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ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník IL

Život
MNICHOVIC

V sobotu 24. května 2008 se konal tra-
dičně již 8. ročník Mnichovického kramaře-
ní na Masarykově náměstí v Mnichovicích. 
Tato kulturní a dobročinná akce se každoroč-
ně koná za účelem podpory dětí z Mateřské 

školy a Základní školy T.G.M. v Mnichovicích. 
Letošní ročník opět naše děti chtěly pomoci i ji-
ným dětem a to Dětskému domovu Strančice 
a Dětem v Africe.

„Dětský sbor Mnichováček“ - dirigent „Heidi Janků“

pokračování na další straně

OBSAH

1. Mnichovické kramaření .......................1

2. Cesta kocoura Mikeše ......................4

3. Slovo redakce ...................................4

4. Zastupitelstvo města .........................5

5. Z činnosti města a MěÚ ....................6

6. Veřejné služby ...................................7

7. Informační centrum ...........................8

8. Ze zahraničí - Saint Genis Pouilly  ......9

9. Výstava 

“Železnice ve třech staletích” .............. 10

10. Mateřská škola ................................11

11. Škola ...............................................12

12. Sdružení Midgard ...........................14

13. Rockování  ......................................15

14. Od našich básníků a spisovatelů ....15

15. Něco ohledně stravy .......................17

16. Občanská sdružení, akce, kultura ..17

17. Kůzlata na Šibeničním vrchu ..........19

18. Naše církve .....................................19

19. Napsali jste nám .............................19

20. Z historie .........................................20

21. Naši sportovci .................................21

22. Reklamy ..........................................22

23. Společenská kronika .......................26

24. Výlukový jízdní řád pro letní období ..27

Mnichovické kramaření 2008



2

Život Mnichovic

Celou akci pořádalo Město Mnichovice 
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Mnichovice, 
hasičským sborem, Klubem Přístav, 
Občanským sdružením ROSa, Občanským 
sdružením Mnichovický Rynek, Občanským 
sdružením Myšlín tedy jsem a společností 
Mountfield. 

Počasí bylo opět velice příznivé, a proto výtě-
žek z celé akce byl opravdu bohatý. Vytěžilo 
se celkem 162.018,00 Kč. 

Mateřská škola v Mnichovicích přidělené 
finanční prostředky použije na další vybavení 
zahrady herními objekty a Základní škola 
T.G. Masaryka v Mnichovicích na zakoupení 
pomůcek a vybavení technického zázemí pro 
zkvalitnění výuky pro žáky základní školy. 

Tradičně se ve stáncích prodávaly knihy, 
hračky, domácí pečivo, sladkosti, občerstve-
ní, výrobky od dětí a prodej nového zboží 
od sponzorů.

Základní škola měla na starosti prodej losů 
a přípravu tomboly.

Mateřská škola prodávala výrobky dětí 
ze školky a výborné domácí pečivo. 

Městský úřad se zastupiteli zajišťoval prodej 
hraček od sponzorů a zábory veřejného pro-
stranství od stánkařů.

Občanské sdružení Mnichovický Rynek pro-
dávalo staré knihy a použité zboží.

Občanské sdružení ROSa staré hračky 
a pečivo.

Klub Přístav zajišťoval prodej výrobků a per-
níků.

Společnost Mountfield tradičně prodávala 
a připravovala ve svém stánku nápoje a ob-
čerstvení. 

Připravený program po celý den byl opravdu 
bohatý a počasí nám opět přálo. Dopolední 
program začínal soutěžemi pro děti na Ma-
sarykově náměstí v Mnichovicích. Pro ty, 
kteří se zúčastnili na kolech Cesty kocoura 
Mikeše - Pohádkové Hrusice, „byla zajímavá 

cyklistická soutěž“. U informačního centra víta-
ly turisty a cyklisty „Pašík, Mikeš a Bobeš“. 
Pro každé dítě, které se pochodu zúčastnilo, 
byla v informačním centru připravena sladká 
odměna. V poledne na Masarykově náměstí 
letos opět nechyběla dětská moderovaná dis-
kotéka a stánky s občerstvením. 

Hlavní program byl zahájen vystoupením 
mažoretek. Tradičně v odpoledním progra-
mu vystoupily děti z MŠ a ZŠ Mnichovice, 
Mirošovice, a Struhařov, Jo Jo efekt Alice 
Bardové, Gábiny Hip Hop a Takewon-Do  
Říčany.

Po tombole s hodnotnými cenami dále 
vystoupili známí zpěváci Jakub Smolík 
a Heidi Janků, která při svém vystoupení 
s sebou strhla jak dospělé diváky, tak pře-
devším děti. Následnou rock‘n rollovou šou 
představila skupina Lemon Nashville. Velký 
úspěch měla místní mladá rocková mnicho-
vicko-říčanská kapela DEKOLT. A na závěr 
vystoupila našemu kraji známá rocková 
kapela Projekt 76.  

Majoretky mladší a starší začínají Kramaření Z odpoledního vystoupení dětí

Z dalšího dětského vystoupení Pozorní diváci
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Celou akci moderoval opět zkušený moderá-
tor Ing. Miloš Hejný.

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

Poděkování patří:

Hlavní sponzoři:
 Alltoys 
AUTO Babiš Mnichovice
Petr Byron
iChoice + Počítače Říčany 
p. Jaroslav Mestek 
Město Mnichovice 
Mnichovická realitní kancelář 
Mountfield a. s.
Rádio Blaník
Raiffeisen bank 
ROTO Nové Město 
Sportovní areál Šibeniční vrch
6 PLUS
Truhlářství Vančura Hrusice
Vares Mnichovice a. s. 
Veřejné služby obce Mnichovice 
Winkhaus
Zámecká výrobna uzenin Zdeněk Novák 

Spolusponzoři:
Centrum levného zboží v OD Mnichovka
ČZU školní lesní podnik Kostelec nad Černými 
Lesy 
Firma A.S.A.
FUCHS OIL CORPORATION s. r. o. 
Hotel Myšlín – p. Peřina
Chovatelské potřeby p. Nikl 
Dr. Kučera – OD Mnichovka 

p. Maňáková Mnichovice
Miloslav Matějovský 
Mnich s. r. o. 
Mnichovická Krčma p. Dřímal 
OS Rockování 
Plzeňský prazdroj a. s., Pivovar Velké Popovice
Podskaláček – paní Bulíčková
Potraviny Pogrr – Mnichovka 
Potraviny p. Řejha
Řeznictví Bořil a Bořilová
Sklenářství Mládek
Stavebniny – Šindelář 
TJ Slavoj Velké Popovice - zimní stadion 

Trafika Mnichovice – Jirsová Jana 
Vávra Fajm 
p. Jindřich Veselý – firma Kinetic
Videopůjčovna – Mnichovka
Vinotéka Kučerová 
Zelenina Richard Pleier 
Zlatnictví – pí Grossová

Moderátorovi akce – Ing. Miloši Hejnému
Panu Barákovi – který pro město sponzorsky 
pořídil video nahrávku celé akce. 

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

Města Mnichovice, Informačního cent-
ra MěÚ, Veřejných služeb obce Mnichovice, 
Základní školy T.G. Masaryka v Mnichovi-
cích, Mateřské školy Mnichovice, Hasičského 
sboru, Klubu Přístav, Občanského sdruže-
ní ROSa, Občanského sdružení Mnichovický 
Rynek, Občanského sdružení „Myšlín tedy 
jsem“ a společnosti Mountfield. 

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

Za Město Mnichovice:
Miroslava Vojtíšková

tajemnice MěÚ Mnichovice

Stánek mateřské školy Stánek sdružení Přístav

Koho máš nejraději?

Nejradši mám 
koně Jonáše
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Slovo redakce

Vážení občané našeho města,
v červnovém čísle ŽM najdete informace o akcích jako Mnichovické 

kramaření, pochod kocoura Mikeše, vítání občánků, akce ve školce 
a škole, informace ze sportovní činnosti aj. Jsou zde také obvyklé rub-
riky jako z činnosti města a MěÚ, reklamy aj. Dále je zde výzva ohledně 
podání podnětů na změnu funkčního využití území do Územního plánu 
města Mnichovice, a to s dobou podání nejpozději do 31.7.2008. 
V měsíci květnu se totiž konala dvě důležitá veřejná zasedání zastupi-
telstva města, na jednom z nich 14. 5. 2008 bylo rozhodnuto o pořízení 
Územního plánu města, podle nového Stavebního zákona.

Na poslední stránce naleznete potom „Výlukový jízdní řád“ ČD pro 
naši trať 221 pro letní období.

Jsou zde i další informace, jako je o kůzlatech ze Šibeničního vrchu, 
což jsou po delší době první kůzlata, která se u nás narodila (dříve 
měli kozu u každého baráku a např. na náměstí se prodávalo mléko 
z konví, nemuselo se tedy pro něj jezdit někam do supermarketu). 
Zde po revoluci stále přetrvává názor, že zemědělství není potře-
ba, všechno se doveze (Unie svobody a další podobná uskupení). 

Nakonec cena ropy stále roste a již i oficiálně se přiznává, že jednou 
dojde. Z historie jsou zde příspěvky o místních názvech a o tungus-
kém meteoritu. Příspěvky týkající se osmičkových výročí zde nejsou, 
budou v dalším čísle (aktuálně o r. 1968).

V současné době MěÚ a zastupitelstvo města změnilo způsob roz-
nosu ŽM, protože roznos od České pošty byl příliš drahý. V současnosti 
ŽM roznášejí studenti na základě smluv s MěÚ. Bohužel tito naši roz-
našeči se nemohou dostat do uzavřených schránek od České pošty, 
které má řada našich občanů. Pokud zde máte trvalé bydliště (přísluší 
Vám tedy dostávat ŽM do schránek), pořiďte si vlastní neuzamčenou 
poštovní schránku, do které Vám bude ŽM dodáván. Tímto způsobem 
se může dodávání ŽM podstatně zlepšit.

Děkujeme Vám za Váš zájem o ŽM, o dění v našem městě a je-
ho okolí, pište nám nebo posílejte příspěvky na naši elektronickou  
adresu: redakce.zm@mnichovice.info

nebo zanechte své písemné příspěvky v informačním centru.

RNDr. Jiří Mareš
šéfredaktor ŽM

Cesta kocoura Mikeše

24. května se také konala Cesta kocoura 
Mikeše – Pohádkové Hrusice. Tuto akci 
pořádal Ladův kraj Informační centrum Říčany. 
Na www.laduv-kraj.cz naleznete podrobné 

informace. Zde na ukázku naleznete několik 
snímků z této akce – tedy toho, co se odehrá-
valo v Mnichovicích.

Rocková kapela Projekt 76 na koncertě  
10. května v sále Mnichovické krčmy

Celkový pohled na sál, diváky a kapelu 
Projekt 76

Pohled do sálu

Cesta kocoura Mikeše - Pohádkové Hrusice 

Starosta Hrusic Láďa Tesařík vysvětluje kudy 
a jak po Pohádkových Hrusicích

Cyklistická překážková dráha na náměstí 
v Mnichovicích

Příprava pohádkových bytostí (Mikeš, Pašík 
a další)

Společné foto kocoura Mikešem kozla Bobeše 
a Pašíka s účastníky cesty
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schválilo:
• na základě žádosti navrhovatelů změny 

ÚP města Mnichovice: Milošem a Ivou 
Babišovými, zpracovatelem této schválené 
pořízené změny ÚP města Mnichovice fir-
mou Zeman Ateliér, Ing. Zeman, Na Okraji 
42, 162 00 Praha 6

• „Závěrečný účet města Mnichovice za rok 
2007“ a na základě zprávy auditora o vý-
sledku přezkoumání hospodaření dle záko-
na č. 420/2004 Sb. celoroční hospodaření 
města Mnichovice „bez výhrad“

• bezúplatný převod pozemků parc.č.:
351/6 v k. ú. Mnichovice u Říčan veden jako 
vodní plocha
351/20 a 351/7 v k. ú. Mnichovice u Říčan 
vedeny jako místní komunikace 
351/19 v k. ú. Mnichovice u Říčan 
495/1, 525/27, 525/28, 525/30, 525/71, 775, 
776, 777/1, 778, 779, 780, 781 a 782 v k.  
ú. Myšlín, vedeny jako ostatní komunikace, 
do majetku města od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, Územní pra-
coviště Střední Čechy, odbor hospodaření 
s majetkem státu, Náměstí Republiky 3, 
110 00 Praha 1

• Zakladatelskou smlouvu a Stanovy Svazku 
obcí Region Jih

• úpravu rozpočtu města Mnichovice 
na rok 2008 pod č. rozpočtového opatření  
101/2008

• úpravu rozpočtu města v roce 2008 dle roz-
počtového opatření č. 102/2008

rozhodlo
• na svém zasedání dne 14.5.2008 pod č.usn. 

08-03-047 o pořízení Územního plánu města 
Mnichovice, a to z vlastního podnětu

• o použití výtěžku z výherních hracích pří-
strojů provozovaných v Mnichovicích v roce 
2007 v celkové výši 118.667,40 Kč takto:

 výtěžek bude poskytnut na konání sportov-
ních a kulturních akcí městem Mnichovice 
pro děti a mládež v roce 2008 a to: 
Mnichovické kramaření, Dětský den, pochod 
„Po stopách kocoura Mikeše“ a předvánoční 
a vánoční akce pro děti „Možná přijde i Mi-
kuláš“ a další.

souhlasilo
• se zveřejněním úmyslu prodeje části pozem-

ku parc.č. 421/11 v k.ú. Mnichovice u  Říčan 
na dobu 20 dní

• s vyhlášením výběrového řízení na zpraco-
vatele pořízení ÚP města Mnichovice

• s odkoupením pozemku parc.č. 1289/27 
o celkové rozloze 191 v k.ú. Božkov u Mni-
chovic od majitelky pí. Dagmar Procházkové 
za cenu 20,- Kč/m2 pozemku

pověřilo:
• starostu města Mnichovice Ing. Petra 

Schneidera k podání žádosti o pořízení 
ÚP na odbor územního plánování MěÚ 
Říčany

přijalo:
• dar pozemku parc.č. 1485/3 v k. ú. 

