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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
je mi velkou ctí a potěšením, že Vás dnes mohu oslovit  
z pozice starostky města. V prvé řadě bych Vám ráda podě-
kovala za všechny zaslané gratulace a projevy podpory. 
Velmi si jich vážím, zároveň je vnímám jako velký osobní 
závazek a zodpovědnost vůči Vám i celému městu. Můj 
otec často říkával, že mladí lidé by měli opustit domov  
a sbírat ve světě zkušenosti mimo jiné i proto, aby po 
svém návratu mohli společnosti oplatit to, co do nich  
v mládí investovala. V tomto duchu bych se ráda rodné-
mu městu odvděčila a nabídla své znalosti i zkušenosti.
Ačkoli jsem agendu města převzala teprve před třemi 
týdny, s novým vedením jsme již udělali několik důle-
žitých kroků a rozhodnutí. Za zmínku stojí například 
zadání nové pasportizace domů v ulici Ke škole, kudy 
jezdí těžká technika ze stavby Pavilonu, a je proto nutné 
lépe zaznamenat výchozí stav pro případ, že by došlo 
k poškození majetku. Intenzivně jednáme o navýšení 
dotace na stavbu Pavilonu a o provizorním řešení most-
ku přes Bojovský potok do Řevnické ulice, který by měl 
být položen do konce tohoto roku. Místostarosta Radko 
Sáblík pro Vás připravuje návrh nových webových strá-
nek města, místostarostka Dana Dalešická pracuje na 
projektech z participativního rozpočtu minulého roku. 
Radní Miroslav Vilimovský prověřuje kamerové systémy 
měst podobné velikosti jako Mníšek pod Brdy a radní 
Šárka Slavíková Klímová začala pracovat na návrhu čin-
ností v sociální oblasti.
Po Novém roce Vám, tak jak jsme před volbami slíbili, 
představíme program pravidelných setkávání zastu-
pitelů s veřejností, která budou probíhat postupně  
v jednotlivých částech města. Já osobně budu v rámci 
tohoto programu každý měsíc odpovídat na Vaše dotazy  
v předem ohlášeném termínu na náměstí F. X. Svobody. 
Podrobnosti budou zveřejněny v dalším čísle Zpravo-
daje. 
Na závěr bych Vás chtěla pozvat na první řádné zastupi-
telstvo nového volebního období a zároveň poslední za-
stupitelstvo letošního roku, které se uskuteční v pondělí  
17. prosince od 18 hod v budově MKS V Lipkách.
Těším se na setkání s Vámi, prozatím přeji všem krásný 
adventní čas a šťastné vánoční svátky strávené v kruhu 
blízkých.
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 Z radnice

Dohoda deklaruje vůli prosazovat společný 
zájem na rozvoji města v novém volebním 
období, a to prostřednictvím shody na pro-
gramových prioritách, programovém pro-
hlášení a na principech koaliční spolupráce. 
Respekt, transparentnost, otevřenost, hospo-
dárnost, péče, bezpečnost, rozvoj, podpora  
a komunikace jsou podstatná jména, o kte-
rá se v textu dohody opírají vyjmenované 
programové priority. Dokončíme, zrealizu-
jeme, zlepšíme, zadáme, zveřejníme, zajistí-
me, umožníme, podpoříme jsou slovesa, na  
kterých stojí znění pasáže s programovým pro-
hlášením nového vedení města. 

V oblasti hospodaření a komunikace radni-
ce koaliční partneři vepsali na 1. místo dokon-
čení Územního plánu a Strategického plánu 
města na období 2018-2028. V kapitole inova-
ce a eGovernment stojí jako 1. bod iniciování 
vypracování vize rozvoje města do roku cca 
2035 v souladu se Strategickým plánem města 
a strategií Středočeského kraje. Oddíl životní 
prostředí otevírá revitalizace sídlištní zeleně, 

v ranku dopravy a bezpečnosti je pod bo-
dem jedna zajištění komplexní dopravní stu-
die, v oblasti školství a sociální oblasti chce 
koalice zaprvé zajistit demografickou studii 
města zaměřenou na děti a seniory a na jejím 
základě investovat do dalšího zkapacitnění 

základní školy i mateřských škol. V rámci vol-
ného času, kultury a sportu stojí v textu na 
1. místě podpora spolků a sportovních klubů. 
Jednotlivé kapitoly Programového prohlášení 

obsahují 4-6 vytčených cílů, s výjimkou kapi-
toly Hospodaření a komunikace radnice, která 
jich popisuje celou desítku.

Koalice se dohodla, že ve vedení města bude 
starosta, dva místostarostové a dva radní. 
Vítězné hnutí Společně pro Mníšek obsadí 
funkci starosty a prvního místostarosty, kteří 
budou pracovat jako uvolnění funkcionáři. 
Druhý, neuvolněný místostarosta patří k ODS. 
Radní budou z TOP09 a nezávislých a z Ote-
vřené radnice. Jednotlivé strany a hnutí pak 
můžou svými členy obsadit i nově ustanovené 
poradní orgány-komise a výbory.

Koaliční spolupráce by měla fungovat koordi-
novaně a jednotně a zásadní věci by její sig-
natáři, radní a zastupitelé měli konzultovat 
předem. K projednávaným návrhům můžou 
uplatnit výhradu v případě, že by odporovaly 
koaliční smlouvě a programovému prohláše-
ní. Dohadovací řízení může být zahájeno na 
základě podnětu, který kterákoli ze smluvních 
stran předem označí za zásadní. Případné spo-
ry může pomoci urovnat i smírčí řízení. 

Signatáři koaliční smlouvy se shodli na prioritách
Martina Hrdličková

Z astupitelé 
vítězného 
uskupení 

společně pro mníšek 
spolu s nově zvolenými 
zastupiteli za občanskou 
demokratickou stranu, 
Top 09 a nezávislé  
a otevřenou radnici 
stvrdili svými podpisy  
svůj politický manuál  
pro vedení města. 

Chceme prosadit 
společné zájmy  

pro rozvoj města
píše se v koaliční smlouvě

JAK NAhLÍžÍTE NA KOALIČNÍ SMLOUVU?
Magdaléna Davis, společně pro mníšek

Velmi pozitivně, jinak bych ji nepodepsala.  
Cením si na ní zejména dvou věcí. Zaprvé 
odráží hlavní priority, se kterými jsem kan-
didovala do voleb. A za druhé všichni koa-
liční partneři souhlasili s jejím okamžitým  
zveřejněním, což jasně deklaruje naši vůli ko-
munikovat s občany již od samého začátku 
otevřeně a transparentně.

Miroslav Vilimovský, otevřená radnice

Je odrazem jejich signatářů. Kvalitní,  
věží, vyvážená, transparentní, otevřená,  

přístupná veřejnosti, bez postranních ujedná-
ní.

Radko Sáblík, ods 

Uzavřenou dohodu považuji za velmi dobrou 
a vyváženou. Pochopitelně mnohé problémy 
popisuje jen obecně, vyjadřuje základní priority 
zastoupených subjektů. Za klíčové však pova-
žuji, jak bude probíhat konkrétní spolupráce.  
A zde mohu říci, že jsem doslova nadšen. Vidím 
zájem všech zúčastněných tvořit, budovat, ale 
také otevřeně komunikovat. Jak mezi sebou, 
tak s občany. Jednání jsou věcná a panuje re-
spekt k názoru druhých. Dokonce bych se nebál 
říci, že cítím u všech nadšení pro realizaci našich 

záměrů. Pevně věřím, že nám tento přístup  
a elán vydrží po celé volební období. 

Šárka Slavíková Klímová,Top 09 a nezávislí

Kladně. Smlouva odráží i naše programové 
priority a všichni, kdo ji podepsali, jsou velmi 
pozitivní a chtějí být otevření směrem k ob-
čanům. To je pro mě dobrý základ. Sice bych 
byla raději, kdyby vládnoucí koalice byla širší, 
ale k dohodě nedošlo. Věřím však, že se nebu-
deme zbytečně unavovat osobními konflikty  
a přesvědčíme lidi a ostatní zastupitele, že 
naše projekty jsou reálné a získáme pro ně  
širokou podporu.
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Vyjádření politických lídrů
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Z radnice Z radnice

„Mám v plánu být starostkou pro všechny, i pro 
ty, kteří mě nevolili. Budou mít ke mně dveře 
otevřené a budu všem měřit stejným metrem. 
Je to pro mě velký závazek i odpovědnost a 
udělám všechno podle svého svědomí, abych 
mu dostála,“ poděkovala Magdaléna Davis, lídr 
vítězného uskupení Společně pro Mníšek za 
podporu ve volbách, když ji zastupitelé jedno-
myslně zvolili starostkou města. „Není pochyb 
o tom, že starosta Petr Digrin pro město udělal 
mnoho dobrého. Ráda bych mu poděkovala 
za přivaděč Baně, čistírnu odpadních vod a za 
podporu v jednání s Kovohutěmi.“ 

Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo v 
jiném prostředí než obvykle a přihlíželo mu 
velké množství občanů. Nechtěli si nechat ujít 
závěrečný okamžik procesu, který odstartoval 
říjnovými volbami a vyvrcholil slibem nových 
zastupitelů a uvedením nové politické repre-
zentace do funkcí ve vedení města. 

