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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
nejvýznamnější událostí letošního listopadu je bezpochyby 
30. výročí sametové revoluce, ke kterému Vám jako přílo-
hu přinášíme i výtisk prvního polistopadového Zpravodaje. 
Na jeho stránkách najdete svědectví o konci doby, ve které 
vypadal Mníšek pod Brdy podstatně jinak. Barokní areál Skal-
ka byl v ruinách, mezi nálety bolševníků se tyčily poslední 
zbytky rozpadlých obvodových zdí někdejších budov. V mní-
šeckém zámku sídlil státní archiv StB, do prostor kostela sva-
tého Václava bylo možné nahlížet pouze přes zamčenou mříž. 
Mléko a chleba byly v Potravinách na oprýskaném náměstí 
k dostání jen dopoledne, cukr a toaletní papír jednou za čas 
a banány a mandarinky pouze před Vánoci. Průměrný měsíč-
ní příjem činil 3 000 Kčs, na dovolenou se jezdilo do spřáte-
lených socialistických zemí škodovkami, trabanty a žigulíky 
a své názory si raději každý nechal sám pro sebe, aby náhodou 
neskončil u výslechu v Bartolomějské ulici. Podoba reálného 
komunismu byla skutečně neveselá a oslavy jeho konce jsou 
tedy zcela na místě. To, že dnes můžeme svobodně mluvit, 
studovat, podnikat či cestovat není samozřejmostí, a i vzhle-
dem ke světovým událostem posledních dnů je vhodné si to 
občas připomenout. Ke vzpomínkám však jistě patří i úvaha 
o tom, co se nám za těch 30 let svobody a demokracie nepo-
vedlo. Bezpochyby by sem patřila slabá legislativa a důsledky 
nepovedených privatizací či transformací některých odvět-
ví průmyslu a zemědělství, na kterých zbohatlo pár jedin-
ců, zatímco většina národa zchudla. Patří sem neschopnost 
zatočit s korupcí nebo rezignace na tiché celospolečenské 
přesvědčení, že lhát a krást je normální. I o těchto aspektech 
české společnosti bychom měli do budoucna vést otevřenou 
veřejnou debatu. Dovolte mi proto, abych Vás pozvala na sérii 
pořadů, které jsme nazvali Týden demokracie. Odstartuje ho 
koncert písní Karla Kryla v sobotu 9. listopadu od 19 hodin 
ve velkém sále školního pavilonu. V pondělí 11. listopadu na 
něj naváže lampionový průvod, který bude vycházet mezi 
16:30-16:45 z prostoru předzámčí. Ve středu 13. listopadu 
proběhne od 17:30 ve velkém sále školního pavilonu debata 
s názvem Udržitelný Mníšek 2030, na kterém mimo jiné pro-
mluví i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, a v pátek 
15. listopadu bude přesně ve 12 hodin Týden demokracie 
zakončen ve spolupráci se základní školou v prostoru před 
hlavním vchodem do ZŠ.

Přeji Vám krásné dny oslav svobody a demokracie.
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 Z RADNICE

P řed jednáním říjnového 
zastupitelstva představil ve 
velkém sálu Pavilonu návrh 

nového administrativního centra 
vč. budovy radnice jeho spoluautor 
a zároveň vedoucí Centra Města 
Budoucnosti (CCF CIIRC), architekt 
Michal Postránecký. 

Důvodem pro zpracování prezentované urba-
nisticko-architektonické studie prostoru zvole-
ného pro budoucí objekt radnice bylo získání 
lepšího pohledu na řešení celého území ve 
vztahu k jeho budoucímu uspořádání. Vytvo-
ření tohoto plánu umožní definovat regulač-
ní podmínky, které by se měly v budoucnosti 
uplatňovat při stavbě všech budov, komu-
nikací a volných ploch, včetně prvků zeleně  
a dalších architektonických prvků ve volném 
prostoru. 

Bude tak s předstihem možné naplánovat ne-
jen optimální rozmístění jednotlivých objektů, 
jejich objemy a návaznosti, ale i navrhnout 
celou technickou infrastrukturu. Ta by měla 
odpovídat úrovni nejmodernějších chytrých 
technologií, které umožní šetřit energiemi, 
vodou i časem zaměstnanců a pomůže efek-
tivně využívat dané prostory. Celý komplex je 
navržen v souladu s okolním prostředím tak, 
aby se v něm cítili dobře jak zaměstnanci, kteří 
v těchto budovách budou pracovat, tak jeho 
návštěvníci. Budovat ho bude možné v jednot-
livých etapách podle dostupnosti financí.

Hlavním cílem je podpora 
sdíleného prostoru pro služby, 
kulturu a komunitní život 
Celý koncept urbanistického novotvaru je  
v dané lokalitě umístěn nad půdorysem exis-
tující zástavby, která je již fyzicky dožitá. V pro-
storu by nově mělo vzniknout malé náměstí, 
zasazené do zeleně, kolem kterého postupně 
vznikne několik vzájemně propojených bu-
dov. Ty mají vytvořit sdílený prostor pro služby 
i komunitní a kulturního zázemí. Součástí na-
vrhovaného komplexu jsou následující hlavní 
objekty: budova radnice, komunitní sál, věž  
a inovační HUB.

Celý projekt lze rozdělit z důvodů zdravého 
financování do několika etap a podetap. Ty 
mohou být realizovány dle vůle zastupitelů 
města a v závislosti na množství finančních 
prostředků. 

Energeticky efektivní komplex 
budov
Návrh je pilotním projektem energeticky efek-
tivního komplexu staveb s uzavřeným oběhem 
vodního hospodářství a dalšími inteligentními 
prvky. Toto by mělo platiti již od realizace prv-
ního objektu, budovy radnice. Pokud by byl 
projekt realizován dle předloženého koncep-
tu, stane se unikátní ukázkou v rámci České 
republiky a mohl by se stát příkladným typo-
vým řešením energeticky efektivních center 
menších měst Středočeského kraje a dalších 
regionů.

Veřejnost se seznámila s návrhem nového administrativního centra

RADNIcE
Objekt radnice je samozřejmě tím hlavním 
objektem v území, který bude centrem na-
bídky služeb pro celé město a jejich obyva-
tele a další subjekty. Zároveň bude zkušeb-
ní laboratoří takzvané inteligentní budovy.

GARážE
Objekt garáží je z jižní strany otevřen  
a je připraven na případné záplavy v této 
oblasti. Pokud by bylo toto území zaplave-
no, vznikly by tak minimální škody. Je tím 
zároveň zmenšena náročnost na založení 
objektu.

KOMUNITNí SáL
Tento sál by měl sloužit ke mnoha funkcím. 
Architektonické řešení předpokládá vznik 
lehkého proskleného objektu, který bude 
průhledný, kdy jeho skleněná fasáda na 
všech jeho stranách umožní průhled tímto 
objektem a jeho splynutí s okolní přírodou 
a vzrostlou zelení.

HUB OBJEKT
Hlavní předpokládanou funkcí tohoto  
objektu je umístění sdílených kancelář-
ských a dílenských provozů, které mohou 
být pronajímány za výhodných podmínek 
začínajícím firmám a těm, kteří nepotře-
bují pro svoji činnost stálý prostor. Rovněž 
by měla být zázemím pro různé spolky  
a sdružení.

VĚž NEBOLI E. LAB TOwER
Neměla by ale být pouze estetickým  
a prostorovým doplňkem a atrakcí s mož-
ností výhledu do přilehlého okolí, ale  
v jejích útrobách by byla umístěny veřejně 
přístupná energetická „laboratoř“, jakýsi 
dispečink celého místa a virtuální dvojče 
lokality i celého města a okolí.

Minimalizace negativních 
dopadů na životní prostředí
Důležitým rysem navrhovaného řešení je ce-
lek složený z jednotlivých částí, které budou 
vzájemně sdílet zdroje. V rámci jejich funkč-
ních cyklů budou optimálně distribuovány 
kapacity všech médií a minimalizovány ztráty 

systému jako celku. O optimalizaci všech pro-
cesů se bude starat centrální monitorovací 
centrum ve formě virtuálního dvojčete. Kromě 
úspornosti a efektivity tak budou optimalizo-
vány i dopady na životní prostředí. Počítá se  
s použitím obnovitelných zdrojů energie, vy-
užitím takzvaného lokálního energetického 
„smat gridu“ a realizací uzavřeného systému 
vodního a odpadového hospodářství. Celý 
komplex tak bude nejen efektivní a úsporný, 
ale bude i lépe připraven na případné výpadky 
elektřiny z energetické sítě či problémy s do-
dávkou vody.

Ing. arch. Michal Postránecký, GEN61 s.r.o.

Vážení občané,
předkládáme Vám urbanisticko-architekto-
nickou studii nového chytrého centra Mníšku 
pod Brdy. S Centrem Města Budoucnosti jsme 
konzultovali původní vítězný návrh na nový 
MěÚ od ateliéru Tsunami, protože jsme potře-
bovali doplnit požadavky na tzv. chytrý úřad. 
Bylo nám však doporučeno, abychom změnili 
koncept a efektivněji využili celé území, včet-
ně vize budoucího rozvoje. Nová studie tedy 
etapizuje rozvoj v území a pracuje mimo jiné i 
se systémem energetické a vodohospodářské 
efektivity v rámci chytrých řešení, které musí  
v budoucnosti splňovat budovy občanské vy-
bavenosti dle evropské legislativy. 

Tento návrh představuje první krok na cestě 
k budoucí realizaci nového chytrého centra, 
tedy jakousi startovní čáru, ze které všichni 
(zastupitelé, občané a dotčené orgány) vybí-
háme společně. Má již konkrétní podobu, aby 
bylo možné se od něčeho odrazit a k něčemu 
se vyjadřovat, je však pravděpodobné, že jeho 
konečná podoba bude jiná. 

Jak přesně bude vypadat bude záležet na Vás 
a Vašich připomínkách. Kompletní návrh je 
zveřejněn na webových stránkách www.
zpravyzmnisku.cz a také na Podatelně MěÚ. 
Do konce listopadu 2019 se k němu můžete 
vyjádřit, připomínkovat ho nebo navrhovat 
jeho další řešení. Své připomínky adresujte 
přímo na můj email magdalena.davis@mni-
sek.cz resp. odevzdejte na Podatelně MěÚ  
v obálce nadepsané mým jménem. 
Vaše připomínky budou následně do návrhu 
zapracovány.

Mgr. Magdalena Davis, PhD.
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•   Schválila návrh komise pro 
hodnocení nabídek, přidě-
lila veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „Nákup učebnic, 
pracovních sešitů a učebních 
pomůcek“, firmě  ALBRA, spol. 
s r.o., Havlíčkova 197, 250 82  
Úvaly, IČO 25141732, DIČ  
CZ25141732 za nabídkovou 
cenu: 658 529 Kč včetně DPH 
a pověřila Mgr. Michaelu Pa-
žoutovou, ředitelku školy, 
zajištěním potřebných kroků  
k realizaci VZMR.•   Schválila znění a uzavření Do-
datku č. 3 ke smlouvě o posky-
tován í služeb č. 203-07-007. 
Pověřila starostku podpisem 
tohoto dodatku mezi Městem 
Mníšek pod Brdy a společností 
ClickPark s.r.o. (dříve City Par-
king Group s.r.o.)•   Souhlasila se zněním a uzavře-
ním Smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti stavby 
č. IE-6005686/8 Mníšek pod 
Brdy, PZ_2087, v.v. posílení. Po-
věřila starostku podpisem této 
smlouvy mezi Městem Mníšek 
pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s.•   Souhlasila se zněním a uza-
vřením Smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě 
- vedení kanalizačního řadu 
přes pozemky č.parc. 1304/2  
a 1308/4 v k.ú. Mníšek pod 
Brdy. Pověřila starostku podpi-
sem této smlouvy mezi Měs-
tem Mníšek pod Brdy a OCM-
PB, s.r.o.•   Souhlasila s výběrem dodava-
tele „Vybavení kulturního sálu 
v novém školním pavilonu ZŠ 
Mníšek pod Brdy“. Souhlasila se 
zněním a uzavřením smlouvy  
o dílo mezi Městem Mníšek 
pod Brdy a vybranou společ-
ností Šiba Plus s.r.o.•   Jmenovala komisi pro otevírání 
obálek a komisi pro hodnocení 
nabídek VZMR Nákup serveru  
v identickém složení: Mgr. Jaro-
slav Pešice (předseda, zapiso-
vatel), Věra Landová (členka), 
Ing. Dušan Jirásko (člen).•   Souhlasila s tím, aby MŠ 
Nová přijala sponzorský dar 
od společnosti AVBOX s.r.o., IČ 
05718708, ve výši Kč 2 000 Kč.•   Souhlasila se zněním a uzavře-
ním Smlouvy o zřízení věcného 
břemene pro stavbu plynáren-
ského zařízení č. 9900083905 
„ROZ, Mníšek pod Brdy, STL 
+ př. CNG.“ Pověřila starostku 
podpisem této smlouvy mezi 
Městem Mníšek pod Brdy  
a GasNet, s.r.o. zastoupenou 
společností GridServices, s.r.o.