Mnichovice u Říčan o rozloze 45 m2 ostatní 
plocha komunikace od majitelky pí. Marie 
Fléglové

• dar pozemků: parc.č.1004/5 v k.ú. 
Mnichovice u Říčan o celkové rozloze 31 m2 
a parc. č. 1004/6 v k. ú. Mnichovice u Říčan 
o celkové rozloze 81m2 od majitelky paní 
Mileny Slípkové

jmenovalo:
- členy komise pro přípravu a pořízení ÚP 

města Mnichovice:
Ing. Petr Schneider, Michal Jirásek,  
Ing. Martina Tesaříková, Jaroslava Štolbová,  
Doc. Ing. Pavel Rohon, CSc., Ing. Pavel 
Fojtík, Luděk Kulhan

stanovilo:
• dobu podání podnětů na změnu funkční-

ho využití území do ÚP města Mnichovice 
do 31. 7. 2008 a uložilo starostovi infomovat 
občany města a žadatele o stanovené době 
podání do 31. 5. 2008

vzalo na vědomí:
• že dle zprávy auditora o výsledku přezkou-

mání hospodaření města Mnichovice za rok 
2007 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

• žádost firmy Mašek Elektro s.r.o. o uděle-
ní výjimky o zmírnění popřípadě prominu-
tí poplatků v souladu se směrnicí 3/2007 
o věcných břemenech. Jedná se o umístění 
jedné kioskové stanice

• informaci podanou starostou města 
Mnichovice Ing. Petrem Schneiderem o plá-
nované  výstavbě železničního koridoru 
v Mnichovicích a o výsledku jednání se SŽ-
DC Praha

vyhovělo:
• žádosti o udělení výjimky na stavbu 

Mnichovice Švermova – KVN, kNN, TS 
Kunická. Stanovuje zmírnění poplatku pau-
šální částkou ve výši 20.000,- Kč

uložilo:
• komisi pro přípravu a pořízení ÚP města 

předkládat doporučující stanoviska ke schvá-
lení Zastupitelstvu města Mnichovice

uložilo starostovi:
• uzavřít smlouvu se zpracovatelem změny 

ÚP města dle schválených dispozic zastupi-
telstvem města s tím, že zároveň bude uza-
vřena smlouva o úhradě plné výše nákla-
dů za pořízenou změnu ÚP, a to žadateli 
Milošem a Ivou Babišovými

• uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu 
majetku dle schválených dispozic  zastupi-
telstvem města

• zveřejnit úmysl prodeje části pozemku parc.
č. 421/11 v k. ú. Mnichovice u Říčan na do-
bu 20 dní na úřední desce města

• uzavřít s paní Fléglovou darovací smlouvu 
na pozemek parc.č. 1485/3 v k.ú. Mnichovice 
u Říčan

• uzavřít s pí. Slípkovou darovací smlouvu 
na pozemky parc.č.1004/5 a 1004/6 v k. ú. 
Mnichovice u Říčan

• uzavřít s paní Procházkovou kupní smlouvu 
dle schválených dispozic města a podat 
návrh na vklad do katastru nemovitostí

• vyhlásit výběrové řízení na zpracovatele ÚP 
města Mnichovice na dobu 30 dní a výsledek 
předložit na jednání zastupitelstva města

• zadávat úkoly Komisi pro přípravu a poříze-
ní ÚP a následně předkládat ke schválení 
zastupitelstvem města

Ing. Petr Schneider
starosta města Mnichovice
(Výtah z usnesení sestavila  

Mgr. Dagmar Šrámková)

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Mnichovice na svém zasedání  
dne 14. 5. 2008

Poděkování
Děkujeme našim hasičům za výbor-

nou spolupráci při cyklistickém závodu 
PowerBar MTB Posázavím.

Petr Šimera  
Ing. Petr Schneider
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vzalo na vědomí:
• žádost firmy Dachi, s.r.o. o udělení výjim-

ky z nařízení města Mnichovice o staveb-
ní uzávěře č. 2/2006 na pozemek parc. 
č. 919/1 v k.ú. Mnichovice u Říčan

nesouhlasilo:
• s udělením výjimky z nařízení města 

Mnichovice o stavební uzávěře č. 2/2006 

na pozemek 919/1 v k.ú. Mnichovice u Ří-
čan

Ing. Petr Schneider 
starosta města Mnichovice

(Výtah z usnesení sestavila  
Mgr. Dagmar Šrámková)

Zastupitelstvo města Mnichovice 
na svém mimořádném zasedání  

dne 29. 5. 2008

Jedním z důležitých bodů, na kterém se sou-
časné zastupitelstvo jednohlasně shodlo, je 
omezení neorganizované a hektické výstav-
by – tzv. „sídelní kaše.“ Za tímto účelem byly 
na rozhodující velké plochy ve městě přijaty 
stavební uzávěry. Současný územní plán je 
zastaralý a umožňuje nepřiměřenou zástavbu, 
která nezapadá do našeho prostředí a přinesla 
by bezesporu velké problémy. Podoba součas-
ného ÚP je daná dobou, ve které vznikl. Stejné 
nedostatky jsou i v územních plánech okolních 
obcí. Někde možná i záměrně.

V současné době a na základě nového sta-
vebního zákona, bylo rozhodnuto o pořízení 
nového územního plánu. Důležitým momentem 
jeho zpracování bude důkladná analýza území 
a stanovení současných limitů. Po znalosti těch-
to limitů by mělo být rozhodnuto jak bude nalo-

ženo s plochami, které jsou pod současnou sta-
vební uzávěrou, a tyto by měly být zohledněny 
v novém ÚP.

Jenže – krajský úřad pozastavil platnost oněch 
stavebních uzávěr. Co to znamená? Patovou 
situaci. Nikdo neví, na čem je. Ani stavebník, ani 
město. Zatím se na oněch plochách nedá sta-
vět. Rozhodující bude patrně verdikt ústavního 
soudu. Zajímavé je, že usnesení o stavebních 
uzávěrách a jeho textace byla před jeho schvá-
lením konzultována s krajským úřadem právě 
proto, aby usnesení nebylo následně napadeno. 
Jenže názor se jaksi v průběhu času mění.

Na posledním zasedání bylo projednáváno 
pole u Budíkova, které bylo v minulosti „doslova 
ukradeno“ městu Mnichovice také za podivných 
náhod. Zastupitelstvo při posledním zasedání 
vsadilo na jednu z možných karet – vydanou sta-

vební uzávěru držet a neumožnit představenou 
zástavbu i v současné době právní nejistoty.

Uvidíme, jestli to byla karta správná a co toto 
rozhodnutí nakonec přinese.

Michal Jirásek
člen zastupitelstva města

Stavební uzávěry

Vážení občané,
Město Mnichovice Vám tímto ozna-

muje, že Zastupitelstvo města Mnichovice 
rozhodlo na svém zasedání dne 14. května 
2008 pod č. usn. 08-03-047 o pořízení 
Územního plánu města Mnichovice, a to 
z vlastního podnětu.

Zároveň stanovilo dobu podání pod-
nětů na změnu funkčního využití území 
do Územního plánu města Mnichovice, 
a to s dobou podání nejpozději do  
31. 7. 2008.

V případě podání podnětů je nutno 
je poštou nebo do podatelny doručit 
na adresu:

Městský úřad Mnichovice
Masarykovo náměstí 83
251 64 Mnichovice

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Ing. Petr Schneider v.r.
starosta města Mnichovice

OZNÁMENÍ MĚSTA 
MNICHOVICE

Z činnosti Města a MěÚ

V měsíci květnu a červnu 2008 
• Starosta města se zúčastnil slavnostního 

kladení věnců k pomníku padlých bojovníků 
za I. a II. světové války. 

• Konala se porada vedení za účasti: starosty, 
tajemnice, vedoucí stavebního úřadu a ve-
doucího veřejných služeb.

• Město vyhodnotilo poptávkové řízení 
na opravu komunikací ve městě Mnichovice, 
kde vítězem se stala firma CHIC s. r. o. 

• Konaly se porady starosty města za účasti 
zastupitelů města a tajemnice MěÚ. 

• Město vyhodnotilo poptávkové řízení na vy-
pracování projektové dokumentace na ak-
ci „Soustava rybníků v Mnichovicích“, kde 

vítězem se stala fyzická osoba pan Josef 
Matouš, Milovice. 

• Starosta města spolu s tajemnicí popřáli 
občanům města k významným životním jubi-
leím a předali jim dárky.

• Město Mnichovice převzalo protokolár-
ně z Muzea v Říčanech muzejní exponáty 
ze zrušeného muzea v Mnichovicích.

• Na MěÚ Mnichovice se uskutečnily organi-
zační schůzky ke konání akce „Mnichovické 
kramaření“.

• Starosta města podepsal smlouvu na při-
jetí dotace poskytnuté z Fondu doprav-
ně bezpečnostních opatření na silnicích 
Středočeského kraje na realizaci světelného 

semaforu u ZŠ v Mnichovicích u Požárního 
domu. 

• Na MěÚ Mnichovice byla provedena kontro-
la projektu podporovaného z EU „Komunitní 
síť Mnichovicka“ Centrem pro regionální 
rozvoj s výsledkem bez nedostatků.

• Na MěÚ Mnichovice se uskutečnilo jednání 
se zástupci SFŽP ČR ve věci dodržování 
limitů připojení domácností na nově vybudo-
vanou kanalizaci a vodovod za podpory EU. 

• Město zajistilo v areálu veřejných služeb 
pravidelný odběr nebezpečného odpadu. 

• V Informačním centru MěÚ Mnichovice 
za účasti zástupců města a MěÚ se uskuteč-

Zpráva o činnosti Města a Městského úřadu v Mnichovicích 
za uplynulé období 1. 5. 2008 – 5. 6. 2008 
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Veřejné služby

Blíží se poslední možný termín napojení 
na vodovodní a kanalizační síť a uzavření 
příslušné smlouvy bez finančních ztrát 
s provozovatelem sítí, Veřejnými službami. 
Dokončete a legalizujte neprodleně svoje 
přípojky. Podle zákona o vodách je každý 
vlastník nemovitosti, u níž jsou splněny 
technické předpoklady, povinen připojit 
se na kanalizaci. 

V současné době byly zahájeny kontroly 
napojení nemovitostí na vodovod a kanali-
zaci. Kontroly jsou prováděny jak na dříve 
vybudovaných řadech, tak na nově vybu-
dovaných sítích. V případě zjištění neevi-
dované přípojky budou uživateli účtová-
ny kalkulované, tedy výrazně vyšší ceny 
v souladu s prováděcími předpisy.

Při naposledy prováděné kontrolní akci 
byl zjištěn a zpoplatněn černý odběr v hod-
notě přesahující Kč 200.000,00. Budiž tento 
precedent dostatečnou výstrahou pro další 
případné neoprávněně napojené.

Jiří Čánský
vedoucí VS

POZOR, nutno připojit se na vodu a kanalizaci

nilo slavnostní zahájení výstavy „Železnice 
ve třech staletích“. 

• V sobotu 24. 5. 2008 na Masarykově náměs-
tí v Mnichovicích se uskutečnil 8. ročník kul-
turní a dobročinné akce „Mnichovické kra-
maření“. 

• Město zadalo nátěry oken a malování objek-
tu čp. 143 Pražská ulice v Mnichovicích 
– Čeřovka – firmě Musilové , Mnichovice. 

• Město zadalo realizaci dokončení výměny 
oken za plastová v MŠ Mnichovicích firmě 
Regno. 

• Město zadalo zdravotní prořezy stromů 
a odstranění nebezpečných suchých větví 
ve městě.

• Město zadalo výsadbu květin na Masaryko-
vě náměstí v Mnichovicích. 

• Město urgovalo SÚS Kutná Hora ve věci 
realizace vodorovného dopravního značení 
na státních průjezdních komunikacích.

• Město objednalo částečnou deratizaci – 
oblast ZŠ, Jánské náměstí.

• Město objednalo nové odpadkové koše do 
potřebných lokalit. 

• Starosta města spolu s tajemnicí provedli 
kontrolu stavu komunikací, zeleně a majetku 
města a zjištěné nedostatky byly okamžitě 
předány k řešení. 

• Na MěÚ Mnichovice se uskutečnila jedná-
ní ve věci příprav změny územního plánu 
města vyvolané na základě žádosti manželů 
Babišových.

•  Na MěÚ Mnichovice se uskutečnilo jednání 
se zástupci města a ČD ve věci plánované 
výstavby železničního koridoru. 

• Konala se jednání Zastupitelstev města 
Mnichovice. 

• Na MěÚ Mnichovice se v Obřadní síni MěÚ 
Mnichovice konala vítání nových občánků 
města Mnichovice. 

• Na MěÚ se uskutečnil výrobní výbor ke sta-
vebnímu řízení na akci „Intenzifikace ČOV 
a výstavba kanalizační sítě na Myšlíně“. 

• Na MěÚ Mnichovice se uskutečnilo jednání 
ve věci každoroční kontroly mostních objek-
tů v majetku města Mnichovice.

Ing. Petr Schneider 
starosta města Mnichovice

Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice 

Dne 29. 5. 2008  v 10.00 hod a 10.30 hod. se v obřadní síni 
Městského úřadu v Mnichovicích konalo slavnostní přivítání 15 
nových občánků města Mnichovice. Nové občánky slavnostně 
přivítal starosta města Ing. Petr Schneider a každý nový občá-
nek obdržel plyšovou hračku „ Kocourka Mikeše“.

Na vítání občánků nechybělo ani pěkné vystoupení dětí 
z Mateřské školy v Mnichovicích s pásmem básniček a písni-
ček „Maminkám“ pod vedením paní učitelky Čechové. 

Miroslava Vojtíšková
tajemnice MěÚ Mnichovice 

Vítání nových občánků města Mnichovice

Děti ze školky u kolébky, starosta města s tajemnicí blahopřejí 
rodičům

Rodiče s dětmi
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Informační centrum

V pátek 30. května 2008 jsme v našem 
informačním centru spolu s dětmi oslavily 
Den dětí. Během celého dne si mohly děti 
malovat obrázky, za které dostaly sladkou 
odměnu a malou hračku. Obrázky se všem 
dětem velice povedly a my jim za ně děku-
jeme. 

K tomuto dni jsme připravily slevu na ply-
šového kocoura Mikeše, kterou mnozí rodiče 
využili a svým dětem kocourka zakoupili.