V patnácti členném zastupitelstvu mají těs-
nou většinu představitelé uskupení, která se 
předtím dohodla na koaliční spolupráci: Spo-
lečně pro Mníšek (5 mandátů), ODS, TOP 09 a 
nezávislí a Otevřená radnice (po 1 mandátu).  
V nové koalici je řada tváří, které jsou v komu-
nální politice nováčky nebo skoro nováčky.  
Opozice je sedmičlenná a tvoří ji členové koa-
lice z minulého volebního období: bývalí rad-
ní, starosta, místostarostka a někdejší koaliční 
zastupitelé (STAN, Mníšek město pro rodinu, 
Nezávislí městečka pod Skalkou a Sdružení 
nestraníků).

Na programu byla volba starosty, místostaros-
tů, radních, předsedů a členů finančního a kon-
trolního výboru, volba zastupitele, který bude 
mít v gesci územně plánovací dokumentaci, 
a zastupitele pro svatební obřady. K obsazení 
pozice starosty nepadlo jiné jméno než Mag-
dalena Davis, která ve volbách získala nejvíc 
preferenčních hlasů ze všech kandidátů napříč 
spektrem. Koalice určila funkci 2. místostaros-
ty, který bude pracovat jako neuvolněný (ved-
le svého občanského zaměstnání) a navrhla do 
ní Radko Sáblíka (ODS). Jako uvolněnou, první 

místostarostku navrhla Danu Dalešickou (Spo-
lečně pro Mníšek). Návrh opoziční zastupitelky 
Markéty Novákové, aby město mělo jen jedno-
ho místostarostu, většina neschválila.  
„Přistupuji k této práci s pokorou. Chtěla bych 
poděkovat dosavadní místostarostce Daniele 
Páterové za její práci pro město a pro nás pro 
všechny,“ řekla většinově zvolená místosta-
rostka Dana Dalešická. „Děkuji voličům a sli-
buji, že udělám všechno pro to, abych město 
pozvedl,“ uvedl druhý místostarosta Radko 
Sáblík.

Koaliční partneři smluvně ukotvili, že radních 
bude pět a ke starostce a oběma místostaros-
tům se přidá Šárka Slavíková Klímová (TOP 09 
a nezávislí) a Miroslav Vilimovský (Otevřená 
radnice). Žádné z opozičních uskupení své zá-
stupce do rady nenavrhlo s odůvodněním, že 
je pro ně nepřijatelná spolupráce s Otevřenou 
radnicí. 
„Budu se snažit pokračovat v tom, co jsem dě-
lala jako zastupitelka v minulém volebním ob-
dobí, tedy naslouchat lidem a věnovat se ob-
lastem, které možná nejsou tak vidět, ale jsou 
důležité,“ zmínila po svém zvolení nová radní 
Slavíková Klímová. „Chci poděkovat všem, co 
volili změnu, a věřím tomu, že bývalá koalice 
časem pochopí, že je to tak správné,“ řekl čers-
tvý radní Vilimovský.
Koalice určila také pětičlenné složení finanční-
ho výboru, za jeho předsedu navrhla zastupi-
tele za Společně pro Mníšek Stanislava Jirotu 
a většina zastupitelů to schválila. Návrh opo-
ziční zastupitelky Hany Kotoučové, aby výbor 

byl početnější o dva opoziční členy, neprošel. 
V pěti členech bude pracovat i kontrolní výbor, 
který je tradičně v gesci opozice. Za jeho před-
sedu zastupitelé zvolili Petra Digrina. 

Nový systém odměňování  
za práci pro město 
Koalice rozhodla o měsíčních odměnách pro 
nově ustanoveného, neuvolněného 2. mís-
tostarostu, o navýšení odměn za práci rad-
ních oproti minulosti a nově také o vyplácení 
měsíčních odměn všem zastupitelům. Odhla-
sovala měsíční odměnu pro neuvolněného 
místostarostu ve výši 28 900 korun, radním ve 
výši 5 700, předsedům obou výborů ve výši  
1 400, jejich členům ve výši 700 a zastupitelům 
500 korun. 
„Stavba Pavilonu bude vyžadovat kontinuální 
kontrolu, předpokládám, že to bude každo-
denní agenda. Jsem přesvědčená o tom, že 
radní budou pracovat na tom, aby se úroveň 
v mnoha oblastech radikálně změnila, a neu-
volněný místostarosta bude zodpovědný za 
zapojení inovací a technologií, které můžou 
městu ušetřit peníze v řádech milionů korun.  
V tom, že zastupitelé doteď pracovali zadar-
mo, sice byla jistá noblesa, ale doba pokročila,“ 
argumentovala starostka.  
Opoziční zastupitelé s návrhem nesouhlasili. 
„Dohodli jsme se, že založíme transparentní 
účet, na který budeme tyto odměny posílat,  
a nakonec je poskytneme příspěvkovým orga-
nizacím a spolkům, protože si myslíme, že pe-
níze za práci pro město by městu měly zůstat,“ 
řekl k tomu Petr Digrin.
Noví zastupitelé schválili Magdalénu Davis 
jako zastupitelku zodpovědnou za spolupráci 
s pořizovatelem územně plánovací dokumen-
tace a celá desítka z nich se přihlásila k tomu, 
že chce mít možnost vést slavnostní řeč při 
svatebních obřadech. Na závěr starostka po-
přála všem svým kolegům hodně sil a pozvala 
občany na 1. řádné povolební zastupitelstvo 
17. prosince.

 Město má 
nové vedení

Martina Hrdličková

M níšek má novou 
starostku, 
místostarosty 

i radní. do funkcí je uvedlo 
ustavující zastupitelstvo. V něm 
je řada nových tváří, vyměnila 
se koalice a opozice. Zastupitelé 
rozhodli o poradních výborech  
a o novém systému odměňování 
za práci pro město.

Mám v plánu
být starostkou 

pro všechny 
magdaléna davis

Magdaléna Davis 
podepisuje slib 

zastupitele.



Markéta Nováková
 STAN

Jako v minulém volebním ob-
dobí bych chtěla dále pracovat 
ve Školské radě a ve školské 
komisi. Vzhledem k práci, kte-
rou vykonávám, je mi blízká 
oblast zdravotní a sociální 
péče.

Stanislav Jirota
 Společně pro Mníšek

Jedná se především o práci ve 
finančním výboru. Důvodem 
je vysoká zadluženost města. 
Dá se říci až nezodpovědná 
zadluženost. Dále bych rád 
pomohl s posouzením úprav 
historické části města a také 

pokračováním investic do Barokního areálu 
Skalka. Dovolte, abych využil příležitosti a po-
děkoval voličům, kteří mně důvěřují a dali mně 
svůj hlas. 

Martina Pochmanová
 Společně pro Mníšek

Chtěla bych se zaměřit na trasy  
a stezky kolem Mníšku. Jed-
nak na stávající, aby opravdu 
"bylo kam dojít", tak i původní 
cesty, které jaksi jsou zarostlé  
a naprosto neprůchodné. Dále 
bych se chtěla zaměřit na úklid 

"nepořádku" v přírodě, aby lidé měli radost  
z procházek krajinou. Rádi vyrážíme na výlety 
s dětmi a na koních a z vlastní zkušenosti vím, 
že je zde hodně co zlepšovat.  