rada města č. 25 – 27/2019

KRáTcE Z JEDNáNí RADy MĚSTA 

•   Souhlasila se stavbou č. IE-
12-6009316 „TR Mníšek měs-
to-kVN R Mníšek – MNÍŠEK_2“  
v  k. ú. Mníšek pod Brdy. Upo-
zornila stavebníka, že Město 
Mníšek pod Brdy bude požado-
vat uzavření Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě. Smlouva 
bude uzavřena v souladu se 
zásadami pro uzavírání smluv  
o zřízení věcného břemene - 
služebnosti při budování a re-
konstrukcích inženýrských sítí 
na pozemcích ve vlastnictví 
Města Mníšek pod Brdy.•   Souhlasila s předloženou pro-
jektovou dokumentací pro sta-
vební povolení stavby „II/116 
Nová Ves pod Pleší a III/11628 
Voznice“. Upozornila investo-
ra, že stavbou dojde ke střetu  
s vedením kanalizačního a vo-
dovodního řadu a veřejného 
osvětlení. O vytyčení a stano-
vení podmínek pro realizaci 
stavby je nutné požádat pro-
vozovatele 1. SčV, a.s. a Eltodo 
Citelum, s.r.o.•   Nesouhlasila se stavbou par-
kovacích ploch a terénních 
úprav u bytového domu na 
pozemku č. parc. 1021, k.ú. 
Mníšek pod Brdy z důvodu, 
že nebyly splněny podmínky 
dané jednotlivými odbory MÚ 
Mníšek pod Brdy ke stavbě. 
Souhlasila se zřízením nové-
ho vjezdu na pozemek č. parc. 
1021, k. ú. Mníšek pod Brdy  
z pozemku č. parc. 1011/3, k. ú. 
Mníšek pod Brdy.•   Souhlasila se zněním a uza-
vřením Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě stavby „11010-
078568 MIMO4x4_O2_A_
PZYMN_OK“ v  k. ú. Mníšek pod 
Brdy. Pověřila starostku podpi-
sem této smlouvy mezi Měs-
tem Mníšek pod Brdy a Českou 
telekomunikační infrastruktu-
rou a.s.•   Schválila rekonstrukci VO v uli-
ci Pod Lesem v celkové částce 
269.977,62 Kč s DPH a pověřu-
je starostku k podpisu objed-
návky na tuto investiční akci 
zadané společnosti ELTODO 
OSVĚTLENÍ, s.r.o., hrazené z re-
investičních prostředků. Schvá-
lila nákup slavnostního osvět-
lení v celkové výši 285 830 
Kč od společnosti BON JOUR 
ILLUMINATION s.r.o. a pověřuje 
starostku k podpisu objednáv-
ky na její dodávku hrazenou  
z reinvestičních prostředků.•   Schválila zadání veřejné za-
kázky „Výměna kotlů v MŠ  
9. května 575 Mníšek od Brdy“, 
společnosti PORTEO servis 

s.r.o., uchazeči s nejnižší ceno-
vou nabídkou ve výši 411 600 Kč  
bez DPH a pověřila starostku 
města podpisem smlouvy.•   Souhlasila s pokácením 2 ks 
osik na pozemku města č. parc. 
409/12 v k. ú. Rymaně.•   Souhlasila s pokácením 2 ks 
olší na pozemku města č. parc. 
1266/2 a 1 ks břízy na pozemku 
č. parc. 1893/1 v k. ú. Mníšek 
pod Brdy.•   Vzala na vědomí informace  
o problematice vzduchotech-
niky ve školní jídelně.•   Revokovala usnesení č. 38-
24/2019 tak, že: Souhlasila, aby 
MUDr. Pirunčík nechal polo-
žit novou vinylovou podlahu  
v ordinaci praktického lékaře  
v ZŠ Komenského 886, o výmě-
ře 36,54 m2, která bude v ma-
jetku Města Mníšek pod Brdy, 
a o kterou bude MUDr. Pirun-
číkovi jako kompenzace snížen 
nájem nebytových prostor ve 
výši 48 400 Kč v roce 2020.•   Souhlasila se stavbou a uza-
vřením Smlouvy o bezplat-
né výpůjčce pozemku parc. 
č. 2920/1 za účelem vydání 
stavebního povolení stavby 
„II/116 Nová Ves pod Pleší“. 
Pověřila starostku podpisem 
Smlouvy o výpůjčce dle přilo-
ženého návrhu.•   Souhlasila s odpisem drobné-
ho majetku z penzionu OBORA 
dle přílohy, která je nedílnou 
součástí žádosti č.j. 5984/2019.•    Souhlasila s konáním soukro-
mé akce u Zadního rybníka dne 
26.7. - 27.7.2019 za podmínky 
zajištění 1 ks mobilního WC. Po 
skončení akce bude uklizený 
pozemek předán zástupcům 
města. V případě nedostateč-
ného úklidu město proveden 
úklid na náklady organizátora 
akce.•   Schválila smlouvu na posky-
tování právních služeb s advo-
kátní kanceláří Belha, Vacíř & 
spol., s.r.o. a pověřila starostku 
podpisem smlouvy.•   Schválila zpracovatelskou 
smlouvu na dotazníkové šet-
ření v příspěvkových organiza-
cích Města a Městského úřadu 
s firmou Transearch a pověřila 
starostku podpisem smlouvy.•   Vzala na vědomí výsledky ko-
mise pro nový MěÚ, které jsou 
shodné s veřejným hlasováním 
občanů v roce 2018. Schvá-
lila pořadí architektonických 
studií: 1. Atelier Tsunami s.r.o., 
2. Štúdio K.F.A. architektura  
a design spol. s.r.o., 3. Mio ar-
chitects s.r.o. a pověřila starost-
ku podpisem smluv.•   Souhlasila s poskytnutím spon-
zorského daru Města okres-
nímu sdružení hasičů ve výši  

1 000 Kč na nákup sportovních 
překážek pro výcvik a soutě-
že mladých hasičů a dorostu  
v rámci okresu Praha – západ.•    Schválila změnu provozní 
řádu na dětském hřišti na sta-
rém sídlišti spočívající ve zkrá-
cené otevírací době a to nově 
od 9:00 do 18:00 hodin v let-
ních měsících s platností od 15. 
7. 2019.•   Souhlasila se zněním a uzavře-
ním Smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti stavby 
č. IV-12-6022202/VB/01 Ryma-
ně, kNN pro p. č. 49/9 a 50/3,  
k. ú. Rymaně. Pověřila starost-
ku podpisem této smlouvy 
mezi Městem Mníšek pod Brdy  
a ČEZ Distribuce a.s.•   Souhlasila se zněním a uza-
vřením Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene - služebnosti  
a smlouvy o právu provést stav-
bu č. IE-12-6008373/01 „Mní-
šek pod Brdy - výměna kNN“  
v  k. ú. Mníšek pod Brdy. Pově-
řila starostku podpisem této 
smlouvy mezi Městem Mníšek 
pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s. 
Upozornila investora, že při re-
alizaci stavby budou dodrženy 
podmínky ze souhlasu Města 
Mníšek pod Brdy č. 20-15/2019 
ze dne 1.4.2019: nebude ome-
zen provoz a přístup do za-
hradnictví na pozemku č. parc. 
1313/2, k. ú. Mníšek pod Brdy; 
nebude omezen přístup a pro-
voz Sběrného dvora na pozem-
ku č. parc. 1310/11, 1310/9, 
1310/8, k. ú. Mníšek pod Brdy; 
nebude omezen přístup a pro-
voz prodejny BILLA na pozem-
ku č. parc. 1313/2, 1313/10 k. ú. 
Mníšek pod Brdy.•   Souhlasila se stavbou vodo-
vodní a kanalizační přípojky  
a s připojením pozemku  
č. parc. 1122 a 1123, k. ú. Mní-
šek pod Brdy na vodovodní  
a kanalizační řad.•   Souhlasila se zněním a uzavře-
ním Dodatku č. 1 Kupní smlou-
vy na akci: „Dodávka Vnitřního 
vybavení“ ve školním pavilonu 
(1.NP), mezi Městem Mníšek 
pod Brdy a společností Officity 
s.r.o. z důvodu časového posu-
nu dodacích lhůt.•   Souhlasila s výběrem dodava-
tele stavebních prací na akci: 
„Park a okolí nového pavilonu 
ZŠ Mníšek pod Brdy – Etapa III 
– IO-04.3 – Zemní val s opěrný-
mi zdmi a lávkou“. Souhlasila se 
zněním a uzavřením smlouvy  
o dílo mezi Městem Mníšek 
pod Brdy a vybranou společ-
ností PKS stavby, a.s. Pověřila 
starostku podpisem tohoto 
dodatku.

(Výběr z usnesení v plném znění na  
www.mnisek.cz)
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Do konce roku 2019 se ještě usku-
teční dvě z pravidelných Setkání 
se starostkou, a to v úterý 12. lis-
topadu a 10. prosince od 16:30 do 
17:30 před prodejnou Albert na ná-
městí F. X. Svobody.

Poměrně slušnou účast mají také 
pravidelná neformální Setkání se 
zastupiteli. Poslední letošní setká-
ní se koná ve čtvrtek 21. listopadu 
od 17:30 do 19:30 ve školní jídelně 
ZŠ Komenského 420.

Tématem bude (nejen) Nové sídli-
ště. 

Přijďte diskutovat, uvítáme jakékoli 
připomínky, dotazy i stížnosti.

dostávejte VČAS DŮLEžITÉ INFORMAcE  
z vašeho města:

havárie a odstávky, dopravní omezení,  
kulturní akce, oznámení městské policie,  

novinky z městského úřadu

SNADNá REGISTRAcE  
žáDNÉ POPLATKy  
SPOUSTA VÝHOD

Využívat mníšecký sms infoKanál se vyplatí.

registrace na: www.mnisek.cz

Aktuální informace  
z Mníšku přímo  
do mobilu!

Předtím, než zastupitelé přistoupili k projed-
návání dalších bodů jednání, odpovídala sta-
rostka Magdalena Davis na dotazy z publika. 
Nová mníšecká občanka přišla se stížností, že 
kontejnery na tříděný odpad v ulici 9. května 
doslova „přetékají“ a přimlouvala se za jejich 
častější vyvážení nebo přidání dalších nádob. 
Starostka reagovala sdělením, že v tomto smě-
ru bude město jednat se svozovou firmou Ko-
mwag. Další dotaz z publika se týkal nerespek-
tování dopravních značek na Malém náměstí 
některými řidiči. Starostka stěžovatele ujistila, 
že situace bude řešena v součinnosti s měst-
skou policií.
Magdalena Davis přečetla zprávu starostky  
o činnosti rady města a městského úřadu. 
Oznámila, že byla zveřejněna výzva k podání 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Parkurové hřiště u ZŠ s relaxační zónou“ a ra-
dou města byla schválena investice ve výši 258 
tis. Kč do opravy Prostředního rybníka z roz-
počtu 2020 nebo 2021 v případě, že v tomto 
období nedojde k revitalizaci celé soustavy tří 
rybníků. Informovala také o tom, že probíhá 
výběrové řízení na obsazení tří vedoucích po-
zic na městském úřadě vč. tajemníka. 
Dále byl zastupiteli zvolen nový člen Finanční-
ho výboru po odstoupivší Ing. Ivě Hauserové, 

D odatek k úvěrové 
smlouvě, zrušení 
zásad pro 

poskytování příspěvku na 
komunální odpad a nákup 
pozemků. to byla hlavní témata 
říjnového zastupitelstva.

Libor Kálmán

Zastupitelé rozhodli o vzniku pracovní skupiny o odpadech

která rezignovala v červnu z důvodu změny 
bydliště. Novým členem Finančního výboru se 
stal Ing. Tomas Turek.
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě o úvěru s Českou spořitelnou, a.s.  
z roku 2016, na jejímž základě byly čerpány fi-
nance na stavbu nového Pavilonu. Dodatkem 
č. 2 upravil termín první splátky úvěru, která se 
jeho podpisem posune na leden 2020. 

Rozsáhlou diskuzi vyvolal návrh na zrušení zá-
sad pro poskytování příspěvku na komunální 
odpad a přijetí nového ceníku nádob. Jeho 
předkladatelku k tomu přivedla skutečnost, že 
zatímco město platí svozové firmě každoroč-
ně stejnou částku, řada občanů si stěžuje na 
to, že předepsané nádoby na směsný odpad  

zůstávají poloprázdné a oni tak platí „za 
vzduch“. Zastupitelé se shodli na tom, že sys-
tém poplatků za odpady přijatý v roce 2011 je 
již zastaralý, neboť za posledních 8 let se pří-
stup občanů k nakládání s odpadky změnil.  
Došlo k několikanásobnému navýšení množ-
ství tříděného odpadu, což vedlo k poklesu ob-
jemu směsného odpadu. Zastupitelé nakonec 
přijali usnesení, kterým pověřují radu města, 
aby ve spolupráci s nově utvořenou pracovní 
skupinou složenou ze zájemců z řad zastupi-
telů i veřejnosti, připravila obecně závaznou 
vyhlášku o komunálních odpadech. 
Závěrem jednání zastupitelé schválili nákup 
pozemků za celkovou cenu 11 600 Kč od Stát-
ního statku Jeneč v likvidaci. Nejedná se o je-
den ucelený pozemek, ale o několik navzájem 
nesousedících pozemků, které leží pod komu-
nikacemi. Vlastnictví pozemků pod komuni-
kacemi je totiž klíčové pro vytvoření pasportu 
místních komunikací, bez kterého nelze na 
tyto komunikace čerpat dotace.
Další řádné jednání zastupitelstva se usku-
teční v prosinci 2019 a měl by být na něm mj. 
schvalován nový územní plán a rozpočet na 
rok 2020.

starostka tímto vyzývá veřejnost k účasti  
v pracovní skupině, která by řešila  
přípravu nové obecně závazné vyhlášky  
o komunálních odpadech.  
Zájemci se mohou hlásit na email 
magdalena.davis@mnisek.cz .

Využijte možnost a přijďte si pohovořit se zastupiteli
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Školáci připravili snídani pro dobrou věc

V pátek 11. října 2019 mezi 7 a 8 hodinou ranní 
se před školní budovou objevily stoly, na kte-
ré druháci, páťáci, šesťáci a deváťáci vyložili 
vlastnoručně připravenou snídani. Převažova-
ly sladkosti jako vafle, bábovky, buchty nebo 
koláče, ale nechyběly ani namazané chleby  
a další slané pochoutky. A u dobré snídaně ne-
mohol scházet horké kakao, které uvařily také 
děti. Za symbolickou cenu 10 Kč si mohli sní-
dani zakoupit kolemjdoucí a ochutnat nejen 
výtečné výrobky, ale i přispět na dobročinné 
účely. 

Akci Na snídani do školy zorganizovala škola 
v rámci celorepublikového projektu 72 hodin 
dobrovolnictví, jehož cílem je zapojit co nejví-
ce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby 
společně dokázali mnoho. Přesvědčit je, že 
jsou sami schopní změnit věci, které se jim ne-
líbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět 

D o projektu s názvem  
72 hodin dobrovolnictví 
se zapojila také ZŠ 

Komenského 420. Při akci Na 
snídani do školy zvali školáci na 
ranní občerstvení nejen své rodiče, 
ale i zájemce z řad veřejnosti.

kolem sebe. „Do tohoto projektu jsme se zapo-
jili především z toho důvodu, že je v souladu  
s hodnotami naší školy. Chceme u dětí rozvíjet 
nadšení a zodpovědnost nejen za svůj život,“ 
vysvětluje Josef Porsch, spoluorganizátor sní-
daně.

Do akce se zapojilo dětí téměř 100 žáků  
(z 2. E, 5. D., 6. A, 6. D a 9. A) a za výbornou 
snídani se jim podařilo utržit celkem 16 751 Kč.  
Částka bude věnována na projekt Skutečný 
dárek, který si děti vybraly hlasováním.

Stálý nárůst počtu školáků v mní-
šecké základní škole s sebou přine-
sl i zvýšenou poptávku po autobu-
sové dopravě.

V některých částech města zatím spoje do ško-
ly nejsou, jiné jsou již od začátku školního roku 
2019/2020 trvale přetížené, jako například 
spoj ze Stříbrné Lhoty, který po cestě přes Kví-
kalku a Staré sídliště každodenně dopravuje 
do školy bezmála 40 dětí, a dosavadní minibus 
svou malou kapacitou přestal přepravě školá-
ků vyhovovat. V říjnu proběhlo jednání mezi 
starostkou Magdalénou Davis a provozova-
telem autobusové dopravy Martinem Uhrem  
a kapacita na této trase bude přechodně navý-
šena (minibus nahradí záložní velký autobus) 
až do prosince, kdy dojde, ve spolupráci s RO-
PID, ke změnám v jízdních řádech a trvalému 
přesunu většího autobusu na tuto trasu. 

O dalším navyšování školních spojů proběh-
nou jednání s ROPID i dopravcem v průběhu 
října a listopadu 2019. 

