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mníšecká stopa v zemi helvétského kříže

Zpravodaj
městečka pod skalkou

Na konci listopadu skončí ve švýcar-
ském Laussane výstava děl Anny 
Zemánkové. Tato významná před-

stavitelka art brut, jejíž obrazy jsou známé 
po celém světě, v Mníšku pod Brdy prožila 
poslední léta svého života a dodnes tady žijí 
i její příbuzní. Vnučka, Terezie Zemánková, 
kurátorka její výstavy v Collection de l´art 
brut, na svoji babičku Annu Zemánkovou 
vzpomínala ve stejnojmenné monografii:

Pamatuji si na všudypřítomnou záplavu květin. 
Kromě těch živých, na okenních parapetech či 
v závěsných plastových květináčích, stály na 
nejrůznějších místech v bytě vázy bez vody se 
zaprášenými látkovými květinami s umělými 
kapkami rosy na okvětních lístcích. Babička 
Anna je měla ráda, protože na rozdíl od živých 
nikdy nezvadly. Květiny byly také na vzorech 
záclon, koberců, přehozů, deček i babiččiných 
šatů, ale především na jejích obrázcích rozvě-
šených na zdech. Obměňovala je ráda a často 
– v podstatě tak pravidelně pořádala sama pro 
sebe, pro kanárka Mancínka a pro svoji rodinu 
výstavu svých čerstvých děl.

Také si pamatuji na keramickou perníkovou 
chaloupku, ze které po zmáčknutí knoflíku 
na šňůře vedoucí z okénka zazněl projev pre-
zidenta k Prvnímu máji. Táta mi vyprávěl, že 
dříve mívali doma polštáře, které, když jste se  
o ně opřeli, začaly znenadání vyhrávat de-
chovku. Babička milovala podobná překvape-
ní – sama zašívala malé tranzistoráky do útrob 
různých předmětů a co hůř, do některých ob-
čas i vlastnoručně zapojovala elektřinu.

Nás, svoje vnoučata, babička milovala vášnivě 
a živočišně. Spíše než hrám dávala přednost 
mazlení – dotek, teplo, vůně, to bylo to, co 
potřebovala a co nabízela. I když své robustní 
tělo v květované šatové zástěře kolébala po 
bytě na oteklých nohou v rozepnutých kost-
kovaných papučích už jen obtížně, za pomoci 
hůlky a později berlí, vítala nás vždy nadšeně, 
mocným přivinutím na mohutná ňadra, na 
kterých ulpěly drobky ze svačiny, a drtivými 
polibky vždy trochu mastnými rty. Její bílé 
vlasy vyklouzávaly ze sponek a šimraly nás na 
tvářích.

Dodnes se mi vybavuje trochu drsné pohla-
zení jejími prsty ztvrdlými od lepidla, s jehož 
pomocí den co den vytvářela své saténové 
koláže. Navzdory náruživé pozornosti, kterou 
nás babička zahrnovala, si dnes myslím, že 
když jsme odcházeli, tak už se těšila, až bude 
zase sama ve svém pohádkovém království, 
které si na sklonku života vybudovala. 

Po amputaci druhé nohy prožila babička své 
poslední roky v domově pro seniory v Mníšku 
pod Brdy, odkud ji synové za hezkého počasí 
vynášeli na kolečkovém křesle ven na zahra-
du k rybníku. I zde neustále tvořila – do svých 
posledních dní lepila na desce položené na 
stehnech drobné koláže z ústřižků saténu  
a papíru. V jejím zmoženém těle sídlil vyrov-
naný duch, nikdy se nelitovala, nikdy si nestě-
žovala. Babička Anna zemřela, když mi bylo 
jedenáct let.

O tvorbě Anny Zemánkové se více  
dočtete na str. 16 a 17

Podzim ve Fabiánku
str. 11

Uškodí Pavilon přírodě?
str. 6–7

Méně hluku z dálnice
str. 5

Rozhovor s veterinářkou
str. 13

Anna Zemánková na fotografii z rodinného archivu Terezie Zemánkové
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Zprávy z radnice

rm č. 86 dne 20. 9. 2017
l  Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi společností Správa řeme-

sel s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy na opravu kapliček Křížové cesty  
v Barokním areálu Skalka. 

l  Souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Oprava části střechy Domova pro seniory Pod Skalkou, Mní-
šek pod Brdy“ a pověřuje starostu města podpisem výzvy.

l  Souhlasí s rekonstrukcí katru na ul. Lhotecká ve směru do Stříbrné 
Lhoty a vyčištění příkopu, kterou provede firma František Keyř.  

l  Souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky a s připojením 
pozemku č. parc. 1170 a 1171, k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní  
a kanalizační řad za podmínky uvedení pozemku č. parc. 2910/2, k. ú. 
Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního 
stavu.

l  Souhlasí s Výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Vypracování pasportu vodovodní a kanalizační sítě města 
Mníšek pod Brdy“.

l  Bere na vědomí žádost okresního soudu o návrhy na volbu přísedí-
cích a pověřuje tajemnici zveřejněním výzvy občanům.

l  Bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro životní prostředí Mníšek 
pod Brdy ze dne 13. 9. 2017.

l  Pověřuje starostu města zadáním nové hlukové studie lokality u Pa-
vilonu. K výběru dodavatele budou přizváni pan Milan Olšák a pan 
Eduard Navara. Tuto studii město doplní k projektové dokumentaci.

l  Pověřuje starostu města zajištěním projektu ochrany, zejména č. p. 
588, 589 a 590 a dalších, proti dešťové vodě. O toto opatření bude 
doplněna projektová dokumentace projektu Pavilon. Opatření 
bude provedeno před výstavbou Pavilonu.

rm č. 87 dne 11. 10. 2017
l  Bere na vědomí pověření členů KV k provedení kontroly v Domově 

pro seniory Pod Skalkou. RM upozorňuje předsedu KV, aby rozsah 
kontrolní činnosti byl v souladu se zákonem o obcích.

l  Ztotožňuje se s vyjádřeními města Mníšek pod Brdy ze dne  
11. 9. 2017 a 25. 9. 2017 k řízení o návrhu na zrušení opatření obec-
né povahy č. 1/2016 – územní opatření o stavební uzávěře ze dne 
16.11.2016, která již Krajský soud v Praze ke sp. zn. 50A 11/2017  
obdržel, a plně se na ně odkazuje. 

l  Souhlasí s udělením licence na provozování veřejné linkové osobní 
městské autobusové dopravy pro linku 291447 Mníšek pod Brdy, 
náměstí-Mníšek pod Brdy, žel.st.–Mníšek pod Brdy, OPS Magdaléna, 
dopravce Martin Uher, spol. s r.o.

l  Souhlasí s vypsáním záměru na pronájem bytu č. 5 v ul. Skalecká č.p. 
519 formou výběrového řízení na dobu neurčitou obálkovou meto-
dou, nejvyšší nabídce. Jedná se o byt 1+1 o celkové ploše 29,2 m2.

l  Souhlasí s nákupem pozemku parc.č 2507/15 o výměře 297 m2 v k.ú. 
Mníšek pod Brdy – do majetku města za celkovou dohodnutou kupní 
cenu 14.850,- Kč.

l  Souhlasí s nabídkou pozemku a doporučuje věc k projednání do ZM.
l  Jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek na veřej-

nou zakázku malého rozsahu „Tréninkové fotbalové hřiště pro mlá-
dež“: Pavla Duchoňová, Eva Mesteková, Petr Digrin, Jaroslav Vyskočil 
a Josef Petráň. 

l  Vybírá v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Mníšek pod 
Brdy – rekonstrukce příjezdové cesty k zámku“ cenovou nabídku 
společnosti INVESSALES, spol. s r.o. Pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o dílo mezi společností INVESSALES,spol. s r.o. a Městem 
Mníšek pod Brdy.

l  Vybírá v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava stře-
chy zdravotního střediska pro dospělé v Mníšku“ cenovou nabídku 
společnosti AAA Střechy a Stavby s.r.o.

l  Bere na vědomí výsledky studie Rozšíření modulové stavby kontej-
nerových tříd ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod Brdy.

l  Souhlasí se záměrem nákupu pozemku č. parc. 2922/1 o výměře  
6721 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy do majetku města a doporučuje 
OSMI další jednání s Českými drahami a.s. o prodejní ceně

(Usnesení v kompletním znění jsou na www.mnisek.cz)

Sociální pracovník je vám plně  
k dispozici na městském úřadu 
Odbor vnitřních věcí by vás rád  
informoval, že na Městském úřadě  
v Mníšku pod Brdy vznikla od září 
2017 nová pozice: sociální pracov-
ník. Na sociálního pracovníka Luká-
še Říhu se můžete obracet ohledně 
informací a poradenství pro rodiny 
s dětmi, seniory, nezaměstnané, 
ale i další skupiny, které se dostaly 
do tíživé životní situace a mohly by 
potřebovat jeho služby. 
Najdete ho v přízemí městské-
ho úřadu v kanceláři č.12, telefon  
318 541 910 nebo 739 735 447, 
email: lukas.riha@mnisek.cz.
V případě potřeby je možné do-
mluvit návštěvu u vás doma, zvláš-
tě pro obtížně pohybující se osoby. 
Pomůžeme vám s vyřízením dávek 
Státní sociální podpory, domluví-
me Pečovatelskou službu, prove-
deme systémem Hmotné nouze.
Rádi bychom touto cestou poděkovali optice a ordinaci v Řevnicích 
Ophtalea s.r.o. za vstřícný postoj a spolupráci při zajištění nezbytné op-
tické pomůcky pro sociálně slabého a prakticky slepého mníšeckého 
občana. 

Jak volili Mníšečtí, Rymaňští  
a Lhotečtí do Poslanecké sněmovny
Data Českého statistického úřadu ukazují, že volební účast v Mníšku 
pod Brdy byla 68, 09 %. Mníšečtí, Rymaňští a Lhotečtí vyslali do po-
slanecké sněmovny následující strany:
ANO 2011 23, 69 %
ODS 16, 87 %
Česká pirátská strana 16, 08 % 
TOP 09 9, 15 %
STAN 5, 95 %
SPD Tomia Okamury 5, 71 %
Nejblíže 5% hranici se přiblížily strany:
KSČM 4, 44 %
KDU-ČSL 4, 37 %

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA výběr z usnesení 

řevnice
oční optika a  ordinace

Herrmannova 120
řevnice 252 30

Tel.: 607 030 090
www.radotinocni.cz

Ophtalea s.r.o.

Napsali jste nám…
Velký dík patří Městskému úřadu Mníšek pod Brdy za krásné uspořá-
dání naší zlaté svatby v nádherném areálu Skalka. Především naše po-
děkování patří oddávající Evě Jarolímkové, matrikářce Miluši Balíkové  
a Lence Hršelové za velmi důstojný průběh obřadu. 

Srdečně děkujeme, manželé Vaňkovi
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v ranní špičce se 320 sveze víc lidí
Město nasadilo nový kloubový autobus na místo původního krátkého 
na ranní lince 320 z Rymaně a Mníšku do Prahy. Kvůli tomu, že dosud 
jezdil bus se zhruba padesátkou míst k sezení, se lidé většinou už od 
zastávky Bučina museli mačkat v uličce.
„Přibližně před rokem se podařilo posílit některé spoje z Rymaně  
a zpět, především ty večerní. Dalším krokem je právě náhrada krátkých 
autobusů za dlouhé, především na ranních spojích do Prahy. „První  
z výměn se týká spoje v 6:18, následovat ale budou postupně i další,“ 
uvádí starosta Petr Digrin v souvislosti se zvýšením kapacity ranního 
spoje z Rymaně přes Mníšek, Bučinu na Smíchovské nádraží. 

Město Mníšek pod Brdy plánovalo nasazení kloubových autobusů na 
ranních linkách č. 320 do Prahy už delší dobu. Hlavní překážkou ale byla 
špatná průjezdnost „dlouhého autobusu“ ulicí kolem autoservisu pana 
Libovického u autobusové zastávky. Tento problém se však nakonec  
podařilo odstranit, a tak od pondělí 23.10.2017 začal na velmi vytíže-
ném ranním spoji z Rymaně jezdit dlouhý autobus o kapacitě zhruba 
160 míst společnosti Martin Uher. 

mh

Další ulice mají asfaltový povrch
V rozpočtu města se našla rezerva na řešení dalších problematických 
úseků některých ulic. Nový asfaltový povrch pokryl část silnice podél 
Hladového vrchu a vedoucí technického úseku města Jaroslav Vyskočil 
věří, že v příštím roce na jaře dojde i na zhruba sedm překopů v tomto 
místě. 
Kromě toho se na základě stížností lidí podařilo vyřešit i některé drob-
nější úseky ulic, to se týká například ulice Dobříšské u autobusové  
zastávky Nad Špejcharem, kde autobusy Martin Uher měly problém 
při výjezdu, a také ulice Na Madlenkách, který před rodinnými domy 
také nově pokryl asfalt. Vše se podařilo i díky dobré spolupráci města  
s firmou Asfalt Šťastný, jak zmínil vedoucí technického úseku města.

mh

Nová pietní skříňka 
K umístění smutečního parte slou-
ží nově pietní skříňka v Nádražní 
ulici před prodejnou Albert. Klíče 
od pietní skříňky jsou k vyzvednutí 
na infopokladně přímo v prodejně 
Albert.