Radko Sáblík
 ODS

Jsem připravený se aktivně 
podílet na řešení všech pro-
blémů, ale jsou určité oblasti, 
za které ponesu osobní odpo-
vědnost. Těmi hlavními jsou 
digitalizace a nadstandardní 
vzdělávání. To má směřovat 

k vícero sociálním skupinám, pochopitelně 
žákům základní školy, ale také k jejich učite-
lům, rodičům. Nezapomínám ani na seniory, 
na matky na mateřské dovolené a na občany 
obecně, neboť celoživotní vzdělávání se stává 
již nutností. V rámci digitalizace se chci zamě-
řit na vytvoření celkové koncepce, ze které  
vyplyne účelné využití moderních technologií 
v rozvoji města.

hana Kotoučová
 Sdružení nestraníků

Vzhledem k tomu, že jsem se 
stala členkou kontrolního vý-
boru, je moje aktivita v této 
oblasti jasná. Chtěla bych 
se zaměřit na problematiku 
příspěvkových organizací. 
Paradoxně s ukončením své 

činnosti v radě města mám více prostoru pro 
vlastní vzdělávání, a to se mi jistě bude zvláš-
tě u tématu příspěvkových organizací hodit. 
Nicméně nemám žádná další zcela konkrétní 
či vyhraněná témata, jsem ale přesvědčená, 
že ve městě se vždy najdou projekty či proble-
matika, se kterými mohu pomoci, pokud bude 
třeba. 

Miroslav Vilimovský
 Otevřená radnice

Při své práci v zastupitelstvu 
budu pokračovat v tom, co je 
pro mě zásadní: ochrana naší 
křehké demokracie, dodržo-
vání zákonů a pomoc všem, 
kteří to potřebují. Vzhledem ke 
svému vzdělání a rozsahu zku-

šeností jsem schopen kvalifikovaně podpořit 
veškeré projekty, které přinesou Mníšku a jeho 
občanům prospěch a radost.

Dana Dalešická
 Společně pro Mníšek

Jako bývalá učitelka přírodo-
pisu a ekologie se chci zaměřit 
především na školství a životní 
prostředí. Budu se také snažit 
řešit nedostatečnou kapacitu 
ve školkách a základní škole. 
Se stále vzrůstajícím počtem 

seniorů v naší obci chybějí prostory a komu-
nitní péče pro tuto skupinu obyvatel. Často 
se to řeší například společným umístěním  
a spoluprací různých věkových skupin. Pokud 
by se mi tento úkol podařilo vyřešit, považova-
la bych to skutečně za úspěch. Obávám se, že 
spíš budeme muset řešit problémy, o kterých 
jsme do této doby nevěděli, jen tušili.

Šárka Slavíková Klímová
 TOP 09 a nezávislí

Jako radní a předsedkyně 
komise pro sociální oblast  
a rodinnou politiku bych ráda 
navázala na práci v minulých 
letech. Chci se zaměřit na pro-
jekty pro seniory, např. senior 
taxi a na rozšíření aktivit. Ráda 

bych blíže spolupracovala s Domovem pro 

seniory. Hodlám se zaměřit na služby pro  
rodiny, nejlépe ve spolupráci se spolky. Líbí 
se mi např. odpolední dětské kluby pro děti  
z 1. stupně ZŠ. Další výzvou je práce s riziko-
vou mládeží. I nadále se chci podílet na čin-
nostech kolem strategického plánu.

Luboš Kožíšek
 Společně pro Mníšek

V Rymani, ze které pocházím, 
považuji za důležité dokon-
čení vodovodu, zpomalení 
provozu na průjezdových 
silnicích, stavba bezpečných  
chodníků tam, kde to jde,  
a smysluplné využití penzi-

onu. V rámci celého města se budu snažit  
o větší funkčnost životního prostoru a jeho 
další zkrášlování, například o parkovou úpravu 
„předzámčí“, a také opravu historické zdi ko-
lem kostela. Rozpočet bude napjatý v důsled-
ku o několik desítek miliónů prodraženého 
pavilonu. Pevně věřím, že nová reprezentace 
města udělá vše proto, aby se zbylé prostředky 
vynakládaly co nejefektivněji.  

Marie Šretrová
 Nezávislí městečka pod Skalkou

Chci se zaměřit především na 
zavedení pitné vody tam, kde 
dosud chybí: do Rymaně, Za 
rybníky. Na zlepšení stavu Do-
mova pro seniory, zdravotních 
služeb tím, aby přišli noví léka-
ři, a na dokončení Pavilonu.

Daniela Páterová
 Mníšek – město pro rodinu

Jsem ráda, že jsem byla opět 
zvolena do zastupitelstva měs-
ta a mohu tak alespoň částeč-
ně pokračovat v práci pro naše 
město. Ráda bych se i nadále 
věnovala využití volného času 
dětí a mládeže. Další oblastí, 

která mě stále zajímá je školství a především 
dostavba Pavilonu, podpořím navýšení kapa-
cit mateřských škol. Také se ráda zapojím do 
plánování nízkoprahového centra a zřízení 
zázemí pro sociálního pracovníka, kterého  
v Mníšku potřebujeme více než akutně.

Petr Digrin
 STAN

Děkuji všem, kteří nám dali svůj 
hlas. Starostu v Mníšku jsem 
dělal 12 let a to bez nesmysl-
ných finančních odměn, které 
si nová Rada města urychleně 
odsouhlasila a s tím zcela zá-
sadně nesouhlasím. Osobně 

se budu z opozice snažit prosadit hlavně pení-
ze na opravu silnic a stavbu nových chodníků  
a peníze na výstavbu nového městského úřadu, 
který potřebujeme jako sůl. V příštích měsících 
povedu Kontrolní výbor a budu hledat prostor, 
jak vám i našemu městu, co nejvíce pomáhat. 
Soustředit se budu na příspěvkové organizace.
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Na co se chcete v zastupitelstvu zaměřit a proč?

(Dva zastupitelé se do ankety nezapojili.)

Anketa zastupitelů
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Magdaléna Davis: V mých silách je 
chovat se slušně a snažit se pomoct

V minulém volebním 
období pracovala 
jako opoziční 

zastupitelka. do voleb šla jako 
„jednička“ kandidátky uskupení 
společně pro mníšek a získala 
od voličů nejvíc preferenčních 
hlasů. noví zastupitelé ji na 
svém ustavujícím, listopadovém 
zasedání jednomyslně zvolili 
starostkou města. 

co rozhoduje o tom, že je město nebo obec 
vnímáno jako dobrá adresa?
Je toho celá řada. Když se lidé večer vracejí  
z práce, měli by mít pocit, že míří tam, kde je 
jim dobře. Ale jen pocit nestačí, i po praktické 
stránce se jim musí příjemně žít, například mít 
přístup ke kvalitní pitné vodě, kanalizaci, vě-
dět, že neplatím za něco, co nevyužívám, mít 
své město dobře dopravně dostupné. No a pak 
o tom rozhodují velké věci, jako je škola, škol-
ka nebo zázemí pro seniory. Mám třeba dobré 
zkušenosti s tím, když se propojují světy dětí  
a seniorů. A myslím si, že pokud toto neprobí-
há na úrovni rodiny, což v dnešní době již čas-
to neprobíhá, mělo by se o to alespoň částeč-
ně postarat město. Například prostřednictvím 
komunitního plánu. 

V koaliční smlouvě je mezi prioritami i pří-
prava na změnu v odpadovém hospodářství. 
co by to mělo znamenat?
Ta změna vyplývá z toho, že v roce 2024 se 
zásadně změní celorepublikový systém sklád-
kování. Obcím a městům se totiž výrazně pro-
draží. Řešením bude ještě více a lépe třídit  
a částečně spalovat. V zájmu města pak bude 
motivovat lidi k tomu, aby co nejvíc třídili. 
Otázka je, zda třídit i část tepelně zpracova-
ného bioodpadu, jako například starý chleba, 
prošlé maso a jiné potraviny, které tvoří až po-
lovinu směsného komunálního odpadu a lze 
ho vozit například i do bioplynek, nebo zda 
nebude levnější ho spolu s ostatním směsným 
odpadem vozit do spalovny. Musíme si to spo-
čítat. 