Platby v hotovosti zdržují
Díky zvýšené pozornosti na spoj ze Stříbrné 
Lhoty však vyšla najevo jedna důležitá sku-

tečnost, která je univerzálního charakteru  
a zároveň má negativní dopad na dodržo-
vání jízdního řádu. Jedná se o dobu nástupu 
do autobusu, která se u většího počtu dětí 
platících hotově významně prodlužuje, takže 
přestože autobus vyráží z původní destinace 
včas, v každé zastávce nabírá čím dál tím větší 
zpoždění, a vzhledem k nutnosti dodržování 
rychlostních limitů pak přijíždí ke škole s 10ti 
minutovým zpožděním, což je pro školní děti 
velmi nepříjemné. 

Zdržení vyřeší Lítačka
Vzhledem k návaznosti na další jízdní řády bo-
hužel není možné posunout dobu odjezdu na 
dřívější čas tak, aby spoj dorazil ke škole dříve. 
Problém by ale bylo možné vyřešit, pokud by 
rodiče dětem zakoupili tzv. Lítačku. Nástup  
s Lítačkou je, na rozdíl od platby v hotovosti 
a tisku lístku, bez jakéhokoli zdržení, dítě bě-
hem nástupu pouze přiloží Lítačku ke čtečce 
a plynule postupuje dále do autobusu. Lítačku 
lze zakoupit buď osobně na expresní přepážce 
ve Škodově paláci v Jungmannově ulici 35/29 
na Praze 1, na kontaktních místech DPP nebo 
ji lze pořídit z pohodlí domova online přes  
v e-shop DPP.

Pořídíte ji snadno
Pro online nákup je třeba se nejprve zaregis-
trovat na  www.pidlitacka.cz. Po přihlášení 
jděte do záložky Identifikátory a přes možnost 
Správa karty Lítačka se dostanete až k žádosti. 
Tu vyplňte a odešlete. Předem si připravte ba-
revnou průkazovou fotografii, kterou budete 
vkládat do žádosti. Za první kartu při vyzved-

nutí na pobočce zaplatíte 100 Kč, při zaslání 
poštou Vás bude první karta stát 50 Kč. Na 
vyřízení žádosti je 30 dní, zpravidla však kartu 
dostanete již během 2 týdnů. 

Ušetříte čas i peníze
Pokud si chcete spočítat, jakou částku pak za-
platíte na předplatném, na stránkách PID na-
jdete záložku „Tarifní kalkulačka“, kde zvolíte 
věk dítěte, počet cest týdně, délku jedné cesty, 
možnost cestování (Jen po Praze, Mezi Prahou 
a regionem, Jen po regionu) a číslo pásma 
(Mníšek leží v 3. pásmu). Pro představu, jedna 
jízda ze Stříbrné Lhoty ke škole stojí 3 Kč, Lítač-
ka na 1 měsíc stojí 75 Kč, na 3 měsíce 190 Kč 
a na 12 měsíců 752 Kč. Kompletní informace 
o tarifech a cenách najdete na PID, Kalkulátor 
ceny jízdného v PID. 

Pokud tedy máte doma dojíždějícího školáka, 
který si stěžuje na pozdní příjezdy autobusu 
do školy, pořiďte mu Lítačku. Stanete se tak 
součástí řešení.  

Ing. Dana Dalešická 
místostarosta

Lítačka pomůže dětem dorazit do školy včas

ANKETA
Anketní otázky:
1.  Jaký má dnešní akce 

 „na snídani do školy“ cíl?
2.  Připravuješ si doma snídani 

do školy sám/sama?
3.  Už si nějaké jídlo uvařil/la 

úplně sám/sama?

Veronika, 8 let
1.   Prodávají se tu buchty  

a vydělané peníze pak spo-
čítáme a něco za ně koupí-
me chudým lidem.

2.  Mě snídani připravuje ma-
minka, sama si ji zatím ne-
dělám.

3.  Krupicovou kaši a chutnala 
mi.

Jarda, 11 let
1.  Je to akce 72 hodin dob-

rovolnictví a vybrané pe-
níze za snídani se dají na 
dobročinnou věc.

2.  Mně dělá snídaně spíš 
táta, já si do školy připra-
vuji svačinu.

3.  U vaření se snažím po-
máhat. Moje první samo-
statné jídlo byly knedlíky  
s vajíčkem.

Adéla, 11 let
1.  Koná se v rámci akce 72 hodin, 

během kterých se snažíme udělat 
co nejvíce věcí pro přírodu. Proto 
jsme napsali na letáky, aby si kaž-
dý přinesl svou krabičku a snídani 
si v ní odnesl, aby mohlo vše pro-
bíhat bezobalově.

2.  Snídaně i svačiny do školy si při-
pravuji sama.

3.  Vařím docela ráda, na dnešní sní-
dani jsem upekla perník a tyčky.



šKoLA EKoLogIE

7

Novým trendem ve veřejné zeleni 
je zakládání květnatých luk

Bezesporu se jedná o krok kupředu, protože 
takovéto plochy znamenají výrazné zlepšení 
životního prostředí, vytváří se tak cenná dru-
hově pestrá společenstva. Náročnost životní-
ho prostředí měst nás nutí hledat porosty, kte-
ré vydrží sucho, horko i silný déšť. Výhodou luk 
je to, že jsou odolné vůči výkyvům počasí, mají 
nízké náklady na péči a jsou druhově pestré – 
je tedy velká šance, že alespoň některé druhy 
rostlin v nich nepřízeň přežijí.

Zakládání květnaté louky
Při zakládání květnaté louky je potřeba peč-
livě volit místo, kde se tento vegetační prvek 
použije, protože takováto louka se bude sekat 
pouze dvakrát ročně. Není úplně jednodu-
ché založit fungující porost. Louka nevyroste 
kdekoli. Stanoviště, které je pro ni vhodné, 
by nemělo mít vysoký obsah živin (zejména 
dusíku). Zároveň by nemělo být zaplevelené 
vytrvalými plevely, proto je nutné je nejdříve 
odstranit.  
Aby louka působila již od svého založení pozi-
tivně, přimíchávají se do luční směsi letničky. 
Letničky způsobí, že louka rozkvete už první 
rok. Výsevky směsí květnatých luk s letnička-
mi jsou závislé na podílu šlechtěných letniček  
(7-30 %), vytrvalých bylin (23-50 %) a trav 
(20-70 %) ve směsi a pohybují se mezi 2-5 g/
m2. Důležitým bodem při volbě druhu smě-
si je udržení pozemku v bezplevelném stavu  
v době mezi výsevem směsi a dostatečným 
vývinem jednoletých rostlin do té míry, že už 
se další plevele v porostu neprosadí nebo jsou 

dostatečně potlačeny kvetoucími rostlinami. 
Období po výsevu směsi (jaro) je nejdůležitější 
fází pro vytvoření kvalitního porostu v 1. roce. 

Plánování sečí
Většinou se porosty v roce založení sečou jed-
nou na konci vegetačního období, maximálně 
dvakrát, pokud je potřeba na zapleveleném 
pozemku v 1. polovině roku provést tzv. „na 
vysoko“ šetrnou odplevelovací seč (na 20-30 
cm). Ostatní seče už jsou standardní, tedy na 
5–6 cm. Nesmí se ale sekat, když je teplota vyš-
ší než 25 °C. Seč je na fungující louce vlastně 
jedinou činností. Seno je třeba ale odvézt, ide-
álně nabídnout jako krmivo pro zemědělská 
zvířata. Takovéto louky se nehnojí a neošetřu-
jí se chemicky. Obnovují se samy a šetří tedy 
náklady na péči o zeleň. Tak se postupně vrátí 
investice do osiva louky, které není levné.

Květnatá louka vyžaduje trpělivost
Vypěstovat louku vyžaduje trpělivost. Vývoj 
fungující květnaté louky trvá minimálně 2–3 
roky. První rok vyrostou většinou jen plevele 
a trávy, proto se do výsevné směsi přidáva-
jí letničky, které během pár let z louky zmizí.  
V dalších letech se začnou prosazovat kve-
toucí byliny jako kopretiny, hvozdíky, silenky 
nebo chrpy, které postupně nahradí šlechtěné 
letničky a porost konečně dostává charakter 
cílové květnaté louky. Louka je krásná přede-
vším tím, že kvete. Kromě pastvy pro oči jsou 
ale květiny i zdrojem nektaru pro motýly, včely 
a jiný drobný hmyz. Ideální je, když louka vy-
padá přirozeně, jako by se nic nevyselo a louka 
na místě prostě vyrostla sama od sebe.
Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo v na-
šem městečku také takovou krásně květnatou 
louku založit a zapěstovat do rozkvetlé voňavé 
plochy plné života.

M ožná jste si také všimli, že tu a tam se objevují ve veřejné 
zeleni v našich městech a obcích plochy, které mají 
úplně jiný režim péče, kosí se méně často a vzhledově 

jsou zcela jiné než klasické parkové trávníky. Jsou to květnaté louky, 
které se snaží místní samosprávy včlenit do prostoru kolem nás. 

Jiřina 
Romová
Odbor vnitřních věcí

Poděkování žákům 9.B
Město Mníšek pod Brdy děkuje žákům 9.B ze 
ZŠ Komenského 420 pod vedením učitelky 
Lenky Jandové za pomoc při vyřezávání zmla-
zení stromů a keřů v nové aleji ve Lhotecké uli-
ci, ve které byla nová výsadba provedena loni 
na podzim. Do této aktivity se zapojili v rámci 
projektu 72 hodin dobrovolnictví.

Ing. Dana Dalešická – místostarostka

V Mníšku řádil pytlák
V lesním porostu za Prostředním rybníkem 
uvázal neznámý pachatel na dvou místech ke 
vzrostlým stromům ocelové lanko, kdy druhý 
konec zakončil okem. Do jednoho oka bylo za 
pravou zadní nohu neoprávněně uloveno mlá-
dě divokého prasete o hmotnosti 35 kg, a to 
zvlášť zavrženíhodným způsobem.
Oko je nejkrutější způsob pytláctví, neboť zví-
ře hyne dlouho a v krutých bolestech. Pokud je 
chyceno za nohu, tak má snahu si ji překousat, 
aby se ze zajetí smyčky uvolnilo. V takovém 
případě pak umírá na šok a vykrvácení.
Policie ČR zahájila úkony trestního řízení pro 
trestný čin pytláctví a žádá veřejnost o pomoc 
při pátrání. V případě odsouzení hrozí pacha-
teli za trestný čin pytláctví v tomto případě 
trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let, 
peněžitý trest nebo propadnutí věci.

lik

Brontosaurus vyčistil svah 
pod Skalkou
Chtěl bych tímto poděkovat zástupcům Hnutí 
Brontosaurus, kteří v rámci svého programu 
na pomoc památkám a přírodě, pomohli po-
čátkem října  vyčistit svah pod skaleckým kos-
telíkem od výmladků dřevin, svlačce, lebedy  
a další buřeně.

Pavel Jeřábek 
člen Komise pro životní prostředí
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Nebuďme lhostejní k budoucnosti naší planety. 

Udržitelný rozvoj se snaží se odstranit nebo 
zmírnit negativní projevy dosavadního způ-
sobu vývoje lidské společnosti. Minulý i sou-
časný vývoj založený především na ekono-
mickém růstu se nezvratně podepisuje na 
podobě a fungování naší planety. Většina pří-
rodních zdrojů je konečná a jejich nadměrné 
čerpání naši planetu poškozuje, jedná se tudíž 
v podstatě o rozvoj na dluh.

Strategický rámec  
Česká republika 2030
Česká republika v roce 2015 přijala Strate-
gický rámec Česká republika 2030 (dále jen  
„ČR 2030“), který přenáší do domácího pro-
středí 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN. Do-
kument ČR 2030 udává směr rozvoje naší 
země na příští desetiletí. Jeho naplnění zvýší 
kvalitu života ve všech regionech a nasměřuje 

T trvale udržitelný rozvoj 
je takovým rozvojem, 
který naplňuje potřeby 

přítomných generací, aniž by 
ohrozil schopnost budoucích 
generací naplňovat potřeby své.  

Libor Kálmán

Česko k rozvoji, který je udržitelný po sociální,  
ekonomické i enviromentální stránce.

Výzva pro města a regiony
Jedna z kapitol ČR 2030 je věnována životu  
v obcích a regionech, které by se měly připra-
tit na dopady změny klimatu, zejména na vlny 
horka, sucho, přívalové srážky a povodně. Jako 
nejpalčivější problém se ukazuje nedostatek 
vody a její kolísající kvalita. Velká města bu-
dou čelit efektu tzv. tepelných ostrovů, kdy se 
uvnitř zástavby bude zvyšovat teplota oproti 
jejich okolí až o několik stupňů. Nejvíce ohro-
ženi teplotními výkyvy budou skupiny osob se 
sníženou schopností termoregulace: senioři, 
nemocní a malé děti. Komplikace čeká provoz 
budov a také dopravu.

Změna klimatu zvyšuje důsledky vlivu sídel na 
krajinu. V případě rozrůstání měst překračuje 
jejich vliv samotné katastrální vymezení. To 
se týká nejen okolní krajiny, ale i specifických 
prvků jako jsou řeky či potoky. Proto bude po-
třeba lépe plánovat napojení urbanizované 
krajiny na přírodní. 

Voda a zeleň ve městech
Adaptace na změnu klimatu musí vést několi-
ka směry. Prvním je šetření vodou a zadržová-
ním vody, využíváním dešťové vody a revitali-
zace vodních toků. To souvisí s rozhodováním 
o využívání vodních zdrojů, a to nejen nad 
ovládáním infrastruktury. Dalším prvkem je 
rozšiřování městské zeleně, jako jsou parky, 
ale drobné ostrovy zeleně včetně vnitrobloků, 
trávníků, stěn i střech velkých objektů a měst-
ské zemědělství. Ruku v ruce s tím jde i zvyšo-
vání druhové rozmanitosti ve městech.

Snižování uhlíkové stopy
Ke zmírňování změny klimatu přispívá i sni-
žování energetické náročnosti měst, které 
omezuje emise škodlivých látek. Města si musí 
vypracovat plán na snižování uhlíkové stopy. 
Stát bude podporovat změny ve vytápění  
a chlazení, úspory v budovách, lepší využívá-
ní místních zdrojů a rozvoj veřejné dopravy 
 a udržitelné mobility. Renovace budov by 
mělo vést nejen k úsporám energií, ale k udr-
žení tepelného komfortu během celého roku. 
V roce 2030 se budou stavět téměř výhradně 
jen budovy v pasivním standardu, pomoci 
by měly technologie jako je skladování ener-
gie, kogenerace a společná výroba elektrické  
energie, tepla a chlazení.

město mníšek pod 
Brdy postupně zavádí 
principy udržitelného 
rozvoje do běžného 
života. Jednou 

ze sympatických 
novinek je používání 
vratných plastových 
kelímků na akcích 
organizovaných 
městem. poprvé si je 
můžete vyzkoušet, 
za vratnou zálohu 
50 Kč, a připít si 
(nejen) svařákem 
na předčasném 
silvestru 30. 
prosince 2019.

Doba je stále rychlejší,  
požadavky společnosti větší, 
ale limity planety omezené… 

O tom, zda je současný rozvoj světa udržitelný, jaké dostupné a čisté energie by se v Mníšku v blízké 
budoucnosti mohly využívat či zda naplníme potřeby současné generace bez toho, abychom ohrozili 
generace budoucí, budou s občany diskutovat naši sousedé: ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, 
starostka Magdalena Davis a také architekt společnosti GEN61 Michal Postránecký a programová 
manažerka globálního rozvojového vzdělávání Charity ČR Šárka Zápotocká. 