Slovo starosty
Místo Pavilonu mohl stát bytový dům
Vážení Mníšečtí, Rymanští a Lhotečtí,
Nejdříve bych rád poděkoval těm z vás, kteří jste si udě-
lali čas a přišli jste k volebním urnám.  Účast se při-
blížila k sedmdesáti procentům, což svědčí o tom, 
že vám není lhostejné, kam bude naše země smě-
řovat v příštích letech. Stejně jako volební účast, 
která byla podstatně vyšší než v jiných částech naší 
republiky, lišili jsme se výrazně i způsobem volby. I u nás zvítězilo 
ANO s 24 procenty, ale ostatní hlasy dostaly spíše pravicové strany: 
ODS, Piráti, TOP 09 a STAN. 
Populista Okamura u nás skončil hluboko pod celostátním průmě-
rem. Osobně vám děkuji, že jste se nebáli hodit hlas sdružení STAN, 
jehož kandidátku jsem také podporoval, i když mnohá média strašila, 
že se STAN do sněmovny nedostane a váš hlas propadne.  Ještě jed-
nou děkuji za důvěru a můžu vás ubezpečit, že lidé, kteří se za STAN 
do sněmovny dostali, jsou pracovití, rozumní a velmi zodpovědní. 
V posledních dnech na internetu proběhla další debata k tématu 
stavby Pavilonu. V tomto čísle má projekt opět prostor. Jedna věc by 
ale měla znovu zaznít, neboť se na ní zjevně často zapomíná:
Šedesátimilionová dotace, kterou se mi podařilo získat v roce 2014, 
nejde použít na stavbu úplně nové, jiné školy někde za městem. 
Dotaci jde využít jen a pouze na rozšíření školy už existující. Varian-
ta stavby nové školy není a nikdy nebyla možná. Nebylo by ji totiž  
z čeho zaplatit. 
A ještě jedna důležitá věc, kolem které se pěkně mlží. Pozemek na 
novém sídlišti před školou, kde má Pavilon stát, město koupilo před 
několika lety od developera za přibližně čtyři milióny korun.  Nikdy 
předtím ho nevlastnilo. Bylo složité ho získat, stálo nás to hodně úsilí 
a práce. Developer chtěl na pozemku u bytovek a před školou posta-
vit velký bytový dům s padesáti byty. Kdybychom pozemek nevykou-
pili pro školu, dům by tam už dnes zcela jistě stál.
Přeji vám hezké dny a hodně radosti z každodenních drobností.

Petr Digrin, starosta

ZpraVodaJ mĚstEČKa pod sKalKoU č. 267 (vychází 3. listopadu 2017)
měsíčník, vydává město mníšek pod Brdy se sídlem městský úřad mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 mníšek pod Brdy, IČ 00242748, tel. 318 541 911, e-mail: mesto@mnisek.cz. 

Příspěvky jsou přijímány průběžně na adrese zpravodaj@mnisek.cz, inzerce na adrese inzerce@mnisek.cz, poštou nebo osobně na výše uvedené adrese. 
Uzávěrka dalšího vydání (č. 268) je v pondělí 13. listopadu 2017 v 18 hodin.

Termíny dalších uzávěrek jsou zveřejněny na webu www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj, kde je též k dispozici elektronické vydání Zpravodaje. 
Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 2 200 znaků včetně mezer, které splňují Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků (k přečtení na www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj),  

a fotografie v rozlišení minimálně 300 dpi. Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané texty se nevracejí. Za obsah textů odpovídají jejich autoři. Není-li uvedeno jinak, autory fotografií jsou autoři textů.
Inzerce musí být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, úplné fakturační údaje – název a sídlo firmy, IČ, DIČ). 

Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno. 
Redakční rada: michal Strnad (předseda), Ing. Jana Digrinová, mgr. Lukáš Nádvorník, Filip Saiver, mgr. michaela Škultéty 

Redakční příprava: mgr. martina Hrdličková. Grafické zpracování: Kateřina Fekoňová.
Náklad 3 000 ks. Zdarma. Tisk: Tiskárna mníšek, s. r. o., Rymaňská 210, mníšek pod Brdy. Evidenční číslo periodického tisku mK E 12576.

Zástupci města, starosta Petr Digrin a místostarostka Daniela Páterová 
uctili státní svátek 28. října položením věnce k památníku obětem obou 
světových válek.
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Nový návrh územního plánu Mníšku pod Brdy 
se ve své vizi rozvoje města opírá o demogra-
fickou prognózu počítající s tím, že v průběhu 
následujících 10-15 let se zvýší počet obyvatel 
města o zhruba dvanáct set, tedy z dnešních 
pěti a půl tisíc na šest tisíc sedm set. Jeho zpra-
covatelé proto počítají s 416 novými bytový-
mi jednotkami (v podobě bytů a rodinných 
domů) a vedle ploch pro bydlení řeší i plochy 
pro sport, rekreaci, komerční využití, ale i pro 
krajinu.
Nejdůležitější změny, se kterými návrh počítá 
a které tým zpracovatelů návrhu při projedná-
ní s veřejností představili, se týkají východní 
části města, kde jsou plánované nejen obytné 
plochy, ale i místa pro průmyslové a komerč-
ní využití. V jižní části města plán počítá s do-
končením lokality Eden a lokality na Šibenci. 
Ve Stříbrné Lhotě pak s rozvojem hlavně jižní 
části, a to rozšířením občanské vybavenosti, 
plochami pro sport a rekreaci. V oblasti Ryma-
ně se plánuje větší kompaktnost celé lokality.

Vlastníci se nechtějí nechat omezovat 
V diskuzi někteří občané dali vědět, že mají 
obavy z rozšíření těžké výroby, kterému by 
nový územní plán mohl otevřít dveře. Znač-
nou část ústně formulovaných námitek dále 
vznesli majitelé chat, jež podle prezentované-

ho návrhu nebudou smět přestavět na rodin-
né domky, protože stojí na menších pozem-
cích, než návrh stanovuje.
Diskusi vzbudila také možnost plánování sta-
veb ve veřejném zájmu zčásti na soukromých 
pozemcích v případě, kdy město nemá dosta-
tek vlastních ploch k tomu, aby plnilo svoje 
zákonné funkce. S takovou námitkou se ozval 
například majitel pozemku, přes který by měl 
vést podjezd k Základní škole Komenského. 
V oblasti Stříbrné Lhoty na tento problém lidé 
upozornili námitkou proti navržené komuni-
kaci, která má řešit dopravní obslužnost, ale 
zčásti po soukromých pozemcích. Na podob-
nou věc poukázali občané i v souvislosti se za-
mýšlenou cyklotrasou na Kytín. A v obdobném 
duchu vstoupili do diskuse i obyvatelé Ryma-

Územní plán města lidi zajímá
Ukázalo se to i v rámci veřejného projednání návrhu územní plánu. Občané měli možnost 
ptát se jeho zpracovatelů a formulovat své námitky k předloženému návrhu. Nejbouřlivěj-
ší byla vystoupení některých přítomných obyvatel z lokality Štítek. Lhůta k podání námi-
tek k tomuto návrhu skončila 24. října. 

ně, kteří měli výhrady k rozšíření některých 
komunikací na úkor jejich zahrad proto, aby 
někdy v budoucnu kapacitně vyhovovaly plá-
nované výstavbě rodinných domků. Ptali se 
také na to, jak budou ochráněny zájmy vlast-
níků v sousedství plochy, která má být využita 
pro sportoviště.

Štítek k bydlení nebo jen k rekreaci?
Jako palčivé téma se v diskusi ukázalo řešení 
lokality Štítek. Návrh územního plánu počítá 
sice se zrušením stávající stavební uzávěry, 
ale umožní zde stavět pouze stavby určené  
k rekreaci. Vlastníci se ale nechali slyšet, že 
tady chtějí mít nemovitosti k trvalému bydle-
ní. Po bouřlivé diskusi vznikla dohoda, že se 
město v kolegiu se svojí komisí pro územní 
plán a rozvoj sejde s vlastníky z této lokality 
ke vzájemnému jednání.
Zastupitel Pavel Jeřábek zde oznámil, že po-
kud sežene potřebných 200 podpisů od svých 
spoluobčanů, rád by se ujal role veřejného 
zástupce, která by umožnila podávat věcné 
námitky, na nichž se shodnou, i lidem, kteří  
v Mníšku nevlastní nemovitosti dotčené návr-
hem územního plánu.

Martina Hrdličková

Občané přišli diskutovat se zpracovateli návrhu do kulturního střediska

 Návrh územního plánu počítá s nárůstem počtu obyvatel Mníšku pod Brdy na 6 700

Plány na územní rozvoj města občany zajímají

Proces územního plánování, který začíná 
odsouhlasením záměru zastupitelů pořídit 
nový územní plán, je složitý. Veřejnost měla 
možnost do něj vstoupit podáním svých 
připomínek už v průběhu dvouměsíční 
lhůty, která běžela od okamžiku zveřejnění 
dokumentace na přelomu roku 2014/2015. 
Tehdy se jich sešly zhruba tři stovky pro-
střednictvím přibližně sedmdesáti podání. 
Podstatné úpravy, které lidé navrhli v rámci 
sedmidenní lhůty po veřejném projednání 
ze dne 17. října, zpracovatelé do návrhu 
územního plánu opět zanesou a projed-
nají s občany na budoucím veřejném pro-
jednání. Na místě byl k dispozici formulář 
k  podání námitek (ten je v současné době 
i na webu města), které mohli vznést maji-
telé i v případě, že se netýkají sousedního 
pozemku.
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Zprávy z radnice

Město dlouhodobě připravuje val v místech, 
kde naváže na stávající protihlukovou stěnu 
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a protihlukový 
val lokality Eden. „Naše stavba protihlukového 
valu by je měla doplnit a město ji v současné 
době stavebně projednává,“ uvádí starosta 
Petr Digrin s tím, že realizace proběhne ve 
dvou etapách, první z nich přijde na řadu už 
na jaře.
Pak by měl následovat další krok v podobě 
valu, který naváže na stávající protihlukovou 
stěnu ŘSD. Město se stavbou počítá do dvou 
let, projektové řešení se však bude podle sta-
rosty zásadně měnit podle toho, na čem se 
radnice domluví s vlastníky pozemků. „Nový 
val by ze dvou třetin měl totiž stát na cizích 
pozemcích, takže v současnosti vyjednáváme 
s jejich vlastníky o podmínkách, za kterých by 
s jeho stavbou souhlasili,“ vysvětluje starosta.

otázky jsou nad protihlukovou stěnou 
Zastupitel Pavel Jeřábek upozorňuje, že je 
nutné, aby město lidem žijícím podél přístu-
pových tras k místu stavby valů v dostatečném 
předstihu řeklo, že budou zatíženi dopravou 
zeminy na stavbu valu. „Aby se včas vyjednala 

pravidla dopravy a nedocházelo k pozdějším 
sporům,“ vysvětluje zastupitel. 

Třetí etapa je nejsložitější a zahrnuje dosud 
nekrytý úsek mezi valem ŘSD a valem deve-
lopera zástavby Eden, který se táhne kolem 
hřbitova. Úzký pozemek patří ŘSD a do úvahy 
tak připadá  pouze stavba protihlukové stěny. 
Do té se však správci dálnice nechce, vyhod-
notil si, že hluková zátěž tady není nadměrná, 
protože v blízkosti nejsou rodinné domy, zá-
kladní škola je zhruba tři sta metrů od dálnice  
a hygienické požadavky jsou tedy mírnější. 
„My si však myslíme, že tím nekrytým mís-
tem hluk do města jde, a proto je třeba i ten-
to úsek řešit,“ míní starosta. Podle jeho slov 
vedení města uvažuje  zeptat se občanů na-
příklad prostřednictvím podpisové akce, zda 
protihlukovou stěnu i v tomto místě chtějí.

Pokud pak v návaznosti na to osloví krajskou 
hygienickou stanici o přeměření hlukové zátě-
že, může být  vývoj následující: v případě, že 
naměřené hodnoty přesáhnou povolené limi-
ty, postaví protihlukovou stěnu na své náklady 
ŘSD. V případě, že se však hluková zátěž vejde 
do stanovených norem, ale město i přesto 

U dálnice vyrostou další odhlučňovací prvky
Město chce prodloužit stávající protihlukový val podél Strakonické a snížit hlukovou zátěž  
v oblasti nového sídliště, školy, lokality Eden a ulice Komenského.  Problém hluku občany 
v Mníšku hodně trápí. Ne náhodou hlasovalo nejvíc lidí v participativním rozpočtu právě 
pro další protihluková opatření podél dálnice D4 směrem na Strakonice.

bude stěnu v tomto úseku chtít, bude její rea-
lizace zcela v režii města za splnění náročných 
podmínek správce dálnice.
Podle slov Pavly Duchoňové, vedoucí odboru 
správy majetku a investic, která se na začátku 
října zúčastnila jednání zástupců města a ŘSD, 
by správce dálnice požadoval například úpra-
vu jízdního pruhu a odvodnění. „Kromě toho 
by město mělo financovat údržbu stěny a její 
likvidaci v době, až skončí za zhruba třicet let 
její životnost,“ upřesňuje. 
V každém případě se reálný odhad stavby pro-
tihlukové stěny pohybuje v rozmezí 3 až 6 let.

město řeší hluk dlouhodobě
Zastupitel Roman Procházka považuje stavbu 
za potřebnou, není si ale jistý, zda je město 
na komplikace kolem její stavby připraveno. 
„Bylo by dobré, kdyby existovala možnost 
spolufinancování z části z evropských fondů  
a z části ze strany ŘSD, byť i s podílem města,“ 
uvádí. 
Rovněž zastupitelka Magdalena Davis se do-
mnívá, že protihluková opatření u dálnice D4 
jsou na místě, protože nadměrný hluk může 
mít negativní dopad na obyvatele, kteří v její 
blízkosti žijí. „Předpokládám, že valy i stěna 
budou vyprojektovány dle příslušných směr-
nic tak, aby nedocházelo k nežádoucím odra-
zům a následnému násobení hluku, které bylo 
prokázáno například u některých protihluko-
vých stěn v blízkosti železnic,“ zmiňuje.
Zastupitelka Šárka Slavíková Klímová pova-
žuje za správné, aby se město staralo o kva-
litu bydlení občanů. „Protihluková opatření  
k tomu patří. Jsem ráda, že vedení reagovalo  
i na vyjádření občanů, kteří protihluko-
vé opatření podpořili v hlasování,“ dodává  
k tomu tato zastupitelka.

Martina Hrdličková

město usiluje o řešení hlukové zátěže dlouhodobě. 
Před několika lety se mu po zhruba pětiletém úsilí 
podařilo prosadit, aby stát prostřednictvím ŘSD 
postavil za necelých 20 miliónů odhlučňovací stěnu  
v úseku staré zástavby od Penny marketu. Obyvatele 
mníšku problematika hluku z provozu na dálnici ve 
směru na Strakonice trápí. Ne náhodou v rámci par-
ticipativního rozpočtu města občané podali návrh 
na protihlukovou stěnu. Tento plán následně získal  
41 % hlasů a stal se tak projektem, který s velkým od-
stupem od ostatních návrhů získal největší počet hlasů.