V čem spočívá transformace na nový systém?
Bude k tomu potřeba nová infrastruktura  
a hlavně širší spolupráce. Musí se domluvit  

poměrně velký počet obcí, například celá 
Praha-západ, a společně vyjednávat se spa-
lovnami neboli ZEVO (zařízení na energetické 
využití odpadu) o nejvýhodnějších cenách. 
Jednotlivé obce nemají šanci, protože pro spa-
lovny nejsou dostatečně zajímavým klientem. 
Proces už je nějak nastartovaný, ale Mníšek do 
něj zatím zapojený není. Bude to také vyžado-
vat, že odpad budeme muset někde připravit 
na převoz, například přetřídit nebo slisovat,  
a k tomu budeme potřebovat prostory a pře-
kladiště. Spoléhám v tom na nevyužité části 
areálu Kovohutí. Nový systém klade nároky 
i na komunikace, po kterých se bude odpad 
vozit, což zatím na úrovni kraje není vůbec do-
řešené. 

do voleb jste šla i s tím, že se zasadíte o pří-
pravu projektu druhé budovy základní školy 
s pozdějším využitím na domov pro seniory.  
Je to ufinancovatelné?
Jedna z prvních věcí, do které chceme inves-
tovat v příštím roce, je zhotovení demografic-

ké studie, která nám dá odpověď na otázku, 
s jakými čísly máme v Mníšku do budoucna 
počítat. Podle toho bychom se rozhodli, jestli 
má město stavět další školu a školku a pozdě-
ji z nich udělat domov důchodců, nebo jestli 
máme rovnou začít stavět domov důchodců. 
Financovat se to v obou případech dá jedině 
přes dotace.

Strategický plán, který si město pořídilo, pro 
odhad nestačí?
Jeho závěry jsou velmi vágní a data problema-
tická, protože zhotovitel pracoval s čísly statis-
tického úřadu, který provádí sčítání jednou za 
deset let. Demografická studie by měla obsa-
hovat nejen statistiky, ale i daleko podrobnější 
údaje, včetně toho, jak město ovlivňuje situa-
ce v okolních obcích, například jejich územní 
plány, plánovaná výstavba škol a podobně. 
To nám umožní daleko lépe chápat, jak to  
v Mníšku v budoucnu bude vypadat.

Jak vidíte záměr na stavbu nového městské-
ho úřadu?
Pokud jde o soutěž na architektonickou stu-
dii, vidím zásadní problém v tom, že v zadání 
nebyl požadavek, aby nová budova byla níz-
koenergetická a se systémem recyklace vody. 
Výhledově totiž můžou být náklady na ener-
gie pro město dvoj - až trojnásobné. A záro-
veň bude v budoucnosti nedostatek vody. 
Měli bychom tedy investovat do budov, které 
nebudou plýtvat ani pitnou vodou, ani ener-
giemi. V tuto chvíli nemám jasno, zda bude 
možná změna stávající studie nebo budeme 
muset vyhlásit soutěž znovu. Také je otázka, 
zda chceme nový úřad v Oboře anebo na mís-
tě stávajícího úřadu.  Jasno mám ale v tom, že 
nemůžeme dělat krátkozraká rozhodnutí. Ne-
můžeme investovat do stavby, která by město 
za pár let stála jen na provozu miliony. 

Jaký konkrétní úkol byste si za 4 roky ráda 
odškrtla jako splněný? 
Mojí osobní prioritou je sanace ekologické 
zátěže za areálem Kovohutí. Mám pocit, že  
nastala doba, kdy i zástupci Kovohutí jsou 
nakloněni spolupráci. Mým cílem je, aby vzni-
kl minimálně projekt na sanaci, pod který  
bychom se jako město mohli podepsat, tedy 
projekt na kvalitní a dlouhodobé řešení. 

na ustavujícím zastupitelstvu jste po svém 
zvolení řekla, že chcete být starostkou i pro 
ty občany, kteří vás nevolili. Jak toho chcete 
dosáhnout?
Z mého hlediska je důležité mít férový přístup 
ke všem občanům. To je něco, co můžu udělat 
pro každého a nestojí to žádné peníze.  Ráda 
si vyslechnu, co po mě chce občan, který za 
mnou přijde z ulice, stejně jako třeba develo-
per. Vstřícnost a měření jedním metrem jsou 
pro mě zásadní. Žádný občan není méně důle-
žitý. V mých silách určitě je ke všem se chovat 
slušně a snažit se lidem pomoct. 

Magdaléna Davis *42
Bioložka, 

1. místopředsedkyně strany zelených.

pochází ze stříbrné Lhoty. 

Je vdaná, má tři děti.

absolvovala přírodovědeckou fakultu UK 
a University of Western australia.

Martina Hrdličková
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Ještě jedno ohlédnutí za prvním 
ročníkem participativního rozpočtu 

Martina Hrdličková

O nápadech pro 
mníšek hlasovalo 
víc těch, kteří  

v mníšku nebydlí trvale. i tato 
překvapivá informace vyplývá 
z údajů společnosti d21, která 
pro město hlasování technicky 
zajišťovala. 

Participativní rozpočet umožnil lidem zapojit 
se do utváření podoby města. Podávali návr-
hy, jak zlepšit své okolí a hlasovali, které z nich 
se za peníze z městského rozpočtu udělají.  
V letošním roce město na zhotovení projek-
tů podle vítězných návrhů vyčlenilo skoro  
700 tisíc korun. Do hlasování o 9 projektech se 
zapojilo 664 lidí. Mohl se zúčastnit každý, kdo 
má k Mníšku vztah. 
Hlasovalo se prostřednictvím unikátního systé-
mu společnosti D21, která s participací technic-
ky pomáhá různým městům a obcím v republi-
ce, ale i v zahraničí. Jeho podstata je v systému 
přidělování kladných a záporných hlasů tak,  
že od součtu všech získaných kladných hlasů  
se pro konečný výsledek každého konkrétního 
návrhu odečítá součet těch záporných.

Jak jste hlasovali…
Pro nápad na pořízení altánu a dětských prv-
ků i u budoucí cyklodráhy Za Rybníky hlaso-
valo 67 % všech hlasujících. Dostal celkem 
448 kladných a 7 záporných hlasů a zvítězil. 
Největší podporu tento projekt nalezl u lidí ve 
věku mezi 30–39 lety (79 %), nejnižší u těch 

nad 65 let (28 %). Rozpočet předkladatel vyčís-
lil na 170 tisíc korun. 

Pro návrh na veřejné osvětlení na hrázi po-
dél Zámeckého rybníka se vyjádřilo 156 lidí,  
15 bylo proti a je na druhém místě. Nejvyš-
ší podporu nalezl u hlasujících ve věku mezi 
50–65 lety (44 %) a středoškolsky vzdělaných 
( 44%). Podporu nezískal u lidí nad 65 let (0 %). 
Projekt by měl vyjít na zhruba 100 tisíc korun. 

Pro projekt Multisportovní hřiště Eden hlaso-
valo 138 občanů, proti bylo 16 a obsadil tak 
pomyslnou třetí příčku. Nejvyšší podporu zís-
kal u skupiny hlasujících nad 65 (44 %), nejnižší 
podporu (0 %) u těch, kteří nesdělili své vzdě-
lání. Rozpočet počítá s půl milionem korun. 

Dalších šest podaných návrhů, které splnily 
podmínky participace, od lidí obdrželo výraz-
ně méně hlasů. Hlasování ukázalo i rozporu-
plný postoj lidí k nápadu na zřízení veřejného 
koupaliště a relaxační zóny, protože na jedné 
straně získal 103 plusových hlasů, ale proti 
tomu i 69 mínusových hlasů.

Téměř dvě třetiny celkově hlasujících byly ve 
věku mezi 30–39 lety. Více jak dvě třetiny mělo 

vysokoškolské vzdělání, více než třetina (38 
%) hlasujících v Mníšku žije natrvalo. Téměř 
polovina (48 %) hlasujících tady trvalé bydliš-
tě nemá, ve městě tráví volný čas. O hlasování  
v projektu Nápad pro Mníšek se polovina hla-
sujících dozvěděla od přátel nebo jiných osob, 
čtvrtina (25 %) z facebooku, z webových strá-
nek Mníšku pod Brdy to byl každý pátý hlasu-
jící (20 %). 

Participace trvala půl roku 
První ročník participativního rozpočtu začal 
16. května veřejným setkáním, kde město lidi 
informovalo o možnosti zapojit se.  Od násle-
dujícího dne až do konce června mohli před-
kládat své nápady pro lepší Mníšek prostřed-
nictvím webu napadpromnisek.mnisek.cz.  
V červenci a srpnu radnice hodnotila, zda 
předložené nápady odpovídaly pravidlům 
participace. Jeden návrh vyloučila, proto-
že projekt na jeho uskutečnění by výrazně 
překročil vymezený rozpočet. Nápady, které 
vyhověly podmínkám, jejich autoři veřejně 
prezentovali 12. září. Následující den začalo 
hlasování, které skončilo 11. října. Týden nato 
došlo na k vyhlášení trojice vítězných projektů.