Akce je realizována v rámci projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj II. podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 

Překvapení: Každý posluchač obdrží malý dárek z recyklovaného materiálu 

Doba je stále rychlejší,  
požadavky společnosti větší, 
ale limity planety omezené… 

O tom, zda je současný rozvoj světa udržitelný, jaké dostupné a čisté energie by se v Mníšku v blízké 
budoucnosti mohly využívat či zda naplníme potřeby současné generace bez toho, abychom ohrozili 
generace budoucí, budou s občany diskutovat naši sousedé: ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, 
starostka Magdalena Davis a také architekt společnosti GEN61 Michal Postránecký a programová 
manažerka globálního rozvojového vzdělávání Charity ČR Šárka Zápotocká. 

Akce je realizována v rámci projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj II. podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 

Překvapení: Každý posluchač obdrží malý dárek z recyklovaného materiálu 

17:30 
Šárka Zápotocká: 
Je současný rozvoj světa 
udržitelný? 

17:55 
Karel Havlíček: 
Jaké dostupné a čisté 
energie by se v mníšku 
v blízké budoucnosti 
mohly využívat.  
Co je odpovědná výroba 
a spotřeba

18:20 
Michal Postránecký:
Unikátní koncept 
komunitního radničního 
centra. představení 
pilotního projektu 
energeticky efektivního 
komplexu staveb 

18:55 
Magdalena Davis: 
Naplníme v mníšku 
potřeby současné  
generace bez toho, 
abychom ohrozili  
generace budoucí?

PROGRAM
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Řešení nám nabízí trvale udržitelný rozvoj

Utlumování automobilové  
dopravy
Dopravní řešení bude sázet na veřejnou  
dopravu a utlumování individuální automo-
bilové dopravy, včetně administrativních 

restrikcí a zpoplatnění vjezdu či parkování 
osobních aut v některých částech měst. In-
vestice do dopravní infrastruktury budou 
zaměřeny na elektromobily, ale také na kola 
a lepší propojení sídel pro pěší. Regionální 
veřejná doprava bude propojovat jednotlivé 

Někteří lidé si stále myslí, že příroda snese všechno. Foceno v říjnu u silnice na Čisovice.

krajské systémy do národního s provázaný-
mi jízdními řády, sjednocenými podmínkami 
přepravy, vzájemným uznáváním jízdenek, 
minimálními přestupními vzdálenostmi  
a společným informačním systémem. Roz-
víjet se bude také napojení veřejné a indivi-
duální dopravy, ať už záchytných parkovišť či 
míst pro krátké zastavení v blízkosti zastávek 
veřejné hromadné dopravy nebo míst pro 
bezpečné odkládání bicyklů.

Uvědomělá spotřeba
Do zlepšování kvality života na zemi se má 
možnost zapojit každý z nás. Týká se to přede-
vším předcházení vzniku odpadů a nakládání s 
nimi. Tříděním odpadků přispíváme k čistější-
mu životnímu prostředí a snižujeme uhlíkovou 
stopu. Ze statistik vyplývá, že třídění odpadů je 
samozřejmostí už pro 73 % obyvatel České re-
publiky, čímž se v recyklaci obalových odpadů 
držíme na špici v rámci EU.
Do budoucna bychom měli jít hlavně cestou 
prevence vzniku odpadů, tedy usilovat o to, 
aby část odpadu vůbec nevznikla. Pokud jako 
jednotlivci budeme schopni přizpůsobit své 
návyky tak, abychom tvořili minimum odpadu 
(např. kupovat potraviny v co nejméně oba-
lech) a ten vzniklý dokázali maximálně recyk-
lovat, pomůžeme tím nejen životnímu prostře-
dí, ale i své vlastní peněžence.
O tom, zda je současný rozvoj světa udržitelný, 
jaké dostupné a čisté energie by se v Mníšku  
v blízké budoucnosti mohly využívat či zda na-
plníme potřeby současné generace bez toho, 
abychom ohrozili generace budoucí, si přijďte 
pohovořit a diskutovat do velkého sálu Pavilo-
nu ve středu 13. listopadu 2019 od 17:30.

Komwag umísťuje kontejnery na bioodpad 
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. přistavuje 
kontejnery na bioodpad v následujících termínech (2019)  
a lokalitách:

• 01. 11.– 04. 11. – tráva, ovoce, listí, plevele, květiny

• 08. 11.– 11. 11. – pouze pro sběr větví

• 15. 11.– 18. 11. – tráva, ovoce, listí, plevele, květiny

• 22. 11.– 25. 11. – pouze pro sběr větví

• 29. 11. – 02. 12. – tráva, ovoce, listí, plevele, květiny

lokality, kde budou kontejnery dočasně umísťovány:

• Mníšek pod Brdy – u sběrného dvora

• Stříbrná Lhota – točna autobusu

• Rymaně – u zastávky BUs směr Zahořany

! Upozorňujeme občany, aby do těchto kontejnerů házeli pouze věci, 

pro které je kontejner určen !
rozhodně do nich nepatří plasty, sklo, kovy, papír a další odpad, který 
můžete navozit do mníšeckého sběrného dvora.

První úklidová akce se konala na  
parkovišti naproti Kovohutím a přilehlé 
zastávce autobusu 28.4.2019.

Společně uklidíme okolí zámeckého 
rybníka, náměstí a přilehlá místa.

Zavedli jsme pravidelné dobrovolnické akce na úklid odpadků 
po Mníšku pod Brdy a okolí. Věnujte spolu s námi měsíčně  
dvě hodiny času úklidu našeho okolí! Připojte se k nám! 
Jsou mezi Vámi nějací dobrovolníci, kteří 
se na neuklizená místa v našem, jinak krás-
ném Mníšku, nemohou dívat? Pytle na od-
pad, několik páru rukavic, kontejner zajištěn. 
Martina Pochmanová, zastupitelka, tel.: 736611443

10. 11. 2019
MÍSTO SRAZU: 

prostor před státním zámkem  
v Mníšku pod Brdy

9:00 - 11:00 hod
Za podpory: 
Společně pro Mníšek 
Města Mníšek pod Brdy

Máte rádi Mníšek?

Krásné a čisté město.

Není Vám lhostejný 

nepořádek ve Vašem okolí.

PŘIDEJTE SE!

Přivítáme celé rodiny.

Rodiče s dětmi.   

Můžete přijít i s kočárkem!

UKLID_Mnisek_letak1011_A3.indd   1 16.10.19   12:50
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Jak jste se k létání dostal?
Létat bylo vždycky mým snem, vzdušný pohyb 
mě fascinoval už od dětství. Po vzoru mého 
otce jsem se nejprve věnoval leteckému mo-
delářství. Chodili jsme spolu po loukách, kde 
jsme házeli jednoduchá letadýlka. Lepit mo-
dely mi ale nestačilo, chtěl jsem ten vzdušný 
pohyb zažít sám. 
Počátkem 90. let jsem na louce u Příbrami 
uviděl padák a chtěl jsem ho také vyzkoušet. 
V paraglidingové škole jsem si udělal licenci a 
začal jsem létat. 

Kdy jste byl poprvé ve vzduchu?
Pamatuji si na svůj první let letadlem v sed-
mi letech, když můj otec absolvoval několik 
seskoků padákem ze svazarmovského letadla 
Anduly (pozn. Antonov An-2) a mě piloti vzali 
k sobě do kabiny. Na padáku jsem poprvé le-
těl v rámci výcviku z kopce Raná u Loun v čer-
venci 1994. Dalších sedm let jsem létal pouze 
bezmotorově, poté jsem přibral motorový pa-
dákový kluzák. 

Co vás vedlo k tomu pořídit si motorový 
padák?
Pro motor jsem se rozhodl hlavně z praktic-
kých důvodů. U bezmotorového létání jsem 
byl odkázán jen na kopce a samotný let pak tr-
val jen pár minut. A když si představíte, že nej-
bližší vhodný kopec pro vzlet leží přes 100 km 
daleko, tak u mě jednoznačně vyhrál motor.  
S ním můžu vzlétnout, kde, kdy a na jak  
dlouho chci a potřebuji. Takle můžete létat 
prakticky celoročně, kdežto u bezmotorového 
padáku trvá sezóna jen 5 měsíců, od konce 
dubna do září.

Co vás vedlo k tomu, abyste začal  
ve vzduchu fotit?
Focení bylo mou další zálibou od dětství, kte-
rou jsem se zabýval už během turistických ro-
dinných výletů. Na padáku jsem vlastně začal 
fotit proto, abych si uchoval vzpomínky na lé-
tání. Nejdříve jsem s sebou začal nahoru brát, 
z bezpečnostních i ekonomických důvodů, 
starší a bezcenné fotoaparáty. Když jsem získal 
jistotu a sebevědomí, začal jsem používat lepší 
přístroje. Přechodem na motorový padák jsem 
si mohl nahoru přibalit i výkonnější techniku. 

Kdo vás přivedl k vystavování  
fotografií?
Od létání k fotografování byla docela dlouhá 
cesta. Intenzivně nahoře fotím od roku 2003. 
Vystavovat jsem začal náhodou. Na naléhání 
přátel jsem se v roce 2013 zúčastnil fotogra-

fické soutěže v příbramské Galerii Františka 
Drtikola, ve které jsem vyhrál v bodování od-
borné poroty. Tam jsem se potkal s její teh-
dejší ředitelkou Hanou Ročňákovou, která mě 
přivedla k tomu, abych začal své fotky veřejně 
vystavovat.    

Kam nejdále jste se s výstavou dostal?
Vzalo si mě pod křídla město Příbram a Středo-
český kraj, takže vystavuji především v jejich 
partnerských městech v západní Evropě. Nej-
dále jsem vezl fotky do nizozemského města 
Hoorn u Amsterdamu nebo do francouzského 
Dijonu. 

fotil jste i něco jiného než Českou  
republiku? Kam nejdále jste  
se s padákem dostal?
Byl jsem ve Finsku, v Turecku, nejdále jsem fotil 
asi v Rusku za Moskvou. Velmi rád vzpomínám 
na focení Sahary v rámci jedné 20ti členné 
francouzské expedice, do které jsem byl po-
zván. Hradili mi veškeré náklady, za což jsem 
jim pak odevzdal fotky k propagaci. V džípech 
jsme absolvovali 12ti denní cestu napříč Tunis-
kem, každé ráno i večer jsme vzlétali jinde. Na-
létali jsme tam přes 1 000 km, samozřejmě nás 
všude doprovázela tuniská armáda. 

Jak dokážete skloubit váš koníček  
s osobním a profesním životem?
Této aktivitě jsem přizpůsobil celý svůj život. 
Kvůli potřebné volnosti nejsem v zaměstna-
neckém poměru, ale pracuji jako OSVČ a pro 
několik klientů zajišťuji správu počítačových 
sítí. Uzpůsobil jsem tomu také bydlení. Přes 
půlku života jsem strávil v Příbrami, ale už mi 
nevyhovoval prostor v bytovce, tak jsem se 
rozhodl pro bydlení na venkově. Vyřešilo se 
mi skladování vybavení pro létání, na zahradě 
mám také ideální prostor k usušení křídla, ne-
mluvě o pracném nakládání do auta a z auta 
před výjezdy. 

Co rodina, vozíte ji s sebou?
Na létání ji zpravidla neberu, protože je to ča-
sově i fyzicky náročné. Ideální je totiž startovat 
chvilku po východu slunce, kdy je emocemi 
nabitá krajina. Slunce v létě vychází v půl páté 
ráno, a když chcete fotit např. Šumavu, tak to 
znamená vyjet zhruba dvě hodiny předem. 
Na startovišti pak ještě potřebuji hodinu na 
přípravu, proto vyjíždím z domova častokrát 
i kolem druhé hodiny ráno. Domů se  vracím 
obvykle kolem poledne. Pro rodinu si nechá-
vám čas a pohodu při poklidných výletech o 
víkendech. 

Jirka Jiroušek: Nebeské fotky zachycují 

Selfie nad krajinou Dona Quijota de la Mancha  
(Španělsko)

A ž do 17. listopadu 2019 můžete ve skaleckém klášteře 
navštívit unikátní výstavu fotografií s názvem Nebeské, 
jejímž autorem je Jirka Jiroušek (* 1975).  

Jeho fotky vznikají při letu na motorovém padákového kluzáku  
a z ptačí perspektivy zachycují krásy naší země.

Libor Kálmán

Jak vaše létání ovlivňuje počasí?
Na předpověď počasí koukám prakticky den-
ně, a podle toho se rozhoduji kdy a kde pole-
tím. Teprve tři dny předem je předpověď jis-
tější a teprve večer před akcí se rozhodnu, zda 
jedu či nejedu. Potom ještě musím řešit aktu-
ální letecké předpisy. Jsou oblasti, ve kterých 
můžete mít v tu dobu zakázáno létat. Převážně 
se to týká vojenských oblastí jako jsou Brdy 
nebo Boletice, které mají speciální režim, kde 
jednu chvíli létat můžete, a pak zase nemůžete 
kvůli cvičení.

Jaký byl váš nejdramatičtější let?
Stalo se mi to zrovna před rokem v Krkonoších, 
které jsou pro mě nejnáročnější z hlediska 
kombinace počasí a lokálních podmínek. Si-
tuaci tu máme navíc značně ztíženou novými 
předpisy, podle kterých nesmíme na území 
národního parku startovat ani přistávat, a do-
konce ani létat méně než 300 metrů nad zemí. 
Když jsem letěl od Sněžky, začal hodně zesi-
lovat vítr. Na hraně hor jsem chtěl za každou 
cenu přistát kdekoli a bylo mi už jedno, že auto 
mám zaparkované o několik desítek kilometrů 
dále a budu muset k němu pěšky se 40 kilo-
gramovou zátěží. Po předčasném přistání jsem 
byl rád, že konečně stojím nohama pevně na 
zemi. 

Čím fotíte?
Digitální zrcadlovkou, přičemž nejsem věr-
ný jedné značce. Od Canonu jsem přešel  
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Motorový padákový kluzák očima JIRKy JIROUŠKA:
Říkám mu moped, obsah motoru je 200 ccm3 a do nádrže se vejde 12 litrů benzínu.
padáku říkám hadr nebo kapesník, protože je z látky.  Váží 5 kg, na plochu má 23 m2,  
šňůry jsou celkem dlouhé asi 300 m.
létám průměrnou rychlostí 40 km/hod a na jednu nádrž nahoře  vydržím 3-4 hodiny,  
oblétám přibližně 150 km.
Když je nádrž plná benzínu, tak mám na sobě navíc až 54 kg 
občas mi dojde v nádrži benzín, protože se moc kochám. ale nic se neděje, bezpečně 
doplachtím a přistanu.

Během let, co fotím, jsem nad Českou republikou nalétal asi 50 000 km.

více než jen letecký pohled

www.nebeske.cz

Otevřeno úterý až pátek 13.00–17.00, sobota, neděle a státní svátky 10.00–17.00. 

Vstupné je dobrovolné. 