Pohled na úsek mezi hřbitovem a valem před Edenem
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H luk, prach a imise dopadnou při  
stavbě Pavilonu na zdraví lidí  
a zvýšená spotřeba léčiv se pro-

mítne do ekosystému planety Země, píše 
se v jedné z 54 námitek, které uplatnili 
při místním šetření Lenka a Pavel Jeřáb-
kovi. Své námitky podal i spolek Otevře-
né informace a jako účastník spojeného 
stavebního a územního řízení Eduard 
Navara. Zatímco pan Navara splnil svůj 
slib a podal námitky, na jejichž řešení se 
domluvil s vedením města, Pavel Jeřábek 
bez ohledu na dohodu sepsal dvaatřicet 
stran námitek s jediným cílem: stavbu 
za každou cenu zastavit. K tomu směřují  
i námitky pana Jírovského.

Místní šetření Stavebního úřadu v Jílovém  
u Prahy, předcházející vydání stavebního 
povolení v rámci spojeného o územního  
a stavebního řízení se konalo 3. října. Spo-
lek Otevřené informace v této fázi řízení  
k Pavilonu podal námitku proti samotnému 
zahájení celého tohoto řízení a navrhuje ho 
stopnout. 

Zbyněk Jirovský za tento spolek argumentuje 
tím, že stavba není v souladu s platným územ-
ním plánem, protože se jedná o multifunkční  
a nikoli ryze školní budovu, s jakou počítá 
plán. „Ani jeden z textů územního plánu ne-
uvádí mimoškolní aktivity. Základní škola má 
sloužit pro vzdělávání, nikoli pro mimoškolní 
aktivity,“ píše ke skutečnosti, že součástí Pa-
vilonu má být i komunitní centrum a sál pro 
kulturní akce města. 
V dalších námitkách, jako jsou výhrady k ener-
getické náročnosti budovy, údajně nedosta-
tečně zajištěné bezpečnosti dětí, ke zvýšení 
hluku, prachu a dopravní zátěže v okolí a také 
v požadavku na „zelenou“ střechu se Otevře-
né informace shodují s dalším podavatelem 
námitek, spolkem Základní článek Hnutí Bron-
tosaurus Kandík, reprezentovaným Lenkou  
a Pavlem Jeřábkovými. 

Zajistěte soudní výklad rozhodnutí 
zastupitelů
Oba subjekty rovněž namítají, že zastupitelé 
na svém listopadovém jednání před dvěma 
roky schválili pouze záměr výstavby Pavilonu 
a nikoli realizaci stavby. Kandík dokonce žádá, 
aby ještě před vydáním stavebního povolení 
byl „zajištěn soudní výklad toho, zda zastupi-
telé 11. 11. 2015 rozhodli o stavbě Pavilonu 
nebo jen o zpracování technické dokumen-
tace…, aby se předešlo pozdějším soudům  
a dalším řízením, která by mohla vést i k vráce-
ní dotace pro její špatné použití.“
Eduard Navara, účastník spojeného územního 
a stavebního řízení požaduje, jak avizoval už 
na veřejné besedě k Pavilonu, do dokumenta-

ce doplnit určení tras pohybu těžké stavební 
techniky a také stanovení její maximální povo-
lené rychlosti. Další jeho námitka je namířena 
proti tomu, že se podle jeho názoru liší jed-
notlivá paré projektové dokumentace včetně 
technických zpráv a požaduje jejich sjednoce-
ní. Podanými námitkami pan Navara splnil to, 
co avizoval v souvislosti s podpisem pod me-
morandum, které vzniklo po zmíněné besedě 
zástupců města a veřejnosti k Pavilonu. 

„Lze předpokládat přímý dopad 
na ekosystémy planety Země“

Podané námitky Kandíku se jako celek dají 
strukturovat do dvou hlavních linií, a ty kopí-
rují základní problémy, které jejich předkla-
datelé s dokumentací k Pavilonu mají: podle 
jejich názoru nedbá dostatečně na ochranu 
životního prostředí a obsahuje řadu formál-
ních a faktických nepřesností či chyb, které 
jejich pohledem podrývají důvěru mezi měs-
tem a veřejností. Oboje, jak uvádějí, může mít 
negativní dopad na zdraví občanů, a proto je 
vyřešení námitek ve veřejném zájmu.
Jeřábkovi shromáždili námitek čtyřiapadesát 
na dvaatřiceti stranách a říkají: Pavilon bude 
obtěžovat nejen své okolí, ale i celou planetu 
Zemi, a to nejen v průběhu vlastní stavby, ale 
i potom. Dokonce bude mít negativní vliv na 
zdraví nejen samotných žáků, ale i lidí v sou-
sedství. „Lze předpokládat zvýšení spotřeby 
léčiv, respektive přímého dopadu na ekosys-
témy planety Země výrobou a likvidací léčiv, 
včetně jejich pronikání do prostředí vyplavo-
váním z těl pacientů,“ stojí mimo jiné v textu.

JaK to VidÍ mĚsto
daniela páterová, místostarostka
Dokážu pochopit, že zkapacitnění Zá-
kladní školy Komenského 420 stavbou 
Pavilonu nemusí zajímat všechny oby-
vatele Mníšku, a ne všichni obyvatelé 
města jsou přející, když se profit netýká 
zrovna jich samotných. Neznám projekt, 
se kterým by souhlasili všichni obyvatelé 
dotčeného města. Přesto se mnoho po-
dobných projektů v mnohých městech 
realizuje.  
Oceňuji ty, kteří přesto, že mají k projektu 
výhrady, dokáží komunikovat, stanovit si 
reálné podmínky a požadavky a při jejich 
splnění projekt dále neblokovat. Děkuji 
pane Navaro a pane Olšáku, že přesto, 
že nejste jako obyvatelé okolních domů  
v lehké situaci, dokážete komunikovat  
o reálných požadavcích a držíte slovo.
Čemu však nerozumím, je masivní připo-
mínkování a kladení si nereálných poža-
davků ze strany Základního článku Hnutí 
Brontosaurus Kandík, zastoupeného Pav-
lem Jeřábkem a Lenkou Jeřábkovou. Ne-
jedná se o komunikaci, která má vést ke 
společné domluvě, jak pan Jeřábek často 
zmiňuje. Jde o prosté blokování projektu 
z důvodů z velké části nepochopitelných 
a nesouvisejících s projektem. Doporu-
čuji všem, kdo se o projekt zajímají, aby 
si tyto připomínky přečetli a udělali si tak 
svůj vlastní názor.
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JaK ŠEl Čas
O tom, že mnoho desítek stran plných 
námitek připravuje do místního šetření  
3. října, mluvil Pavel Jeřábek, zastupitel  
a statutární zástupce Kandíku, na besedě  
s veřejností k tématu Pavilonu. Ta proběh-
la v návaznosti na petici za tuto stavbu, 
která má řešit zoufalý nedostatek prostor 
pro žáky Základní školy Komenského 420  
a pro kulturní a společenské akce města. 
Na petici se do současnosti sešlo více než 
350 podpisů. 
Řadu sporných bodů město vyřešilo po 
společném jednání zástupců vedení 
města, rodičů i oponentů projektu, které 
předcházelo místnímu šetření  k Pavilonu. 
Účastníci jednání se poté dali slyšet, že 
občané už dál stavbu Pavilonu námitkami 
blokovat nebudou. Dohodu dodržel Edu-
ard Navara.
Projekt zkapacitnění Základní školy  
Komenského 420 je jedním z největších 
projektů za posledních několik let v Mníš-
ku pod Brdy.

Titulní stránky námitek Základního článku hnutí Brontosaurus Kandík a spolku Otevřené infomace
Úplné znění námitek, jak je zveřejnil Stavební úřad v Jílovém, naleznete také na ww.zpravyzmnisku/
aktuality/projekty

Nemalý okruh námitek Kandíku se věnuje 
kulturní části Pavilonu, kde má být komunitní 
centrum. Předkladatelé například požadují, 
aby jako provozovatel této části Pavilonu bylo 
uvedeno město a aby se omezila její provozní 

doba 21. hodinou. Chtějí specifikovat pojmy 
„malé koncerty, malá divadla a malé školní 
akce“ uvedené v dokumentaci. Odůvodňují 
to „lepší občanskou společností, která bude 
vytvořena větší důvěrou mezi městem a ve-
řejností.“

„Může dojít ke zvýšení prašnosti  
a šíření bakterií, mikroorganizmů 

a parazitů“
Zaobírají se zelení a vegetací ve vnitrobloku 
Pavilonu a jeho okolí. Nechtějí například, aby 
se vydolovaná zemina ze stavby odvážela, 
ale aby se využila ve vnitrobloku mezi školou  
a bytovkami k vytvoření valů pro zlepšení 
akustických poměrů. Dožadují se zpřesnění 
toho, jak budou vysazovány dřeviny, chtějí 
rozmanité traviny, protože jinak „může dojít 
ke zvýšení prašnosti a šíření bakterií, mikro-
organizmů a parazitů.“ K zalévání navrhují 
zachycovat dešťovou vodu. Speciální ochranu 
v souvislosti s rozšiřováním parkovacích míst 
požadují pro lípu srdčitou.
Věnují se i samotnému řešení Pavilonu a na-
vrhují, aby lamely jeho pláště byly ze dřeva 
domácích stromů a nikoli z dovezeného sibiř-
ského modřínu. Ochozy na předsazené fasádě 
mají být opatřené zábradlím a Kandík se do-
volává doplnění informací, jak bude zajištěna 
bezpečnost pracovníků při stavbě ve výšce.  
„Z dokumentace jsme nevyčetli, zda na plášti 
budovy budou bezpečnostní prvky pro zajiště-
ní pracovníků ve výškách,“ píší Jeřábkovi s tím, 
že zajištění podmínek pro bezpečnou práci je 
společným veřejným zájmem. „Jak z důvodů 
ekonomických, tak z důvodů faktu, že každé 
zbytečné zranění, i smrt, má v konečném dů-
sledku i přímé dopady na surovinové zdroje, 
přírodní bohatství atd.,“ uvádějí Jeřábkovi.
Rozsáhlé prosklené plochy objektu budou mít 
podle Kandíku negativní vliv na místní vegeta-
ci, hmyz i obratlovce a můžou způsobovat dez-
orientaci a dokonce usmrcování ptactva. Navíc 
budou zdrojem nebezpečných světelných imi-
sí. Proto na ně má přijít automatické clonění, 
které „bude mít blahodárný vliv na psychickou 
pohodu lidí v okolí“, stojí v dokumentu.

slova, slova, slova...
Druhá linie námitek Kandíku se týká formálních 
nepřesností a případných chyb v dokumentaci 
nebo v postupech města. Poukazuje na ne-
správné identifikační údaje krajského úřadu  
v dokumentaci, na chybné vymezení přístupo-
vé komunikace k budoucí stavbě, „dle místních 
znalostí je to z ulice Nádražní a nikoli z ulice Ke 
škole, jak uvedeno“. Za matoucí předkladatelé 
považují termín volnočasové kroužky žáků, 
které mají probíhat v komunitní části Pavilonu, 
když se v něm mají scházet i dospělí, senioři  
a ženy v mateřském centru. 
Upozorňují na chybně uvedené sídliště pod 
Skalkou namísto označení Nové sídliště a po-
žadují v dokumentaci upravit časy příchodu 
a odchodů dětí do školy podle skutečnosti. 
Podle nich podání žádosti o vydání společné-
ho územního a stavebního rozhodnutí město 
nezveřejnilo na úřední desce, jak mu ukládá 
zákon.

Martina Hrdličková
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Nedostatek parkovacích míst 
trápí obyvatele starého sídliště
Na radnici se obrátili obyvatelé z některých 
bytovek ve Lhotecké ulici s žádostí o řeše-
ní problémů kolem parkování. Město pak 
oslovilo i lidi ze sousedních domů, zda ho 
vnímají stejně. Zamýšlelo totiž situaci na 
starém sídlišti řešit rámcově, na základě 
studie dopravního řešení na starém sídlišti.

„Velmi oceňujeme snahu města řešit parková-
ní v této lokalitě. Myslíme si ale, že vybudování 
parkovacích míst mezi bytovými domy neřeší 
problémy, které zde jsou,“ napsali manželé Vi-
táskovi ze Lhotecké ulice starostovi Petru Di-
grinovi v dopise, kde upozornili na to, že v této 
lokalitě je problém s parkováním. 
Ten je podle nich způsobený tím, že mnozí ná-
vštěvníci Esmarinu nebo akcí na fotbalovém 
hřišti nerespektují zákaz zastavení a parkují u 
chodníku ve směru na Stříbrnou Lhotu nebo 
nejlépe hned před vchodem, pár metrů od 
křižovatky a zatáčky z ulice Řevnická, a to je 
nebezpečné i pro projíždějící auta. Situace je 
podle nich ještě horší v době konání akcí na 
fotbalovém hřišti, a to ve směru ke křižovat-
ce se Skaleckou. „Řidiči parkují dokonce i na 

trávě mezi vydlážděnými parkovacími místy,  
v křižovatkách a na autobusových zastávkách,“ 
popisují Vitáskovi. 
Podle Milana Kotouče, velitele městské poli-
cie, jeho muži o tomto problému vědí, zhruba 
před čtvrt rokem tady kontrolovali dodržování 
zákazu zastavení i několikrát denně.  „V součas-
né době vyhodnocujeme situaci jako klidnější 
a kontrolujeme ji zhruba obden. Pokud jde  
o zmíněné komplikace při fotbalových akcích, 
chceme vyvolat jednání s vedením fotbalo-
vého klubu a vyzvat ho k součinnosti s jeho 
pořadatelskou službou. Ta by měla účastníky 
těchto akcí poučit o možnostech parkování,“ 
dodává Milan Kotouč.

místa blokují nepojízdná auta 
Jako další příklad problémů s parkováním ob-
čané uvádějí skutečnost, že někdo z obyvatel 
domu č. 504 nebo 505 používá parkovací 
místa k odkládání nepojízdných aut. „Jen ve 
Lhotecké momentálně parkují tři vraky, další 
stojí přímo u zmíněné bytovky, a to už něko-
lik měsíců a jejich majitel nejeví žádnou snahu  
o odstranění,“ poukazuje Denisa Vitásková. 