Vývoj hlasování v čase
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Z radnice Z MěStSkéHo úřadu / napSali JSte

l  Souhlasí s vypsáním Výzvy k podání nabí-
dek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem zakázky ÚVĚR NA FINANCOVÁNÍ 
PROJEKTU „VÝSTAVBA ŠKOLNÍHO PAVILONU, 
ZŠ MNÍŠEK POD BRDY.

l  Bere na vědomí žádosti o poskytnutí pří-
spěvku na školné z rozpočtu města na do-
cházku dítěte do předškolního zařízení.

l  Schvaluje znění a uzavření Darovací smlou-
vy mezi Městem Mníšek pod Brdy a spolkem 
ALSA z.s. na finanční dar Kč 5 000,- na pod-
poru pacientů spolku ALSA.

l  Schvaluje uplatnění škod způsobených di-
vokými prasaty na příslušných mysliveckých 
sdruženích.

rada města č. 115 z 17. 10. 2018, 116 z 31. 10. 2018 
a 117 z 7. 11. 2018

KRÁTCE Z RADY MĚSTA
l  Souhlasí s opravou dřevěného ochozu za 

Domovem pro seniory Pod Skalkou. Oprava 
bude provedena v jarních měsících r. 2019.

l  Souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 
1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2018 mezi 
Městem Mníšek pod Brdy a společností Hři-
ště hrou s.r.o. na akci: Realizace dětského 
hřiště v lokalitě Staré Sídliště v Mníšku pod 
Brdy.

l  Nesouhlasí s pokácením modřínu na po-
zemku č. parc. 1262 k. ú. M p B ve vlastnictví 
Města Mníšek pod Brdy.Schvaluje znění a 
uzavření Dodatku č. 14 ke smlouvě o Zajiš-
tění služeb v oblasti odpadového hospodář-
ství, letní a zimní údržby komunikací a údrž-
by zeleně města Mníšek pod Brdy.

l  Souhlasí s návrhem projektů Hnutí Bronto-
saurus v rámci programu MŽP ČR „Akce pří-
roda“ dle žádosti č. j. 9284/2018.

l  Schvaluje smlouvu o zpracování osobních 
údajů se společností Galileo Corporation, 
s.r.o., která provozuje internetové stránky 
www.mnisek.cz a pověřuje starostu jejím 
podpisem.

l  Schvaluje úpravu ceníku Sběrného dvora 
dle návrhu OSMI a to s platností od 1.1 1. 
2018. 

l  Schvaluje posílení spoje linky č. 321 do Stří-
brné Lhoty za částku 2 930,- měsíčně.

l  Souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy 
o poskytování právních služeb mezi Měs-
tem Mníšek pod Brdy a společností V4Legal, 
s.r.o., advokátní kancelář na administraci ve-
řejné zakázky: Vnitřní vybavení 1.NP školní-
ho pavilonu.

(Výběr z usnesení v plném znění na www.mnisek.cz)

Motivy zastavení Křížové cesty 
sochař vytesal do žuly.

Sochař Martin Mikula vytvořil reliéfy do kapliček

V Zastavení křížové  
cesty ztvárněná  
do kamenných 

reliéfů pro kapličky barokního 
areálu skalka dokončoval 
kamenosochař martin mikula  
v polovině listopadu.  
Jejich osazení do nik završí 
rekonstrukci z posledních let.

Martina Hrdličková

S jakým kamenem jste pracoval?
Jedná se o vytěžený odpad ze stavby dálnice 
u Příbrami. Je to žula, a to mi vyhovuje, pro-
tože s podobným materiálem pracuju nejčas-
těji. Nedávno jsem například dělal podobnou 
křížovou cestu v Soběslavi, jen ty kameny byly 
větší a nebyly umístěné do kapliček, ale volně 
položené v lese.
Má práce s takovým kamenem nějaká 
specifika?
Nedá se moc sekat, protože je sice tvrdý, ale 
na druhou stranu i křehký, takže se odštípá-
vá. Musí se hodně brousit a pak jen dosekávat  
detaily a hloubky.
Jak vlastně začínáte? Předkreslíte si to?
Ano, předkreslím si obrys, vyřežu ho, pak od-
řežu okolí a nakonec pracuju s plochou reliéfu. 
Používám diamantové a vidiové dláto.
Dá se opravit chyba, když ujede ruka?
Nemůže mi ujet ruka. Ale v kameni může být 
prasklina, kterou nevidíte, a pak se musí celý 
reliéf například snížit. Jednou se mi dokonce 
stalo, že se kámen úplně rozpadl a co bylo 
hotové, jsem musel dělat znovu. Na druhou 
stranu je výhoda, že jde o volný reliéf, nikoli  
o přesnou kopii, takže se může případné drob-
né chybě člověk přizpůsobit například větším 
zaoblením a podobně…

Jak dlouho trvá tvorba jednoho reliéfu?
Nejdelší jsou přípravy. Než se to nakreslí  
a zhruba vyřeže, trvá tak týden. Pak dojde na 
leštění a zlacení, což zabere další týden, takže 
dohromady zhruba dva týdny.

Byl některý motiv pracnější než jiný?
Spíš šlo o to, že některé kameny byly větší, 
třeba trojnásobně a musel jsem je zmenšovat, 

různě dělit a odřezávat. Nečekané byly sokly, 
na které reliéfy přijdou, navíc jsme nějakou 
dobu nemohli sehnat podobný kámen, ale na-
konec se to podařilo. 
Co vám ještě zbývá udělat?
Musím dosekat čísla jednotlivých zastavení na 
sokly a jinak je dílo hotové. Ještě se bude pe-
netrovat proti vlhkosti a zvětrání a pak už se 
vnitřky kapliček osadí reliéfy. 
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Z radnice Z MěStSkéHo úřadu / napSali JSte

P rosinec může být měsícem 
hojnosti i pro ptáčky. Začínají 
se plnit ptačí krmítka. Zbytky 

vánočního cukroví do nich ale nepatří.

Období od prosince je čas, kdy můžeme při-
krmovat u nás přezimující ptactvo. Obecně 
při tom platí, že nejvhodnější pro většinu ptá-
ků jsou semínka a obilí nebo i drcené ořechy 
nebo obilné vločky. S pečivem ale opatrně. Dá-
vejte ho do krmítek spíš méně než více a když, 
tak jako strouhanku. Je dobré sypat krmivo  
i kolem krmítek a do křoví, protože někteří 
ptáci jsou zvyklí potravu hledat na zemi a na 
krmítka moc nechodí. 

Vhodný je také lůj nebo vepřové sádlo. Lůj 
můžete zavěsit na větvičku nebo je možné roz-
pustit tuk a ten pak smíchat s různými semeny 

a zavěsit. Běžné lojové koule ze zverimexů ptá-
ci moc nejedí, kupujte je raději přímo u pro-
věřených výrobců krmiva pro ptactvo. Mezi 
ptáky jsou rovněž oblíbená jablka. Jablko je 
dobré vždy aspoň nakrojit. Pokud dáme jablko 
celé a nenakrojené, ptáci ho pouze naklovou 
a nechají být. Nakrojené jablko pak vyzobou 
zevnitř úplně celé.

Minimálně je třeba krmit ptáky v období mra-
zů nebo trvalé sněhové pokrývky. Je dobré 
se řídit počasím – tedy pokud mrzne a tep-
lota klesá pod nulu, jsou ptáci vystaveni ex-
trémním energetickým ztrátám, které musí  
s rozbřeskem rychle doplnit a plná krmítka jim 
pomůžou přežít. Krmítka umisťujeme na bez-
pečná a chráněná místa. Nezapomeňme o ně 
také pravidelně pečovat, vyhazovat usazeniny 
ze dna a vlhké krmivo, zabráníme tím šíření 
infekcí.

Jak správně plnit ptačí krmítka?

NAPSALI JSTE...

K Vašim  
narozeninám,  
které jste oslavil  
dne 12. 11. 2018, 
Vám upřímně  
gratulujeme  
a přejeme pevné 
zdraví, štěstí,  
osobní pohodu, 
radost a úsměv 
na tváři a spoustu 
krásných dnů do 
dalších let.

Město  
Mníšek pod Brdy

Jiřina 
romová
Odbor vnitřních věcí

Pavilon pod jiným úhlem
Celá kauza Pavilon je od roku 2015 
tak složitá, že popsat ji v jednom 
článku je zcela nemožné. 

Vystřídalo se mnoho aktérů, ať již to byl samot-
ný investor, lidé, spolky, stavební úřady, krajský 
úřad, ministerstvo, ale nesmíme zapomenout 
ani na medializaci, tedy Zpravodaj městečka 
pod Skalkou, kde se za tu dobu vystřídalo ně-
kolik lidí, či MF Dnes.