Město Mníšek pod Brdy Vás srdečně zve na výstavu
leteckých fotografií České republiky v klášteře v barokním areálu Skalka

JIRKA JIROUŠEK
NEBESKÉ

Výstava potrvá do 17. 11. 2019.

k Pentaxu a teď fotím Nikonem 
D850, který mě i s příslušenstvím 
vyšel zhruba na 150 tisíc Kč. Na-
štěstí mi fotoaparát ještě nikdy 
nespadl dolů, ale už jsem poztrá-
cel více krytek a slunečních clon. 
Do značné míry byl můj přechod 
k Nikonu ovlivněn i tím, že má lev-
nější clony než Pentax.

Jak vás baví Brdy viděné  
z ptačí perspektivy?
Za těch 15 let mám Brdy poměrně 
hodně nafocené a můžu říct, že se 
v průběhu let dost mění. Zajíma-
vá jsou pro mě především místa, 
která vznikla po zásahu člověkem. 
Mám na mysli zejména dopado-
vé jámy po dělostřelcích v býva-
lém vojenském prostoru. Jsou to 
díry široké kolem 4 a hluboké až  
2 metry, trvale se v nich drží voda. 
Jsou to vesměs bezlesá místa, kte-
rá navíc rozjezdila těžká vojenská 
technika. Časem se v  zasažené 
krajině vytvořila jezírka. Jinak vy-
padají ráno, jinak večer a jinak po 
zasněžení.

Nezatočí se vám občas tam 
nahoře hlava?
Často se přirovnávám k doktorovi 
z filmu Vesničko má středisková, 

který se rád kochá krajinou. Jsem 
vzdušný turista, nezávodím,  
ale kochám se krajinou pode 
mnou. Hledám krásy a něco co 
mě chytne za srdce a co by moh-
lo chytnout i ostatní a něco jim 
snad dát do života. Poslední roky 
k focení přidávám i ekologický  
a ochranářský aspekt. Dospěl 
jsem totiž k názoru, že když ně-
kdo dělá něco výjimečného, a má 
tu možnost ukázat to druhým, 
tak proč to nepoužít pro ochranu 
přírody.

Na co byste chtěl zájemce 
o vaši výstavu nalákat? 
Kterých fotek si tam nejvíce 
ceníte?
Na Skalce letos vystavuji zhru-
ba 60 fotek. Za nejpovedenější  
z nich považuji dvě, hřebeny Brd 
v inverzi a stromy u Zámecké 
Dyje, které jsou spíše umělecky 
zaměřené. Nejsou jen čistě mís-
topisné, ale mají v sobě přidanou 
poetickou hodnotu. Nejraději 
mám fotky, které o krajině nejen 
něco poví, ale zároveň jsou také 
esteticky zdařilé. Takové fotky 
považuji za „nebeské“, zachycují 
totiž něco více než jen letecký 
pohled.
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Jana Dušková
kulturní referentka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONCERT K 30. VÝROČÍ  
 SAMETOVÉ REVOLUCE 

 

sobota 9. listopadu 2019 od 19 hodin 
 

Pavilon u ZŠ Komenského 420 
 

vstupné dobrovolné 
 

Srdečně zve město Mníšek pod Brdy 
 
 

Upozorňujeme, že na akci se pořizuje foto a video dokumentace využitá k propagaci města, na které můžete být zachyceni. 

Pavilon otevřel dveře veřejnosti
V sobotu 19. října 2019 se v nové budově konal  
Den otevřených dveří, který si nenechaly ujít stovky 
návštěvníků.

seznam akcí, které se v kulturním sálu pavilonu  
budou konat v listopadu 2019:

09. 11. od 19:00 –  salomE – písně Karla Kryla v podání souboru arpeggio 
koncert k 30. výročí sametové revoluce              

23. 11. od 15:00 – KrÁloVNa KoloBĚŽKa i. – pohádka v podání ds Křoví 
23. 11. od 19:30 – Na ÚtĚKU – divadelní představení v podání ds Křoví

Město Mníšek po Brdy, ZŠ Komenského 420 a spolky, které v přízemí 
Pavilonu působí, si pro ně připravily pestrý program. Kromě prohlídek 
interiéru školní budovy, které mohli zájemci absolvovat buď sami, nebo 
s doprovodným odborným komentářem architekta Petera Sticzay-
-Gromského, mohli shlédnout výstavu, která na 30 velkých fotografiích 
zachytila stavbu Pavilonu od vykopání základů až po dokončené inte-
riéry učeben.
Organizátoři mysleli v programu nejen na osvětu a informovanost, ale 
i na zábavu pro děti i dospělé, která na ně čekala ve velkém sálu. Před 
zaplněným hledištěm nejdříve zazpívali finalisté Brdského kosa a pak 
své taneční umění předvedly děti ze ZUŠ Řevnice, pobočky Mníšek pod 
Brdy. Děti i jejich rodiče zaujaly Čapkovy Pohádkové nepohádky, které 
zahráli manželé Miroslav a Kateřina Táborští. V průběhu celého odpo-
ledne své dílničky a herny otevřelo mateřské centrum Oáza a Spolek 
Brdský šikula. S Dnem otevřených dveří se rozloučila big beatová kapela 
Long Silence.
I přes sluneční den, který spíše lákal do přírody, byla pro organizátory 
vysoká návštěva Dne otevřených dveří příjemným překvapením.

SVĚTLO SVOBODY
A DEMOKRACIE

MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY
si Vás dovolují pozvat na

www.mnisek.cz

V PONDĚLÍ 11. LISTOPADU
V 16.30 HODIN PŘED ZÁMKEM

Namísto tradiční akce „Světlo sv. Martina“ si Vás letos u příležitoti výročí studentského
boje za svobodu a demokracii v roce 1939 a událostí v roce 1989 dovolujeme pozvat na

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
se soutěžemi nejen pro děti inspirovanými

historií naší samostatné republiky.
LAMIÓNY A SVAZEK KLÍČŮ S SEBOU!

Rorejs Mníšek • Junák Mníšek pod Brdy
Bios Fit • Oáza Mníšek • ZŠ Mníšek pod Brdy

Lesní mateřská školka Sedmikvítek
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Mc Oáza hledá dobrovolníky
Rozjíždí se nám nový školní rok a my hledáme posily 
(dobrovolníky) na:

Posvícení přispělo na sbírku 10 053 Kč
V neděli 29. září 2019 jsme na farní zahradě společně 
oslavili Svatováclavské posvícení.

Začali jsme tradičně oblíbeným jarmarkem. Tentokrát jsme mohli ná-
vštěvníkům nabídnout krom tradičních buchet, polévky, marmelád, by-
linek i kvalitní kávu. Nechyběly ani vuřty a opékání hadů. Ty na sladko 
dětem chutnají nejvíc. Řada dětí se zabavila u nápaditých her, k nejob-
líbenějším patřila střelba kuší na divočáka.
Vrcholem nedělního odpoledne bylo divadelní představení. Sehráli ho 
mníšečtí dobrovolníci a tentokrát se nejednalo o žádnou pohádku, ale 
o pět detektivních příběhů. Herci podali obdivuhodné výkony a diváci 
se tak mohli nořit do detektivních příběhů, kde moudrý soudce rozsou-
dil komplikované případy obžaloby. Diváci pak mohli hádat, o které de-
tektivy se jednalo. Mnozí poznali čínského soudce Ti, příběh moudrého 
krále Šalamouna, japonského soudce Ooky či mudrce Nasredina.
Děkujeme všem za pomoc! 
Výtěžek ve výši 10 053 Kč bude použit k výstavbě toalet v budově Oázy 
na farní zahradě.

Pavla Pšeničková a Martina Krejčová
OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s.

Hlídání herny
Hernička mateřského centra je tu stále pro vás – nově od října v budově 
Pavilonu.

Proto prosíme, zapojte se do fungování i vy. Jedná se hlavně o otevření 
herny, výběr vstupného, vysvětlení chodu herny návštěvníkům, kont-
rola herny, zamčení herny atd.
Ideální pro rodiče na RD

Lektorování miniškoliček  
na cca 1x za 1 až 2 měsíce 
Jedná se hlavně o tvorbu cca 45 min programu pro rodiče s dětmi ve 
věku 0-5 let.
Ideální pro maminky na RD

Práce sice není finančně ohodnocena, ale plyne z ní mnoho benefitů, 
pro více informací pište na email: mcoaza.mnisek@seznam.cz.

V mateřském centru můžete navštívit nejen hernu, ale i následující ak-
tivity jak pro děti, tak i pro dospělé: Trdlohrátky Lenky Cackové, Anglič-
tina pro děti s rodilým mluvčím od Easyspeak, Yamaha – hudební škola 
pro děti, Veselé pískání, Miniškoličky, Mravenečci - cvičení pro děti cca 
1–3 roky, Pilates, hathajóga, jóga a jiné.

Více informacích o kroužcích najdete na:  
http://oaza.mnisek.cz/mc/prehled-aktivit-mc-oaza/

Tereza Kovandová 
Mateřské centrum Oáza

Královna

Koloběž ka I.
sobota 23. 11. od 15.00 hodin
V NOVÉM ŠKOLNÍM  PAVILONU
MNÍŠEK POD BRDY

Jan
We rich

Vstupné: 50 Kč (                 ) fcbk DS Křovís podporou města
Mníšek pod Brdy

„Pro pána krále, tedy vlastně pro mě, proč jde rozum oklikou a láska vždycky rovně!?
Pro pána krále, co mám dělat dál? Mám být dobrý manžel – anebo dobrý král?!“

„Pro pána krále, tedy vlastně pro mě, proč jde rozum oklikou a láska vždycky rovně!?
Pro pána krále, co mám dělat dál? Mám být dobrý manžel 

Vstupné: 50 Kč 

„Pro pána krále, tedy vlastně pro mě, proč jde rozum oklikou a láska vždycky rovně!?„Pro pána krále, tedy vlastně pro mě, proč jde rozum oklikou a láska vždycky rovně!?
Pro pána krále, co mám dělat dál? Mám být dobrý manžel 

Známá pohádka Jana Wericha o chytré Zdeničce
v živém a svérázném podání dětí a rodičů z divadla Křoví! 

Co se děje když jsou děti večer samy doma a mají bujnou fantazii?
Všichni můžeme mít svoji kapelu! I když třeba jen v hlavě. 

Vyprávějte pohádky, jsou zdravé!
REŽIE: Dana Radová | HUDBA A TEXTY PÍSNIČEK: Jiří Hladovec a Vašek Mašek

HRAJÍ SI: Niki Hamplová, Eve Fialová, Honza Hubáček, Věra Hanešková, Kateřina Šmejcová, 
Tomáš Fiala, Jiří Hladovec KAPELA „V HLAVĚ“: Miky Bradáček, Matouš Hladovec, Jiří Hladovec

sobota 23. listopadu
od 19.30 hodin

Pierre PALMADE & Christophe DUTHURON

Jevištní roadmovie a hořká 
komedie o jízdě životem dvou

svérázných žen. Claude utíká
z domova důchodců a Margot 

po dvaceti letech od rodiny.

V režii, dramaturgii a výpravě Dany Radové hrají:

Claude – Věra Hanešková
Margot – Milada Čechová

Pečovatelka – Dana Radová
Zvuky, ruchy, světla: Miky Bradáček, Pavel Stráník j.h. | Hudba: Vašek Mašek

VSTUPNÉ: 100 Kč

NA ÚTĚKU

(S PODPOROU MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY)facebook DS Křoví fcbk DS Křoví

„Pro pána krále, tedy vlastně pro mě, proč jde rozum oklikou a láska vždycky rovně!?
Pro pána krále, co mám dělat dál? Mám být dobrý manžel – anebo dobrý král?!“

V režii, dramaturgii a výpravě Dany Radové hrají:

Zvuky, ruchy, světla: Miky Bradáček, Pavel Stráník j.h. | Hudba: Vašek Mašek

facebook DS Křoví
SOBOTA S KŘOVÍM

Divadelní společnost se letos 

podruhé vrací do Mníšku pod Brdy, 

který byl od roku 2000 téměř 10 let 

jeho domovskou scénou!

Vstupenky jsou k dispozici v předprodejích: na pokladně MěÚ, v kavárnách Malý Mnich a Patina House
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NOVÉ KNIHy V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
KNIhY PRo DosPěLé
ŽENY Z ostRovA KAméLIí 
tabea Bach
Setkání s mladými manželi  
Sylvií a Maëlem.  
Strhující příběh o důvěře  
a zradě na pozadí nádherného 
bretaňského pobřeží.

vítěZ 
Klára Janečková
Obě hlavní postavy, závodníka 
rallye a pánskou společnici  
z donucení, poznáváme  
v tomto českém románu  
už roky před tím, než je osud 
svede dohromady.

NŮŽ 
Jo Nesbö
Hrdina detektivní série Harry 
Hole opět na dně - opuštěný,  
s krví na rukou a ztrátou  
paměti. Do toho vrah Svein 
Finne, kterého poslal kdysi 
dávno za mříže, je znovu na 
svobodě.

stEJNě sE vRátíš 
Nora Roberts
Příběh úspěšného muže, který 
se po letech vrací do rodného 
města a nachází zde svou 
osudovou lásku.

mALé PIKANtNí vRAŽDY 
Jussi Adler-olsen
Dvojice povídek úspěšného 
dánského detektivkáře, který v 
nich tentokrát pojal kriminální 
téma s notnou dávkou černého 
humoru.

muŽ NA PoKRAJI vZPLANutí 
Jiří hájíček
Miniatury, útržky dnů a příběhů, 
drobné imprese, atmosféry. 
Poezie civilní, neokázalá, s 
hlubokým osobním ručením.

vENKovsKá svAtBA 
Barbara hannay
Návrat do krajiny mládí a velké 
lásky není vždy idylický a může 
hodně bolet. Ale ukrývá také 
 

 naději na usmíření a smíření  
se s minulostí

úPLNě JINÝ PříBěh 
hakan Nesser
Detektivní román líčí  
spletitý případ inspektora 
Barbarottiho, jehož počátek  
tkví v poměrně nevinné 
dovolené několika lidí na 
francouzském pobřeží.

KNIhY PRo DětI
AvLEŽ KífLA 
Roald Dahl
Veselý příběh o tom, jak  
zařídit, aby malá želva  
rychle vyrostla  
a nebo se opět zmenšila.

hILDA A KRáL hoRY 
Luke Pearson
Pokračování komiksových 
příběhů o modrovlasé holčičce 
Hildě. 

vELKá KNIhA 
PoháDEK 2  
- AutA
Příběhy ze všech tří dílů 
filmu o autech z Kardanové 
Lhoty, ve kterých se děti opět 
setkávají s Burákem i Bleskem 
McQueenem.

PoutNíK, ČARoDěJNICE  
A ČERv 
Christopher Paolini
Tři příběhy ze světa Alagaësie  
o Eragonovi, bylinkářce  
a vědmě Angele a o urgalské 
ženě Ilgře. Obsahuje dodatek  
o původu jmen a jazyce 
trpaslíků a urgalů.