Opravy ulic V Lipkách, K Remízku a Pro-
střední se završily. Lidé se dočkali asfalto-
vého povrchu a také lepšího odvodnění. 
„Nemělo by už na domy v této lokalitě téct při 
vydatných deštích tolik vody z okolního lesa, 
jako tomu bylo doposud. Věříme, že občané 
budou spokojeni,“ uvádí starosta Petr Digrin. 
Město upravilo původní projekt rekonstrukce 
tím, že se rozšířila ulice Pod Lesem v přední 
části. Obyvatelé z této části ulice se dočkali 

asfaltového povrchu, který si přáli. Lidé ze zad-
ní části ulice zase větších opatření proti velké 
vodě. 
Zanesené odvodňovací koryto v zadní části 
ulice totiž neplnilo svoji úlohu při vydatných 
deštích. Podle starostových slov ještě dojde  
k pročištění odvodňovacího koryta, které je až 
v lese nad celým tímto územím, aby zachytilo 
vodu při přívalových deštích a odvedlo ji spo-
lehlivě pryč mimo zastavěné území.

 „Vybudovaly se vjezdy k rodinným domům ze 
zámkové dlažby a v zemi jsou nové chráničky, 
aby se už nové vjezdy nemusely rozkopávat, 
až dojde k přeložení současného vedení ve-
řejného osvětlení ze vzduchu do země. U na-
pojení ulice Pod Lesem na ulici V Lipkách byla 
pokácena řada smrků, které bránily vozidlům  
v rozhledu,“ upřesnila Eva Mesteková, referent-
ka odboru správy majetku a investic města. 

mh

rekonstrukce ulice pod lesem skončila 

Městští strážníci odtud už několik aut nechali 
odtáhnout. „Problém je ale v tom, že některá 
vozidla nesplňují definici vraku podle silniční-
ho zákona, která mluví o tom, že vrak je auto 
trvale nezpůsobilé k provozu a není opatřené 
registrační značkou,“ vysvětluje velitel strážní-
ků Milan Kotouč.

město má projekt i povolení 
Město má v plánu řešit situaci na starém síd-
lišti na základě studie, do které zapracovalo 
připomínky obyvatel z této lokality. Znamená 
to, že ve Lhotecké ulici by mělo přibýt třicet 
podélných parkovacích míst a má dojít také 
k posunutí chodníku, aby se zlepšila průjezd-
nost touto ulicí. „Na část těchto stavebních 
prací jsme už letos vyčlenili v rozpočtu pro-
středky, ale bohužel toto nestihneme realizo-
vat. Zahájení se proto přesune na rok příští.  
V první etapě počítáme s dokončením par-
kovacích míst podél Lhotecké, zde má město 
projekt i povolení. Poté dojde k úpravě chod-
níku a parkování na druhé straně,“ popisuje 
záměr města starosta Petr Digrin.
Občané se ale obávají, že stávající nešvary  
v parkování se můžou opakovat i na nově 
vzniklých parkovacích místech. „Byli bychom 
pro zbudování dalších dlážděných míst u sau-
ny. Věříme, že při nabídnutí parkování v ulici 
směrem k dálnici a postihem nevhodně par-
kujících se dá situace v této lokalitě zlepšit,“  
formulují možná řešení manželé Vitáskovi  
a dodávají, že možností je i zavedení parko-
vacích zón za nějaký symbolický poplatek pro 
rezidenty. 

Martina Hrdličková

Zprávy z radnice

Odstavená auta v ulici překážejí
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Škola

Otázka, jestli je praktické sloučení základní 
školy a jídelny, která notabene sídlí ve stejné 
budově, se řešila už několik let. Hledání odpo-
vědi svým způsobem usnadnila skutečnost, že 
současná vedoucí školní jídelny i její zástup-
kyně daly výpověď. Zastupitelé byli postaveni 
před otázku, jestli oba subjekty sloučit nebo 
shánět novou vedoucí školní jídelny. 

Podle ředitelky školy Michaely Pažoutové je 
sloučení obou dosud samostatných organiza-
ci sice velké sousto, ale na druhou stranu jde  
o logický krok, když obě sídlí na jedné adrese.  
„V současné době řešíme personální záležitos-
ti v souvislostí s odchodem stávajícího vedení  
jídelny. Proběhlo také několik jednání se za-
městnanci jídelny,“ upřesňuje ředitelka školy.  

Žáci by neměli čekat na oběd  
v dlouhých frontách
Zásadní změny v souvislosti se spojením ško-
ly s jídelnou si ředitelka Pažoutová zatím ne-
plánuje. „Spíš si od toho slibujeme možnost 
chod jídelny korigovat a usměrňovat. Malou 
změnou bude například zřízení třetího okénka 
ke stávajícím dvěma, abychom zkrátili fronty, 
které se dnes u výdeje obědů tvoří,“ vysvětluje 
Michaela Pažoutová. 

Osobní zkušenost vlastního syna, který kvůli 
velkým frontám  radši nešel na oběd vůbec, 
aby stihl mimoškolní aktivity, vedl zastupitel-
ku Markétu Novákovou k tomu, že sloučení 
podpořila. „Hlasovala jsem pro nikoli proto, 
že bych se domnívala, že strava ve škole není 
dobrá a vhodná pro děti, ale proto, že věřím ve 
zlepšení časové návaznosti obědů a školního 
vyučování,“ vysvětluje.

Podobné hledisko rozhodovalo také u zastupi-
telky Hany Kotoučové, která v době, kdy byla 
škola kapacitně poloviční, ke sloučení nevi-
děla důvod. „Pro fungování nově sloučených 
jednotek bude důležitá dohoda mezi vedou-
cí jídelny a ředitelkou školy, na kterou budou 
přecházet veškeré pravomoci, povinnosti  
a také problémy,“ uvádí. 

Zastupitelka Šárka Slavíková Klímová je toho 
názoru, že dobře fungující školní jídelna je  
zásadní pro chod každé školy. „Stížnosti na  
jídelnu jsem od rodičů a dětí zaznamenala ně-

Škola bude provozovat svoji jídelnu 

Od Nového roku dochází ke sloučení Základní školy Komenského 420 a školní jídelny na 
stejné adrese. Dosud fungovaly jako samostatné organizace. Pro strávníky se tím pro 
příští rok nic nemění. Výhledově škola ve své jídelně chce připravovat zdravější obědy  
z produktů regionálních farmářů a pěstitelů.

kolikrát a v případě, že se vedení jídelny a školy 
dohodly, že řešením je její převzetí školou, tak 
s tím nemám problém.“

obědy pro strávníky „zvenčí” budou 
Podle ředitelky Pažoutové si chce škola udě-
lat průzkum o tom, zda bude zájem o to, aby 
jedno ze dvou připravovaných jídel bylo na-
příklad bezlepkové. „Postupně v dalších letech 
chceme zavádět zdravější stravu, kde nebu-
de chybět salátový bufet a obědy z produktů  
regionálních farmářů a pěstitelů,“ naznačuje 
ředitelka školy.

V příštím roce bude jídelna i nadále vydávat 
obědy nejen pro školní strávníky, ale i pro ty 
zvenčí, jako například pro seniory. „Už jsme 
informovali na webu, že pro ně budeme vařit 
do té doby, než kapacitu školní jídelny, která je 
800 obědů naplníme vlastními žáky a zaměst-
nanci.  Pro příští rok se situace tedy měnit urči-
tě nebude,“ ujišťuje Michaela Pažoutová.

Zastupitelka Magdalena Davis vnímá sloučení 
obou subjektů jako snahu města maximálně 
přizpůsobit provoz školní jídelny potřebám 
základní školy. „Osobně se však domnívám, 
že samotné sloučení k tomuto cíli nepovede, 
bude nutné, tak jako v době před sloučením, 
si vzájemně naslouchat a hledat společné 
kompromisy. Zaměstnancům i vedení školy 
proto přeji dostatek dobré vůle, ohleduplnosti 
a trpělivosti jak před sloučením, tak i po něm,“ 
uvedla k tomu Davis.

I po sloučení obou příspěvkových organizací 
města bude pokračovat spolupráce školy se 
společností, která financuje obědy pro děti ze 
sociálně slabých rodin. „Dosud to fungovalo 
tak, že třídní učitelé vytipovali žáky, kterých 
se to týká, jídelna oslovila rodiče a tuto po-
moc jim nabídla. Smlouvu pak podepisovala 
ředitelka školní jídelny. Od ledna to bude-
me dělat sami,“ dodává ředitelka Michaela  
Pažoutová.

Martina Hrdličková



Bližší informace na internetových stránkách 
projektu a školy:
http://naturearoundus.wikispaces.com/
https://zsmnisek.cz/tema/erasmus-plus-skoly/

Tento projekt je realizován za finanční podpory 
Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sděle-
ní nereprezentuje názory Evropské komise a Ev-
ropská komise neodpovídá za použití informací, 
jež jsou jeho obsahem.

Text a foto Ivana Širková Šifelová
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Udělat něco hezkého, vánočního.
tak se zrodil Knoflíkový trh
Na počátku Knoflíkového trhu byla myšlenka udělat vánoční řeme-
slný trh, do kterého se zapojí i děti. Aby potěšil, pobavil a stmelil 
malé i velké v čase Adventu. Od nápadu Ivy Mašínové, Jany Digri-
nové a Petra Digrina, který byl tehdy kastelánem zámku, uplynulo 
čtrnáct let a Knoflíkový trh se stal neodmyslitelnou součástí před-
vánočního Mníšku. 

Pořadatelé se v průběhu let měnili, ale podstata akce zůstala: jde o zá-
bavu a radost, nikoli o komerci. Jde o to stmelit rodiny, aby společně 
vytvářely menší dárečky, kterými se pochlubí a mezi sebou si koupí za 
symbolické platidlo v podobě knoflíku. Dnes s tím rozdílem, že tuto roli 
„rodiny“ převzala základní škola a paní učitelky s paní ředitelkou, které 
Knoflíkový trh spolupořádají.
Bylo to v roce 2003, kdy se tehdejší vedení města domluvilo s man-
želi Digrinovými, že se vánoční trh uspořádá na náměstí a pověřilo je  
organizací. Pomáhali jim tehdy Zálesáci, ZUŠka, Iva Mašínová, Marie 
Sadilová a další. S nápadem použít knoflíky jako platidlo za rukodělné 
výrobky pak přišla Iva Mašínova, která ty první, keramické, vyrobila.
Návštěvnost historicky prvního Knoflíkového trhu byla obrovská, v té 
době v Mníšku nevídaná, a večerní program měl neopakovatelnou at-
mosféru. Lidi drželi v rukou zapálené svíčky, zpívalo se a bylo vidět, že je 
všem společně alespoň chvilku opravdu dobře. 
V průběhu let se akce měnila a v určitých obdobích měla svá specifika. 
Začali ji velmi zdařile pořádat Zálesáci a později přešla organizace na 
základní školu. Podstata ale zůstala – hlavní roli hrají knoflíky v různých 
obměnách. A také děti, hlavně děti. Bez jejich nápadů, šikovných rukou 
a pomoci rodičů, babiček a dědečků, by se Knoflíkový trh, který se stal 
mníšeckou tradicí, neobešel. 

Vzpomínky Jany Digrinové zaznamenala Martina Hrdličková

Škola

Začátek září pro žáky, rodiče a učitele zname-
ná konec letních prázdnin. To letošní září zá-
roveň bylo i ve znamení ukončení programu 
Erasmus+.
V týdnu od 18. do 24. září 2017, proběhla  
poslední mezinárodní mobilita žáků v rámci 
projektu. Závěrečné střetnutí se uskutečnilo  
u nás, v Mníšku pod Brdy. Navštívili nás kama-
rádi ze šesti zemí, s kterými jsme spolupraco-
vali během dvou let.
Pro zahraniční žáky a učitele jsme měli při-
pravení zajímavý a bohatý program plný pro-
jektových aktivit. Naši hosté měli možnost 
prohlédnout si školu, Mníšek a zúčastnili se 
orientačního běhu na Skalce. Z programo-
vých úkolů jsme zkoumali ohrožené druhy 
zvířat a rostlin a zkusili jsme alternativní výro-
bu ekologického papíru. Také jsme si vyrobili 
předměty dle starých ekologických řemesel  
a navštívili jsme záchrannou stanici pro po-
raněná zvířata. Nakonec jsme navštívili Prahu  
a její památky.
Zahraniční žáci bydleli v hostitelských ro-
dinách a měli možnost poznat naši kulturu  
a způsob života. Navíc jsme si všichni procvičili 
anglický jazyk a uvědomili si, proč je důležité 
učit se cizí jazyky.
Touto cestou bychom zároveň chtěli poděko-
vat rodinám, které ubytovaly zahraniční žáky. 
Poděkování rodinám patří i z toho důvodu, že 
i když se podobná akce konala poprvé u nás, 
role hostitelů se ujali na výbornou, nabídli za-
hraničním žákům, nejenom místo k bydlení  
a jídlo, ale i domov.

mobilita v Česku aneb rozloučení se s Erasmem+

ohlasy našich a zahraničních žáků
 „Naučil jsem se hodně o dějinách Mníšku a Prahy“ 
(kluk z Lotyšska)
 „Byl to velmi příjemný zážitek a doufám, že to budu 
dělat i v budoucnu.“ (holka ze Španělska)
 „Děkujeme, byl to úžasný zážitek, procvičila jsme si 
angličtinu a získala skvělé kamarádky.“(žákyně 6. C)

ohlasy rodin 
 „Určitě nás návštěva obohatila. Syn si moc s Inigem 
rozuměl, procvičili jsme si angličtinu a poznali jinou 
národnost.“
 „Jednak byl chlapec velmi milý a slušný, takže jedná-
ni a soužití s ním bylo příjemné. A jednak jsme se dozvě-
děli zajímavosti o faktickém životě Lotyšů z první ruky. “

měSTO mNíŠEK POD BRDy A ŘímSKOKATOLIcKá FARNOST Sv. vácLAvA mNíŠEK POD BRDy
SI váS DOvOLuJí POZvAT NA

Neděle 3. prosince 2017 od 17 hodin
na náměstí F. X. svobody

taneční vystoupení dětí z Bios Fitu
rozsvěcení luceren a svící
sváteční adventní slovo

 pěvecké vystoupení
rozsvěcení vánočních světel a ozdob

Krátká bohoslužba v kostele (cca 18:00)
mníšecký chrámový sbor

Světlo adventní
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Spolky

Školní rok je již v plném proudu a i my ve Fabi-
ánku jsme se v září, již po desáté, sešli s novými 
dětmi. Stejně jako v předchozích letech jsme 
se i nyní celé září věnovali formou různých her 
především vzájemnému poznávání, sbližování, 
seznamování se s pravidly Fabiánku a prozkou-
mávání blízkého okolí. 

