

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 323 640 505, mobil: 602 280 943

WWW.EKOTES.COM

• SPASOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH OKEN A DVEŘÍ
• 30 % ÚSPORA TEPLA; ŽIVOTNOST 20 LET

• VÝMĚNA TĚSNĚNÍ - plastových oken a eurooken
• - plastových oken a eurookenSEŘIZOVÁNÍ

SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ - do drážky, pro všechny typy oken•

Politických vězňů 1425, 251 01 ŘÍČANY

606 888 525, 321 698 698
ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ ZDARMA DENNĚ OD 10:00 DO 22:00 HOD.

TANEČNÍ
PRO MLÁDEŽ A PRO DOSPĚLÉ (2.sezóna)

Podzim 2005
Taneční škola je akreditovaná Svazem učitelů tance

Sokolovna Strančice
od neděle 25. září 2005

Mládež – začátečníci 16:00 – 18:00
1750,- Kč / dáma
1550,- Kč / pán
350,- Kč / garde

Mládež –pokročilí 18:15 – 20:15
1650,- Kč / osoba

Dospělí 20:30 – 22:10
1550,- Kč / osoba

V ceně je 13 večerů (10 lekcí a 3 prodloužené)

Zápis a informace: tel.: 251 614 550 nebo 603 238 090
e-mail: vasova@volny.cz

Platba: v hotovosti v neděli 20.3. a 12.6.05,19:00 – 21:00 h
v sokolovně Strančice

Pánové, kteří budou chodit do kurzu mládež pokročilí (P2)
a zároveň do kurzu mládež začátečníci (Z1) mají kurz Z1 za 100,-.

Absolventi kurzu mládež začátečníci podzim 2004 mají kurz Z1 za 350,-.

Politických vězňů 1425, 251 01 ŘÍČANY

606 888 525, 321 698 698
ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ ZDARMA DENNĚ OD 10:00 DO 22:00 HOD.

ZALUZIE
DO  VŠECH  TYPŮ  OKEN  A  DVEŘÍ

• PLASTOVÉ SHRNOVACÍ DVEŘE NA MÍRU
• ROLETKY - látkové • OPRAVY - žaluzií, rolet

• MARKÝZY - sklopné, výsuvné, kazetové

• PRODEJ A MONTÁŽ DOPLŇKŮ VELUX

• HLINÍKOVÉ - od 185,-/m2 • LÁTKOVÉ - od 340,-/m2

• SÍTĚ PROTI HMYZU - rámečkové, rolovací
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Společenská kronika

Naši jubilanti od 70 let:
březen

Kvasničková Miloslava

Vávra František

Vejříková Josefa

Horálková Vlastimila

Neradová Marie

Šálková Růžena

Čumpelíková Růžena

Bílková Marie

Kučerová Jarmila

Hájek Ivan

Rod František

Dubovská Aloisia

Rovenský Norbert

Sádovská Zdenka

Dražil Karel

Fiedlerová Libuše

Králíková Jiřina

Propper Hans

Škabrada Jaroslav

Svobodová Květuše

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, 

klidu a spokojenosti do dalších let.
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Využili jsme toho, že máme v našem městě a na naší škole Estonku, 
a požádali jsme ji proto o recept na nějaké typické estonské jídlo.

SUŠENKY Z OVESNÝCH VLOČEK
typická estonská specialita

2 vejce
100 g cukru
100 g margarínu
vanilkový cukr
300 g ovesných vloček

Ušlehejte cukr s vajíčky, pomalu přidejte rozpuštěný margarín, ochuť-
te vanilkovým cukrem, přidejte ovesné vločky.

Nechte stát  půl hodiny v ledničce.  Kávovou lžičkou potom nabírejte 
těsto a tyto malé hrudky lehce rozmáčkněte na plech. Pečte v troubě 
dozlatova. (Podle receptu upečete přibližně 50 sušenek).

Mnichovická vařečka