Ne každému se všechny kroky zdály správné. 
Ne každý se mohl ze svého pohledu plně vy-
jádřit k této stavbě. Ne každému se mníšecké 
„čapí hnízdo“ líbí, a ne každý je ochoten při-
jmout, co má být v přízemí Pavilonu.
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Do krmítek v žádném případě 
nepatří slané potraviny, 

plesnivé a zkažené potraviny 
nebo zbytky z kuchyně,  
ani vánočního cukroví.

gRATULUJEME

PODĚKOVÁNÍ

eduard navara
Nebylo to tak, že by se stále někdo jen odvo-
lával a měl z toho svou oblíbenou činnost. Do-
šlo i na chyby orgánů, z počátku mníšeckých, 
které velmi zamíchaly kartami a z celého řízení 
udělaly řízení dvě, a to velmi nepřehledné.
Město si nepohlídalo řádné ukončení prvního 
řízení tak, aby mohlo začít řízení druhé. Proto 
do všeho musel vstoupit Krajský úřad, aby ne-
přehlednou situaci řešil již v roce 2016. Kdyby 
však kraj s dostatečným předstihem věděl, že 
se Stavební úřad Mníšek pod Brdy prohlásil 
za podjatý, zřejmě by rozhodl jinak. Nenásle-
dovalo by odvolání obyvatel okolních nemo-
vitostí ani rozhodnutí ministerstva. Zřejmě by 

nebylo ani druhé řízení, které vše kompliko-
valo. Nedošlo by tak ke zpoždění 5,5 měsíců 
vinou města.
Zřejmě by nenásledovalo ani Usnesení Sta-
vebního úřadu Jílové u Prahy a třech odvo-
lání (mého, pana Olšáka a Zdravého Mníšku) 
proti němu, ačkoliv kraj řekl, že odvolání jsou 
správná a Usnesení zrušil. Nedošlo by tak ke 
zpoždění 3 měsíců vinou tohoto úřadu. Řízení 
o stavební povolení tak mohlo začít o 8 měsíců 
dříve. 
Poslední podaný Přezkum spolkem nebyl 
žádnou senzací či tragédií, neboť neměl vliv 
na pokračování již započaté stavby. Zbytečné 
bylo i nařčení mé osoby ve Zpravodaji. Ne-
muselo dojít k předžalobní výzvě vůči městu,  
či vyhrožování trestním oznámením vůči mně.
Úřady se nechovaly vždy férově. Krajský úřad 
vynechal obyvatele z okruhu účastníků řízení, 
město zavinilo zpoždění cca 5,5 měsíců a SÚ 
Jílové u Prahy minimálně cca 3 měsíce, nepo-
čítáme-li další dobu, o kterou si prodloužil čas 
nad zákonnou lhůtu (3 měsíce) na vyřízení sta-
vebního povolení.

Milí spoluobčané, děkuji 
vám, že jste mě opět zvo-
lili do zastupitelstva měs-
ta. Věřím, že se budu moci 
alespoň částečně podílet 
na projektech, na kterých 
jsem pracovala v minulém 
volebním období. Děku-

ji všem úředníkům města za jejich ochotu  
a vstřícnost. Také díky nim bylo možné dotáh-
nout některé projekty do konce. Děkuji všem 
spolkům, které se věnují nejen dětem a mlá-
deži, budu i nadále usilovat o jejich podporu 
z rozpočtu města. Děkuji vám všem, kteří jste 
se na mě obrátili se svými podněty ke zlepšení 
života v Mníšku, řadu z nich se podařilo reali-
zovat. Děkuji také všem ředitelům příspěvko-
vých organizací města za jejich zodpovědné  
a efektivní řízení. Přeji nám všem, aby byl Mní-
šek nadále městem, kde se dobře žije.

Daniela Páterová

Panu Daliboru Bosákovi 
bylo 99. let 
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Chcete dostávat zprávy 
o dění ve městě?
I po dvou letech fungování SMS in-
fokanálu se stále můžete registrovat  
k odběru aktualit. 

Přímo do svého mobilního telefonu můžete 
dostávat informace například o nenadálých 
situacích a kalamitních stavech a jejich řešení, 
plánovaných odstávkách energií, uzavírkách 
místních komunikací, o termínech mimo-
řádných svozů odpadu, konání zasedání za-
stupitelstva města nebo kulturních a spole-
čenských akcích. Můžete si vybrat i jaký druh 
zpráv a z jaké lokality chcete dostávat. Služba 
není určená výhradně majitelům mobilních 
telefonů, SMS můžete dostávat také v hlasové 
podobě na vaši pevnou linku. Registrovat se 
můžete několika způsoby: on-line prostřednic-
tvím webu města, pomoci SMS, nebo osobně  
a pracovnice městského úřadu vám s registrací 
popřípadě pomohou.

mh

Ohňostroje je možné 
dělat jen pár dní v roce
Letošní prosinec bude prvním, kdy  
v Mníšku pod Brdy platí zákaz používá-
ní hlučné zábavní pyrotechniky. 

Výjimku ze zákazu tvoří tři dny na konci mě-
síce. Zákaz platí na všech veřejných prostran-
stvích v zastavěném území a bez výjimky 
platí absolutní zákaz pro barokní areál Skal-
ka. Zastupitelé totiž v létě schválili obecně 
závaznou vyhlášku. Vyhláška určuje jediné 
období, kdy je možné ve městě zábavnou 
pyrotechniku používat: od 30. prosince od  
17 hodin do 22 hodin dne 2. ledna. Jinak 
musejí občané na městském úřadě nahlásit 
ohňostroj a další pyrotechnické efekty 30 dní 
před jejich užitím a radní jim mohou udělit 
výjimku z platného zákazu. Město vyhláš-
ku přijalo v návaznosti na stížnosti obyvatel 
Mníšku na rušení klidu. 

mh 

Vodovod ve Višňovce 
prošel výměnou
V Rymani – Višňovce úspěšně proběhla 
výměna vodovodního řadu. 

Výměna se týkala starého, zarostlého potrubí, 
na kterém byly často poruchy. Práce skončily 
podle časového plánu ve stávající trase řadu. 
Vzhledem k tomu, že dále vodovod vede po 
soukromých pozemcích, město plánuje pře-
ložku této části vodovodu do komunikace ve 
svém vlastnictví. To však podléhá stavebnímu 
řízení, pro které je nutné zpracovat projekto-
vou dokumentaci. V současné době město 
zpracování této dokumentace zadalo a pře-
ložku plánuje na příští rok. V místech, kde do-
šlo v minulých týdnech k výměně vodovodu, 
dostane začátkem příštího roku komunikace 
nový povrch. Zbývající úseky přijdou s novým 
asfaltem na řadu až poté, co dojde k plánova-
né přeložce.

kk

Do výrobního závodu v Mníšku pod Brdy hledáme do našeho 
týmu kolegu na pozici

Hutník neželezných kovů

Nabízíme:
- stabilní zaměstnání s dlouhodobou perspektivou 
- velmi dobré mzdové ohodnocení
- 5 týdnů dovolené
- stravenky
- příspěvek na životní a penzijní pojištění
- příspěvek na dovolenou pro zaměstnance a jeho děti
- příspěvek na volnočasové aktivity

Požadujeme:
- manuální zručnost, pracovitost, spolehlivost
- fyzickou zdatnost
- ochotu pracovat v nepřetržitém provozu

Pracujte pro nás! Jsme stabilní společnost zabývající se výrobou
vanadu, kovu, který se následně přidává jako přísada oceli. Náš
produkt je distribuován do celého světa. Jsme součástí
nadnárodní skupiny EVRAZ, jednoho z největších světových
výrobců oceli.

Hledáte práci?