V září proběhlo i tradiční odpolední zahajovací 
setkání rodičů, dětí a nás všech z Fabiánku. Pro 
děti byly letos nachystány nejen různé stanovi-
ště s úkoly se zvířátky, ale také překážková skibi 
cyklodráha, na které se všechny děti nadšeně 
povozily s vlastními odrážedly. Ještě jednou 
tímto děkujeme za ochotu a čas všem rodičům, 

podzim ve Fabiánku byl plný aktivit
kteří se na akci podíleli. Naše první společné 
setkání proběhlo v příjemné atmosféře a věří-
me, že se stejně povede i další, tentokrát „dý-
ňové“, které proběhne koncem října.     
Také říjen pro nás začal aktivně. Většina z dětí 
už pomalu zvládá pro ně zatím nejtěžší zkuše-
nost, a to odloučení se na část dne od svých 
rodičů. Rána už jsou tak o něco veselejší, 
všichni se už s větší chutí zapojují do ranního 
komunitního kroužku a hrají společně růz-
né hry. Tento měsíc nám také začal oblíbený 
kroužek keramiky.   
Děti se už stihly více seznámit s obyvateli Do-
mova pro seniory, kde se nacházejí prostory 
Fabiánku. Nejprve nás přišlo do třídy navštívit 
několik uživatelů a strávili jsme tak v jejich 
přítomnosti opravdu příjemné dopoledne. 
Velké poděkování patří  našim „maminkám“, 
které nám pro tuto příležitost napekly spous-
tu dobrot.  Podruhé se na oplátku vypravily 
na návštěvu za uživateli naše děti do prostor 
ergoterapie  a mohly tak při jejich obhlídce 
potěšit všechny přítomné uživatele.
Na podzim máme naplánovány ještě další ak-
tivity - divadélka, canisterapii, společné tvoře-
ní s obyvateli Domova pro seniory a dopoled-
ní výlety po okolí Mníšku, které nám zcela jistě 
přinesou řadu nových zážitků a zkušeností. 
Všichni si spolu podzim pořádně užijeme!

 Za Fabiánek, z.s., lektorka Karina Hofmeisterová, 
foto: Lenka Živná  

Brontíci opět pomohli
V sobotu 16. 9. 2017 Pivovárka opět ožila mladými lidmi, kteří prakticky  
z celé republiky přijeli do Mníšku pomoci s její údržbou. 
Základem prací bylo sečení podmáčených míst a odstranění náletů na 
jižní hraně louky, aby bylo možné obnovit původní strouhu podél jižní-
ho okraje pozemku.  Cílem zásahu bylo odstranit z louky stařinu a tím 
podpořit v místě návrat druhové rozmanitosti. A také vytvořit podmín-
ky, aby příští rok mohla pomoci louku udržovat z větší části zemědělská 
technika.
Typickou  součástí akcí Hnutí Brontosaurus je propojení prospěšné prá-
ce s poznáním nových kamarádů a nějakou zajímavou mimopracovní 
činností. Tentokrát volný čas zaměřili na jógu.
Na Pivovárce se v říjnu objevila i stavební technika, se kterou byla ob-
novena původní meliorační strouha a vznikla tam i nová tůň. Tyto práce 
zajistila odborná firma, které touto cestou děkujeme za ochotu. 
Velké poděkování patří i lesní školce  „7kvítek“, která Brontíkům posky-
tuje střechu nad hlavou.

Pavel Jeřábek, Hnutí Brontosaurus

Vyrobit si vlastní parfém?
Pro mladé vědce z mníšku pod Brdy žádný problém
Nenašli jste pořád ten pravý parfém, který by vám voněl? Neustá-
le hledáte tu pravou vůni pro sebe? No vidíte, mladí vědci nelenili 
a rovnou si svůj vlastní parfém nejen vyrobili, ale dokonce i po-
jmenovali. 
Na klubové hodině Mladého vědce 3. října si děti přičichly k chemii,  
a to doslova. Věnovaly se totiž esterům a vůni přírody. Ve finále se 
samy pustily do výroby různých parfémů a každý z mladých vědců si 
ten nejlepší ze všech vyzkoušených domů odnesl. Samozřejmě děti 
nezapomněly ani na originální název svého parfému, a tak na světlo 
světa přišly značky jako např. „Casa Dolce Casa“ by Robert, „Christmas 
dream“ by Štěpán, „Anička“ by Anička, „JARO“ – „Spring“ by Honzík,  
„Vánoční kouzlo“ by Martin, „Mr. Cinnamon“ (Pan Skořice) by Filip,  
„Eliana“ by Anna. Celým kulturním střediskem v Mníšku pod Brdy se tak 
šířila neopakovatelná opojná vůně… 
Možná vás nápad malých vědců inspiroval a místo dlouhého hledání  
v obchodu si svůj parfém také rovnou vyrobíte. 

Za mladé vědce Anička Čišková, Spolek Brdský šikula 
http://brdsky-sikula.webnode.cz/
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Spolky/Knihovna

spolky můžou do konce měsíce žádat město o peníze

mĚstsKá KNihoVNa  
mníšek pod Brdy

NoVÉ KNihY pro dospĚlÉ
MEDIKUS Z HEIDELBERGU 
WOLF SERNO 
Historický román německého autora se odehrává na 
počátku 16. století a pojednává o mladém muži, který 
jde za svým snem profesním i osobním.

MUŽ, KTERÝ HLEDAL SVŮJ STÍN – MILÉNIUM 05 
David Lagercrantz 
David Lagercrantz splétá napínavý příběh  
o zneužívání moci, otázkách cti a o stínech Lisbethina 
dětství, které ji stále pronásleduje.  

TAJNÁ VÁLKA COCO CHANEL 
Hal Vaughan 
Gabrielle „Coco“ Chanel, první dáma haute couture, 
vytvořila vzhled moderní ženy. Ve dvacátých letech 
minulého století vydělala obrovské jmění  
a vybudovala módní impérium.

VALHALLA ATLANTIDA 
Colin Falconer 
Když se skupinka Seveřanů vydává po stopách Leifa 
Erikssona osídlovat Vinland, zdá se, že je to výprava 
jako každá jiná. Jejího vůdce však pronásledují 
podivná vidění, která si nedokáže vysvětlit.

UCHOPIT SEN 
Beatrice Colinová 
Historický román o milostném vztahu francouzského 
inženýra a ovdovělé mladé ženy ze skotského 
Glasgow se odehrává v letech 1887-1891 na pozadí 
stavby Eiffelovy věže.

TURBULENCE 
Whitney G. 
Neměli se zamilovat, jejich srdce měla zůstat v 
bezpečí, jejich skandální milostná aféra se jim však 
vymkla z rukou a je odsouzena k záhubě.

ŠEST VRAN 
Leigh Bardugo 
Šest nebezpečných psanců se pokusí o nemožné 
– vloupat se do Ledového paláce, nejstřeženější 
pevnosti světa.

ŠEPTAJÍCÍ DÍVKA 
Marko Hautala 
Tohle místo jako by bylo prokleté – vznáší se nad ním 
stín krvavé legendy, obestírá ho historka  
o náboženském kultu a lidi v něm pronásledují 
sluchové halucinace, jež některé dohánějí k šílenství.

KNihY pro dĚti
ČARODĚJNICE 
Roald Dahl 
Čarodějnice žijí všude kolem nás  
a vypadají úplně obyčejně. Nenávidí děti a snaží se je 
vyhubit. Babička hlavního hrdiny je čarodějnicolog 
na penzi, ví o čarodějnicích všechno, ale přesto se jí 
nepodaří chlapce ochránit.
DĚTI PRÉRIE 
Ondřej Balík 
Příběhy ze života dvanáctileté Bojuje s kunou, 
její malé sestřičky Agléšky, jejich rodiny a celého 
indiánského kmene se odehrávají v době, kdy tento 
národ ještě žil svým tradičním způsobem.
DIVOTVŮRCE 
Sebastien de Castel 
První svazek napínavé série nabité triky, pastmi  
a neuvěřitelnými průpovídkami mluvícího veverčáka.

DOBRODRUŽSTVÍ BILLA MADLAFOUSKA 
David Laňka 
Humorné příhody devítiletého Pravdomila - Billa  
a jeho kamarádů Bedny, který si ví se vším rady, 
Bůčka, jenž spořádá všechno, co je k jídlu, a srdnaté 
Madly, která je hlavou party.
LOGOPEDICKÉ PÍSNIČKY 
Jana Havlíčková, Ilona Eichlerová 
Procvičování správné výslovnosti pomocí říkanek 
napsaných na melodie známých lidových písniček.
NECHCI BÝT PRINCEZNA 
Grzegorz Kasdepke 
Vtipný příběh o tom, že moudrost je mnohem 
důležitější než krása a že vždy stojí za to, být sám 
sebou.

tb

Komenského 413 l tel: 318 592 552 l knihovna@mnisek.cz l www.knihovna.mnisek.cz

Město chce i v příštím roce finančně pod-
porovat činnost více než dvaceti spolků 
působících v Mníšku. Zaznělo to na jedná-
ní místostarostky Daniely Páterové s jejich 
zástupci. 

Spolky působících na území města můžou 
žádat město o příspěvky na svoji činnost  
v příštím roce do konce listopadu tak, aby moh-
ly být schváleny zároveň s rozpočtem města  
31. prosince. Podání žádostí se spustilo poté, 
co ho Rada města oficiálně ohlásila na webo-
vých stránkách současně s vyvěšením formu-
láře této žádosti.
Místostarostka poděkovala přítomným zá-
stupcům spolků za jejich práci, kterou dělají ve 
svém volném čase, a požádala je, aby do této 
žádosti uváděli reálné údaje o plánovaných 
akcích. Podle jejích slov ani nižší počet chys-
taných akcí nesnižuje možnost získání finanční 
podpory od města. Ta by se v úhrnu pro příš-
tí rok měla pohybovat kolem 900 tisíc korun.  
O přidělení finančního příspěvku budou roz-
hodovat zastupitelé, představitelé jednot-

livých spolků následně podepíší s městem 
smlouvu a pak jim přijdou peníze na účet.
Obě strany při jednání probíraly i možnosti, 
jakým způsobem podpořit šikovné děti ze so-

ciálně slabších rodin, aby se mohly zúčastňo-
vat například víkendových výjezdů bez toho, 
že by to dotovalo vedení spolků nebo ostatní 
rodiče, jak se v současnosti stává.

mh

postapokalyptický román dmitry 
Glukhovského stojí za přečtení
Moskva rok 2033. Po jaderné válce je povrch 
naší planety neobyvatelný. Na povrchu se vy-
vinuli nové formy života. Poslední zbytky lid-
stva se zachránily ve stanicích metra. 
Hlavní postavou tohoto postapokalyptického 
románu METRO 2033 je Arťom mladík, který 
žije na stanici VDNCh. Tato okrajová stanice, 
čelí nebezpečí útoku bytostí shora. VDNCh 
čím dál častěji napadají tzv. ďáblové, monstra 
velikosti člověka s černou lesklou kůží, jež se  
k nim snaží proniknout tunelem ze stani-
ce, nad kterou se rozkládá bývalá botanická  
zahrada.
Arťom potkává tajemného průvodce, který 
mu dá úkol. Doručit vzkaz na stanici Polis, le-
gendární město hojnosti, bohatství a bezpečí. 
Jeho cesta bude dlouhá, temná a nezřídka mu 
půjde o život. Nejde jen o lidi, kteří mohou 
chtít Arťomovi ublížit. V tunelech se skrývá ta-
jemná hrůza, kterou lidé nedokážou pojmeno-
vat a nejsou schopni s ní bojovat.
Zajímá vás jestli Arťom doputuje do Polis a co 
ho tam čeká? Jaká budou jeho další dobro-
družství? 
Přečtěte si tuto knihu. Napínavý Sci-fi román, 
který původně vznikl nejprve jako interaktivní 
kniha na stránkách internetu. Autor postupně 
zveřejňoval jednotlivé kapitoly, do jejichž ob-
sahu mohli zasahovat čtenáři svými návrhy na 
úpravy. A podíleli se tak na vzniku fenomenál-
ního románu s velice uvěřitelným dějem.
Sci-fi literatura není zrovna moje oblíbená  
a přečetla jsem si ji, protože mě zajímalo, co 
čte můj syn. Text je poměrně složitý a střídá se 
v něm velké množství postav, ve kterých jsem 
se ztrácela. Pro lepší orientaci v prostorách 
metra je v knize vytištěn plánek moskevského 
metra, bez něj bych se ztratila úplně. Ale, mu-
sím uznat, že celé Metro 2033 je úžasně vymy-
šlené a při čtení mě až mrazilo.