Martina a Zdena Burianovy 
Informační centrum

Den dětí 

Kresby našich dětí

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

Galerie Divadla Kámen, 
Nekvasilova 2, Praha 8
Otevřeno st + čt 14:00 – 18:00 hod a před kaž-
dým představením 18:00 – 19:25 hod
Výstava:
169 černobílých dní – výstava 36 ne tak úplně 
černobílých koláží zachycujících prvních 169 
dní ve Studiu Divadla Kámen (do 30. 6. 2008)

Galerie PRE, 
Na Hroudě 1492/4, Praha 10
Otevřeno po – pá 12:00 – 18:00 hod
Expozice:
Stálá prodejní výstava – autoři Josef Buben, 
Bohuslav Doležal, Petr Ettler…
Výstava – přízemí:
Jan Wagner – Posedlost – obrazy, plastiky 
a sochy. Prodejní výstava (od 3. 6. do 27. 6. 08)

Galerie Vltavín, 
Masarykovo nábř. 36, Praha 1
Otevřeno denně 10:00 – 12:00 a 13:30 – 18:00 
hod 
Výstava: 
Dobroslav Foll – Kroky životem – retrospek-
tivní výstava D. Folla, která bude doprovázena 

kritickým zhodnocením autorovy celoživotní 
tvorby v katalogu (do 22. 6. 08)
Jan Chaloupek – Smyslnost – výstava je prů-
řezem autorovy tvorby (od 25. 6. do 20. 7. 08)

Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové 
v Praze, Nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno červen denně 10:00 – 18:00 hod
Výstavy:
Artsemestr´80 – přehlídka klauzurních prací stu-
dentů VŠUP v Praze vytvořených v průběhu let-
ního semestru 2007/2008 (od 6. 6. – 15. 6. 08)
Diplomky´80 – výstava diplomových prací 
studentů VŠUP v Praze za školní rok 2007/
2008 
(od 19. 6. – 2.7. 08)

Geografická knihovna PřF UK, 
Albertov 6, Praha 2
Otevřeno po – pá 9:00 – 17:00 hod
Výstava:
Suburbanizace.cz …bydlím v satelitním 
městečku – výstava zachycuje výstavbu, osid-
lování, každodenní život a dopady procesu 
suburbanizace v České republice (od 6. 6. 
do 30. 9. 08)

Lobkovický palác – výstavní sál Národního 
muzea, Pražský hrad, Jiřská 3, Praha 1
každou první středu v měsíci vstup zdarma 
od 10:30 – 18:00 hod

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

Muzeum Kampa, 
U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
Otevřeno denně 10:00 – 18:00 hod
Každou první středu vstup do stálé expozice 
zdarma

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

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

Národní zemědělské muzeum Praha, 
Kostelní 44, Praha 7
Každou první středu v měsíci je vstup volný 
od 13:00 do 17:00 hod

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

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

v určité dny vstup zdarma:
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Plynárenské muzeum, 
U Plynárny 500, Praha 4
expozice je přístupná po celý rok pouze 
po předchozím objednání na tel.: 267 172 482 
nebo 267 172 439
Stálá expozice:
Počátky a vývoj plynárenství v Čechách 
i ve světě
Modely výrobních zařízení a plynojemů
Staré plynové spotřebiče

Staroměstská radnice – sál architektů, 
Staroměstské nám. 1 (4. patro, vchod přes 
turistické informace), Praha 1
Otevřeno:
Po 11:00 – 18:00 hod
Út – ne 9:00 – 18:00 hod
Expozice:
Model hl. m. Prahy z konce 20. století, stálá 
expozice části nového modelu Prahy v měřítku 
1:1000

Výstava:
Srdce města – výstava o historickém,ur-
banistickém a architektonickém vývoji 
Staroměstského náměstí připravil Útvar rozvo-
je hl. m. Prahy (do 13. 7. 08)

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

Martina Burianová
Informační centrum 

Ze zahraničí - Saint Genis Pouilly

Ptačí slavnost v Saint Genis Pouilly ve Francii 
Saint Genis Pouilly je malé město na francouzsko-švýcarských hra-

nicích, cca 10 km od Ženevy. Malé je samozřejmě relativní, protože 
se rozprostírá na ploše 9 km2, má okolo 7000 obyvatel, v jeho podzemi 
je podstatná část největšího urychlovače částic na světě tzv. LHC ústavu 
CERN v Ženevě. Je to tedy město, které je, podobně jako Mnichovice, 
v blízkosti většího, kde řada jeho obyvatel pracuje. Přesto nemá chara-
cter satelitního centra jako u nás třeba Jesenice, Psáry apod. Myslím, 
že je to tím, že ve Francii byla revoluce před více než dvěma stoletími, 
takže vývoj byl podstatně pomalejší a v současné době tam různé 

developerské firmy 
podobného typu 
jako u nás moc 
vyhlídek nemají. 
Nakonec o výstav-
bě tam rozhoduje 
především zastu-
pitelstvo města, 
které úkoluje pří-
slušné stavební 
úřady.

Chci zde přede-
vším uvést další 
věc - 1. června 

jsem byl přítomen na Ptačí slavnosti v tomto městečku. Je to vlastně 
obdoba Mnichovického kramaření. Samozřejmě se to slaví již několik 
desetiletí - má to tedy tradici. Před začátkem se všude pohybovala 
policie, hasiči, organizátoři – toto se ve Francii přesně plánuje a dodr-
žuje. Potom v 15.00 začal průvod – nejdřívě sličné mažoretky, za nimi 
dechová muzika. Když došly na hlavní náměstí tak po chvilce oddechu 
muzika znovu spustila - k mému překvapení nejznámější českou polku 
“Škoda lásky”, kterou zpívali muzikanti česky, mažoretky sundaly bíle 
blůzky a tančily polku, jak můžete vidět z přiložených obrázků. Průvod 
potom dál pokra-
č o va l  r ů z n ý m i 
alegorickými vozy 
(i důchodci, třetí 
věk, měli svůj vůz). 
Mezitím se vystří-
daly různé orches-
try z okolí a na-
konec se došlo 
na pláň, kde byla 
řada pouťových 
atrakcí.

RNDr. Jiří Mareš

Úvodní dechovka hraje typicky hezky česky: „Škoda lásky,...“ Královna a král Ptačí slavnosti

Sličné mažoretky tančí česko polku na hlavním 
náměstí v Saint Genis Pouilly

Žehnám Vám - napijte se s námi francouského 
vína



Život Mnichovic

10

Výstava “Železnice ve třech stoletích”

Vernisáž výstavy „Železnice ve třech staletích“ 

Ve čtvrtek 22. května 2008 se konala 
ve výstavní expozici informačního centra ver-
nisáž putovní výstavy s názvem ŽELEZNICE 
VE TŘECH STALETÍCH aneb 136 let Dráhy 
císaře Františka Josefa. Všechny přítomné 
přivítala paní tajemnice Miroslava Vojtíšková 
v konferenčním sále informačního centra. 
Poté předala slovo panu Františku Kavkovi 
a Tomáši Bezouškovi, kteří všechny sezná-
mili s historií železnice a obsahem celé 
výstavy. Po zahájení vernisáže se všichni 
přemístili do výstavní expozice, kde pan 
František Kavka hovořil o všech vystavených 
exponátech. 

Následovalo malé občerstvení a posezení 
s mnichovickým rodákem panem Františkem 
Znamenáčkem, který oslavil v plném zdraví 
krásných 80 let.

Srdečně vás zveme na tuto výstavu, která 
potrvá do 30. června 2008.

Martina a Zdena Burianovy 
Informační centrum

Císař Pán se na nás dívá

Panel výstavy týkající se Mnichovic

Prohlídka účastníků vernisáže 
výstavy

Staré železničářské potřeby

Pan František Kavka (vpravo) a  
Tomáš Bezouška (uprostřed) - pořa-
datelé výstavy

Účastníci vernisáže výstavy

Živá diskuse po přednášce pana Bezoušky

Staří pamětníci dění v Mnichovi-
cích pánové František Čumpelík a  
Antonín Mareček

Paní tajemnice blahopřeje mnichovickému 
rodákovi panu Znamenáčkovi k jeho 80-tinám

Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí
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Mateřská škola

(z dopisu Zastupitelstvu Města Mnichovice)
  
Oznamuji Vám, že dne 15. 4. 2008 bylo skončeno rozhodovací řízení 

zápisu do mateřské školy na školní rok 2008/09. Výběr žadatelů se řídil 
podle předem stanovených kriterií: 

1. předškolák před vstupem do 1.třídy s trvalým bydlištěm Mnichovice
2. sociální případ s trvalým bydlištěm Mnichovice, v souvislosti se záko-

nem o hmotné nouzi, nebo na základě vyjádření Odboru péče o dítě, 
splňující podmínku dovršení tří let k 31. 8. 2008

3. dítě z více početné rodiny požadující celodenní péči s trvalým bydliš-
těm Mnichovice, splňující podmínku, že nemá sourozence mladšího 
tří let 

4. žadatel požadující celodenní péči s trvalým bydlištěm Mnichovice, 
splňující podmínku dovršení tří let dítěte k 31. 8. 2008 

5. ostatní. 

Počet podaných přihlášek byl 60. Počet dětí, které lze přijmout,  bylo 
31 + 3 místa ponechána na odvolací řízení . U pracovnice MěÚ paní 
Evy Kerbicové bylo provedeno ověření pravdivosti trvalého bydliště 
žadatelů o přijetí.

Rozbor zápisu: 
Počet žadatelů: 60
Počet žadatelů s trvalým bydlištěm v Mnichovicích: 56
Žadatelé, kteří neměli trvalé bydliště v Mnichovicích: 4

Přijato: 31 dětí + 3 (budou přijaty po vyřízení odvolání)
Nepřijato: 4 děti pro nedostatek míst v mateřské škole
 22 dětí pro nesplněná kritéria
 (13 dětí nedovršilo k 31. 8. 2008 věk tří let) 
 4 děti jiné bydliště než Mnichovice
 4 žadatelé, požadavek polodenní péče

Žadatelé o přijetí dítěte do mateřské školy měli možnost ve třech ter-
mínech vyjádřit se k podkladům rozhodovacího řízení pro přijetí dítěte 
do mateřské školy dle § 36 odst.3 zákon 500/2004 Sb., správní řád 
v budově mateřské školy.

Předpokládaný počet předškoláků, kteří nastoupí do 1. třídy 
základní školy ve školním roce 2009/10 dle výsledku letošního 
zápisu, činí 39 dětí, musíme však počítat s možností odkladů 
školní docházky.

I přes toto zjištění vzhledem k výsledku letošního zápisu a s při-
hlédnutím k předpokládané migraci obyvatel do Mnichovic, je 
potřeba uvažovat o otevření další třídy.

Mgr. Alena Hybešová
ředitelka školy

JAK DOPADL ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚKUJE 

Děkujeme za krásný zážitek z flétnového 
koncertu, který pro naší školu, už tradič-
ně, připravili manželé Rovenských se svými 
žáky, souborem Harpyjí. Děkujeme za je-
jich obětavost a trpělivost, kterou projevili, 
když učili naše děti starému dobovému tanci 

„Dřeváčky“. Atmosféra celého dopoledne byla 
radostná, hravá a tvořivá jak můžete vidět 
na fotografiích.  

Mgr. Alena Hybešová
ředitelka

Dobový tanec Dřeváček v podání Silvie a Mir-
ka Rovenských

Pozorní dětští posluchači Mirek Rovenský a členky souboru Harpyje

Zkoušíme to
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Škola

Na naší škole „řádila“ Česká školní inspekce 

V termínu 7. – 13. května 2008 proběhla 
v Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice 
kontrola České školní inspekce za účelem 
zhodnocení podmínek, průběhu a výsledků 
vzdělávání. 

A jaké je závěrečné hodnocení?
Škola splňuje předpoklady pro uskutečňování 

školního vzdělávacího programu, vzdělávání 
probíhá v souladu s platnými právními předpisy. 
Pozitiva zjištěná při inspekční činnosti z celko-
vého pohledu převažují nad zjištěnými negativy. 
Vývoj školy v období od poslední inspekce v ro-
ce 2004 je souhrnně hodnocen jako pokračová-
ní k pozitivním změnám ve většině sledovaných 
oblastech. Dlouhodobý nevyhovující stav v ma-
teriálním vybavení a prostorových možnostech 
školy se ředitelce školy z důvodu nedostatku 
finančních prostředků daří odstraňovat postup-

ně. Příležitost k dalšímu efektivnímu rozvoji 
školy je především v získání pracovně stabil-
ních kvalifikovaných učitelů, včetně výchovné-
ho poradce. Většina z 15 hospitovaných hodin 
měla průměrnou úroveň. Příkladná je činnost 
školy v oblasti realizace zahraničních projektů. 
Vzhledem ke sledovaným oblastem je škola 
celkově standardní.

Celkové znění inspekční zprávy je (nebo 
v nejbližší době bude) k dispozici na  
www.csicr.cz, na www.zsmnichovice.cz nebo 
v tištěné podobě v ředitelně školy. 

Zjištěné skutečnosti jsou pro nás podkladem 
pro naši další práci – v oblastech, kde jsme hod-
noceni jako příklady dobré praxe (mezinárodní 
projekty, práce se žáky se speciálními vzdě-
lávacími potřebami), se budeme i v budoucnu 
snažit udržet nastavenou vysokou laťku. 

A naopak nedostatky budeme postupně 
odstraňovat. V žádné sledované oblasti však 
nebyl zjištěn výskyt kritických nebo nepří-
pustných rizik, nikde nebyla škola hodno-
cena jako podprůměrná. Největším problé-
mem mnichovické školy bylo a je (a doufám, 
že nebude dlouhodobě přetrvávat) materi-
álně – technické zázemí pro výuku (celko-
vý stav budovy a dostatečná kapacita i pro 
příští roky, školní jídelna a malá tělocvič-
na) a stabilizace kvalitního pedagogického 
sboru. Oba výše uvedené problémy úzce 
souvisí s financemi – na investice i na platy 
učitelů (zvláště mladých schopných, kteří 
odcházejí mimo školství). 

Mgr. Marcela Erbeková  
ředitelka školy

IKT CENTRUM MNICHOVICE
OTEVÍRÁ O PRÁZDNINÁCH  - od ÚTERÝ 8. �ervence do ST�EDY 27.srpna 2008 

LETNÍ ŠKOLU INFORMATIKY   
Název kurzu Termín Cena Lektor 

Základy obsluhy po�íta�e – práce s po�íta�em, textem, 

tabulkou, internetem, praktické p�íklady 

úterý, �tvrtek 17.00 – 19.30 hod 

st�eda, pátek   9.00 – 11.30 hod 

2.400,- K� ing. Svobodová 

Kurz je akreditovaný MŠMT – má tedy charakter rekvalifika�ního kurzu.

Po jeho absolvování a úsp�šném složení záv�re�ného testu obdrží ú�astníci certifikát. 

Kurz bude probíhat dvakrát týdn�, vždy v úterý a ve �tvrtek nebo ve st�edu a v pátek  - celkový rozsah kurzu je 42 vyu�ovacích hodin a 2 hodiny 

na zpracování záv�re�ného testu.  Odpolední kurz za�íná v úterý 8. �ervence, dopolední kurz ve st�edu 9.�ervence.

Školicí materiály jsou v cen� kurzu. Platba v hotovosti p�ed za�átkem první lekce. Po dohod� je možná i platba na fakturu. 

Více informací získáte: 

na stránkách IKT centra Mnichovice a Muka�ov: www.iktcentrum.com

nebo na stránkách ZŠ Mnichovice: www.zsmnichovice.cz (p�ípadn� v kancelá�i školy na tel. �ísle 323 640 330) 
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Komorní Hrádek 
V úterý 13. května jsme se vydali za pozná-

váním našeho regionu. Cesta nejprve vedla 
motoráčkem do Chocerad a potom hurá pěšky 
do kopce na Komorní Hrádek. Zde jsme měli 
dohodnutou prohlídku celého areálu. Paní 
průvodkyně nám zajímavě přiblížila nejen his-
torii zámku, ale i současné dění v něm. Při 
poutavém vyprávění jsme získali nové a nové 
poznatky. Nabiti vědomostmi jsme po dvou 
hodinách zámek opustili. Jsme rádi, že nám 
byla umožněna tato prohlídka.