EDICE KouZELNé ČtENí
Interaktivní knihy z edice 
Kouzelné čtení – společně  
s mluvící Albi tužkou  
tvoří dokonalý  
vzdělávací koncept pro  
děti i dospělé.

knihovna.mnisek.cz l tel.: 318 592 552 l e-mail: knihovna@mnisek.cz

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Upozorňujeme, že na akci se pořizuje foto a video dokumentace využitá k propagaci města, na které můžete být zachyceni.
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Maří Magdalena zůstane ve Stříbrné Lhotě
Socha světice Maří Magdaleny, kterou letos v dubnu 
vytvořil Milan Bezaniuk z lipového dřeva, zdobí od 
října okraj lesa u příjezdové komunikace do Stříbrné 
Lhoty. Symbolicky je tak umístěna na trase vedoucí 
lesem na Skalku ke kostelíku zasvěcenému právě této 
v baroku populární světici.

Socha vznikla na objednávku  
a nákladem několika lhoteckých 
a jedné mníšecké obyvatelky, 
které ji v říjnu bezplatně darova-
ly Městu Mníšek pod Brdy.
Socha vznikla z asi 70 let sta-
ré lípy, je vysoká bezmála 2,5 
metru a váží přes 80 kg. Sochař  
a výtvarník Milan Bezaniuk ji vy-
řezal během pěti dní z lípy, která 
stála ve lhotecké lokalitě zvané  
U křížku a byla již napadena 
houbou klanolístkou. Jak sám 
autor říká, vlastnímu řezání 
předcházela pečlivá teoretická 
příprava: „Nastudoval jsem si le-
gendy o životě Maří Magdaleny, 
aby její výsledná podoba dávala 
smysl. Pojal jsem ji jako pokor-

nou, éterickou bytost s dlouhými vlasy, kterými podle legend omyla  
a otřela nohy Ježíše Krista po jeho sejmutí z kříže. Vypadá jako ve vzdu-
chu, její šaty přecházejí ve vlasy. Přidal jsem jí i tradiční atribut dózu  
s mastí, kterou natírala Ježíšovy nohy“
Maří Magdalena není jediným Bezaniukovým dílem na Mníšecku. Pro 
Kytín udělal knihobudku a lavičku, které jsou umístěny ve volnočaso-
vém areálu pode vsí. V Nové Vsi pod Pleší má sochy vodní víly na rybní-
ku a koně před budovou obecního úřadu. Pro Klínec vytvořil na letoš-
ním dřevosochařském sympoziu okřídlený zvon.

bor

V Dobříši vyrobili největší piknikovou deku
Poslední zářijovou sobotu se dobříšským podařilo 
dosáhnout nového českého rekordu, když ušili 
největší piknikovou deku v ČR.

Výroba deky zabrala  
6 měsíců a dokázala spo-
jit téměř dvě stovky lidí  
i několik generací, neboť 
nejstarší účastnici bylo 
85 let, zatímco nejmladší 
slečně teprve 6 let. "Na 
dece jsou mimo mono-
gramů také nejrůznějších 
pozdravy, včetně vzka-
zů směřujících do nebe. 
Právě to dělá největší 
piknikovou deku z Dob-
říše doslova srdcovou 
záležitostí," doplnil Jakub 
Jánský z nadačního fon-
du Děti bez mobilu, který 
akci organizoval.

Deka nyní poputuje do pelhřimovského muzea rekordů, kde bude vy-
stavena jako exponát. Na jaře se pak vrátí zpátky na Dobříš, kde na ní 
budou lektoři Dětí bez mobilu pořádat městská setkání.

Zdroj: www.dobrisskoaktualne.cz

 
 
 

 

Město Mníšek pod Brdy, ZŠ Komenského 420, Římskokatolická církev Mníšek pod Brdy a Brdský Zálesák 
si Vás dovolují srdečně pozvat na 

 

KNOFLÍKOVÝ TRH 
A SVĚTLO ADVENTNÍ 

neděle 1. 12. 2019 od 13:00 
         náměstí F. X. Svobody a ulice Nádražní 

 

Těšit se můžete na vystoupení žáků ZŠ Komenského 420 a ZUŠ Řevnice/pobočka  
Mníšek pod Brdy, dětí ze spolku Bios Fit, vystoupení Martina Škanty, který zahraje  
koledy na dudy, sváteční adventní slovo, odhalení sochy mnicha, krátkou bohoslužbu  
v kostele s vystoupením Mníšeckého chrámového sboru 

Knoflíkový trh budou moderovat žáci ze ZŠ Komenského 420 
v 17:30 dojde k slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu a výzdoby 

Přijďte se vánočně naladit, pokochat se ozdobenými stromečky, zakoupit dárečky a ochutnat dobroty. 
 

Děkujeme Restauraci SOKOLOVNA za polévku a čaj pro prodávající děti! 
 

www.mnisek.cz 

 
 

 

Rekord piknikové deky v číslech:

Vytvořilo ji 167 lidí, z toho bylo 53 dětí

rozměry deky jsou 18,52 x 17,95 m

deka zabírá plochu 332,42m2

Její váha je 201,7 kg, s taškou až 214,4 kg.

Je tvořena 6 000 ks malých čtverců  
o rozměru 25 x 25 cm a 122 čtverci  
o rozměru 15 x 15 cm, které jsou použity 
jako lem deky.

Bylo použito 5,582 km nití na spojení 
čtverců a 17,373 km na opracování  
čtverců kvůli třepení.
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První porevoluční číslo jako 
odraz doby
Můžete si v něm listovat a doslova nasát at-
mosféru tehdejší vzrušené doby, ve které se 
občané začali aktivně spolupodílet na vytvá-
ření nové, svobodné společnosti. Mnozí z nás, 
kteří tu dobu nezažili, nebo si ji pamatují jen 
útržkovitě, mohou na černobílých fotografiích 
poznat mladé tváře svých dnešních sousedů 
či známých, nebo si přečíst jména těch, kte-

Jak šel čas se Zpravodajem městečka po Skalkou
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
dostává se Vám do rukou 
290. číslo Zpravodaje
městečka pod Skalkou, které
je svým rozsahem 56 stran
neobvyklé.  Vzhledem k tomu,
že si připomínáme 30. výročí
sametové revoluce, jsme se
rozhodli vložit do něj číslo č. 79,
které vzniklo na jaře roku 1990.
Jedná se o vůbec první číslo,
které vznikalo ve svobodné
porevoluční atmosféře, tj. bez
cenzury uplatňované do té doby
všemocnou KSČ.

ří před 30 lety s nadšením připravovali první  
demokratické volby.

Pojďme si tedy v krátkosti připomenout rané 
období Zpravodaje, který už 45 let seznamuje 
obyvatele Mníšku pod Brdy s historií i součas-
ností jejich města. 

První číslo vyšlo před 44 lety
Historicky první číslo Zpravodaje městeč-
ka pod Skalkou vyšlo v roce 1975 a mělo 8 
stran. Vyšlo v nákladu 400 kusů a lidé si ho 
mohli koupit za 1 Kčs v samoobsluze na ná-
městí. Zpravodaj pak vycházel jako občasník 
školské a kulturní komise MěNV Mníšek pod 
Brdy. Od té doby prošel mnohými změnami, 
ale jeho název a typická perokresba mníšecké 
ho zámku s erbem města v záhlaví titulní stra-
ny zůstávají stejné. Vytvořil ji mníšecký malíř  
a výtvarník Bohuslav Žebera (1926-1983),  
který spoluvytvářel Zpravodaj až do své před-
časné smrti.

Pod dohledem KSČ
O tom, že byl Zpravodaj v letech 1975-1989 
pod dohledem KSČ svědčí i fakt, že už jeho 
první číslo bylo tematicky zaměřené na 30 let 
socialistického budování v Mníšku. K otevře-
nému střetu mezi čtenáři a stranou pak došlo 
v roce 1987, kdy se představitel KSČ kriticky 
vyslovil k článku ke 100 letům od narození au-
torky Káji Maříka s tím, že „na čtenáře dýchá 
atmosféra c.k. selanky“. Podle něj bychom se 
totiž „neměli nechat unášet maloměšťáctvím 
a vyzdvihovat tyto osoby na piedestal vyšší, 

než jim v národním měřítku náleží“. Kritika 
ale vzbudila čtenářský rozruch, a za přispěva-
tele se v dopisech (podepsaných!) postavilo 
skoro 20 lidí.

Změny jeho podoby
Většinu let vycházel v černobílém provedení, 
jen při mimořádně významných příležitostech 
zčervenala hlavička na titulní straně. Postu-
pem doby se navyšoval i počet listů, a kon-
cem 80.tých let už vycházel na 20 stranách. 
První ročníky vznikaly na psacím stroji a roz-
množovali je na cyklostylu. Od roku 1993 ho 
již redaktorky a redaktoři píšou na počítači.  
S výrobními náklady se zvyšovala i jeho cena. 
Dlouhou dobu si ho mohli zájemci zakou-
pit za 1 Kčs, od roku 1981 podražil na 2 Kčs  
a v roce 2003 stál 6 Kč. Velkou změnou prošel 
pro Zpravodaj v roce 2003, neboť od té doby 
vychází již celobarevný a čtenářům je k dispo-
zici zdarma.

V minulém roce zaznamenala zásadní změnu 
titulní stránka Zpravodaje, na které se již ne-
objevují články, ale pouze jedna velká foto-
grafie osobnosti spjaté s Mníškem, se kterou 
je uvnitř čísla zveřejněn rozhovor. 

V současné době plánujeme všechna čísla 
Zpravodaje převést do digitalizované podoby, 
aby byla volně k dispozici na webových strán-
kách www.mnisek.cz . V této podobě jsou 
zatím zpracována jen 10 let nazpět. Cílem je 
zpřístupnit tuto „kroniku mníšeckého půlsto-
letí“ zájemcům z řad čtenářů i badatelů.

Zpravodajměstečka pod skalkou
ročník 44  |  číslo 283  |  město mníšek pod Brdy  |  duBen 2019  |  Zdarma

Petr Kunt: Skalkou od nepaměti proudí  

pozitivní energierozhovor s dlouholetým správcem a průvodcem barokního areálu

str. 20

Bude kolem rohu Pasáže Pražská chodník?str. 4
Skaleckou sezónu zahájí koncert

str. 21

Mníšek hostil druhý ročník závodu v aerobikustr. 23

Sobota 21. února 2009

Rádi bychom se zúčastnili Srazu Masopustů z celé České re-
publiky a představili tak naše městečko a jeho obyvatele na 
masopustní veselici, kde se plánuje shromáždění co možná 
největšího počtu maškar, figur a veselých masek.

Máte zájem se zapojit do pokusu 

o zápis do Knihy rekordů?

Chcete reprezentovat Mníšek pod Brdy

na největším srazu masopustů v celé zemi?

Máte rádi tradice spojené s veselicí, 

maškarami a lidovými zvyky?

Všichni zájemci o účast v masopustní delegaci našeho města 
nás mohou kontaktovat na e-mailu: mks@mnisek.cz 

nebo na telefonu 605 064 921.
V případě vašeho zájmu bude vypraven 

speciální autobus. 

Libor Kálmán
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miloš gruntorád 
vedoucí mužstva

Petr vlček
SK Vlčáci

Navazují tak na úspěšnou loňskou sezónu, 
ve které skončili na pěkném čtvrtém místě  
z celkem 12 mužstev. Celý tým vystupuje jako 
správná parta, panuje v něm kamarádská at-
mosféra a na hřišti i mimo něj kluci fungují  
v duchu mušketýrského hesla „jeden za všech-
ny všichni za jednoho“.
„Většinou se známe už od přípravky, takže  
spolu hrajeme už nějakých 6-7 let. Taky spolu 
chodíme do jedné školy, takže se potkáváme 

Na malé závodníky a závodnice čekaly 3 disci-
plíny: sprint na 60 metrů, skok daleký a štafeto-
vý běh na 4×60 metrů. Velká konkurence nám 
na zisk některého z kovů dávala malé naděje, 
ale i přesto se nám zadařilo a naši svěřenci zís-
kali několik medailí.

Starší žáci nastupují 
v nových dresech  
a válcují soupeře

V sobotu 28. září 2019 jsme 
na hřišti u ZŠ Komenského 
420 uspořádali atletické 

závody přípravek, kterých se 
zúčastnilo asi 50 dětí. Vedle borců  
z pořádajícího klubu SK Vlčáci se do 
Mníšku sjely děti z oddílů Atletika 
Líbeznice, ASK Dipoli, Olymp Praha, 
Střela Žebrák, Lokomotiva Beroun 
(vyslala sem pouze své nejlepší 
sportovce, kteří vedou Brdský 
běžecký pohár) a velice početná 
skupina byla z Dukly Praha.

R ozdílem třídy vítězí 
starší žáci FK mníšek 
pod Brdy nad svými 

soupeři v podzimní části letošní 
sezony okresního přeboru  
v kopané. V odehraných  
5 zápasech zatím 5x zvítězili  
a s 15 body a skóre 32:7 okupují  
první příčku aktuální tabulky.

skoro každý den. Hodně znát to bylo při jar-
ních zápasech, kdy se dlouhodobě zranily tři 
opory týmu, ale ostatní kluci se semkli a bez-
vadně  je zastoupili. Bojovali jsme o každý bod 
a každou branku doslova jako lvi.“ vypočítává 
výhody kapitán Kuba Filípek. 

Je to zajisté také zásluha kvalitní a fyzicky ná-
ročné přípravy pod vedením trenérů Miloše 
Hnátnického a Luboše Tomisky, kteří svým 
svěřencům při trénincích nic nesleví a vštěpují 
jim moderní herní prvky a metody. „Především 
chceme hrát ofenzívní fotbal, aby padalo hod-
ně gólů a bavilo to jak kluky, tak i diváky,“ říká 

o taktice trenér Miloš Hnátnický. Nově byl také 
angažován fyzioterapeut Michal Ondrašík, 
který s hráči tráví každé pondělní odpoledne  
posilovně při kruhových trénincích.

Ke svým mistrovstvím zápasům starší žáci na-
stupují v modrých nebo oranžových dresech. 
A právě oranžovou sadu si mohli pořídit díky 
sponzorským darům firem, jejichž majite-
lé sami odehráli v mníšeckém dresu mnoho  
sezón.

Jménem realizačního týmu a hráčů mužstva 
starší žáci FK Mníšek bych chtěl tímto podě-
kovat Janu Znamenáčkovi (Kominictví Zna-
menáček), Tomáši Hnátnickému (Podbrdské 
kamnářství) a Františku Keyřovi (Studny Keyř), 
kteří přispěli nemalou finanční částkou na ná-
kup dresů, ve kterých naši mladíci nastupují  
k mistrovským zápasům.

Nezbývá než si přát, aby naši hoši navázali na 
skvělé výsledky z loňského soutěžního ročníku 
a i nadále příkladně reprezentovali nejen svůj 
klub, ale i město Mníšek pod Brdy.

odehrané mistrovské zápasy v sezoně 2019/20
Vestec B – Mníšek  2:6
Mníšek – spartak průhonice 9:0
Jílové/Zvole – Mníšek 3:7
Mníšek – sK Benešov B 5:0
Mníšek – sK dolní Břežany 5:2

Mníšečtí Vlčáci se silné konkurence nezalekli

V jednotlivcích brala v mini přípravce dívek 
(ročníky 2010-2013) 2x stříbro Natálie Pixová, 
a to ve sprintu na 60 m a skoku dalekém. Me-
daile stejné hodnoty ve stejných disciplínách 
vybojovali také Štěpán Jirkovský a Natálie Vlč-
ková závodící v kategorii přípravka chlapců 
resp. přípravka dívek (obě kategorie jsou roč-
níky 2008-2009).