Tereza Bauerová, knihovnice

Místostarostka Daniela Páterová na jednání se zástupci spolků
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Rozhovor

Pes umře, chcípne nebo uhyne? Asi tušíte, že 
otázka se váže k výroku politika a také vete-
rináře Pavla Bělobrádka… 
Asi záleží na tom, jak to má člověk nastavené. 
Chcípne je pro mne slovo, které nepoužívám 
u žádného zvířete a nepoužila bych ho tedy 
ani u psa…
Jaký vlastně máte na to názor na to, jak 
někteří lidé své zvířecí mazlíčky polidšťují?  
K tomu asi ten výrok směřoval… 
Beru to tak, že pokud si člověk pořídí zvíře, 
a je jedno, jestli kočku, psa nebo morče, tak 
pro to, aby se mu věnoval. Ale všechno má 
své meze. Pro mě osobně už je extrém záli-
ba některých paniček v módním oblékání 
pejsků. Nebo to, že existují psí školky, kam 
pejsky vozí školní autobus, hafani tam mají 
svůj gauč a puštěnou televizi. To už je z mého 
pohledu moc. 
Máte ze své mníšecké praxe příklad zvlášť  
zajímavého vztahu majitele a zvířete?
Zaujal mě přístup majitelky hospodářských 
zvířat, konkrétně slepic a krůt. Na jedné stra-
ně je chová pro užitek, na druhé straně jim 
dopřává péči na úrovni domácího mazlíčka. 
Jací jsou vlastně mníšečtí chovatelé?
Přiznám se, že jsem měla zpočátku trochu 
obavy z toho, že na malém městě bude vztah 
lidí ke zvířatům spíš účelový, bude vycházet  
z názoru, že člověk má zvíře, aby mu k něče-
mu sloužilo. Ale tato moje obava se nepotvr-
dila, v naprosté většině jsou pro lidi z Mníšku 
jejich zvířata společníky. Oproti velkým měs-
tům je rozdíl možná v přístupu ke kočkám, 
tady to nejsou bytová zvířata, lidé je mají 
venku, a tomu odpovídá i péče, kterou jsou 
ochotní jim věnovat. Hodně často za mnou 

chodí s kožními problémy svých mazlíků, teď 
na podzim se objevují blechy, u koček pak 
nejčastěji přicházejí se zraněními.

V poslední době se řeší snaha ošetřit záko-
nem problematiku takzvaných množíren.  
Co si o tom myslíte?
Je otázka, jestli tuhle praxi legislativa vůbec 
může změnit. Většinou u lidí, kteří si tímto 
způsobem zvíře obstarají, hraje hlavní roli 
finanční stránka. Neuvědomují si ale, že pení-
ze, které později vydají za léčbu jeho zdravot-
ních problémů, se hravě vyrovnají nákladům 
na koupi zvířete s průkazem původu. Dostá-
vají se mi občas do ordinace štěňata, ať už 
zachráněná z nějakých otřesných podmínek, 
nebo i předávaná novému majiteli někde na 
benzínce, kde to lidé možná ani nevědí, že 
přebírají zvíře z množírny. S tím jsem se setka-
la mnohokrát. Ta zvířata nebývají v dobrém 
zdravotním stavu a lidé, možná nevědomky, 
množírny podporují.

Nenahrává množení i všeobecně rozšířený 
názor, že fena musí mít štěně aspoň jednou?
A to právě není pravda. Skutečnost, jestli 
fena má štěňata, nemá na její budoucí zdraví 
žádný vliv. Na rozdíl od kastrace, která jed-
noznačně může zabránit zánětům dělohy, 
na který trpí zejména starší feny. Navíc po-
kud dojde ke kastraci mezi prvním a druhým 
háráním, snižuje se výrazně i hrozba nádoru 
prsních žláz.

Platí podle vás: Jaký pán, takový pes?
Platí do té míry, že spíš se navzájem sobě při-
způsobí, a je otázka kdo komu víc. Z mého 
pohledu se možná častěji pán přizpůsobuje 
svému psu než naopak.

K dyž Irena Luxová s manželem před pár lety hledala místo pro život, zalíbil se oběma 
Mníšek pod Brdy už podle svého názvu. Prostě si řekli, že tam musí být hezky. Do 
lesa to má se svojí rodinou i psy kousíček a její veterinární ordinace na náměstí se 

stala nepostradatelnou pro bezmála dva tisíce zvířecích návštěvníků a jejich majitelů.

Mníšeckou veterinární ordinaci navštěvuje skoro dva tisíce pacientů

Bez zvířat si život nedokážu představit

mVdr. irena luxová
l  Narodila se v malém městečku  

v Orlických horách, vystudovala 
veterinární lékařství v Brně.

l  Žije ve Stříbrné Lhotě.

l  Pracovala ve Veterinární klinice 
Lhotka v Praze a v klinice  
Vetcentrum ve Stodůlkách.

l  Je vdaná, má dvě děti, dva psy - 
border colie- a dvě kočky.

l  Jejím koníčkem je agility a běhání.

Má kočka skutečně devět životů?
V některých případech možná i víc. Ně-
kdy žasnu, co kočky dokáží zvládnout, jaká  
i dlouhodobě trpěná zranění dokážou přežít 
a uzdravit se. Pro mě to jsou to mnohdy neu-
věřitelné případy.
Jak je to s intuicí, šestým smyslem u zvířat?
Psi cvičení pro diabetiky nebo epileptiky 
umějí rozpoznat nástup záchvatu, ještě než 
se přihlásí. Zvířata rozhodně jsou empa-
tická, vnímají náladu víc než člověk. Často 
když jsou dvě zvířata v domácnosti a jedno 
onemocní, nebo je po operaci, to druhé je 
schopné vnímat, že kamarádovi není dobře 
a přizpůsobí tomu svoje chování.
Roste počet lidí, kteří mají konkrétně psy 
jako parťáky pro své sportovní aktivity. Týká 
se to individuálních musherských disciplín 
ale i agility. I když se o tom v médiích moc ne-
mluví, patříme ke špičce nejen v evropském, 
ale i světovém měřítku…
Za posledních 3-4 roky ohromně stoupla 
popularita běhání se psem, kterému se říká 
canicross, nebo disciplíny, kdy člověk jede 
na kole nebo na koloběžce tažený jedním 
nebo dvěma psy (bikejöring nebo scooter-
-pozn.red.).  Vloni na mistrovstí Evropy v No-
vém městě na Moravě v těchto disciplínách 
naše delegace získala vůbec nejvíc medai-
lí ze všech, na mistrovství světa v Kanadě 
taky stáli naši sportovci se psy na stupních 
vítězů hned v několika kategoriích a stejně 
tomu bylo i letos v říjnu na ME v Itálii, kde 
se náš tým stal nejúspěšnějším z 19 zemí  
a přivezl 26 medailí. V agility se naše týmy  
v evropském i světovém měřítku objevují 
také na předních příčkách.  To, jak se psům 
ti lidé věnují a co s nimi předvádějí, je obdi-
vuhodné, přitom to dělají ve svém volném 
čase, po práci. Každopádně jejich příklad 
určitě má vliv na to, že těmto sportům se vě-
nuje čím dál víc lidí, a to nejen s velkými psy, 
kteří jsou k tomu šlechtění. Běhat se dá totiž  
i s v podstatě malými plemeny. 

Martina Hrdličková
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Ze zámku

móda napříč staletími– „honzík“

Víkendové výhledy stojí za to
Od konce letošního léta čeká návštěvníky zámku nový zážitek. Pravi-
delně každý víkend mohou zavítat až na půdu přímo pod zámecké 
krovy. Musejí ale překonat překážku v podobě výstupu několika de-
sítek schodů po dřevěném točitém schodišti. Pak se dostanou také 
do prostoru věže s hodinami a velkým hodinovým strojem, odkud 
se naskytne romantický netradiční výhled na město a nejbližší okolí. 
Třeba najdete i svůj dům.
Hodinový stroj s velkým kyvadlem a závažími se natahuje ručně kli-
kou každých 24 hodin. Kdysi z něj vedlo několik hřídelí. Do hodin 
venkovních i do těch, které jsou umístěné ve stropě věžového salon-
ku na prohlídkové trase zámku. Pod nimi sedávalo panstvo a popí-
jelo kávu. Salonku se za první republiky v době posledních majitelů 
říkalo kafírna. 
Zámek, jak jistě víte, má věže tři. Tato hodinová jako prostřední  
z nich míří jihovýchodním směrem. A tak když je venku hezké po-
časí, svítí sem slunce po celý den. Posezení tu bylo jistě příjemné  
a navíc odtud dobře viděli, co se děje kolem zámku. Ale kdo vyjde až 
nahoru, bude mít rozhled ještě lepší.

mch
Foto: Alena Čelouchová Co nás čeká na zámku do konce roku?

V listopadu i prosinci jsou víkendy na zámku věnovány rodinám a dě-
tem. Připraveny jsou speciální zábavné prohlídky komnat a Kouzelné-
ho sklepení, výtvarný ateliér i výstavka panenek. Kdo chce, může přijít 
hádat pohádky na Pohádkových prohlídkách s princeznou, kdo chce 
slyšet vyprávění o místních strašidýlkách, ať zavítá na Pohádkovou pro-
hlídku o strašidýlkách. 

Potkat na zámku můžete dokonce i ledovou královnu Elsu. Přijďte se 
na ni podívat s dětmi o státním svátku 17. listopadu. Navíc se zajímá  
o naše Vánoce a je zvědavá na vánoční zvyky a tradice. Proto ji uvidíme 
i během prvních tří prosincových víkendů na Vánočních prohlídkách, 
kde si spolu s dětmi vyzkouší některé známé i méně známé zvyklosti 
jako třeba házení botou nebo šlapání na sekyrku.

O víkendu ve dnech 2. a 3. prosince si nezapomeňte rezervovat místo 
na Mikulášskou nadílku. Rodiče mohou pro své ratolesti připravit balí-
ček s koledou a předat jim ho na zámku.

Zámek otevře své brány také mezi svátky od 23. prosince do 1. ledna, 
tedy na Štědrý den, o Silvestru i na Nový rok. Dospělí mohou navštívit 
kostýmované Prvorepublikové prohlídky I. i II. trasy, rodiny s dětmi Po-
hádkové vánoční prohlídky.

mch

Z předchozích článků o módě 
jsme už určitě poznali, že histo-
rie odívání je plná zajímavých 
prvků a kuriozit. Jedním z nich je 
rozhodně i turnýra, součást dám-
ských šatů typická pro konec 19. 
století. V českých zemích dostala 
pojmenování honzík.
Takový honzík na dámském 
pozadí měl důležitý úkol. 
Opticky zvýrazňovat útlý 
pas jeho nositelky, stažený 
těsným korzetem, podob-
ně jako krinolína o období 
dříve. Ta ovšem rozšiřovala 
dámu po celém obvodu, 
případně jen do stran, 
kdežto turnýra byla vy-
cpávka, která se přiva-
zovala na zadní část 
těla. Patrná tedy 
byla pouze z 
profilu, za-
tímco při po-
hledu zpředu 
měla být ženská 
silueta co nejužší. 
Někdy až tak, že 
sukně omezo-
vala v chůzi a 
nešlo jinak, než 
pohybovat se 
drobnými krůč-
ky.
Krinolíny tvoři-
la drátěná nebo 
proutěná kon-
strukce a vycpáv-
ky roztodivných 
tvarů, povětšinou 
z koňských žíní, které 
se připevňovaly vzadu k 

pasu. Pak přišly na řadu spod-
ničky a na ně sukně, 

často prodlou-
žené do vlečky, 

vzadu s bohatě 
řa s e n o u 

vrstvou 
p l n o u 
v o l á n -
ků, mašlí, 
krajek a 

záhybů. Zadeček 
tak ještě zmohut-
něl. 

A jak dámy s tako-
vým pozadím vlastně 

seděly? Turnýru si prostě 
přizvedly a položily za sebe. 
Naše panenka představuje 

takzvanou pozdní nebo 
velkou turnýru, model 

z roku 1887. Modro-
černé krajkové šaty 

má upnuté až ke 
krku, na hlavě 

klobouk s br-
kem posaze-

ný do čela. 

mch
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Lidé

Odborníci a znalci umění její dílo vykládají růz-
ně, ona přitom nehledala odpovědi na otázku, 
proč maluje zrovna právě tyto obrazy a zrovna 
touto technikou. Považovala to za tajemství, 
které není třeba rozluštit. 
Začínala kreslit s nutkavou netrpělivostí, pra-
videlně mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní, 
kdy její blízcí spali. Ještě trochu omámená sny 
jemně položila jehlu na gramofonovou des-

Když tvořila, život ji připadal lehčí. Ne-
honila se, aby malovala, samo malo-
vání ji hnalo dál. Poctou tvorbě Anny 

Zemánkové se stala samostatná výstava 
jejich děl v Collection de l’art Brut v Lau-
sanne, která je otevřená do 26. listopadu. 
Jsou mezi nimi i miniatury, které v posled-
ních letech svého života vytvořila právě 
tady, v Mníšku pod Brdy.

Výtvarnice, jejíž tvorba je světoznámá, žila na konci svého života 

obrazy anny Zemánkové lákají do světa 
anna Zemánková
Vyrostla v rodině, jíž dominovala au-
toritativní matka. Její otec pracoval 
jako holič. V roce 1933 se provdala za 
důstojníka československé armády, 
vzdala se svého povolání zubní asis-
tentky a zůstala v domácnosti. Narodi-
li se jí tři chlapci, později s manželem 
adoptovali dceru. Rok 1939 byl jedním 
z nejtragičtějších v jejím životě: zemřel 
jí prvorozený syn. Po skončení války se 
rodina usadila v Praze. V druhé polovi-
ně svého života začala na popud svých 
synů malovat, kreslit a vyšívat. Posled-
ní roky svého života strávila v Domově 
pro seniory v Mníšku pod Brdy, kde její 
syn Slavomír působil jako lékař a kde  
v roce 1986 zemřela.

ku, nechala zaznít první mocné tóny Bachovy, 
Beethovenovy či Janáčkovy hudby a čekala na 
impulz, který vedl její ruku a udával základní 
kompozici budoucího obrazu. 
Velkorysými gesty vrhala na papír objemné 
tvary, které se během dne štěpily do precizně 
vykreslených detailů, tak droboučkých, že ně-
kdy lze jen těžko uvěřit, jak je žena ovládaná 
tak nezkrotnou energií dokázala usměrnit. 
Stále vynalézala další „novoty“, využívala 
všechny možné varianty kreslířských technik 
a ve svých kresbách s objevitelským nadše-
ním uplatňovala často nezvyklé materiály. Tak 
vzpomíná Terezie Zemánková na svoji babičku 
v monografii Anna Zemánková, kde připomíná 
její život a dílo.