Martina Páleníčková, 
Tereza Klímová, 

Michala Oberhelová
8. B

Přišli, viděli, zvítězili… 
D í k y  m a j i t e l i  S P O R T  C E N T R A 

NA ZÁMEČKU Ing. Růžičkovi se v Kunicích 
na zámku Berchtold konala První sportovní 

olympiáda základních škol. Zúčastnili se jí 
žáci od druhých do devátých ročníků z Velkých 
Popovic, Senohrab, Stránčic a Mnichovic.

Kromě atletického trojboje probíhaly souběž-
ně turnaje ve vybíjené, přehazované a fotbale. 

Jak to dopadlo? Vyhráli jsme, co se dalo.

• Malá kopaná (kategorie 6. a 7.ročník) - první 
místo 7.B, druhé místo 7.A.

• Malá kopaná (kategorie 8. a 9.ročník) - první 
místo 9.A, druhé místo 9.B.

• Vybíjená dívky – 3. místo
• Přehazovaná dívky 6. a 7.ročník -3. a 5. 

místo
• Přehazovaná dívky 8. a 9. ročník - 2. místo
• Atletický trojboj 2. a 3. ročník: Jaroslav Šulc-

1. místo, Barbora Pažitková-1. místo, Anna 
Blažková - 3. místo

• Atletický trojboj 4. a 5. ročník: Jan Roun - 2. 
místo, Dominika Svobodová - 2.místo, Lukáš 
Kuchař - 3. místo

• Atletický trojboj 6. a 7. ročník: Kristýna 
Šaldová - 3. místo

• Atletický trojboj 8. a 9. ročník: Štěpána 
Pešková -1.místo, Václav Roun, Michaela 
Hofmanová - 2. místo

Celkové pořadí škol:
1.Mnichovice - 36 bodů
2.Velké Popovice - 25 bodů
3.Strančice - 16 bodů
4.Senohraby - 7 bodů

Eva Hruštincová

Žáci a žákyně 8.A a 8.B na Komorním Hrádku

Takhle jsme se radovali v Kunicích z našich vítězství
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V Brdečném u Neveklova o víkendu 12. a 13. července proběhne 
další ročník rekonstrukce raně středověké bitvy s názvem Rogar 
– Pomsta Vikingů, kterou pořádá občanské sdružení pro oživení his-
torie Midgard. Příběh bitvy Vás opět zavede do 9. století n. l. na území 
dnešního Polska, kde budete moci být svědky dalšího osudu Vikinga 
jménem Rogar. 

Zanechali jsme ho v nezáviděníhodné situaci. Loňského léta vyrazil 
s ostatními vikinskými obchodníky a válečníky na svou první výpravu 
do slovanských zemí. Tato výprava se však stala pro mnoho mužů 
osudnou. Došlo k boji a nakonec Vikingové podlehli přesile Slovanů. 
Přežil pouze vikinský Jarl Gunnar Fjördson a malá hrstka šťastlivců, 
kteří se zachránili útěkem přes močály ke svým lodím. Také Rogarův 
otec padl v boji. Ušetřeni od bolestných ztrát na životech však nebyli 
ani Slované. Jejich vládce Svarun truchlil nad smrtí svého jediného 
syna. Proto oba vládcové přes zimu nelenili, hnáni nenávistí a tou-
hou po pomstě se připravovali k odvetné výpravě, kterou by ztrestali 
smrt svých blízkých a očistili svou pošpiněnou čest. I Rogar přísahal, 
že pomstí smrt svého otce, a proto neváhal ani okamžik a přihlásil 
se mezi vikinské válečníky, kteří se chystali na trestnou výpravu 
za Slovany…

Pokud jste zvědaví jak bude Rogarův příběh dál pokračovat, jste zváni 
do Brdečného u Neveklova, kde své síly v bitvě změří vikinští a slo-
vanští válečníci. V sobotu bitva začíná v 16:00 a v neděli v 13:30. 

Připraven je také doprovodný program, který v sobotu začíná ve 12:00 
v neděli pak v 11:00. Budete se moci projít táborem válečníků, prohléd-
nout si jejich zbraně a zbroje, případně si je i vyzkoušet. Připraveni 
předvést své umění budou i řemeslníci, od nichž se můžete dozvědět 
řadu zajímavých výrobních postupů a některé si sami vyzkoušet. 
Dále bude k vidění rekonstrukce pohanského obřadiště a vikinského 
žárového hrobu. Zajímavosti o životě v raném středověku se můžete 
dozvědět i z nově připravených informačních tabulí. V neposlední řadě 
je do programu zařazen turnaj v hodu oštěpem a lukostřelecký turnaj. 
Pro malé i velké diváky je připravena hra Běh bojovníka a vědomostní 
soutěž o zajímavé ceny.

Těšit se můžete zhruba na 200 účinkujících z Čech, Slovenska, 
Polska a Litvy.

Bližší informace o této akci se můžete dozvědět na interneto-
vých stránkách: www.os-midgard.info. Zde si můžete prohlédnout 
i fotografie z předešlého ročníku. 

Srdečně Vás všechny zve
Ondřej Doležal

a Sdružení Midgard

Rogar – Pomsta Vikingů

Příprava k boji

Oblékání zbroje je náročné

Sdružení Midgard
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Rockování

V sobotu 30. 8. 2008 se v Mnichovicích 
u Prahy již potřetí sjedou fanoušci rockové 
muziky, věříme z celého středočeského kraje, 
na ojedinělém festivalu, který dává velký pro-
stor jak mladým kapelkám, tak i zavedeným 
kapelám s vazbou na zdejší region. Letos však 
bude vyšperkován účastí několika „extraligo-
vých hudebníků“ jako jsou Michal Pavlíček, 
Bára Basiková a skupina Arakain. 

Open areál „Halašák“ bude otevřen 
od 9:00, festival zahájí první kapela v 10:00. 
Ve spolupráci s firmou MUSIC-CITY máme 
připravený pestrý doprovodný program. 
Občerstvení bude zajišťovat cateringová spo-
lečnost „Cincibus & Hotovec“, která má velké 
zkušenosti z pořádání mnohatisícových akcí 
- např. Den Kozla, Narozeniny Radia Blaník 
na Konopišti. I letos jsme s ČD vyjednali 

vypravení nočního mimořádného festivalové-
ho vlaku směr Praha, který bude z Mnichovic 
vyjíždět v cca 0:30 hodin. I tentokrát myslíme 
na dobročinné účely - finanční výtěžek z veřej-
né sbírky, dražby a prodeje suvenýrů poputuje 
do Dětského domova ve Strančicích. 

Cena vstupného v areálu 220 Kč. Cena 
v předprodeji 180 Kč. Prvních 500 šťast-
ných předplatitelů navíc získá zdarma jako 
bonus kompilační CD s 9 písničkami, které 
určitě zazní na srpnovém ROCKOVÁNÍ. 
O zvýhodnění předprodeje jednáme i s ČD. 
Je velmi reálné, že vstupenka z předprodeje 
bude sloužit i jako KARTA Z pro výraznou 
slevu vlakového jízdného. Uvažujeme i o sle-
vách při nákupu festivalových triček atd. – pro-
stě PŘEDPRODEJ je výhra. Jeden z mnoha 
předprodejů bude od 15. 6. v mnichovickém 
infocentru. Více na WWW.ROCKOVANI.CZ. 

Pokračování v prázdninovém čísle. AHOJ 
na velkolepé oslavě konce prázdnin, AHOJ 
na našem festivalu.

Za pořadatele „Rockování, o.s. a Blue Effect, 
s.r.o.“ 

Miloš Hejný, (tel. 607 115 189, 
mail: milos@rockovani.cz)

3. ročník hudebního festivalu ROCKOVÁNÍ

Od našich básníků a spisovatelů

Čistý potok, šumící hlubokým, romantickým údolím z Hrusic do Se-
nohrab, to je Šmejkalka, název, který tehdy znali jen místní občané. 
Ale jen do té doby, dokud se nerozhodlo, že přes ní povede největší 
dálniční most na úseku z Prahy do Brna. A tak se název „Most přes 
Šmejkalku“ často objevuje při další výstavbě naší první dálnice.

V době první republiky vznikl projekt mostu, jehož autorem byl 
náš známý akademik ing. Stanislav Bechyně, který udivoval na svou 
dobu nezvykle mohutným obloukem v rozpětí 120 metrů. Podle 
tohoto projektu postavil potom Dr. K. Skorkovský se svou firmou nád-
herné a elegantní dílo, které dodnes každému, kdo pod betonovým 
obloukem mostu prochází přímo vyráží dech.

Tenhle krásný most tu stojí už šedesát let a denně po něm sviští 
tisíce aut všech velikostí do Prahy nebo do Brna. Jeho stavba nebyla 
jednoduchá a snadná, spadala tenkrát přímo do let začátku války. 
Po okupaci přichází první potíže s kvalitní ocelí, kterou Němci zabí-
rají přednostně na zbrojení a nakonec musela být stavba přerušena 
až do roku 1948. V roce 1951 byla stavba dálnice podruhé přerušena 
a tak oba konce hotového mostu byly spojeny s vozovkou až v roce 
1957. Do té doby tu hotový most stál léta bez užitku.

MOST PŘES ŠMEJKALKU

Celkový pohled na most přes údolí Šmejkalka
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Rád vzpomínám na začátek jeho stavby, což bylo pro celé okolí velkou událostí. Jako kluci 
jsme sledovali výstavbu mohutných základů zapuštěných hluboko do obou strání a potom 
hlavně výstavbu podpůrného lešení a bednění pro betonování. To bylo dřeva, trubek a šrou-
bení, mezi kterým se pohybovalo množství montérů a tesařů, proplétajících se v něm jako 
mravenci, kteří stále něco přibíjeli a šroubovali. Mezi nimi byla i parta tesařů z Mnichovic, 
které velel mistr tesařský Vladek Hauser. Pomalu vznikala mohutná a složitá konstrukce 
nesoucí bednění mostního oblouku, aby se potom naplnila betonem. 

Dálniční mosty jsou stavěny ze dvou samostatných dílů, každý pro jeden směr jízdy, tedy 
ze dvou souběžných oblouků. Proto byla stavěna konstrukce pro jeden oblouk a potom 
hydraulicky posunuta na místo, kde bude stát oblouk druhý. Toto přemístění celé podpůrné 
konstrukce bylo vrcholně technickou operací. Hydraulické hevery posunovaly několika set 
tunovou konstrukci hlemýždím tempem po milimetrech na své nové místo. Když konečně 
zaklaply zarážky a hydraulické válce vyfoukly se sykotem poslední stlačený vzduch, stejné 
oddechnutí bylo slyšet i od všech pracovníků kolem, kteří řídili a s napětím sledovali tuto jedi-

nečnou operaci. Je to také popsáno v technické dokumentaci 
Ředitelství silnic a dálnic.

Když už se historie našeho národa skládá ze samých 
osmiček, tak si můžeme připomenout, že i tento most byl 
projektován v roce 1938, hotov byl v roce 1948 a letos v roce 
2008 slaví své šedesáté narozeniny. Když se dnes postavíte 
na Šmejkalce pod mohutný dvojitý oblouk, napadne vás nej-
dříve, jak mohou ty štíhlé oblouky unést nejen samy sebe, ale 
i tisíce těžkých kamionů, které se s hukotem přesunují sem 
a tam. A potom si teprve uvědomíme tu krásu technické stavby 
začínající na rýsovacím prkně přes tisíce tun oceli a betonu 
a konče odstraněním celé podpůrné konstrukce, aby zde 
nakonec zůstaly jen štíhlé, šedé oblouky končící v mohutných 
základech a nesoucí vlastní vozovku, pro kterou se vlastně 
celé toto dílo stavělo.

Kolem mohutných základů už vyrostly za těch šedesát let 
mohutné smrky, v údolí u potoka stojí nové i staré chaty a děti 
se šplouchají u vody. A nad nimi vysoko šumí tisíce aut z ce-
lého světa. Tenhle krásný a elegantní most přinesl už tenkrát 
do naší tiché, sázavské krajiny nový prvek – signál moderní 
doby.

Antonín Mareček

OBSLUHOVALA JSEM 
ANGLICKOU KRÁLOVNU

aneb na chvíli na Klokočné

Veličenstvo usmálo se,
zazvonila sklenka,

jsem tu v Praze spokojená,
very well miss Lenka

Od toho dne oprašuje
Sapíkovic rodina,

vzácný diplom, co je na zdi,
na královnu vzpomíná

Hospoda tu byla vždycky
chodívá sem hudba hrát,

říká se tu „U koně“,
pivo dáš si rád

Klokočná je víska skromná,
v samém vrchu leží,

kam se pohneš, půjdeš s kopce
jak po dešti voda běží

Náves pěkně do kopečka,
prostřed stará zvonička,

starý klid tu na nás dýchá,
pravá, česká vesnička

Klokočná je po klokočí,
suché plody na věnec,
a semínka pro babičku,
krásný je z nich růženec

Jdeme dolů do Mnichovic
Klokočná je za námi,
před námi je širý kraj

a modré nebe nad námi

Antonín Mareček

Oblouk mostu přes Šmejkalku

Stará náves v Klokočné

Slečna Lenka Sapíková z hostince „U koně“ byla členkou 
sboru, který uspořádal na Pražském hradě slavnostní večeři
pro anglickou královnu při její návštěvě v Praze v roce 1996.
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Něco ohledně stravy

Neziskový projekt jehož součástí je vybu-
dování Centra prvence SPCN a prohlášení 
Města Mnichovice vzorovým městem zdraví 
se zatím nedaří realizovat kvůli nedostup-
nosti vhodných provozních prostor. Seriál 
článků o osobní ochraně zdraví však může-
me zahájit ihned. Praktický užitek z projektu 
máme například z jeho části „Výčet vhodných 
a nevhodných potravin“ z běžně dostupného 
potravinového koše. 

Kvalita našich potravin odpovídá přísluš-
ným normám, je hygienicky dobře hlída-
ná a je dokonce často lepší než v okolních 
zemích. Když však nějaká potravina vyhovuje 
hygienickým normám, ještě to nemusí zna-
menat, že je také vyhovující z hlediska ochra-
ny zdraví. Uveďme si příklad. 