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt: Štěpánka Weikertová, tel.: 607 060 700 
e-mail: stepanka.weikertova@evraznikom.cz

inforMace MěStSkéHo úřadu krátce Z okolí

inZerce 

AKTUÁLNĚ
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje informovala  
7. 12. 2018 starostku, že nesplní svůj 
závazek položení provizorního most-
ku v ul. Řevnická do konce roku 2018. 
Starostka bude s krajem nadále in-
tenzivně jednat o možném urychlení 
procesu.
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Většina dobřichovických 
politiků obhájila
Dobřichovice se od většiny obcí liší 
i tím, že v říjnových komunálních 
volbách celkem čtyři pětiny zvole-
ných zastupitelů obhájilo svůj man-
dát z minulého volebního období.
Některé dobřichovické zastupitele lidé do 
funkcí vyslali posedmé, či pošesté. Zároveň 
s volbami proběhlo v tomto městečku na 
Berounce i dotazníkové šetření průzkumu 
veřejného mínění, které připravili dva rad-
ní. Zapojilo se do něj 893 respondentů z řad 
dobřichovických voličů. Vedení města věří, že 
výstupy z dotazníkového průzkumu budou za-
stupitelům užitečné při stanovování investič-
ních priorit pro nadcházející volební období. 
V Dobřichovicích kandidovaly, jako již v mi-
nulých volbách, pouze čtyři subjekty, tři z nich 
alespoň částečně na politickém a stranickém 
základě. Tři zastupitelé z patnácti jsou zcela 
noví, dvanáct své pozice obhájilo.

mh
(Zdroj: www.dobrichovice.cz)

Řevnice mají podruhé 
stejného starostu
Starostou Řevnic byl na začátku lis-
topadu novými zastupiteli zvolen 
lídr uskupení Perspektiva pro měs-
to Tomáš Smrčka. 
Řevnice tak povede ve svém druhém funkč-
ním období. Do funkce místostarostky byla 
zvolena Alice Čermáková, která v komunál-
ních volbách vedla kandidátku TOP 09 a Ne-
závislých. Rada města Řevnice je pětičlenná. 
Zastupitelstvo je duhové, skládá se totiž ze zá-
stupců všech šesti kandidujících subjektů, a je 
v něm celkem šest nováčků. Zajímavostí je, že 
v řadách zastupitelů jsou také i bývalí řevničtí 
starostové Kvasnička a Cvanciger.

mh
(Zdroj: časopis RUCH)

Dobříš vede od voleb 
poprvé žena
Minulý měsíc proběhlo ustavují-
cí zasedání nového zastupitelstva  
a svojí funkce se ujala historicky 
první starostka města Jana Vlnasová. 
Do dalšího volebního období vstupuje koalice 
tří stran, a to sdružení nezávislých kandidátů 
Pro Dobříš, ODS a KDU-ČSL. Místostarostkou 
byla zvolena paní Dagmar Mášová. V opozici 
pro následující volební období budou strany 
Otevřená radnice, ANO, Starostové a nezá-
vislí, Top 09 a ČSSD. Do Rady města usedne 
celkem sedm členů, zastupitelů je v Dobříši 
21. Ve funkci skončil starosta Stanislav Vacek  
a místostarostové Tomáš Hadžega a Petra Ne-
ubergerová.

mh
(zdroj:www.dobrisskoaktualně.cz)

Do příbramského betlému  
přibude dřevořezba dudáka.  
Z kmene topolu ji vyřezali moto-
rovou pilou studenti waldorfské 
školy. 

Za každou více než půldruhého metru vyso-
kou dřevořezbou z kmene topolu jsou desítky 
hodin práce.Učitel odborného výcviku na Wal-
dorfské škole nejprve nahrubo opracoval část 
kmenu motorovou pilou. Ve chvíli, kdy socha 
získala základní tvary, nastoupili jeho žáci a po-
kračovali řezbářskými dláty. Až bude jejich dílo  
v podobě postavy dudáka hotové, doplní krá-
le, pasáčka a Josefa s Marií v betlém na náměs-
tí T. G. Masaryka.  

Podle učitele odborného výcviku Waldorfské 
školy Jarmila Bryndy je to už jejich osmá so-
cha. „Spolupracujeme na výrobě již od roku 
2013 s Příbramskými betlémáři. Technické 
služby města nám dodávají materiál, pomáha-
jí při manipulaci s kmeny a sochami, postavi-
ly také současnou stáj. Na jedné soše strávím 
přibližně víkend, než dostane hrubou podobu. 
Žáci pak na finálních pracích stráví týden až  
14 dní. Záleží to na velikosti, členitosti a nároč-
nosti. Sochy jsou z topolového dřeva,” uvedl 
pro pribram.cz.
Podobně strávili desítky hodin žáci Waldorfské 
školy se svým učitelem při přípravě tři metry 
vysoké sochy Fabiána, která nyní střeží v obci 
Orlov vstup do Chráněné krajinné oblasti Brdy.

mh
(zdroj: www.pribram.cz)

Betlém vyřezává motorová pila

inforMace MěStSkéHo úřadu krátce Z okolí

Příbram má staronového starostu
Jindřich Vařeka obhájil starosten-
ský post a povede Příbram i v no-
vém volebním období.

Pětadvacetičlenný sbor nových zastupitelů 
se poprvé sešel už na začátku listopadu. Post 
obhájil i místostarosta Martin Buršík. „Je na 
místě poděkovat zastupitelům, že se rozhod-
li tak překvapující většinou prodloužit můj 
starostenský mandát. Budu se snažit si tento 
okamžik připomenout vždy, když se věci ne-
budou chtít odehrát podle mého,“ vyjádřil se 

pro pribram.cz čerstvě potvrzený starosta Jin-
dřich Vařeka. 
První místopředseda své zvolení komentoval 
slovy, že chce vést město selským rozumem. 
„Začne diskuze nad rozpočtem města na pří-
ští rok, který bychom chtěli mít schválený do 
začátku příštího roku," řekl místopředseda 
Buršík. Druhý místopředseda, zastupiteli nově 
zvolený Jan Konvalinka zmínil, že cítí velký zá-
vazek. „Z ustavujícího zastupitelstva jsem ode-
šel s pocitem obrovské zodpovědnosti vůči 
městu a vůči jeho lidem.“ mh

(Zdroj: www.pribram.cz)
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Katka Vojkůvková: Pořád objevujeme 
další zapomenuté děti

Martina Hrdličková
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O sbírce Krabice od bot Katka říká, že jde  
o jednoduchý způsob, jak malou věcí udělat 
velkou radost jak obdarovanému dítěti, které 
to nemá v životě jednoduché, tak i samot-
nému dárci. A znalost japonštiny? Ta jí prý  
nejednou pomohla ve chvílích, kdy jí bylo 
smutno. I o tom mluví v tomto téměř advent-
ním rozhovoru. 

co stálo na počátku toho, že jste se angažo-
vala jako koordinátor sbírky Vánoční krabice 
od bot?
Impuls přišel od evangelického faráře Mikulá-
še Vymětala, který si na tuto sbírku, probíhající 
předtím už dlouho ve světě, vzpomněl zhruba 
před sedmi lety, v čase nepokojů ve Šluknov-
ském výběžku, namířených proti obyvatelům 

tamějších ubytoven v sociálně vyloučených 
lokalitách. Původně sbírku zamýšlel jako urči-
té malé gesto mlčící většiny směrem k lidem,  
a hlavně dětem, které prostě v životě nemají 
tolik štěstí. Druhý rok si sbírku diakonie evan-
gelické církve vzala pod svá křídla a už se roz-
jela ve velkém. Prvotní myšlenka, totiž že děti 
sbírají dárky pro jiné děti, mě zaujala. Líbilo se 
mi to gesto, kterým můžeme někoho o Váno-

Vloni lidé z Mníšku 
poslali dětem skoro 
tisícovku dárkových 
krabic. Na fotografii 
Katka se synem 
Jáchymem.

J ejí jméno je v mníšku neodmyslitelně spojené s charitativní sbírkou  
Vánoční krabice od bot, s dárky pro chudší děti. málokdo možná ale ví,  
že má hodně ojedinělou profesi: jejím oborem je totiž japonština.

roZHoVor roZHoVor
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cích pohladit. Zároveň si myslím, že to udělá 
radost i tomu, kdo vánoční krabici s dárkem 
věnuje.
Máte zpětnou vazbu, kam dárky nasbírané  
v Mníšku putují?
Mám. Některé vozíme přímo do azylových 
domů nebo nízkoprahů, kde díky nim můžou 
dětem uspořádat vánoční besídku. Část dárků 
rozdělujeme i adresně, a to v rámci terénních 
sociálních služeb v Dobříši, kde funguje nízko-
prahové zařízení, které navštěvují děti býva-
lých klientů azylového domu v Mokrovratech. 
V tomto případě nám předem tamní sociální 
pracovnice napíše, že dárek by měl být na-
příklad pro pětiletého Honzíka, který má rád 
ryby, a my pak připravíme dárek jemu na míru. 
To se samozřejmě ale nedá dělat v rámci dvou 
tisíc vánočních krabic jen z Mníšku a Dobříše. 