Dařilo se nám i ve štafetovém běhu na 4×60 m.  
Čtveřice Vlčáků II v kategorii mladší přípravka 

mix (ročníky 2010-2013), ve složení: Natálie Pi-
xová, Antonín Požárský, Matěj Šinágl a Václav 
Jetel, doběhla na druhém místě. Bronzové me-
daile ve stejné kategorii brali Vlčáci III ve slo-
žení: Barbora Peřinová, Roman Brázdil, Jakub 
Černý a Maxmilián Rulf.

Největším překvapením bylo prvenství naší 
štafety Vlčáci I v kategorii štafeta přípravek mix 
(ročníky 2008-2009), která běžela ve složení: 
Nicol Doležalová, Alice Gürtnerová, Štěpán Ji-
rovský a Natálie Vlčková. Ve vítězném čase 38:2 
za sebou Vlčáci nechali favorizované štafety  
z Lokomotivy Beroun (38:5) a Dukly Praha 
(38:7). Výsledné časy svědčí o tom, jak vyrov-
naný závod to byl, a že se naši zlato doslova 
urvali na cílové pásce.

Závěrem bych chtěl pochválit všechny naše za-
čínající borce, kteří se postavili na start s ostří-
lenými závodníky. Obzvláště pak ty nejmenší, 
neboť závodili i s o 2 roky staršími dětmi. Po-
važuji za důležité, aby si děti už v takto malém 
věku vyzkoušely závody se staršími. Zvyknou 
si totiž na závodní tempo, které je už jiné než-li 
to tréninkové.

Nemá cenu dětem nasazovat růžové brýle, 
když by pak měly v 8-10 letech zjistit, že jim už 
tzv. ujel vlak. Je to totiž velmi pravděpodobné, 
že by pak přestaly na atletiku chodit, a zůstaly 
raději u PC, kde zvítězí pokaždé.
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Jízdy zručnosti se zúčastnilo 56 vozidel, které byly rozděleny do dvou 
kategorií dle roku výroby (mezníkem byl rok 1945). Nejdříve si řidič ka-
ždého vozu určil vzdálenost mezi dvěma plastovými sudy tak, aby mezi 
nimi dokázal projet, aniž by o ně zavadil. Vzhledem k tomu, že hodno-
tícím kritériem byla co nejmenší vzdálenost mezi projíždějícím autem  
a sudy, byly nastavené míry skutečně v řádech několika centimetrů až 
milimetrů. Řidič potom nejprve přejel koly na straně spolujezdce podél-
ně položené prkno a potom se už vydal na jízdu mezi sudy. Přísní roz-
hodčí přitom měřili vzdálenost mezi autem a sudy a nekompromisně 
přičítaly trestné body za nepovolené dotyky. 
Ve starší kategorii zvítězila elegantní „amerika“ Auburn 851 Phaeton  
z roku 1935 (na fotce), mezi novějšími auty kraloval Mercedes Benz 560 SL  
z roku 1987. Nejstarším účastníkem bylo československé Aero 662  
z roku 1930. Celý článek na www.zpravyzmnisku.cz 

Veteráni soutěžili pod kostelem
Poslední srpnovou sobotu si Mníšek jako svůj výletní 
cíl vybrali autoveteráni. Pod mníšeckým kostelem 
předvedli během tří hodin jízdu zručnosti a ukázali 
tak své opečovávané skvosty při pomalé jízdě ze 
všech stran.

Na trzích se najedli i čtyřnozí 
mazlíčci
První říjnovou sobotu se na mníšeckém náměstí konaly 
v pořadí již třetí letošní trhy s názvem NAJÍME SE.
I přes chladné a místy deštivé počasí přijelo přes 20 prodejců, kteří na-
bízeli své tradiční výrobky, mezi nimiž nechyběly ani sezónní potraviny 
jako čerstvý med, dýně nebo vlašské ořechy. Novinkou byl stánek Pa-
mlsky s příběhem, se kterým přijela usměvavá Markéta Aubrechtová. 
Její pamlsky byly určeny výhradně čtyřnohým mazlíčkům, i když vkusně 
zabalené jistě lákaly k ochutnávce nejednoho kolemjdoucího. Ve Ště-
chovicích provozuje Psí pekárnu, kde tyto pamlsky různých chutí, barev 
i vůní vznikají. Na zadní stranu každého balení výrobku pak umístí štítek 
s krátkým příběhem z psího života. Každý štítek je údajně autentický  
a vzniklo jich už přes 80. „Příběhy píšu sama, a čerpám buď z nepřeber-
ných zážitků s našimi dvěma psy, nebo mi své zkušenosti vyprávějí i přá-
telé a známí,“ vysvětluje původ textů paní Aubrechtová a dodává: „Píšu 
v nich o běžných psích problémech, takže slouží nejen pro pobavení 
čtenářů, ale také jako osvěta nabízející způsoby jejich řešení. Příběhy ale 
píšu hlavně proto, aby si je kupující přečetl a měl z nich radost.“ lik

V areálu UVR cvičně hořelo
V říjnu došlo  
v prostorách drtící 
linky ve firmě UVR 
Mníšek pod Brdy  
k výbuchu  
a následnému požáru.
V tomto případě šlo o námět 
společného taktického cviče-
ní, na kterém se podílely zá-
kladní složky integrovaného 
záchranného systému (IZS). 
Celý zásah byl zaměřen na 
vyhodnocení dané situace, 
procvičení jednotlivých fází 
zásahu s přítomností nebez-
pečné látky a v neposlední 
řadě na vyhledávání osob a závěrečnou dekontaminaci. Námětem cvi-
čení byl výbuch na drtící lince, kdy došlo ke smrtelnému zranění jedné 
osoby, která zůstala uvnitř budovy. Navíc objekt po výbuchu začal hořet 
a celý vnitřní prostor byl silně zakouřený. 
Jako první se na místo dostavila Policie ČR, která všechny osoby schop-
né samostatného pohybu odvedla z dosahu požáru a předala je do 
péče zdravotnické záchranné službě, která přijela ihned po policistech. 
Cvičení se také zúčastnilo deset jednotek požární ochrany, mezi nimiž 
byla i dobrovolná jednotka z Mníšku pod Brdy. Z důvodu možného 
úniku nebezpečných látek z areálu drtičky byla na místo povolána 
i chemická laboratoř. Byla postavena i dekontaminační sprcha (viz. 
foto), která je nezbytnou součástí obdobného zásahu.
Jedním z bodů cvičení byla také evakuace podnikové základní školy, ze 
které bylo mimo areál firmy autobusy odvezeno 92 dětí a 9 dospělých.

Celý článek na www.zpravyzmnisku.cz 

Mníšecký zámek chystá 
mikulášskou nadílku
V neděli 1. prosince se na zámku opět otevře Nebe 
i Peklo, kde děti potkají čerty, anděly a Mikuláše. 
Mohou se těšit i trošku bát, ale určitě si to užijí.
Napřed se musí Mikuláši přiznat, zda byly od minulého roku hodné, 
plnily své povinnosti a dělaly radost rodičům nebo jestli trošku zlobi-
ly, protože to asi všechny děti. Jen musí mluvit pravdu, neboť Mikuláš 
všechno ví. Od čertů má totiž k nahlédnutí Knihu hříchů.
Děti se mohou ale určitě pobavit i s čerty. Třeba si s nimi zahrají kostky 
nebo karty, ale pozor, aby nepřišly o svou duši. I když bát se nemusí, k 
tomu jsou přítomní andělé, aby na čerty dohlédli, že nebudou dělat své 
čertoviny. Na co ale děti určitě nesmí zapomenout? Připravit si pro Mi-
kuláše krátkou básničku, písničku nebo koledu, aby mu udělaly radost 
a vysloužily si odměnu.
Rodiče, nezapomeňte si čas vstupu k Mikuláši rezervovat a připravit pro 
své ratolesti podepsaný balíček se sladkostmi a vitamíny nebo uhlíkem 
a bramborami. To už bude na vás.
Rezervovat se můžete na emailu: mnisek@npu.cz nebo prostřednictvím 
sms zprávy na kontaktech a v časech uvedených na www.zamek-mni-
sek.cz 

Marie Charvátová – koordinační pracovník SZ Mníšek pod Brdy
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Blecha psí a blecha kočičí je parazit přenosný 
ze psa na kočku a obráceně, a může v případě 
masivního přemnožení napadnout i člověka. 
Dospělá samička klade vajíčka, která se uvol-
ňují do prostředí. V prostředí se z nich vylíh-
ne larva, která se živý buněčným odpadem a 
bleším trusem. Larvy nemají rády světlo, jsou 
zalezlé ve škvírách, pod kobercem a v pelíšku 
vašeho mazlíčka. 

Blecha naklade až tisíc vajíček
Blechy jsou tvrdým protivníkem. Za svůj ži-
vot dokáže blecha naklást až 1000 vajíček, ze 
kterých se během pár dnů až týdnů vyvinou 
dospělci schopni dalšího množení. Při likvidaci 

Irena  
Luxová
veterinářka

Jak účinně bojovat s blechami

Z dá se, že s koncem léta 
už zdánlivě ustupuje 
období blech a klíšťat. 

Ale naopak teplejší podzimní 
počasím těmto vnějším 
parazitům vyloženě přeje.

blech je tedy nejdůležitější přerušit jejich vý-
vojový cyklus, a zlikvidovat všechny, dospělce 
i vývojová stádia.
Zablešení doprovází nejčastěji intenzivní škrá-
bání a drbání se. U krátkosrstých zvířat lze 
pouhým okem pozorovat dospělé blechy, jak 
si to štrádují v kožichu vašeho psa nebo kočky, 
nebo můžete vidět v srsti bleší trus – černo-
červené tečky, které se rozpíjí na namočeném 
kapesníčku.
Dospělé blechy sají svému hostiteli krev. Sá-
ním porušují kožní bariéru a tím, že se pes 
nebo kočka škrábe a líže, může se na kůži 
snadno rozvinout bakteriální či kvasinkový 
zánět kůže. Typicky se silně svědivá ložiska vy-

skytují na kořeni ocasu a na hřbetě. Blecha je 
také mezihostitelem tasemnice psí, pozřením 
blechy se pes či kočka může nakazit. Při zable-
šení by tedy vždy mělo následovat i odčervení.
Boj s blechami je běh na dlouhou trať, proto 
se obrňte trpělivostí. Je ideální používat pro-
středky, které vývojový cyklus přeruší a které 
na vašem zvířeti účinkují po delší dobu a ne-
jen jednorázově. Velmi důležité je ošetřit i pro-
středí a nejen samotné zvíře. Na svém hostiteli 
totiž žije pouze 5% bleší populace, zbývajících 
95% je v prostředí. 

Ošetření musíte několikrát 
opakovat
Ošetření zvířat i prostředí je nutné i několi-
krát zopakovat vzhledem k vývojovému cyklu 
blech a jejich značné odolnosti. Zablešený pes 
nebo kočka by měli být ošetřeni přípravkem 
proti blechám po dobu minimálně 3-6 měsí-
ců. V současné době je na trhu velké množství 
přípravků proti blechám s různou dobou pů-
sobení a různým způsobem aplikace. Nejlépe 
se nám prozatím osvědčuje podávání tablet 
případně některých spot-onů (kapek za krk).
Preventivní opatření zahrnuje generální úklid 
domácnosti, všech míst, kam kdy váš mazlí-
ček vkročil. Je nutné pořádně vyčistit veškeré 
podložky, deky, pelíšky, vše vyprat na vysokou 
teplotu, ošetřit insekticidním přípravkem ane-
bo vyhodit. Vyčistit sedačky, matrace, vysát 
koberce a sáček ihned zlikvidovat. Celý úklid 
je nutné zopakovat několikrát.

Spolek Brdský šikula připravuje 
vlastní únikovku
Koncem září odstartovaly v Klubu Mladý vědec při 
Spolku Brdský šikula, pravidelné odpolední kroužky. 
Zatímco se obě dvě mladší skupiny (předškolák  
– 1. stupeň ZŠ) věnovaly tématu estery a

Světlušky luštily hlavolamy 
a odhalovaly tajemství
Podzim plný vody. I takto by se dala shrnout aktivita 
skautských oddílů po prázdninách. Výpravy na vodu 
zahájila osmička odvážných Vlčat, která se statečně 
poprala s Berounkou. 
Dalším počinem byla reprezentace na akci „Přes 3 jezy“, která patří už 
od roku 1939 mezi oblíbené vodácké závody. Trať dlouhá 6,5 km začíná 
na Císařské louce a posádky provede atraktivní trasou kolem Vyšehra-
du, Národního divadla a pod Karlovým mostem až ke Štvanici. Vedou-
cí, kteří obsadili tři rafty, se zařadili mezi rekordní počet 1 201 zúčast-
něných lodí. Rozhodčí napočítali na všech jezech celkem 109 zalitých 
nebo „cvaklých“ lodí. Naše posádky mezi nimi nebyla a svou první účast 
zvládly bezchybně.

celoroční plány se úspěšně rozbíhají
Mníšecké oddíly se však nedržely 
jen vody. Začátek podzimu nastar-
toval nová dobrodružství, která bu-
dou děti provázet po celý školní rok. 
Světlušky obdržely tajemný dopis 
od dědy ze mlýna a vydaly se za ním 
na návštěvu, aby tajemství rozlous-
kly. Skautky pro změnu přenocovaly 
v klubovně a podnikly noční hru po 
Mníšku. Dráčatům byl svěřen velký 

úkol v doplnění sbírek Národního muzea. Inspiraci sbírali v Technickém 
muzeu v expozici dopravních prostředků a nakoukli i do tajemných hlu-
bin dolu. Za zmínku stojí také Světluškami navštívená senzační výstava 
Hlavolamy a hry (viz. foto).

Pavla Plocková, zástupce vedoucí Dráčat
a Hana Poulová, vedoucí Světlušek

vůně přírody, nejstarší skupina (2. stupeň ZŠ - střední škola) se rozhodla, 
že se na svých projektových setkáních bude soustředit na tvorbu vlastní 
únikové hry.

Mohu prozradit jen tolik, že by se mělo jednat o indoorovou i outdooro-
vou týmovou hru, kdy hráči budou luštit úkoly z fyziky, chemie, botani-
ky, dějepisu, místopisu, geologie i geografie. Cílem hry je nejen osvo-
bodit, v průběhu hry (s největší pravděpodobností) v ní uvízlé některé 
hráče, ale i nalézt poklad. A aby toho nebylo málo, indicie k nalezení 
pokladu se naši Mladí vědci rozhodli psát ve verších.....tak jim budeme 
držet palce.