Margaríny. Reklamní triky (navádějící 
dietology, lékaře kardiologických poraden 
a neinformované konzumenty ke konzumaci 
vychvalovaného umělého másla - margarínu), 
nám podsouvají myšlenku že takovéto „zdra-
vé“ potraviny chrání naše zdraví, resp. kar-
diovaskulární systém, například tím, že ne-
obsahují cholesterol. To je ovšem ve světle 
nových poznatků nepravda. Existují již obsáh-
lé badatelské studie, přinášející nesporná 
svědectví o neprospěšnosti a za určitých 
okolností doslova o škodlivosti konzumace 
takovéto potraviny. Dokazují to následující 
skutečnosti:
a) Zdá se, že cholesterolová teorie se začíná 

hroutit. Rozsáhlé studie z poslední doby 
ukazují, že hladinu cholesterolu v organiz-

mu ovlivňuje obsah cholesterolu v potravě 
jen minimálně, a že většina pacientů s in-
farkty má hladinu cholesterolu normální.

b) Je zjištěno, že vysokoteplotně zpracované 
a chemicky ztužované rostlinné oleje obsa-
hují nejen významné množství nepříznivých 
trans-mastných kyselin, ale i dalších látek 
narušujících ochranu zdraví organizmu. 
V poslední době deklarované odstraňování 
trans-mastných kyselin pro ochranu zdraví 
nestačí.

c) Ztužováním rostlinných olejů na rostlinné 
tuky se ničí další důležité látky. Především je 
to pro ochranu zdraví organizmu velmi důle-
žitá složka, nenasycené mastné kyseliny.

d) Margariny přivádějí do organizmu energe-
tické složky bez doprovodných živin a mik-
roživin odstraňovaných průmyslovými tech-
nologiemi při výrobě. Tím se z nich stává 
poškozená, pro ochranu zdraví nevhodná 
potravina, tzv. prázdná energie.

e) Protože je ztužený rostlinný tuk významně 
levnější, než přirozený živočišný tuk, (pře-
devším pravé máslo), používá se ve velké 
míře při výrobě nejrozmanitějších potravin 
jako sušenky a jejich náplně, polevy, kré-
mové náplně dortů a sladkostí, levné druhy 
čokolád, pomazánky, dresinky do lahůdko-
vých salátů atd. Je tak v „utajené“ formě 
předkládán širokým vrstvám konzumentů 
k jejich zdravotní škodě. Z hlediska ochrany 
zdraví není řešením ani trik s dodatečným 
nepřirozeným vylepšováním, „obohacením“ 
vitamíny, případně dalšími složkami, kterých 

byla potravina s jejich přirozenými vazba-
mi předchozí výrobní technologií zbavena. 
Jediným, komu takováto potravina jedno-
značně prospívá, jsou výrobci. Těžko najít 
lukrativnější potravinářskou komoditu v ob-
lasti tuků, než je výroba navoněného lehce 
roztíratelného margarinu.

Naše hodnocení margarínů pro ochranu 
zdraví je 4 až 5. (Nedostatečná znamená 
nedostatečnou užitnou hodnotou pro orga-
nismus). 

Příště budeme pokračovat v hodnocení 
dalších potravin. Možná vás napadá, co tedy 
máme jíst? Trpělivost.. Některé naše každo-
denní potraviny obdržely dokonce jedničku 
s hvězdičkou! Přijďte si popovídat. Zveme 
Vás na veřejné setkání všech, kdo si váží 
zdraví, kdo nechce čekat až onemocní 
a chce se dovědět více hned, chce si vymě-
nit zkušenosti s nemocemi a jejich pre-
vencí, ochutnat ozdravné potraviny, změřit 
si glykémii a obsah tuků, poslechnout si 
výňatky z knihy „Osobní prevence SPCN“, 
seznámit se, ve středu 25.6.2008 od 18.30 
hod. v salonku restaurace Mnichovická 
krčma (bývalý M- klub). 

Ing. Vladimír Tomek, jednatel
Sdružení prevence  

civilizačních nemocí o.s.
e-mail: vtomek@atlas.cz

mobil: 603 460 424

SPCN žádá, radí, informuje

Občanská sdružení, akce, kultura

ODBORNÉ KLAVÍRNÍ ODDĚLENÍ
MARTA MAREČKOVÁ

Dne 18.5. 2008 vystoupilo naše O.K.O, již tradičně se svou 
produkcí „Ke svátku matek“. V příjemném prostředí kon-

certního sálu Hotelu Myšlín měly děti možnost předat své hudební dárky 
nejen maminkám, ale taktéž potěšit všechny přítomné návštěvníky svou 
hrou v sólech i duetech. A věřte, nebylo jich málo. Hrálo se plné dvě a půl 
hodiny. Potlesk, nenahraditelná odměna a radost z odvedené práce byla 
nakonec završená výtečným zmrzlinovým pohárem pro děti a kávou pro 
maminky. Chtěla bych touto cestou opět poděkovat panu Peřinovi a jeho 
rodině za jejich péči a tím pro nás pro všechny umožněný neopakovatelný 
zážitek. Máme vás rádi! A kdo zase máte rádi nás, můžete si nás přijít 
naposledy v tomto školním roce poslechnout. Kdy? 22.6. 2008 ve 14.00 
hod. opět do Hotelu Myšlín, kde si popřejeme požehnané prázdniny 
a rozdáme vysvědčení.“

Za O.K.O  Marta Marečková Moji žáci
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V kvě tnu  po řáda l 
PŘÍSTAV dvě mimořád-
né večerní akce – Úvod 
do sebeobrany a První 
pomoc dětem. 

Nejdříve jsme se sešli 
v Čeřovce s pány Steinem 
a Machotou, mistry bojo-
vého umění taekwon-do. 

Dozvěděli jsme se trochu teorie – jak se mů-
žeme adekvátně bránit, jak porozumět chování 
útočníka, co dělat, abychom se vyhýbali nebez-
pečným situacím. Po krátkém protažení našich 
zkrácených svalů jsme začali prakticky zkoušet 
základní úder rukou. Dále jsme se dozvěděli 
hodně o samotném taewo-du, jehož ukázky 
pak za pár dní předvedl pan Machota se svými 
kolegy na Mnichovickém kramaření. Po celý 
večer padalo spoustu otázek a my už víme, 
že učinná obrana se musí cvičit a trénovat, ale 
že ji zvládne každý se správným využitím síly 
svého těla. Úvodní lekce se setkala s velkým 
ohlasem, a proto se v červnu budeme scházet 
vždy ve středu večer a budeme postupně přidá-
vat další prvky sebeobrany a trénovat, co jsme 
se již naučili. Lekce jsou otevřene všem novým 
zájemcům.

Další květnový večer jsme se sešli v PŘÍ-
STAVu s paní Maruškou Stránskou a její 
kolegyní Renátou Sklenářovou ze záchran-
né služby. Vysvětlily nám, jak účinně pomoci 

při různých typech ohrožení zdraví a života, 
kdy volat záchrannou službu, jak komunikovat 
s operátorem. Vše doplňovaly příběhy z praxe. 
Kromě obecné první pomoci jsme vždy probrali 
i specifika pomoci dětem. Během večera jsme 
si všichni vyzkoušeli umělé dýchání a masáž 
srdce. Rozcházeli jsme se až hodně pozdě, 
protože otázek bylo mnoho. 

V červnu zveme na Tvůrčí večer na téma: 
Kouzelné lampiony

Cyklus oblíbených večerních tvoření končí 
19.6.2008 od 20.00 v Přístavu, kdy si budeme 
technikou kašírování ( vrstvení papíru namoče-
ného ve škrobu na jakýkoliv podklad, který dílo 
po zachnutí kopíruje a drží jeho tvar) vyrábět 
lampiony a stínidla, které mohou prozářit nejen 
letní večerní posezení venku. S sebou si pro-
sím přineste nafukovací míč (na lampion nebo 
lampičku) nebo větší hladkou mísu (na stínidlo) 
a něco květinek či listů Vám milých. Nejsme 
uzavřený klub, pokud máte čas, přijďte k nám 
strávit pohodový čtvrteční večer.

Prázdninová školička 2008
Letos připravujeme již třetí ročník prázdnino-

vé přístavní školičky. Dopoledne každé pondělí 
od 7.7 do 25.8. od 9.00 do 12.00 je určené 
pro děti od 3-8 let. Na děti čeká výtvarné 
tvoření, pohybově hudební pásmo, kde si udě-
láme vlastní dětskou kapelu, malé divadélko 

a spousta další zábavy. Hrát si půjdeme i ven, 
pokud nebude pršet. 

Školička je určená pro děti bez rodičů. 

Program: kombinuje volnou hru dětí se spous-
tou aktivit

 9.00 – 9.50  - přivítání dne, aktivní blok 
 9.50 – 10.20  - svačinka, volná zábava
 10.20 – 11.10  - aktivní blok
 11.10 – 12.00  - volná zábava, odchod dětí

V rámci aktivního bloku budou děti malovat 
vodovkami, křídami, voskovkami, omalovávat, 
pracovat se špejlemi, lepidlem, látkou i přírod-
ními materiály, vyrábět razítka a tiskat, vyrábět 
obličejové masky, poslouchat pohádky, hrát 
divadélko, cvičit, tančit, zpívat.

Co s sebou: pohodlné oblečení vhodné pro 
pohyb a tvoření, bačkůrky, svačinku, vlastní 
lahvičku na pití.

Provozní informace: V daných termínech 
bude školička otevřena při počtu min 5 přihlá-
šených. Cena jednoho kurzu školičky je 200 Kč, 
zahrnuje program, výtvarné a jiné potřeby, 
nápoje pro dodržení pitného režimu. Při přihlá-
šení bude vybírána záloha ve výši 100 Kč. 

Rezervujte si místo do konce června!

Ing. Martina Linková
Rodinný klub PŘÍSTAV

Večerní akce v PŘÍSTAVu 

Pískání v Jizerkách
Pohle názvu byste si jistě mysleli, že jsme 

na soustředění s flétnovým souborem byli v Ji-
zerkách (Jizerských horách). To je ale omyl. 
Naše soustředění se nekonalo v Jizerkách, 
nýbrž ve Zbraslavicích u Kutné Hory. Před 
pěti a více lety se totiž jezdilo na soustředění 

do Jizerek a, i když už se tam nejezdí, název 
se zachoval. 

1.5. 2008 jsme nevyspávali jako ostatní, ale 
pospíchali na vlak, který měl odvézt celý náš 
flétnový soubor Harpyje do Zbraslavic. Když 
jsme tam po dlouhé cestě dojeli, hned jsme 

se zabydleli. Pokoje 
se nám líbily, byly 
hezké a útulné. 

Hned druhý den 
ráno v 7:00 hod 
byl budíček, potom 
rozcvička, snídaně 
a bodování úklidu. 
Pak jsme peláši-
li na zkoušku. Měli 
jsme ji někdy i třikrát 
denně. V pátek a so-
botu jsme jeli do Kut-
né Hory. Pravidelně 
jsme tam navštěvo-
vali cukrárny, a kdy-

bychom měli spočítat, kolik jsme tam snědli 
zmrzliny, tak byste se možná divili. 

 První památku, kterou jsme tam navštívili, byl 
Vlašský dvůr neboli Italský dvůr. Tam se razili 
stříbrné mince – pražské groše. Ve Vlašském 
dvoře nám dovolili si zahrát. Za odměnu jsme 
tam dostali penízky, které se podobaly dneš-
ním padesátníkům. Nezahráli jsme si ale jen 
tam, koncertovali jsme i pod lípou u zámečku, 
v kapli Božího těla, kde nám to moc hezky 
znělo a v katedrále sv. Barbory. 

V pátek večer jsme uspořádali soutěž 
XXLFaktor. Byla to soutěž o nejlepší televizi. 
Byla to velká sranda a hodně jsme se na-
smáli. A hned večer na to v sobotu jsme měli 
bojovku. Šli jsme po světýlkách a na konci 
jsme našli opravdový poklad! Bylo tam zlaté 
kapradí! Bohužel, když jsme se v neděli ráno 
probudili, bylo po kapradí. Všechno zvadlo. 

Všichni máme úžasné zážitky a doufáme, 
že příští rok pojedeme zase někam na sou-
středění!

Mirek RovenskýKoncertujeme ve Vlašském dvoře
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Kůzlata pod šibenicí
Na Šibeničním vrchu se narodila, 

nejen pro radost místních dětí, kozám 
Líze, Pepičce a Rohaté, čtyři zdra-
vá kůzlata. (Róze se loni zabřeznout 
nepodařilo).  Kozičky, které rozšíří malé 
stádo, budou po prázdninách pojmeno-
vány podle návrhů návštěvníků, zatím-
co kozlíky čeká osud poněkud smut-
nější …

Jan Zenkl
foto Václav Marek

Kůzlata na Šibeničním vrchu

Naše církve

Ze života římskokatolické mnichovické farnosti
  Náměstí plné cyklistů, mnichovické 

kramaření, cesta kocoura Mikeše a jiné 
akce na našem hlavním náměstí se ne-
obejdou bez občerstvení. Občerstvení 
pro tělo, ale i občerstvení pro duši 
ve formě oblíbené hudby, setkání s oblí-
benými herci, zpěváky apod. 

  Ale je zde ještě jedno občerstvení, na které se zapomíná. A sice, 
občerstvení ducha, ke kterému dochází v kostele, což je hlavní domi-
nanta našeho náměstí. Tím, kdo občerstvuje, je Ježíš Kristus. Nabízí 
Boží slovo, nabízí i své Tělo a svou Krev v Eucharistii, tedy ve mši svaté. 
Setkat se s ním můžeme i v tichu kostela, klečíce před svatostánkem. 

Ježíš nám sám říká: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a já vás 
občerstvím.“ Ten, kdo to pochopil a zakusil, pak rád přichází na adorace 
i na mše svaté. Vím, že mnohým tato slova zní jako přednáška z oboru, 
ve kterém se nevyznají, i když v době internetu se ledacos dá nastudovat 
vsedě u počítače. Lepší je ale vlastní zkušenost přímo v kostele.

  Nechme se vést druhými lidmi, kteří jsou už v Božích věcech tak 
trochu doma. A hlavně se nechme vést touhou po vyšších věcech, aby 
se náš život nepodobal jen životu živočišnému, ale spíše se podobal 
životu andělskému.

P. Ivan Kudláček 
farář mnichovicko-hrusické farnosti

Napsali jste nám

Jménem Občanského sdružení pro ochranu životního prostředí 
a přírody Mnichovic a okolí bych chtěl poděkovat zastupitelům města 
Mnichovice za zcela jednomyslný přístup k řešení situace, která vznik-
la podáním žádosti realitní kanceláře, která vlastní pozemek parc. č. 
919/1 tj. mezi silnicemi na Struhařov a Myšlín. Zastupitelstvo se sešlo 
na mimořádném veřejném zasedání dne 29. 5. 2008 v informačním 
centru. Jediným bodem bylo projednávání žádosti o udělení výjimky 
z dosud platné stavební uzávěry. Realitní kancelář jako protislužbu 
nabízela poskytnutí financí na přístavbu mateřské školky. V jejím plánu 
bylo postavení 30 domků a 5 dvojdomů celkem pro 40 rodin. Nabízené 
peníze by však umožnily zvýšení kapacity školky pouze pro děti z nově 
přistěhovaných rodin na nově vzniklém sídlišti.

Bylo velmi zajímavé, že všichni přítomní zastupitelé se vyjádřili 
k řešenému požadavku na udělení výjimky naprosto negativně, což 

také dali najevo zamítavým postojem při hlasování. Ještě jednou všem 
děkujeme za příkladné chápání problematiky obce s výhledem na její 
budoucnost. Závěrem vyjadřujeme též poděkování Ing. A. Hejné, jejíž 
velice konstruktivní a vyčerpávající stanovisko bylo ještě před zasedá-
ním mnoha zainteresovaným osobám zasláno a zcela jistě je sjednotilo 
v názoru, že hlasováním pro udělení výjimky by vznikl ohromný finanční 
efekt pouze jedné straně a Mnichovicím by mimo velkou zátěž ve všech 
směrech nepřinesl vůbec nic. Považujeme za velice seriózní upozornit 
všechny občany na velmi záslužné rozhodnutí.