Kreslila z touhy po kráse
Tužkovou skicu přemalovávala temperami, 
štětcovou malbu občas doplnila suchým  
pastelem, mastnými křídami a výjimečně  
i pastelkami. Zkoušela akvarel, ale postupně si 
nejvíc oblíbila suchý pastel. Od konce šedesá-
tých let začala části svých kreseb zpracovávat 

i plasticky, různě je perforovala, protlačovala, 
všívala do nich háčkované aplikace, zdobila 
je flitry a korálky. Papíry vystřihovala, vrstvila 
a lepila, aby je nakonec nahradila saténovými 
kolážemi.
Tvrdé rány, které jí život zasadil, dokázala pře-
tavit do překvapivě jemné a křehké umělecké 
formy. Jedni v obrazech vidí fantazijní či mi-
mozemské květy, jiní prvky krajkových výšivek 
na moravských krojích, motivy z jiného světa, 
nebo bohatě zdobené iniciály středověkých 
iluminací. Souhry velkolepého celku a doko-
nalého detailu dosáhla smyslem pro precizní 
práci pevnými tahy ruky, vycvičené při profesi 
dentistky.
Tvorbu považovala za přirozený, sebezáchov-
ný rituál, který pro ni plnil terapeutickou funk-
ci. Stvořila vlastní svět, pohádkově fantazijní, 
jehož symboliku je možné vykládat do neko-
nečna. Podstatnější ale je, jestli se necháme 
strhnout do jeho bludiště a zda zabrnká na 
citlivé struny našeho vlastního nitra.
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Lidé

v Mníšku pod Brdy 

čisté krásy a fantazie
průřez tvorbou Anny Zemánkové v současnos-
ti prezentuje více než sto kreseb, papírových i textilních koláží 
a asambláží z archivu rodiny a ze sbírek Collection de l’ArtBrut, 
které jsou k vidění až do 26. listopadu 2017 v Collection de l’Art-
Brut ve švýcarském Laussane.

Obrazy Anny Zemánkové byly k vidění v rámci samostatných 
i společných výstav kromě Švýcarska i ve Spojených státech,  
v Německu, Japonsku, ve Francii, v Nizozemsku, Slovensku, na 
několika místech České republiky. Její první výstava se konala  
v Divadle Na Zábradlí v roce 1966. Anna Zemánková má své  
heslo v akademických Dějinách českého výtvarného umění.

„Jednou budu slavná a vnoučata budou mít radost“
Poslední dva roky svého života žila Anna Zemánková v Mníšku pod Brdy, 
z části u svého syna, lékaře, a potom v Domově důchodců za rybníky, 
kde zemřela. Její snacha, Jana Zemánková, vzpomíná, jak nesmírně mi-
lovala svoje vnoučata a jak ohromnou měla fantazii. „Moje dcera tehdy 
byla malá, ráno vstala, vzala knihu o Neználkovi a vlezla si k babičce 
do postele, aby jí četla. Teprve až o řadu let později, když knihu četla 
ve škole, zjistila, že je úplně jiná. Babička tehdy dělala, že čte, obracela 
stránky, ale vše si fabulovala po svém.“
„Když pak byla v Domově důchodců, malovala, jen pokud jí bylo dobře,“ 
ohlíží se zpátky její snacha. Kreslila hlavně miniatury a svůj ranní ritu-
ál s hudbou už nedržela. „Pamatuju si, jak říkala: Jednou budu slavná  
a vnoučata budou mít radost,“ uzavírá Jana Zemánková.

Anna Zemánková se ve svých slovech nespletla. Od smrti v roce 1986 
význam jejího díla neustále roste a má privilegované postavení v mezi-
národním panteonu art brut. Její vnučka, Terezie Zemánková, kurátorka 
umění, vydala ve spolupráci s nakladatelstvím KANT k poctě babičky 
monografii a uspořádala soubornou výstavu jejího díla v zemi helvét-
ského kříže.

Martina Hrdličková

S využitím monografie Anna Zemánková  
a dalších materiálů Terezie Zemánkové

S vnučkou Terezií v roce 1977, rodinný archiv Terezie Zemánkové

Titulní stránka monografie Anna Zemánkové a fota děl z Collection de l´art 
Brut Lausanne
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Kultura/Rozhovor

Proč nepoužíváte mobil ani internet?
Ne že by tyto technologie šly úplně mimo mě, 
když jde do tuhého, také po nich sáhnu, ale 
mně to prostě nebaví. Keramika tady bude,  
i když já umřu, a třeba ji někdo vyhrabe za tisíc 
let.   Ale po koukání do mobilu nebo počítače 
už za dvě vteřiny poté nezbyde nic.
Jak jste se ke keramice dostal? 
Vyučil jsem se rytcem kovů, ale keramika mě 
chytila už předtím. Po vojně jsem se oženil  
a absolvoval Výtvarnou školu Václava Hollara  
v Praze. Jenže v té době jsem pracoval v teh-
dejším Družstvu Znak a tam nejenže nebyly 
peníze, ale nechtěli mě uvolňovat ani na tu 
školu. Tak mi jeden známý poradil, abych šel 
dělat k lopatě k Vojenským stavbám, že budu 

mít víc času i peněz. A když potom i tento pod-
nik skončil, manželka řekla: tak se dej na kera-
miku, vždyť po tom toužíš celý život. Koupili 
jsme pec, a abych se něco naučil, absolvoval 
jsem keramický kurz v ateliéru „K“ Květy Von-
dráčkové. K peci přibyl i hrnčířský kruh a do 
tvorby keramiky jsem se pustil naplno.
Čím vám byla bližší než ten kov?
Je tvárnější, a když něco zkazím, lépe se mi to 
opravuje.
Mezi exponáty bylo hodně hrochů. Proč?
Hroši jsou moje doména, vždycky jsem měl 
hrochy rád, protože jsou špinaví a tlustí.
Děláte keramické psy, kočky a sovičky…..
Toho Jacka měla jedna naše kamarádka a když 
jí umřel, udělal jsem jí ho z keramiky. Koč-
ky miluju, vždy jsme jich měli doma hodně.  
A sovičky? Vyšly z poptávky. Lidi si je prostě 
rádi kupují. 
Kromě toho ztvárňujete i abstraktní věci jako 
“Čekání“,  „Souznění“ nebo „Cosi“. Jak vlast-
ně přicházíte na to, jak tu abstrakci zhmotnit 
do konkrétního tvaru?
Těžko se to popisuje (odmlčí se). Nejdřív se 
mi udělá něco vzadu v hlavě (sáhne si do týla)  
a začnu tvořit. Když manželka v této fázi přijde 
a ptá se, jak jsem na tom, odpovídám: jsem ve 
stavu zoufalství, protože nevím, co se z toho 
vyklube. A pak když se mě zeptá třeba druhý 
nebo třetí den, odpovídám, už jsem ve stavu 
euforie. Už vím, co to je.  „Souznění“ pojme-
novala moje dcera. „Cosi“ je jedna z věcí, která 
vznikla a lidé za mnou chodili a ptali se, co to 
má znamenat. Někomu to připomíná chobot-
nici, jinému rostlinu.  Tak jsem si říkal, ať si to 
každý pojmenuje podle svého.  Pro mě je to 

Mobil a email používá jen v krajní nouzi a občas jezdí na kole po Václaváku. Vždycky 
pracoval rukama, ale v běhu času si ho získala keramika. Tvořit z ní ho baví a jeho 
díla pak dělají radost lidem. Své práce vystavoval do konce října v klášteře na Skal-

ce a už potřetí spolu s obrazy kamaráda, výtvarníka Jaroslava Bezděka.  

Mníšečák Jaroslav Jocov:

Keramika tady po mně zůstane

Jaroslav Jocov 
nar. 4. 12. 1954 v Praze

l  Zúčastnil se několika tematických 
výstav v ateliéru Domino v Praze 
Dejvicích

l  V roce 2009 uspořádal soubornou 
výstavu v KD Dobříš

l  V letech 2010, 2011 a 2013 se připojil  
k Salonu výtvarníků Dobříšska  
v KD Dobříš

l  Vystavoval v kolektivních expozicích 
Výtvarníci Příbramska v Galerii  
Františka Drtikola v Příbrami a Čtyři 
persony v KD Dobříš v r. 2012, na  
zámku ve Svinařích v r. 2011,12 a 13  
a v muzeu v Jílovém u Prahy v r. 2013

Jaroslav Jocov v klášteře na Skalce vysta-
voval svoji keramiku společně s obrazy 
svého kamaráda, výtvarníka Jaroslava 
Bezděka. Byla to jejich třetí společná vý-
stava.

Jaroslav Bezděk
Po ukončení studia na Výtvarné škole  
Václava Hollara v Praze nastoupil do Fil-
mového studia Jiřího Trnky na Barrandově. 
Zde se podílel na tvorbě loutek do celé 
řady animovaných filmů tuzemské i zahra-
niční produkce a spolupracoval s předními 
tvůrci v tomto oboru, např. s Břetislavem 
Pojarem, Janem Švajnkmajerem, Jiřím  
Bartou nebo Vlastou Pospíšilovou.
Po roce 1990 pracoval pro televizní stanici 
NOVA na populárních „Gumácích“ pro vysí-
lání v Čechách i na Slovensku. Později začal 
spolupracovat s různými divadly, reklamní-
mi společnostmi a loutkovými studii, např. 
na trilogii „Fimfárum“, filmech „Autopohád-
ky“, „Jedné noci v jednom městě“, „Na půdě“ 
a dalších. V současné době též vyrábí loutky 
na zakázku.
Vedle této činnosti se od roku 1975 věnuje 
tvorbě obrazů. První samostatnou výstavu 
měl v roce 2008 v galerii Ecce Terra v Praze. 

„Cosi“. Objekt „Bezejmennný“ nebo „Bez ná-
zvu“, to už tady bylo.
Sám se divíte, co jste vytvořil?
Divím. Stává se mi, že i po letech, když se po-
tkám s nějakou svojí prací, tak nevěřím, že je 
moje.  Když probírám fotky z minulých výstav, 
podivuju se tomu, co jsem tam měl za věci…
Některé vzniknou za čtrnáct dnů, jiné se staví 
jako dům, celé měsíce.
Jste Mníšečák odjakživa?
Jsem Pražák z Vinohrad, manželka je z Mníš-
ku, a tak jsme se tady po svatbě usadili. Dnes 
už bych se do Prahy nevrátil. Stačí mi, když 
se čas od času projedu na kole po Václaváku.  
A pokud nevím coby, tak jezdím na kole po le-
sích kolem Mníšku a nevyhýbám se ani jiným 
lokalitám.
 Martina Hrdličková
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Kultura

CaFE GalEriE BÍm 
Výstava fotografií  
„můj zorný úhel“  

od fotografky Maria Harsa.  
Výstava potrvá do 8. listopadu. 

středa 15. listopadu od 19:30  
V ZámECKÉ ViNárNĚ

Koncert milli Janatkové Quartet 
(jazzový chanson).  

Zazní písně z CD Mým kořenům. 
Milli na albu vychází z tvorby  
své pratety, česko-americké  
skladatelky a spisovatelky  
Věry Kistlerové, jejíž písně  

upravili společně s pianistou  
a skladatelem Markem  

Novotným. Na výsledných 
aranžích se podíleli i Petr Tichý, 

Tomáš Vokurka, a hosté - Vojtěch 
Nýdl (Clarinet Factory), Robert 

Fischmann a Michal Wróblewski
Předprodej v Infocentru 150,- 

na místě 200,-. Tel. 778 772 498
pořádá: Kulturní centrum 

kontakt:  
A. Kudrnová kultura@dobrichovice.cz  

18. listopadu od 10:00  
V doBřiChoViCKÉm domKU

divadélko lucie havlíčkové:  
o dvanácti měsíčkách

Kultura  
v doBřiChoViCÍCh 
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Akce

Pro děti byla připravena spousta her, plnění úkolů a hádanek, skok 
v pytli, přetahování lanem a hod šiškou. Které dítě přišlo v masce,  
dostalo malé překvapení.

Zatímco děti soutěžily, rodiče ochutávali pochoutky z dýní.

Dospělí se pustili do vydlabávání koupených dýní.

Část ryb vrátili zpátky do rybníka k přezimování, část převezli  
do Zámeckého rybníku. Do Zadního rybníku rybáři pořizují rybí násadu,  
ročky, které tady rozkrmili, jako dvouleté je po výlovu dali   
do  Zámeckého rybníku, kde dorostou do tří let a do váhy mezi dvěma 
a třemi kily. Pak ryby poputují zčásti do rybářských revírů, něco si vyloví 
místní rybáři a část ryb je určená na drobný prodej. 

 „Z gastronomického pohledu je kapr klasika, amur je kaprovitá ryba, 
která je sportovní, takže má tužší svalovinu, jeho maso je tužší a lepší. 
Tolstolobik je dost tučná ryba, takže fajnšmekři ho dávají hlavně udit,“ 
vysvětlil Jaroslav Kulík, předseda místní organizace.

angličtináři se stali rytíři
Jedenáct dětí, které absolvovaly zkoušky  
z anglického jazyka Cambridge YLE,  
pod záštitou Helen Doron English,  
získaly nejen mezinárodně uznávané  
certifikáty, ale byly i v kavárně Malý mnich 
pasovány na rytíře z Cambridge.  
Zkoušku na úrovni Starters složili:  
Petr Čeřovský, Filip Kozák, Barbora Schloglová, 
Tereza Červená, Adam Gryc a Vojta Hubička. 
Zkoušku na úrovni Movers složili:  
Šimon Maška, Ester Páterová,  
Karolína Složilová, Justina Nádvorníková  
a s plným počtem erbů také Lada Richterová.

dýňový den se odehrál v zahradnictví
Den ve znamení dýní připravilo pro rodiče a děti Zahradnictví pod 
Skalkou.  Rodiče mohli nejen ochutnat dobroty z dýní, jako bábovku, 
pomazánky a legendární polévku majitelky zahradnictví. Zakoupe-
nou dýni si mohli i na místě vydlabat do různých podob. Podle vlastní 
inspirace.

rybáři vylovili Zadní rybník
Říjnová sobota, kterou rybáři stanovili pro výlov ryb ze „Zadňáku“,  
si přichystala krásné počasí babího léta. Završila týden, kdy si rybáři 
rybník připravili k výlovu spouštěním, stažením ryb na loviště a hlí-
dáním, aby měly dost vody. V den, kdy začal samotný výlov, už vše 
běželo jako po drátkách: čtyři muži v rybníku, čtyři na břehu a dalších 
pětice obsluhovala vaničky na ryby. Upouštěli ryby rourou, chytali je 
do kádí a odnášeli ke třídění podle druhů. Vylovili kapra, tolstolobika, 
amura a bílou rybu.
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Plánovaná stavba tréninkového fotba-
lového hřiště se jen pomalu posouvá 
vpřed. Plocha hřiště na stadionu při-

tom nestačí kapacitě všech oddílů. Tráv-
ník navíc těžko odolává kopačkám desítek 
fotbalistů a na jeho optimální údržbu klub 
nemá peníze. Východiskem by měla být in-
vestice města a dotace ministerstva školství. 