Anna Čišková

Mladí vědci vyrábějí vlastní kolínskou vodu.
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Trochu úsměvu přece nebolí

     ZáBAvA

Při té příležitosti bych chtěla poukázat na 
jednání skupiny lidí, od kterých by se mohli 
mnozí jiní učit. Jde o tým pracovníků lékár-
ny BELLIS, která sídlí v Pasáži Pražská. Každý, 
kdo lékárnu navštívil, byl již  při vstupu mile 
překvapen  atmosférou, kterou  tým usměva-
vých pracovníků lékárny dovedl vytvořit. Tým 
mladých vstřícných farmaceutů, kteří jsou Vám 
vždy nápomocni, a to i radou. Byla jsem mile 
překvapena, když mi paní magistra při výde-

ji léků nabídla, že mi udělá porovnání všech 
léků, které beru, aby se vidělo, zda nedochází 
v těle k nějaké nežádoucí reakci. Stejně tak, 
když se mi snažila najít lék, který je momen-
tálně ve skladu nedostupný, u jiné lékárny. To 
hodnotím jako velice milý a odborný přístup k 
zákazníkovi, a proto jim chci tímto způsobem 
vyjádřit své poděkování, a to nejen za sebe, ale 
i za mnohé jiné mníšecké občany, všichni si to-
hoto přístupu velice vážíme.

Stejně tak patří velké poděkování pracovníkům 
Veterinární ordinace paní MUDr Luxové  
na náměstí F.X. Svobody, a to jak ordinujícím 
zvěrolékařům, tak i sestřičkám. Kdo tuto ordi-
naci navštívil, musí mi dát za pravdu, že vztah 
tamních lékařů ke zvířatům je ojedinělý. A to 
nemluvím o nás lidech. Vřelý přístup k nám, 
majitelům zvířat, lze jen chválit, nikdy se mi ne-
stalo, že by mne odmítli pro nedostatek času, 
vždy se snaží pro zvířátka udělat to nejlepší. 
A na závěr bych se chtěla zmínit o nedávno 
otevřené kavárně-cukrárně „Café s grácií“ 
na malé pěší zóně. Kdo ji navštívil, opět se rád 
vrací. Rodinný podnik, který ctí tradici, nabízí 
nejen výborné dorty, ale i chlebíčky, čokolády 
a jiné pochutiny, samozřejmě vše v nejvyšší 
kvalitě, tak jak to u rodinných podniků bývá.  
Nesmím zapomenout na vstřícnou obsluhu 
pana šéfa, pro kterého není nic, co nejde. Po-
třebujete objednat dorty a cukroví na svatbu? 
Samozřejmě zařídíme. Připomíná mi to rčení 
jednoho mého známého „Neexistuje nic, co 
nejde. Jenom malé děti se musí nosit“.
Na závěr bych chtěla popřát všem zmíněným 
hodně elánu do dalšího podnikání a ať se jim 
daří.

Eva Stieberová – obyvatelka Mníšku

Vím, že styk s lidmi není zrovna lehnou záležitostí. Přiznejme si, že se 
každý z nás musí někdy přemoci, aby třeba v reakci na jednání protistrany 
nevybouchl nebo se nezachoval neuctivě. Chápu postavení lidí, kteří 
jsou denně v kontaktu s lidmi, ať jsou to prodavačky, zdravotní sestry či 
ostatní pracující ve veřejném sektoru, že při denním stresu a fyzické zátěži 
nejsou zrovna naladěni k úsměvu za každou cenu. Denně se při nákupech 
setkávám s různými lidmi, ať za pultem prodejen či jinde a vím, že někdo 
nemá zrovna náladu se vybavovat, ale trochu úsměvu a vstřícnosti vůči 
tomu druhému, to by mělo patřit k dennímu životu.

SPOJOVAČKA
spojte body podle čísel od 1 do 53  
a uvidíte, jak Ferda vypadá.  
pak vezměte pastelky  
a Ferdu vybarvěte.
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny
„Lhostejnost k druhým a lhostejnost…“  

(dokončení v tajence)
Václav Havel (1936–2011) – prezident ČSSR (1990-1992)  

a prezident České republiky (1993-2003)
Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději do 
15. listopadu 2019 na emailovou adresu zpravodaj@mnisek.

cz, nebo doručte osobně (v pracovní dobu městské úřadu) do 
redakce zpravodaje.

VyLOSOVANÝ VÝHERcE ZíSKá: 

Řešení křížovky z říjnového čísla Zpravodaje: lucius annaeus seneca: „Nevyčítej životu, co ti nedal, uč se oceňovat to, co ti dal.“
Výhercem 2 dárkových poukazů na vstupenky do kina cineStar se stala Lenka Škopková.

nákupní tašku a síťovku 
se znaky Mníšku  
z recyklovaného  
materiálu
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Hledáme lektory kroužků 
 
Nám dělá radost objevování, bádání a zkoumání v 
oblasti přírodních věd … a protože je u vás v Mníšku 
spousta malých vědců, kteří by rádi objevovali 
s námi, hledáme pro naše kroužky nadšené lektory  

.. nadšence z řad studentů, učitelů, maminek na 
rodičovské dovolené, aktivních důchodců, 
vedoucích dětských skupin. Nemusíte být 
pedagogem ani chemikem nebo biologem, 
důležitý je zájem o práci s dětmi a zodpovědný 
přístup. 
 
Chcete využít smysluplně svůj volný čas? 
Můžete věnovat pravidelně každý týden alespoň 
1 hodinu vedení kroužku? Pak neváhejte a dejte 
nám o sobě vědět na www.veselaveda.cz nebo 
emailu michaela@veselaveda.cz. 
  

 

ORL AMBULANcE
pro dospělé a děti
Bez doporučení pl , bez objednání.

PROVOZNí  DOBA
pondělí 8:30 – 11:30
Úterý 8:30 – 11:30

středa  8:00 – 11:00
Čtvrtek 13:00 – 16:00

KoNtaKt
pražská 1616, 252 10 mníšek pod Brdy

telefon: 311 360 197
www.usni.cz

E-mail: orlmnisek@usni.cz

Nezapomeňte si přeladit televizory
V souvislosti s blížícím se přechodem pozemního  
(anténního) televizního vysílání na moderní for-
mát DVB-T2 dojde k postupnému vypínání starší-
ho DVB-T. 
Od 27. 11. 2019 začnou ukončovat DVB-T vysílání vysílače  
v Praze (Žižkov a Cukrák), pak budou na řadě střední Čechy.
Abyste naladili vysílání v DVB-T2, musí televizor nebo set-top-
-box tento standard podporovat. Informaci o tom, jestli vaše 
televize, respektive set-top-box nový standard podporuje, 
najdete v manuálu daného zařízení. Televizor nebo set-top-
-box podporující nový standard vysílání má v parametru „Typ 
tuneru“ vyplněno DVB-T2 – HEVC a je označený výše uvede-
ným zlatým logem.
Přelaďování televizních přijímačů DVB-T2 není nijak složité. 
Na televizoru nebo set-top boxu spustíte buď automatické 
vyhledávání sítí, nebo zvolíte manuální ladění, při němž mů-
žete sami zadat vysílací kanály, které chce přidat.
V případě, že váš televizor nebo set-top-box nový standard 
vysílání nepodporuje, pak k příjmu potřebujete buď televizor 
či set-top-box s DVB-T2 tunerem a schopností dekódovat ob-
raz v HEVC/H.265.
Změna se netýká pouze těch, kteří vysílání přijímají přes  
internet (tj. satelitního a kabelového TV).

KONTAKTY:
Divácké centrum ČT (tel.: 261 136 113, info@ceskatelevize.cz)

České radiokomunikace (tel.: 800 929 929, dvbt2@cra.cz)
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Nabízím procvičování angličtiny pro žáky základní školy, 
tel.: 602 956 612

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

do prosince 2019 bychom rádi s manželkou koupili  
pozemek na rd, či stavbu vhodnou k přestavbě na rd,  

nebo malé hospodářství. Nejraději Bojanovice, mníšek,  
davle, Štěchovice či okolí uvedených obcí do 40 km,  

případně i dále. platba možná hotově a rychle.  
Email: josefrmn@email.cz, tel.: 608 608 562

Amelie, z.s. 
Šaldova 15, Praha 8 – Karlín
Více na: www.facebook.com/amelie.zs  
www.amelie-zs.cz

Školení
Dobrovolníků 
21.–22. 11. 2019
Centrum Amelie Praha, Šaldova 15, Praha 8
E-mail: dina.risianova@amelie-zs.cz • Tel.: 608 458 303

Hledáte nové zkušenosti? Chcete smysluplně trávit volný čas?

Staňte se dobrovolníkem 
Dobrovolníci Amelie docházejí ve 
Středočeském kraji na onkologické 
oddělení do nemocnice na Pleši 
nebo připravují tvořivé dílny pro 
nemocné.

nabízíme:
•   Úvodní školení v oblasti 

onkopsychologie 
•   Pravidelnou supervizi a metodické 

vedení  
•   Vzdělávání a neformální akce  

pro tým dobrovolníků

pro onkologicky nemocné

Firma NaViKa s.r.o., provozovna dobříš, 

PŘIJME PRAcOVNíKA NA POZIcI ŘIDIČE
NUtNÝ ŘidiČsKÝ prŮKaZ sKUpiNY "C"  

a proFEsNÍ prŮKaZ. prÁCE Na Hpp

NáSTUP MOžNÝ IHNED
pro bližší informace volejte na tel. č. 318 520 668 nebo 602 217 152
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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

ODKUP
DOMŮ
A BYTŮ

VÝPLATA ZÁLOHY!

TELEFON:
736 762 563
MNÍŠEK POD BRDY

 

NABíDKA ZAMĚSTNáNí:
Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici lipence, 

praha 5, přijme na pozice:

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
l jednosměnný provoz pondělí-pátek
l plný nebo zkrácený úvazek

SKLADNÍK
l jednosměnný provoz pondělí-pátek

pracovník EXPEDICE
l vyřizování objednávek zákazníků

pracovník VÝKUPU OBALŮ
- možné na plný i zkrácený úvazek

všechny pozice mají 1x za 3 týdny  
sobotní směnu 6:30–13:00

Tel. 777 66 1111, 608 777 977 po 14. hodině
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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

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY

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

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

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

GALANTERIE 
A LáTKy

bude nově otevřena  
od 4. listopadu

Nově budou v nabídce bytové doplňky  
šité technikou patchwork  

(polštářky, dětské deky, ubrusy)
Šití na zakázku technikou patchwork

otevírací doba: 
poNdĚlÍ-pÁtEK: 9:00 -12:00, 13:00 - 17:00

soBota: 9:00 -11:00

kontakty: malé náměstí 95, mníšek pod Brdy
e-mail: pavlinastrykova@seznam.cz, 

tel.: 603 598 379
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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

Kontaktní telefon 737 242 200

HLEDÁTE PRÁCI, KTERÁ MÁ OPRAVDU SMYSL?
Do našeho kolektivu pobočky v Mníšku pod Brdy přijmeme:

Řidiče skupiny C ZahradníkyZávozníky

Volejte zdarma: 800 566 924 • E-mail: prace@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 • Tel.: +420 236 040 000
komwag@komwag.cz • www.komwag.cz

Odpady

svoz

likvidace

odpadkové koše

zanáška popelnic

kontejnery

chodníků a ulic

strojní čištění

ruční metení

odstraňování 
graffiti

zimní údržba

posypový materiál

ZeleňČištění

zahradnické práce

sekání trávy

údržba mobiliáře

ostatní komunální 
služby

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28
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info@kola-sport.cz | tel.257 721 313 | Komenského 92, Řevnice

SLEVY KOL

A ELEKTROKOL!ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
(říjen až únor)

po-pá 8-18
so 8-12
www.kola-sport.cz

Kvalitní servis
perfektní předprodejní
příprava kol

• ELEKTROKOLA
• kola horská
• trekingová
• silniční
• dětská
• koloběžky
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MNÍŠECKÁ OPTICKÁ  
SÍŤ EUROSIGNAL: 
REALIZACE PROJEKTU S 33 KM 
OPTICKÉ INFRASTRUKTURY SE BLÍŽÍ.
Eurosignal, významný středočeský poskytovatel pevného připojení k internetu, při-
pravil ve svém „domácím“ Mníšku pod Brdy projekt metropolitní optické sítě FTTH. 
Pasivní optická síť s vláknem až do bytu uživatele bude sloužit občanům a firmám na 
Mníšku bez omezení rychlosti a stability, které znáte z bývalé telefonní sítě, případně 
od některých bezdrátových poskytovatelů. 

Výstavba metropolitní sítě s gigabitovými rychlostmi je rozdělená do několika etap. 
Eurosignal bude jednotlivé etapy zahajovat podle zájmu o připojení. Chcete-li být ve 
své ulici mezi prvními, kdo si bude moci užívat gigabitové tarify, kontaktujte Euro-
signal na optika@eurosignal.cz

Realizaci projektu je nutné rozdělit do delšího období. 

Za zřízení přípojky na vašem pozemku nebudete nic platit. Připravte si výkop a Euro-
signal vám ZDARMA dodá materiál, chráničku, do které se optické vlákno zafoukne 
stlačeným vzduchem v okamžiku instalace služby. 

V MNÍŠKU POD BRDY  
POSTAVÍME TO NEJLEPŠÍ,  
CO JE NA TRHU DOSTUPNÉ. 

Vykopeme celkem 33 kilometrů výkopů, do kterých uložíme chráničky na optická 
vlákna. Ta povedou z centrálního bodu sítě až k zákazníkovi. Síť s technologií GPON 
je sítí FTTH (Fiber To The Home). Žádné další zařízení na cestě mezi námi a zákazní-
kem není potřeba. Metropolitní síť bude po spuštění schopná vyhovět požadavkům 
Mníšeckých na připojení celé palety moderních služeb ( práce z domova, chytrá 
domácnost, spolehlivé kamerové systémy a zabezpečení domů), s naprostou spo-
lehlivostí optického vlákna. 

Váš soused, Pavel Ježdík z Eurosignalu,  
optika@eurosignal.cz

www.eurosignal.cz
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Skladové vozy Srba Servis

- nové i zánovní vozy

- jasný původ s jasnou zárukou

- výhodné ceny

› auto.srba.cz

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).

!   dopravní omezení
!   přerušení dodávek vody 
!   odstávky elektrické 

energie

!   bloková čištění ulic
!   havárie
!   kulturní a sportovní akce
!   a další praktické informace

chcete dostávat důležité informace  
přímo do mobilu?

chcete být informováni co nejdříve?

Zaregistrujte se do městského SMS InfoKanálu.
Registrace na: www.mnisek.cz
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Centrum pro redukci váhy
a výživové poradenství

Víme, jak dosáhnout optimální váhy a udržet si ji.
Spolu kila dolů!

Ludmila Charvátová
+420 721 767 398

Poradenské centrum
Cambridge Weight Plan
Malé náměstí 136, Mníšek pod Brdy

Při předložení tohoto inzerátu
získáte úvodní konzultaci ZDARMA

Návrhy interiérů "na klíč" 
Rekonstrukce domů a bytů
3D vizualizace
Realizace

tel.: 603 301 310
e-mail: ivadesign.id@seznam.cz

"Měním bydlení
na domov"



„CYKLISTŮM PRO RADOST ...“

Dopřejte  
vašemu kolu  
servisní péči!

NOVĚ SERVIS  
odpružených vidlic 

ROCK SHOX

EXIT D4 MNÍŠEK POD BRDY • Pražská 1594 • vedle Benziny

info@bikepuzzle.cz 
+420 776 176 173 

/bikepuzzle.cz 
www.bikepuzzle.cz  