Luděk Kulhan
předseda občanského sdružení 
pro ochranu životního prostředí 

a přírody Mnichovic a okolí

Poděkování
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Z historie

Vážení občané,
v tomto příspěvku je uvedena stručná informace a popis události, 

která se stala právě před 100 lety také v měsíci červnu (podrobný popis 
události z encyklopedie Wikipedia je uveden dále). Jednalo se zřejmě 
o největší katastrofu spojenou s dopadem tělesa z vesmíru, která byla 
zaznamenána během dějin lidstva. Tuto událost nikdo z nás nezažil, 
pouze Vážená občanka Mnichovic paní Jarmila Budská, která již 
překročila 101 rok věku svého.

Proč o tom píši. Na závěr tohoto příspěvku je uveřejněn obrázek 
ochranného pásma proti světelnému znečištění (světelnému poza-
dí) pro hvězdárnu v Ondřejově (nyní Astronomický ústav AV ČR). Toto 
ochranné pásmo vlastně probíhá po vrcholech kopců v našem Ladově 
kraji, např. u nás jde přes Božkov, Mnichovice a Myšlín leží celé v tom-
to pásmu. V Ondřejově na hvězdárně probíhají také práce spojené 
s pozorováním meteoritů, případně i tzv. blízko-zemních asteroidů, což 
jsou tělesa pohybující se v blízkosti Země. U těchto těles nelze vyloučit, 
že se s naší Zemí někdy v budoucnu srazí, podobně jako tomu bylo 
u tělesa z roku 1908. Proto je potřeba zahrnout do nového územního 
plánu města i ochranné pásmo hvězdárny Ondřejov, především povolo-
vat pouze taková lokální osvětlení, která směřují k zemi a nesvítí do ob-
lohy, tzn. Pánu Bohu do oken. Toto bych chtěl také navrhnout do jako 
jeden z námětů pro nový územní plán města.

RNDr. Jiří Mareš

Tunguský meteorit, 
tunguská katastrofa – stoleté výročí

je označení mimořádně silného výbuchu, ke kterému došlo před 100 
lety 30. června 1908 v prostoru centrální Sibiře. Výbuch je připisován 
pádu velkého meteoritu a jeho výbuchu ve výšce asi 5–10 km nad 
zemským povrchem. Exploze tunguského meteoritu byla natolik silná, 
že v oblasti přibližně 2 000 km² vyvrátila a přelámala kolem 60 milionů 
stromů a zvuk výbuchu byl slyšitelný do vzdálenosti 1 000 km.

Popis události

K mohutnému výbuch došlo přibližně v 7.15 ráno místního času nad 
prakticky neobydlenou oblastí tajgy v Tunguské oblasti pojmenované 
podle řeky Podkamenná Tunguska. Průlet meteoritu atmosférou byl 
pozorován mnoha svědky a je obvykle popisován jako jasná žlutá koule 
nebo válec letící oblohou. Podle některých autorů byl průlet tohoto 
tělesa atmosférou pozorován i v Česku v době okolo půlnoci a letí-
cí žhavé těleso ve velké výšce prý směřovalo východním směrem.

Výbuch (podle části svědků 3 po sobě jdoucí explose) byl natolik silný, 
že byl slyšitelný do vzdálenosti kolem 1 000 km, vyvrátil nebo přelámal 
kolem 60 000 000 stromů na rozloze větší než 2 000 km², rozbíjel 
okna domů ještě v městě Vanavara vzdáleném od epicentra asi 65 km. 
Seismické otřesy po explozi zaznamenaly seismologické stanice po ce-
lém světě a následný obrovský lesní požár byl pozorovatelný ze vzdále-
nosti mnoha set kilometrů. Do atmosféry se dostalo nesmírné množství 
malých částic především jako popela z lesních požárů a v oblasti poblíž 
výbuchu padal černý déšť. Několik následujících nocí byla noční obloha 
i v Evropě podivně světlá a jevy podobné polární záři byly pozorova-
telné i ve střední Evropě. Lidé v blízkých oblastech utrpěli popáleniny 
pokožky, které se prý jen obtížně a velmi dlouho hojily.

Protože se na místě exploze nenašel kráter, je pravděpodobné, že k vý-
buchu došlo v atmosféře. Výpočty síly výbuchu se značně liší a jednotliví 
autoři uvádějí hodnoty 10–25 megatun TNT. V některých pramenech je 
dokonce uváděno až 50 Mt TNT. V červnu italský vědec Lucas Gasperini 
oznámil, že objevil jezero, které mohlo vzniknout z kráteru vzniklého dopa-
dem meteoritu nebo jeho části, hypotéza však zatím nebyla potvrzena. 

Převzato z Wikipedie – http://cs.wikipedia.org-wiki

Ochranná zóna Astronomického ústavu Ondřejov proti světelnému 
znečištění

Les v okolí katastrofy z r. 1908 po dvaceti letech (v r. 1927)
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Víte kde bylo Musilovo borovíčko?

V dřívějších dobách, kdy nebyl ještě pozem-
kový katastr a jednotlivé díly pozemků neměly 
katastrální čísla, označovali si naši předkové 
polohu pozemků různými názvy a to buď podle 
jejich majitele, podle polohy, podle tvaru, kul-
tury i jinými nahodilými názvy. Mnoho těchto 
pojmenování již vymizelo, ale starší občané 
si možná na mnohé z nich vzpomenou. Chtěli 
bychom v několika příspěvcích projít se mni-
chovickým katastrem a připomenout si a oživit 
staré názvy a ukázat tak na kousek historie 
našeho města.

Katastr Mnichovic (bez Božkova a Myšlína) 
je rozdělen na deset tzv. tratí:
1. Velká(zadní) Vráž  6. Šibenička
2. Přední Vráž (Pod Hůrou)  7. Husínek
3. Tehova  8. Jidáška
4. Budíkov  9. Závirka
5. Ořech 10. Skuhrovec

Díly pozemku jednotlivých tratí měly ode-
dávna místní pojmenování, která si postupně 
osvěžíme.

1. Velká (nebo také Zadní) Vráž:
Zahrnuje pozemky od silnice na Božkov 

až k někdejší cestě do Kunic (asi nynější Kunická 
ulice). Stráň, kterou dnes protíná serpentina 
ulice k nádraží a dále i výše nad nádražím, byla 
v dávných dobách porostlá borovým lesem a ří-
kalo se zde Na Prďačce. Stráně od božkovské-
ho transformátoru směrem až k cestě do Kunic 
byly porostlé částečně lesem, částečně ovocné 
zahrady a byly kdysi pojmenovány po majitelích, 

v jejichž rodech byly obyčejně drženy po mnoho 
desetiletí. Byla zde Šmejkalka, Kuličova stráň, 
Javůrkova stráň (později Lehmanova obora), 
Bartákova stráň. V té je postaven kříž na paměť 
Matěje Nenadála, který se zde r. 1902 při svá-
žení obilí zabil.

2. Přední Vráž (nebo také Pod Hůrou):
Zahrnuje pozemky od cesty do Kunic přes 

silnici do Strančic až k silnici do Říčan. Nad 
železniční tratí je les, patřící kdysi mnicho-
vickému kostelu, zvaný Jedlovec, a to podle 
původního porostu. V r. 1925 byl vykácen 
a vysázen nejakostní dřevinou s převládající 
břízou. Podle majitele byl též nazýván les 
zádušní. Musilovo borovíčko byl malý lesík 
nad železničním strážním domkem. Kroupák 
(Kroupův vrch), návrší mezi silnicí do Strančic 
a Říčan má tři verze původu svého názvu a) 
návrší je při letních bouřích často postihováno 
krupobitím b) název po majiteli polí, údajně 
z č.p. 17, c) podle dělníka, který pracoval 
na stavbě silnice do Strančic.

Uhlířská strouha byla rokle začínající 
u dnešního Husova sboru směrem Kunickou 
ulicí až k trati. Tekl tudy malý potůček, který 
sbíral vodu z několika studánek Na Vráži. Zde 
se pálívalo dřevěné uhlí ještě v šedesátých 
letech 19. stolet (poslední uhlíř Cvigr).

U Božích muk se nazývalo prostranství před 
dnešní Čeřovkou. Zde na rozcestí silnice k Ří-
čanům a cesty do Kunic a dále do Jílového 
stávala Boží muka z červeného pískovce. 
Ke konci 18. století byla již v rozvalinách.

(Pokračování příště).

Podle kroniky L. Šrámka
zpracoval Karel Dražil

kronikář města

Velká vráň

Mnichovice koncem 19. století

Sport

Turnaj přípravek

Srdečně Vás zveme na turnaj minipřípravek 
a přípravek v Mnichovicích dne 8. 6. 2008 
od 9:00 hodin.
Mini přípravky: děti narozené 1. 7. 1999 
a mladší
Mnichovice A; Mnichovice B; Bohemians; 
Hradec, Slavia; Hostivař
přípravky: děti narozené 1. 7. 1997 a mladší
Mnichovice C; Mnichovické holky; RSC, 
Bohemians, Budějovice, Slavia

Oddíl pozemního hokeje

Program přenosů a turnaje
Sobota 7. června 
18:00 A Švýcarsko – ČR 
20:45 A Portugalsko – Turecko 

Neděle 8. června
18:00 B Rakousko – Chorvatsko 
20:45 B Německo – Polsko 

Pondělí 9. června 
18:00 C Rumunsko – Francie 
20:45 C Nizozemsko – Itálie 

Úterý 10. června 
18:00 D Španělsko – Rusko 
20:45 D Řecko – Švédsko 

Středa 11. června 
18:00 A ČR – Portugalsko 
20:45 A Švýcarsko – Turecko 

Čtvrtek 12. června 
18:00 B Chorvatsko – Německo 
20:45 B Rakousko – Polsko 

Pátek 13. června 
18:00 C Itálie – Rumunsko 
20:45 C Nizozemsko – Francie 

Sobota 14. června 
18:00 D Švédsko – Španělsko 
20:45 D Řecko – Rusko 

Neděle 15. června 
20:45 A Švýcarsko – Portugalsko* 
20:45 A ČR – Turecko* 

Pondělí 16. června 
20:45 B Rakousko – Německo* 
20:45 B Chorvatsko – Polsko* 

Úterý 17. června 
20:45 C Itálie – Francie* 
20:45 C Nizozemsko – Rumunsko* 

Středa 18. června 
20:45 D Švédsko – Rusko* 
20:45 D Řecko – Španělsko* 

Čtvrtek 19. června 
20:45 Čtvrtfinále A1 – B2 

Pátek 20. června 
20:45 Čtvrtfinále B1 – A2 

Sobota 21. června 
20:45 Čtvrtfinále C1 – D2 

Neděle 22. června 
20:45 Čtvrtfinále D1 – C2 

Středa 25. června 
20:45 Semifinále A1/B2 – B1/A2 

Čtvrtek 26. června 
20:45 Semifinále C1/D2 – D1/C2 

Neděle 29. června 
20:45 Finále 

Fotbalové kino – projekce 5 x 2,5 m
zápasů Euro 2008 v sále
Krčmy Mnichovice
Máte doma v televizi malý míč?
Chybí atmosféra a točené pivo?
Nevejdou se kamarádi do obýváku?

To všechno vám u nás chybět nebude!

Po celou dobu obsluha, teplé jidlo a typické fotbalové 
občerstvení: tlačenka, sekaná, utopenci, klobása, párky... 
a pivo – jako na stadionu!

rezervace: 605 447 976, info: www.krcma-mnichovice.cz

* konkrétní zápas dle vysílací nabídky
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Reklamy

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

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

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

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

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

Jindřich ŠKVOR má „7O“

V červenci se dožívá významného životního jubilea Jindra ŠKVOR, 
jeden z poctivých sportovců našeho města, který se zapsal do his-
torie pozemního hokeje v Mnichovicích zvláště v letech 1954 – 74. 
1 Vojenskou základní službu absolvoval v Dukle Mariánské Lázně, 
kde patřil k nejlepším.

Milý Jindro, při této příležitosti 
Ti děkujeme za dobrou repre-
sentaci našeho oddílu i města 
a přejeme Ti do dalších let dobré 
zdraví a spokojenost v životě.             

Oddíl pozemního hokeje TJ 
MNICHOVICE

Region Praha
Agentura Praha východ - západ

Romana Ondráčková
pojišťovací poradce

Kontaktní místo:
Ondřejovská 395

(vstup přes obchod Smíšenka)

Po 14:00 - 18:00
Út   8:00 - 12:00

 607 950 435, 775 120 519
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NABÍZÍM

PENÍZE
IHNED

ZA VAŠÍ 
NEMOVITOST
Koupím d�m, stavební 

pozemek, pole, louku atd. 

Volejte nebo zanechte 
SMS na tel.: 737 300 300 
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Uzávěrka příštího čísla ŽM: 30. 6. 2008

Společenská kronika

Naši jubilanti nad 70 let

Stanislav Raus
Jaroslava Vrabcová

František Skála
Oldřich Čížek
Oldřich Barták
Milena Rodová

Antonín Tichovský
Jiří Povejšil

Karel Chaloupka
Marie Nováková
Václav Mašek

Hana Kačínová
Slavomila Podholová

Eva Marečková
Marie Kratochvílová

Jiřina Martínková

Anna Horáčková
Alena Polesná

Danuše Springerová
Helena Bezděková

Alois Stejskal
Karel Štorc
Jiří Coňk

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, pohody a spokojenosti

červen

Úmrtí 2008 
Jindřiška Škodová Věra Kučerová Růžena Dekastelová

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Narození 2008
Aleš Sulan 

Adam Pospíšil
Karolína Šimáčková

Patrik Stejskal
Jan Sádlo

Rodičům a dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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�eské dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a d�kují za pochopení.