Byl čtvrtek podvečer a na fotbalovém hřišti se 
to hemžilo malými fotbalisty. Ve čtyřech sek-
torech tady najednou trénovali malí fotbalisti 
z řad předškoláků, mladších i starších žáků  
a dorostenci. „Fungujeme v nouzovém režimu, 
velké hřiště využíváme nejen jako tréninkové, 
ale i na utkání. Trávník při trénincích dostává 
neuvěřitelně zabrat, stačí pár větších dešťů 
a máme velký problém. Peníze, které dostá-
váme na investice, jakkoli jsme za ně vděční, 
představují tak čtvrtinu částky, kterou bychom 
potřebovali,“ popisuje hlavní trable klubu jeho 
předseda Josef Petráň.

Nové hřiště pokryje umělý trávník
Řešením má být nová tréninková plocha na 
pozemku města, v místě původního škváro-
vého hřiště vedle současných tenisových kur-
tů. Město si představuje, že by novou plochu 
mohli využívat kromě fotbalistů i oddíly Soko-
la, volejbalisté nebo nohejbalisté. „Splatili by-
chom tím jakýsi dluh města vůči fotbalistům  
a aktivní mládeži,“ říká k tomu starosta Petr  
Digrin a upřesňuje, že v současné době probí-
há výběrové řízení na dodavatele. 

„Základní práce jsou hotové a je hlavně potřeba 
položit umělý povrch, který představuje největ-
ší položku. Město si v rozpočtu na letošní rok 
vyhradilo položku ve výši 1,5 miliónů jako 40% 
účast na dotaci, o kterou jsme požádali minis-
terstvo školství. Pokud ji město získá, může být 
nové hřiště v příštím roce kompletně hotové, 
včetně osvětlení. Jestliže budeme mít k dispozi-
ci jen naše prostředky, dojde aspoň na položení 
umělého povrchu,“ upřesňuje starosta.

Už nebudou trénovat u sousedů
Nová tréninková plocha by fotbalovému klubu 
vytrhla trn z paty. Často totiž fotbalisté musejí 
kvůli stavu hřiště, a to zejména v zimě, jezdit 
trénovat například do Černolic. Nebo si prona-
jímat tělocvičnu v Základní škole Komenského 
420. Dojíždění do okolních obcí ale nevyho-
vuje všem rodičům a s pronájmem tělocvičny 
má problém klub, jak uvádí šéftrenér fotbalo-
vého oddílu mládeže Radomír Hošek. „Dostali 
jsme fakturu na 30 000 korun, peníze nemáme  
a členské příspěvky nestačí. Kdybychom ne-
měli sponzory, nešlo by to. Přitom kluci město 
skvěle reprezentují, vyhráli v minulých dvou 
letech okresní přebor v kategoriích mladších 
i starších žáků. Připadá nám absurdní, že na 
jedné straně dostáváme příspěvek od města  
a na druhé straně ho odevzdáme jím zřizované 
organizaci,“ konstatuje šéftrenér.
Podle místostarostky Daniely Páterové musí 
ředitelka základní školy platit za energie spo-
třebované při provozu tělocvičny poměrně 

hodně peněz, například za období leden-kvě-
ten to bylo přibližně sedmdesát tisíc korun. Při 
schůzce s vedením klubu proto místostarostka 
navrhla, aby klub vybíral víc peněz od rodičů 
dětí, které sem dvakrát týdně vodí své rato-
lesti na trénink. „V současné době platí zhruba  
1000 korun za pololetí a tím se fotbal řadí  
k nejlevnějším sportovním aktivitám. Vybírat 
vyšší částku by bylo oprávněné, protože trené-
ři jsou kvalitní a družstva úspěšná. Myslím, že 
kdyby rodiče za každé dítě zaplatili o tři sta ko-
run více, získá fotbalový klub nemalou částku, 
která například pronájem tělocvičny pokryje,“ 
říká k tomu místostarostka. 

Martina Hrdličková

Mníšecký fotbalový klub má bohatou 
historii a na zájem ze strany dětí a jejich 
rodičů si nemůže stěžovat. V oddílech 
je dětí a mládeže do 18 let skoro stovka.  
Přesto, jak tvrdí jeho zástupci, do něj 
město za předchozího vedení dlouho-
době neinvestovalo. Situace se podle 
nich zlepšila až v posledních deseti le-
tech díky zájmu starosty i místostarost-
ky města, a zejména s výročím sta let 
od založení klubu v roce 2013. Díky ka-
ždoročnímu grantu došlo k rekonstruk-
ci sprch v šatnách fotbalistů a rozhod-
čích, došlo také na opravu střídaček, 
ke stavbě garáže na zahradní techniku  
a také k rekonstrukci prádelny.

Fotbalisté čekají na nové tréninkové hřiště jako na smilování

Šachisté poměří své síly 
Šachový turnaj Mníšecká rošáda 2017 se uskuteční v neděli 
10. 12. 2017 od 10 hodin v Městském kulturním středisku  
v Lipkách. Hrát se bude tzv. švýcarským systémem v tempu  
2 x 10 minut na partii. Výsledky budou hodnoceny zvlášť  
i pro kategorii děti a mládež do 15 let. Pro vítěze budou při-
praveny hodnotné ceny.
Pořadatelé, kterými jsou opět Šachový klub Mníšek pod 
Brdy, Oáza Mníšek pod Brdy a Městské kulturní středisko, 
vás zvou a těší se na vaši účast. Přihlášky posílejte co nejdří-
ve na e-mailovou adresu novak.vladimir@volny.cz, v přípa-
dě nenaplněné kapacity je možné se přihlásit nejpozději do 
9:30 hod. na místě konání turnaje. 
Startovné: dospělí 100 Kč, děti (do 15 let) 50 Kč.

Za pořadatele Vladimír Novák

Malí fotbalisté při tréninku Tréninkové hřiště za tenisovými kurty
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Sedmdesátka žáků ze školy Komenského se 
spolužáky ze Slovinska, Turecka, Španělska, 
Chorvatska a Srbska se vydala nejen na Skalku, 
ale i do okolních brdských lesů. 

Sportovní odpoledne v rámci programu Eras-
mus bylo velkým zážitkem i sportovním vý-
konem zejména pro zahraniční část výpravy. 
Někteří učitelé z tureckého doprovodu vzdali 

výstup již pod kopcem, ale děti se na místo 
akce dostaly všechny. Všichni byli pak odmě-
něni pěkným prostředím zrekonstruovaného 
areálu v okolí kostelíku Máří Magdalény. 

Po krátké instruktáži vyrážely děti ve dvojicích, 
kdy s každým zahraničním studentem byl je-
den český. Trať byla postavená pouze po ces-
tách, aby i laik, který má snahu dokončit, mohl 
zdárně absolvovat všech osm kontrol a dostat 
se tak do cíle. 

Studenti startovali v minutových intervalech na 
stejnou trať ve dvou směrech a zhruba 1-2 min 
měli možnost si mapu dopředu prostudovat. 
Ohlas z celé akce byl pozitivní, hlavně od uči-
telek . Ty byly moc rády, že jsme jim pomohli 
akci uspořádat a měly tak o starost méně. Stu-
denti ze zahraničí pak měli zážitek v podobně 
přežití náročného závodu v hlubokých lesích 
brdského pohoří. 

Za trenéry OK Dobříš Martin Bambousek

Program Děti na startu  
má nové trenérky 
Předposlední říjnový víkend proběhlo v Klad-
ně školení od FISAF.CZ – Českého svazu aero-
biku. Z našeho města se na toto školení vypra-
vily čtyři budoucí lektorky ze spolku BIOS fit. 
Tento celonárodní projekt všeobecné pohybo-
vé přípravy pro děti v Mníšku funguje již třetím 
rokem a těší se velké oblibě, proto jsme velmi 
rádi, že náš spolek získal nové instruktorky. Již 
teď se holky těší na nové, zábavné lekce!

Za spolek Linda Sevalová

Udělali jsme si výšlap na brdský hřeben

Kurz COUNTRY TANCŮ 
pro dospělé 

 
v Mníšku pod Brdy 

V Městském kulturním středisku, V Lipkách  
úterý od 18:30 hod   

 
V kurzu se naučíte jednoduché country tance a tance jiných 
národů jako řecké či skotské. Vyzkoušíte si, jak se tančí na 
country bále.  
 
Není třeba zvláštních tanečních schopností, hlavní je radost 
z hudby a chuť si zatančit a pobavit se.  
 
Přihlásit se může úplně každý - jednotlivci i páry, mladí i 
starší, ženy i muži.  
 
 
Na první ukázkovou lekci vstup zdarma.  
 
Kontakt: Dana Nedvídková tel 731 509 057, alamanad@seznam.cz 
www.biosfit.cz 
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Zimní program
- Kompletní servis lyží, SNB a běžek
- Půjčovna lyžařských a SNB setů
- Broušení bruslí

Otevírací doba:
 Po - Pá: 9:00 - 18:00
So: 9:00 - 12:00

Od 1.11 start nové lyžařské sezony

Kola & lyže Beran
PRODEJ · SERVIS

Kola & lyže BeranKola & lyže Beran
PRODEJ PRODEJ  SERVIS SERVIS SERVISPRODEJ PRODEJ  SERVIS SERVIS
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INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN

Mníšek pod Brdy   Pražská 16
mobil.: 732 825 975, 731 253 750

Provozní doba: PO – PÁ   7.30 – 12.00
                                                      13.00 – 17.00  
                                    SO              8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

Diamond group

Stanovím zdarma cenu vaší nemovitosti.
Neváhejte mě kdykoliv kontaktovat.

Jsem tu pro vás.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

188x128mm oliverius.pdf   1   19. 5. 2017   6:33:00

KADEŘNIcE Zuzana Bartáková, Nová 824  
tel.: 739 733 104 KADEŘNIcE

Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, 
keřů, živých plotů, apod. Tel.: 603 924 921

Hledám paní na úklid v RD v Řitce, asi 5 h/týdně, 
čas po dohodě. marta, tel.: 604 219 658
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Přímý kontakt Mníšek: 
tel.: +420 736 533 056, e-mail: odpady.TM@komwag.cz

Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2, tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003
komwag@komwag.cz, www.komwag.cz

ODPADY
  svoz    likvidace    odpadkové koše  
  zanáška popelnic    kontejnery    sběrný dvůr

ČIŠTĚNÍ
  chodníky, ulice    zimní údržba, posypy  
  samosběry, mytí    ruční metení  
  odstraňování graffiti

ZELEŇ
  zahradnické práce    sekání trávy  
  údržba mobiliáře    plnění bazénů  
  ostatní komunální služby

Komwag_inz Mnisek 188x128mm_2013.indd   2 22.1.2013   14:55:41

Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.

Zahoďte své starosti, nabízím:
� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
� Zajištění účinné inzerce na největších 

realitních serverech
� Férové a profesionální jednání
� Právní servis přes certifikovanou advokátní 

kancelář
� Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
� Předání nemovitosti novému majiteli
� Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti
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bce_mnisekpodbrdy_188x128.indd   1 13/10/17   09:14

l  Zastupování u soudů, 
úřadů

l  Vymáhání pohledávek
l  Smlouvy
l  Rozvody

l  Ověřování podpisů
l  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

l  Realitní služby

tel.: +420 606 476 169 l e-mail: tvrdek@aktvrdek.cz l www.aktvrdek.cz
adresa kanceláře: Komenského 1533, mníšek pod Brdy (vedle školní jídelny).

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

telefon: 317 070 054
www.masaze-pod-skalkou.webnode.cz

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33
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SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY
Nabízí tyto služby:
l  objednávky kontejneru v celém  

mikroregionu Mníšecko;

l  sběr různých druhů odpadů;

l  odvoz odpadu po úpravách zeleně;

l  vyštěpkování větví a jejich svoz;

l  k vyzvednutí černé pytle na uložení  
komunálního odpadu.

více informací získáte na tel.: 775 432 790, e-mailu: sbernydvur@mnisek.cz,nebo www.mnisek.cz

poNdĚlÍ
ÚtErý
střEda
ČtVrtEK
pátEK
soBota

ZaVřENo
8.00 – 12.00  a  14.00 – 17.00
8.00 – 12.00  a  14.00 – 17.00
8.00 – 12.00  a  14.00 – 17.00
8.00 – 12.00  a  14.00 – 17.00
8.00 – 12.00

CEloroČNÍ proVoZNÍ doBa sBĚrNÉho dVora

  ART DECO
ATELIER A GALERIE

✗

✗

✗

✗

✗

✗

řAtelier otev eno: ř               Galerie otev eno:
ČST, T, PÁ: 9-17                PÁ, SO: 9-12

SO: 9-12

 Zuzana a Martina, tel : 602 461 699, 724 373 989
Pražská 13, Mníšek pod Brdy, F: ART DECO

www.atelier-artdeco.cz

Stadion - Jawetta - Pařez
- Pérák - Jawa - CZ ...atd.

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze díly 
k těmto motocyklům

Koupím moto
československé výroby:

Děkuji za nabídku. 
Tel.: 775 623 723

a4
20
10
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