�� Výlukový jízdní �ád
platný od 8.7.2008 do 22.8.2008

� 221   Souhrnná doprava Praha - Benešov u Prahy � PID Praha - �er�any
km �D, a.s. Vlak Sp 1831
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 Ze stanice 
0 Praha hl.n.��P ���� 0 21  0 25 � ��3 45 ��4 15 � ��4 45 ��5 15 � ��5 45 ��6 11 ��6 15 ����6 45 � 7 11 ��7 15 ��� 8 07 ��8 15
3 Praha-Vršovice�� 210��P ���� 0 25  0 29 � 3 49  4 19 � 4 49  5 19 � 5 49 6 15  6 19 � 6 49 7 15  7 19 � 8 11  8 19 

Praha-Vršovice 210��P ���� 0 26  0 30 � ��3 50 ��4 20 � ��4 50 ��5 20 � ��5 50 6 16 ��6 20 � ��6 50 7 16 ��7 20 � � 8 12 ��8 20
6 Praha-Strašnice zastávka��0 ���  0 34 � 3 54  4 24 � 4 54  5 24 � 5 54 ���  6 24 � 6 54 ���  7 24 � 8 16  8 24 

10 Praha-Hostiva���0 L ���  0 39 � 3 59  4 29 � 4 59  5 29 � 5 59 J ���  6 29 � 6 59 ���  7 29 � 8 21  8 29 
12 Praha-Horní M�cholupy����0 U ���  0 42 � 4 02  4 32 � 5 02  5 32 � 6 02 O ���  6 32 � 7 02 ���  7 32 � ���  8 32 
14 Praha-Uh�ín�ves��0 Ž ���  0 45 � 4 05  4 35 � 5 05  5 35 � 6 05 Ž ���  6 35 � 7 05 ���  7 35 � ���  8 35 
17 Praha-Kolovraty����0 N ���  0 48 � 4 08  4 38 � 5 08  5 38 � 6 08 E ���  6 38 � 7 08 ���  7 38 � ���  8 38 
20 �í�any��1��1 I ���  0 52 � 4 12  4 42 � 5 12  5 42 � 6 12 ���  6 42 � 7 12 ���  7 42 � 8 29  8 42 
23 Sv�tice����1 C ���  0 56 � 4 16  4 46 � 5 16  5 46 � 6 16 P ���  6 46 � 7 16 ���  7 46 � ���  8 46 
26 Stran�ice��1��1 E ���  1 01 � 4 21  4 51 � 5 21  5 51 � 6 21 L ���  6 51 � 7 21 ���  7 51 � 8 35  8 51 
29 Mnichovice��2 ���  1 04 � 4 24  4 54 � 5 24  5 54 � 6 24 E ���  6 54 � 7 24 ���  7 54 � ���  8 54 
32 Mirošovice u Prahy��2 ���  1 08 � 4 28  4 58 � 5 28  5 58 � 6 28 � ���  6 58 � 7 28 ���  7 58 � ���  8 58 
34 Senohraby��1��3 ���  1 13 � 4 33  5 03 � 5 33  6 03 � 6 33 N ���  7 03 � 7 33 ���  8 03 � ���  9 03 
37 �ty�koly����3 ���  1 18 � 4 38  5 08 � 5 38  6 08 � 6 38 I ���  7 08 � 7 38 ���  8 08 � ���  9 08 
39 Pyšely����4 ���  1 21 � 4 41  5 11 � 5 41  6 11 � 6 41 K ���  7 11 � 7 41 ���  8 11 � ���  9 11 
40 �er�any 210,212��4 � ���  1 23 � 4 43  5 13 � 5 43  6 13 � 6 43 ��6 52  7 13 �� 7 43 7 52  8 13 � 8 52  9 13 

�er�any 210,212��4 ���  1 24 � 4 50  5 20  6 14  ��6 53  7 14  7 53  8 14 � 8 53  9 14 
42 Mra��� ���  1 27 � 4 53  5 23   6 17  ���  7 17  ���  8 17 � ���  9 17 
49 Benešov u Prahy 220,222 � 1 11  1 35 � 5 01  5 31   6 25  7 04  7 25  8 04  8 25 �� 9 04  9 25 

 Do stanice �eské
Bud�jovice 

Ljubljana �eské
Bud�jovice

Tábor 

km �D, a.s. Vlak Sp 1835
�

 9171 
���

R 633
�������

 9121 
���

 9123 
���

R 635
�������

 9125 
���

 9127 
���

 9129 
���

R 637
�������

 9131 
���

 9133 
�1��

R 639
�����

 9135 
���

 Ze stanice 
� Praha-Smíchov 171,173��122��0 � ��8 29        
0 Praha hl.n.��P ���� ��� � 8 45 � 9 11 ��9 15 ��10 15 ��11 11 ��11 15 ��12 15 ��12 45 ��13 11 ��13 15 ��13 45 � � 14 11 ��14 15
3 Praha-Vršovice�� 210��P ���� � 8 36 � 8 49 9 15  9 19  10 19 11 15  11 19  12 19  12 49 13 15  13 19  13 49 � 14 15  14 19 

Praha-Vršovice 210��P ���� � ��8 42 � 8 50 9 16 ��9 20 ��10 20 11 16 ��11 20 ��12 20 ��12 50 13 16 � 13 20 ��13 50 � 14 16 ��14 20
6 Praha-Strašnice zastávka��0 � 8 46 � 8 54 ���  9 24  10 24 ���  11 24  12 24  12 54 ���  13 24  13 54 � ���  14 24 

10 Praha-Hostiva���0 � 8 51 � 8 59 ���  9 29  10 29 ���  11 29  12 29  12 59 ���  13 29  13 59 � � �  14 29 
12 Praha-Horní M�cholupy����0 � ��� � 9 02 ���  9 32  10 32 ���  11 32  12 32  13 02 ���  13 32  14 02 � ���  14 32 
14 Praha-Uh�ín�ves��0 � S ��� � 9 05 ���  9 35  10 35 ���  11 35  12 35  13 05 ���  13 35  14 05 � ���  14 35 
17 Praha-Kolovraty����0 � Á ��� � 9 08 ���  9 38  10 38 ���  11 38  12 38  13 08 ���  13 38  14 08 � ���  14 38 
20 �í�any��1��1 � Z ��� � 9 12 ���  9 42  10 42 ���  11 42  12 42  13 12 ���  13 42  14 12 � ���  14 42 
23 Sv�tice����1 � A ��� � 9 16 ���  9 46  10 46 ���  11 46  12 46  13 16 ���  13 46  14 16 � ���  14 46 
26 Stran�ice��1��1 � V ��� � 9 20 ���  9 51  10 51 ���  11 51  12 51  13 21 ���  13 51  14 21 � ���  14 51 
29 Mnichovice��2 � A ��� ���  9 54  10 54 ���  11 54  12 54  13 24 ���  13 54  14 24 � ���  14 54 
32 Mirošovice u Prahy��2 � ��� ���  9 58  10 58 ���  11 58  12 58  13 28 ���  13 58  14 28 � ���  14 58 
34 Senohraby��1��3 � ��� ���  10 03  11 03 ���  12 03  13 03  13 33 ���  14 03  14 33 � ���  15 03 
37 �ty�koly����3 � ��� ���  10 08  11 08 ���  12 08  13 08  13 38 ���  14 08  14 38 � ���  15 08 
39 Pyšely����4 � ��� ���  10 11  11 11 ���  12 11  13 11  13 41 ���  14 11  14 41 � ���  15 11 
40 �er�any 210,212��4 � � 9 20 ���  10 13  11 13 ���  12 13  13 13  13 43 13 52  14 13  14 43 � 14 52  15 13 

�er�any 210,212��4 �� 9 26 ���  10 14  11 14 ���  12 14  13 14 13 53  14 14 �� 14 44 � 14 53  15 14 
42 Mra��� ���  10 17  11 17 ���  12 17  13 17  ���  14 17 � 14 47 � ���  15 17 
49 Benešov u Prahy 220,222 � 10 04  10 25  11 25 12 04  12 25  13 25  14 04  14 25 �� 14 55 � 15 04  15 25 

 Do stanice Zru� nad 
Sázavou 

�eské
Bud�jovice 

�eské
Bud�jovice 

�eské
Bud�jovice 

�eské
Bud�jovice 

km �D, a.s. Vlak  9137 
���

R 641
�������

 9139 
���

 9141 
���

R 643
�������

 9143 
���

 9145 
�1��

R 207
�������

 9147 
���

 9149 
���

R 645
�������

 9149 
���

 9151 
���

 9153 
���

 Ze stanice 
0 Praha hl.n.��P ���� ��14 45 ��15 11 ��15 15 �15 45 ��16 11 ��16 15 ��16 45 17 11 ��17 15 � ��17 45 ��18 11 ��18 15 � ��18 45
3 Praha-Vršovice�� 210��P ����  14 49 15 15  15 19  15 49 16 15  16 19  16 49 17 15  17 19 � 17 49 18 15  18 19 � 18 49

Praha-Vršovice 210��P ���� ��14 50  15 16 ��15 20 �15 50 16 16 ��16 20 ��16 50 17 16 ��17 20 � ��17 50 18 16 ��18 20 � ��18 50
6 Praha-Strašnice zastávka��0  14 54 ���  15 24  15 54 ���  16 24  16 54 ���  17 24 � 17 54 ���  18 24 � 18 54

10 Praha-Hostiva���0  14 59 ���  15 29  15 59 ���  16 29  16 59 ���  17 29 � 17 59 ���  18 29 � 18 59
12 Praha-Horní M�cholupy����0  15 02 ���  15 32  16 02 ���  16 32  17 02 ���  17 32 � 18 02 ���  18 32 � 19 02
14 Praha-Uh�ín�ves��0  15 05 ���  15 35  16 05 ���  16 35  17 05 ���  17 35 � 18 05 ���  18 35 � 19 05
17 Praha-Kolovraty����0  15 08 ���  15 38  16 08 ���  16 38  17 08 ���  17 38 � 18 08 ���  18 38 � 19 08
20 �í�any��1��1  15 12 ���  15 42  16 12 ���  16 42  17 12 ���  17 42 � 18 12 ���  18 42 � 19 12
23 Sv�tice����1  15 16 ���  15 46  16 16 ���  16 46  17 16 ���  17 46 � 18 16 ���  18 46 � 19 16
26 Stran�ice��1��1  15 21 ���  15 51  16 21 ���  16 51  17 21 ���  17 51 � 18 21 ���  18 51 � 19 21
29 Mnichovice��2  15 24 ���  15 54  16 24 ���  16 54  17 24 ���  17 54 � 18 24 ���  18 54 � 19 24
32 Mirošovice u Prahy��2  15 28 ���  15 58  16 28 ���  16 58  17 28 ���  17 58 � 18 28 ���  18 58 � 19 28
34 Senohraby��1��3  15 33 ���  16 03  16 33 ���  17 03  17 33 ���  18 03 � 18 33 ���  19 03 � 19 33
37 �ty�koly����3  15 38 ��  16 08  16 38 ���  17 08  17 38 ���  18 08 � 18 38 ���  19 08 � 19 38
39 Pyšely����4  15 41 ���  16 11  16 41 ���  17 11  17 41 ���  18 11 � 18 41 ���  19 11 � 19 41
40 �er�any 210,212��4 �  15 43 15 52  16 13  16 43 16 52  17 13  17 43 17 52  18 13 � 18 43 �18 52  19 13 � 19 43

�er�any 210,212��4 15 53  16 14 16 53  17 14 17 53  18 14 �� �18 53 ��� 18 44  19 14  
42 Mra��� ���  16 17 ���  17 17 ���  18 17 ��� � � 18 47  19 17  
49 Benešov u Prahy 220,222 � 16 04  16 25 17 04  17 25 18 04  18 25 19 04 ��� 18 55  19 25  

 Do stanice �eské
Bud�jovice 

�eské
Bud�jovice 

Salzburg �eské
Bud�jovice 

km �D, a.s. Vlak R 647
�������

 9155 
���

 9173 
���

R 1531
�����

 9157 
���

R 649
�������

 9159 
���

 9161 
���

 9163 
���

 Ze stanice 
0 Praha hl.n.��P ���� ��19 11 ��19 15 � 19 45 ���20 11 ���20 15 21 11 21 15 22 15  23 15
3 Praha-Vršovice�� 210��P ���� 19 15  19 19 � 19 49 � 20 15  20 19 21 15  21 19  22 19  23 19 

Praha-Vršovice 210��P ���� 19 16 ��19 20 � 19 50 � 20 16 ���20 20 21 16  21 20  22 20  23 20 
6 Praha-Strašnice zastávka��0 ���  19 24 � 19 54 � ���  20 24 ���  21 24  22 24  23 24 

10 Praha-Hostiva���0 ���  19 29 � 19 59 � ���  20 29 ���  21 29  22 29  23 29 
12 Praha-Horní M�cholupy����0 ���  19 32 � 20 02 � ���  20 32 ���  21 32  22 32  23 32 
14 Praha-Uh�ín�ves��0 ���  19 35 � 20 05 � ���  20 35 ���  21 35  22 35  23 35 
17 Praha-Kolovraty����0 ���  19 38 � 20 08 � ���  20 38 ���  21 38  22 38  23 38 
20 �í�any��1��1 ���  19 42 � 20 12 � ���  20 42 ���  21 42  22 42  23 42 
23 Sv�tice����1 ���  19 46 � 20 16 � ���  20 46 ���  21 46  22 46  23 46 
26 Stran�ice��1��1 ���  19 51 � 20 20 � ���  20 51 ���  21 51  22 51  23 51 
29 Mnichovice��2 ���  19 54  � ���  20 54 ���  21 54  22 54  23 54 
32 Mirošovice u Prahy��2 ���  19 58  � ���  20 58 ���  21 58  22 58  23 58 
34 Senohraby��1��3 ���  20 03  � ���  21 03 ���  22 03  23 03  0 03 
37 �ty�koly����3 ���  20 08  � ���  21 08 ���  22 08  23 08  0 08 
39 Pyšely����4 ���  20 11  � ���  21 11 ���  22 11  23 11  0 11 
40 �er�any 210,212��4 � ��19 52  20 13  � ���  21 14 ���  22 13  23 13  0 13 

�er�any 210,212��4 ��19 53  20 14  � ���  21 17 ���  22 14  23 14  0 14 
42 Mra��� ���  20 17  � ���  21 20 ���  22 17  23 17  0 17 
49 Benešov u Prahy 220,222 � 20 04  20 25  � 21 04  21 28 22 04  22 25  23 25  0 25 

 Do stanice �eské
Bud�jovice 

�eské
Bud�jovice 

�eské
Bud�jovice 

� Praha-Smíchov - Praha-Vršovice 7 km�
� vlaky Ex 101, R 645 a 647 zastavují ve stanici �er�any 

pouze v �
�� jede v � a ��
�� jede v � a ��
�� jede � - �
�� viz trat� 011,070,231 
�1 v � a �
� vlak bude na odjezdu ze stanice �er�any cca 15 minut 

opožd�n, ve stanici Benešov u Prahy na tento vlak 
ne�ekají žádné p�ípojné vlaky 

�ve stanici není zaru�en p�estup, je-li mezi p�íjezdem a 
odjezdem vlak� interval kratší než 4 minuty 

Souhrn zm�n v trati Praha – Benešov u Prahy: 
Vlaky Os 9107, 9111, 9115, 9129, 9137, 9141, 9145 a 9153 budou ukon�eny ve stanici �er�any, vlak Os 9133 
bude v � ukon�en ve stanici �er�any, vlak Os 9149 pojede v úseku �er�any – Benešov u Prahy o 15 minut 
opožd�n a pouze � - �, v � bude ukon�en ve stanici �er�any. Vlaky R 631, 637, 639, 641, 643, 207 a v �
vlaky Ex 101, R 645 a 647 budou zastavovat ve stanici �er�any.
�
�



�eské dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a d�kují za pochopení.

�� Výlukový jízdní �ád
platný od 8.7.2008 do 22.8.2008

� 221   Souhrnná doprava Benešov u Prahy - Praha �� PID �er�any - Praha
km �D, a.s. Vlak  9100 

�����
 9102 
�����

 9104 
�����

 9106 
�����

R 630
�����

 9108 
�����

Sp 1830
���

 9110 
�����

R 632
�������

 9112 
���

 9114 
�����

R 634
�������

 9116 
�����

 9118 
���

 Ze stanice �eské
Bud�jovice

Veselí nad 
Lužnicí

�eské
Bud�jovice

�eské
Bud�jovice

0 Benešov u Prahy 220,222  3 54  4 37 �� 5 07  5 37 � 5 56 �� 6 26  6 37 6 56  7 37 7 56  8 37 
7 Mra���  4 02  4 45 � 5 15  5 45 � ��� � ���  6 45 ���  7 45 ���  8 45 
9 �er�any 210,212��4 �  4 05  4 48 � 5 18  5 48 � 6 08 � 6 38  6 48 ��7 08  7 48 8 08  8 48 
�er�any 210,212��4  4 06  4 49 � 5 19  5 49 � 6 09 � 6 19 � 6 39  6 49 ��7 09 � 7 19  7 49 8 09 �� 8 19  8 49 

10 Pyšely����4  4 08  4 51 � 5 21  5 51 � ��� � 6 21 � ���  6 51 ��� � 7 21  7 51 ��� � 8 21  8 51 
12 �ty�koly����3  4 11  4 54 � 5 24  5 54 � ��� � 6 24 � ���  6 54 ��� � 7 24  7 54 ��� � 8 24  8 54 
15 Senohraby��1��3  4 17  5 00 � 5 30  6 00 � ��� � 6 30 � ���  7 00 ��� � 7 30  8 00 ��� � 8 30  9 00 
17 Mirošovice u Prahy��2  4 20  5 03 � 5 33  6 03 � ��� � 6 33 � ���  7 03 ��� � 7 33  8 03 ��� � 8 33  9 03 
20 Mnichovice��2  4 25  5 08 � 5 38  6 08 � ��� � 6 38 � ���  7 08 ��� � 7 38  8 08 ��� � 8 38  9 08 
23 Stran�ice��1��1  4 29  5 14 � 5 44  6 14 � ��� � 6 44 � 6 57  7 14 ��� � 7 44  8 14 ��� � 8 44  9 14 
26 Sv�tice����1  4 33  5 18 � 5 48  6 18 � ��� � 6 48 � ���  7 18 ��� � 7 48  8 18 ��� � 8 48  9 18 
29 �í�any��1��1  4 37  5 22 � 5 52  6 22 � ��� � 6 52 � 7 04  7 22 ��� � 7 52  8 22 ��� � 8 52  9 22 
32 Praha-Kolovraty����0  4 41  5 26 � 5 56  6 26 � ��� � 6 56 � ���  7 26 ��� � 7 56  8 26 ��� � 8 56  9 26 
35 Praha-Uh�ín�ves��0  4 44  5 29 � 5 59  6 29 � ��� � 6 59 � ���  7 29 ��� � 7 59  8 29 ��� � 8 59  9 29 
37 Praha-Horní M�cholupy����0  4 47  5 32 � 6 02  6 32 � ��� � 7 02 � ���  7 32 ��� � 8 02  8 32 ��� � 9 02  9 32 
39 Praha-Hostiva���0 �  4 50  5 35 � 6 05  6 35 � ��� � 7 05 � 7 13  7 35 ��� � 8 05  8 35 ��� � 9 05  9 35 
43 Praha-Strašnice zastávka��0 �  4 55  5 40 � 6 10  6 40 � ��� � 7 10 � 7 17  7 40 ��� � 8 10  8 40 ��� � 9 10  9 40 
46 Praha-Vršovice�� 210��P ����  4 59  5 44 � 6 14  6 44 � 6 48 � 7 14 � 7 22  7 44 7 48 � 8 14  8 44 8 48 � 9 14  9 44 

Praha-Vršovice 210��P ���� ��� ��� � ��� ��� � ��� � ��� � ��� ��� ��� � ��� ��� ��� � ��� ���
49 Praha hl.n.����P ����  5 04  5 49 �� 6 19  6 49 � 6 53 � 7 19 �� 7 27  7 49 7 53 � 8 22  8 49 8 53 �� 9 19  9 49 

 Do stanice 
km �D, a.s. Vlak R 636

�������
 9170 

���
 9120 

���
 9122 

���
R 206

�������
 9124 

���
R 638

�������
 9126 

���
 9128 
�����

R 640
�������

 9130 
�����

 9132 
�����

 9134 
�1����

 9136 
�����

 Ze stanice �eské
Bud�jovice 

Salzburg �eské
Bud�jovice

�eské
Bud�jovice

0 Benešov u Prahy 220,222 8 56   9 37  10 37 10 56  11 37 11 56  12 37  13 37 13 56  14 37 �� 15 07  15 37 
7 Mra��� ���   9 45  10 45 ���  11 45 ���  12 45  13 45 ���  14 45 � 15 15  15 45 
9 �er�any 210,212��4 � ���   9 48  10 48 ���  11 48 ���  12 48  13 48 14 08  14 48 �� 15 18  15 48 
�er�any 210,212��4 ���   9 49  10 49 ���  11 49 ���  12 49  13 49 14 09  14 19  14 49  15 19  15 49 

10 Pyšely����4 ���   9 51  10 51 ���  11 51 ���  12 51  13 51 ���  14 21  14 51  15 21  15 51 
12 �ty�koly����3 ���   9 54  10 54 ���  11 54 ���  12 54  13 54 ���  14 24  14 54  15 24  15 54 
15 Senohraby��1��3 ���   10 00  11 00 ���  12 00 ���  13 00  14 00 ���  14 30  15 00  15 30  16 00 
17 Mirošovice u Prahy��2 ���   10 03  11 03 ���  12 03 ���  13 03  14 03 ���  14 33  15 03  15 33  16 03 
20 Mnichovice��2 ���   10 08  11 08 ���  12 08 ���  13 08  14 08 ���  14 38  15 08  15 38  16 08 
23 Stran�ice��1��1 ��� � 9 44  10 14  11 14 ���  12 14 ���  13 14  14 14 ���  14 44  15 14  15 44  16 14 
26 Sv�tice����1 ��� � 9 48  10 18  11 18 ���  12 18 ���  13 18  14 18 ���  14 48  15 18  15 48  16 18 
29 �í�any��1��1 ��� � 9 52  10 22  11 22 ���  12 22 ���  13 22  14 22 ���  14 52  15 22  15 52  16 22 
32 Praha-Kolovraty����0 ��� � 9 56  10 26  11 26 ���  12 26 ���  13 26  14 26 ���  14 56  15 26  15 56  16 26 
35 Praha-Uh�ín�ves��0 ��� � 9 59  10 29  11 29 ���  12 29 ���  13 29  14 29 ���  14 59  15 29  15 59  16 29 
37 Praha-Horní M�cholupy����0 ��� � 10 02  10 32  11 32 ���  12 32 ���  13 32  14 32 ���  15 02  15 32  16 02  16 32 
39 Praha-Hostiva���0 � ��� � 10 05  10 35  11 35 ���  12 35 ���  13 35  14 35 ���  15 05  15 35  16 05  16 35 
43 Praha-Strašnice zastávka��0 � ��� � 10 10  10 40  11 40 ���  12 40 ���  13 40  14 40 ���  15 10  15 40  16 10  16 40 
46 Praha-Vršovice�� 210��P ���� 9 48 � 10 14  10 44  11 44 11 48  12 44 12 48  13 44  14 44 14 48  15 14  15 44  16 14  16 44 

Praha-Vršovice 210��P ���� ��� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
49 Praha hl.n.����P ���� 9 53 � 10 21  10 49  11 49 11 53  12 49 12 53  13 49  14 49 14 53  15 19  15 49  16 19  16 49 

 Do stanice 
km �D, a.s. Vlak R 642

�������
 9138 
�����

  9140 
�����

R 644
�������

 9206 
�

 9142 
�����

 9144 
�����

R 646
�������

Sp 1834
�

 9146 
�1����

 9148 
���

Sp 1616
�����

Sp 1798
���

 Ze stanice �eské
Bud�jovice 

�eské
Bud�jovice

Sv�tlá nad 
Sázavou

�eské
Bud�jovice

Zru� nad 
Sázavou

Kácov Kácov

0 Benešov u Prahy 220,222 15 56   16 37 16 56  17 37 17 56  18 37 P P
7 Mra��� ���   16 45 ���  17 45 ���  18 45 O O
9 �er�any 210,212��4 � 16 08   16 48 17 08  17 06  17 48 18 08 �� 18 06  18 48 ��S 18 35 ��S 18 35
�er�any 210,212��4 16 09  16 19   16 49 17 09 � �17 17  17 19  17 49 18 09 � �18 17  18 19  18 49 � Á 19 05 � Á 19 05

10 Pyšely����4 ���  16 21   16 51 ��� � ���  17 21  17 51 ��� � ���  18 21  18 51 � Z ��� � Z ���
12 �ty�koly����3 ���  16 24   16 54 ��� � ���  17 24  17 54 ��� � S ���  18 24  18 54 � A ��� � A ���
15 Senohraby��1��3 ���  16 30   17 00 ��� � ���  17 30  18 00 ��� � Á ���  18 30  19 00 � V ��� � V ���
17 Mirošovice u Prahy��2 ���  16 33   17 03 ��� � ���  17 33  18 03 ��� � Z ���  18 33  19 03 � S ��� � S ���
20 Mnichovice��2 ���  16 38   17 08 ��� � ���  17 38  18 08 ��� � A ���  18 38  19 08 � K �� � K ���
23 Stran�ice��1��1 ���  16 44   17 14 ��� � ���  17 44  18 14 ��� � V ���  18 44  19 14 � Ý ��� � É ���
26 Sv�tice����1 ���  16 48   17 18 ��� � ���  17 48  18 18 ��� � A ���  18 48  19 18 � ��� � ���
29 �í�any��1��1 ���  16 52   17 22 ��� � ���  17 52  18 22 ��� � ���  18 52  19 22 � M ��� � L ���
32 Praha-Kolovraty����0 ���  16 56   17 26 ��� � ���  17 56  18 26 ��� � ���  18 56  19 26 � O ��� � I ���
35 Praha-Uh�ín�ves��0 ���  16 59   17 29 ��� � ���  17 59  18 29 ��� � ��  18 59  19 29 � T ��� � N ���
37 Praha-Horní M�cholupy����0 ���  17 02   17 32 ��� � ���  18 02  18 32 ��� � ���  19 02  19 32 � O ��� � K ���
39 Praha-Hostiva���0 � ���  17 05   17 35 ��� � �17 52  18 05  18 35 ��� � �18 52  19 05  19 35 � R�19 43 � Y�19 43
43 Praha-Strašnice zastávka��0 � ���  17 10   17 40 ��� � �17 57  18 10  18 40 ��� � �18 57  19 10  19 40 � Á�19 48 � �19 48
46 Praha-Vršovice�� 210��P ���� 16 48  17 14   17 44 17 48 � 18 01  18 14  18 44 18 48 � 19 01  19 14  19 44 ��� 19 54 �� 19 54

Praha-Vršovice 210��P ���� ��� ��� ��� ��� � ��� ��� ��� ��� � ��� ��� ��� E
49 Praha hl.n.����P ���� 16 53  17 19   17 49 17 53 ���  18 19  18 49 18 53 ���  19 19  19 49 K   
53 Praha-Smíchov 171,173��122��0 � � 18 10    � 19 10     

 Do stanice 
km �D, a.s. Vlak R 1530

�����
 9150 

���
R 648

�������
 9152 

���
Ex 100
�����
���

 9154 
���

 9156 
���

Sp 1836
�

 Ze stanice �eské
Bud�jovice 

�eské
Bud�jovice

Ljubljana �eské
Bud�jovice 

0 Benešov u Prahy 220,222 � 18 56  19 37 19 56  20 37 20 59  21 37  22 37 23 05
7 Mra��� � ���  19 45 ���  20 45 ���  21 45  22 45 ���
9 �er�any 210,212��4 � � ���  19 48 ���  20 48 ���  21 48  22 48 ���
�er�any 210,212��4 � ���  19 49 ���  20 49 ���  21 49  22 49 ���

10 Pyšely����4 � ���  19 51 ���  20 51 J ���  21 51  22 51 L ���
12 �ty�koly����3 � ���  19 54 ���  20 54 O ���  21 54  22 54 U ���
15 Senohraby��1��3 � ���  20 00 ���  21 00 Ž ���  22 00  23 00 Ž ���
17 Mirošovice u Prahy��2 � ���  20 03 ���  21 03 E ���  22 03  23 03 N ���
20 Mnichovice��2 � ���  20 08 ���  21 08 ���  22 08  23 08 I ���
23 Stran�ice��1��1 � ���  20 14 ���  21 14 P ���  22 14  23 14 C ���
26 Sv�tice����1 � ���  20 18 ���  21 18 L ���  22 18  23 18 E ���
29 �í�any��1��1 � ���  20 22 ���  21 22 E ���  22 22  23 22 ���
32 Praha-Kolovraty����0 � ���  20 26 ���  21 26 � ���  22 26  23 26 ���
35 Praha-Uh�ín�ves��0 � ���  20 29 ���  21 29 N ���  22 29  23 29 ���
37 Praha-Horní M�cholupy����0 � ���  20 32 ���  21 32 I ���  22 32  23 32 ���
39 Praha-Hostiva���0 � � ���  20 35 ���  21 35 K ���  22 35  23 35 �23 45
43 Praha-Strašnice zastávka��0 � � ���  20 40 ���  21 40 ���  22 40  23 40 ���
46 Praha-Vršovice�� 210��P ���� � 19 48  20 44 20 48  21 44 21 49  22 44  23 44 23 52

Praha-Vršovice 210��P ���� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
49 Praha hl.n.����P ���� � 19 53  20 49 20 53  21 49 21 55  22 49  23 49 23 57
53 Praha-Smíchov 171,173��122��0 �          

 Do stanice 

� dopravce KŽC Doprava, s.r.o.; prodej jízdenek zajišt�n ve 
vlaku dle tarifu dopravce. Podrobnosti o tarifu na 
www.kzc.cz��

� vlak R 632 zastavuje ve stanici �er�any pouze v �
�� jede v � a ��
�� jede v � a ��
�� jede 12., 19., 26.VII., 2., 9., 16.VIII. 
�� jede 16.VIII. 
�� viz trat� 011,070,231 
� ve stanici není zaru�en p�estup, je-li mezi p�íjezdem a 

odjezdem vlak� interval v Praze-Vršovicích kratší než 4 
minuty, v Praze hl.n. 8 minut�

�1 v � a �
� historický vlak, globální cena 

Souhrn zm�n v trati  Benešov u Prahy – Praha: 
Vlaky Os 9108, 9112, 9116, 9130, 9138, 9142 a 9146 budou výchozí ze stanici �er�any, vlak Os 9134 bude v �
výchozí ze stanici �er�any. Vlaky R 630, 634, 640, 642, 644, 646 a v � vlak R 632 bude zastavovat ve stanici 
�er�any.