Skoro tisícovka, tedy bezmála polovina  
z nich, se vloni nasbírala jen v Mníšku. Čím si 
ten obrovský zájem vysvětlujete?
Je to pro mě docela záhada už jen proto, že to 
nebylo nic ojedinělého, opakovalo se to už po-
páté.  Mám radost, že zájem lidí takto pomoci, 
je obrovský a stabilní. Ojedinělé je i to, že se 
sbírá i na městském úřadě, kde pak ta tisícovka 
krabic může být do té doby, než je odvezeme, 
to je pro nás obrovská pomoc. 

Bude letošní sbírka něčím jiná?
Diakonie se snaží, aby sbírka byla adresná, 
aby každé sběrné místo mělo i své odbytiš-
tě. V našem případě to rozdíl nebude, mám 
stabilní odběrná místa v Ústí nad Labem,  
v Děčíně, jezdíme do jednoho romského sdru-
žení do Nymburka, do nízkoprahového centra  
v Hořovicích, do azylového domu do Příbra-
mi. A teprve podruhé letos pojedu s dárky do 
bývalého kojeneckého ústavu v Kladně a do 
ubytovny v Libušíně. Toto místo jsem objevila 
vloni jako poslední, žijí tam opravdu strašně 
chudé rodiny, které byly rády že mají matraci. 
Pořád člověk objevuje zapomenuté lidi a za-
pomenuté děti, o kterých ví málokdo, že vů-
bec existují. I sebemenší dárek je pro ně velká 
věc, dá jim pocit, že nejsou v tom světě úplně 
ztracení, když si na ně někdo takto vzpomněl.

Jak jste přišla na to, že chcete studovat ja-
ponštinu?
Byla to náhoda. Impulzem k tomu bylo se-
tkání s manželkou našeho pana faráře, která 
se tehdy vrátila z Koreje, a já jsem studovala 
poslední ročník na gymnáziu. Zaujalo mě její 
vyprávění o tom, co zažila a taky věta, že kdo 
umí korejsky, může tam získat stipendium ke 
studiu na vysoké škole. Měla jsem ráda jazyky 
a ráda jsem se něčím odlišovala, a od toho byl 
už jen krok k rozhodnutí přihlásit se ke studiu 
oboru japanologie na filozofické fakultě. Jako 
zázrakem to vyšlo, strašně mi to sedlo a jsem 
za to moc vděčná. Japonština je totiž úžasná.

pro našince je to těžko představitelné - 
spousta lehce zaměnitelných znaků, psaných 
navíc zprava doleva….
Je pravda, že japonština představuje nejsloži-
tější grafický systém na světě, který obsahuje 
dva tisíce základních čínských znaků a u kaž-
dého jsou nejméně dvě možnosti čtení, které 
se ve složeninách různě kombinují, a k tomu 
ještě dvě abecedy. Pokud Japonci píší v řád-
cích, pak píší jako my, zleva doprava, pokud 
píší ve sloupcích, potom opravdu zprava do-
leva.  Na japonštině je fascinující, že je skoro 
jako matematika, nemá skoro žádné výjimky, 
je to ve srovnání s češtinou velice pravidelný 
jazyk. Možná překvapivě nejtěžší mi nepřipa-
dá psaní, ale to, že se nečasují slovesa a příliš 
se nepoužívají zájmena. Na jednu stranu je to 
jednoduché, ale možná až přespříliš. Často se 
tak při tlumočení stane, že u třetí věty pořád 
nevím, jaký je její podmět. Japonština vyža-
duje velkou zkušenost a schopnost pozorně 
sledovat nejen obsah slov, ale i neverbální ro-
vinu, a mít dobrý jazykový cit, abyste přišli na 
to, o kom kdo mluví.  Má také hodně synonym 
a písmo pomáhá se v nich orientovat. 

Jak je vůbec možné si tím jazykem něco sdě-
lit, obyčejně se domluvit?
(směje se) Musíte mít velkou zkušenost. Na 
druhou stranu pro Čecha je japonština per-
fektní. Když jsem byla v Japonsku na stáži, 
ostatní zahraniční studenti japonštinu patla-
li, zatímco Češi mluvili krásně úplně všichni. 

Máme k výslovnosti toho jazyka výborné dis-
pozice. Na japonštině je úžasné i to, že používá 
zvukomalebná slova. Třeba když Japonec něco 
lepí, tak říká petapeta, když kape déšť, řekne 
potapota, o tom, co je drsné, řekne dzaradzara, 
a když je něco měkkého, říká guňaguňa. Pro-
stě svým jazykem vyjadřují zvuk toho, co po-
pisují. Na tomhle exotickém jazyku miluju, že  
v něm mluvíte jakoby ve vyšší tónině, takže 
mně osobně to hned zlepší náladu, podobně 
jako když zpívám. 

co japonština vypovídá o povaze národa?
Myslím, že důležité je už to, jak složitou mají 
zdvořilostní strukturu svého jazyka. Neutrální 
podobu slovesa jdu použijí v rozhovoru s ka-
marádem a jeho uctivou variantu, když mluví 
o nadřízeném. Svědčí to o tom, jak společnost 
uctívá autority. Japonština je tak vágní, že 
význam hovoru se dá snadno změnit, podle 
toho, jak se vyvíjí jeho průběh jen díky tomu, 
že sloveso je až na konci. Také je docela zá-
sadní, že Japonci nechtějí druhého v hovoru 
zranit. Oni na sebe moc nekřičí, neznamená to 
však, že si neříkají třeba i ostré věci, ale neurá-
žejí se vzájemně.

co jste se skrze japonštinu dozvěděla o nás?
Neumíme být tak diplomatičtí jako Japonci 
a nejsme jako oni zběhlí v dodržování spole-
čenských konvencí. Neumíme odhadnout, co 
je nebo není únosné říkat. Na rozdíl od nás 
si Japonci nestěžují. Na druhou stranu ale  
japonské děti neuvolňují seniorům místo v do-
pravních prostředcích, to tam není zvykem. Ja-
ponci mají taky život víc nalinkovaný, my jsme 
proti nim flexibilnější a hodně improvizujeme. 
Paradox je, že i když Japonci pro určité situace 
používají zaběhnuté fráze, emoce umějí vyja-
dřovat lépe než my. Nestydí se na veřejnosti 
vyjádřit nadšení nebo údiv, i když jejich projev 
na nás může působit až dětinsky. 

Jak to mají s Vánocemi?
Japonci je neslaví ani tak jako rodinný svátek, 
spíš si zajdou s kamarády do KFC. Důležitější je 
pro ně Nový rok. Kolikrát je to jediná příležitost 
za celý rok, kdy například vysokoškoláci jezdí 
domů. Možná proto, že při té příležitosti dostá-
vají otošidama – peníze od rodičů a prarodičů.  

co si Japonci přejí do nového roku?
Často si posílají speciální pohlednice, na kte-
ré dají svoji fotku a docela podrobně popíší, 
co se jim v uplynulém roce povedlo. Ta přání 
jsou hodně spojená s ustálenými konvencemi, 
používají fráze typu modlím se, abyste prožil 
nový rok ve zdraví….Novoročenku ale nesmí 
posílat, a ani dostávat ten, komu v končícím 
roce zemřel někdo z rodiny. První věta, kte-
rou si Japonci v Novém roce řeknou, když se 
potkají, zní: blahopřeji vám, že se vám otevřel 
nový rok…

Katka Vojkůvková *40 let
absolvovala obor japanologie  
na Filozofické fakultě UK.

pracuje jako tlumočnice z japonštiny, 
průvodkyně, učitelka japonštiny.

Je vdaná a má 3 syny.

Jejími koníčky je historie, jazyky, četba, 
setkávání s lidmi, hraní stolních her.

V mníšku žije 17 let.

Mám radost,

že v Mníšku 

je zájem pomoci

obrovský a stabilní

Japonština dokáže

zlepšit náladu

podobně

jako zpívání

Katka moderuje koncert, kdy Japonci hráli 
na svůj tradiční nástroj koto.

roZHoVor roZHoVor
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ivana širková šifelová

V ážení občané mníšku 
pod Brdy, vážení rodiče, 
milé děti, žáci současní 

i bývalí, jako každý rok bych Vám 
ráda i v tom letošním napsala pár 
řádek. nebudu rozvíjet složitá 
témata, vždyť čas vánoční je čas 
klidu, lásky a pohody.

Chci hlavně poděkovat všem, kteří se jakým-
koli způsobem podíleli na tom, co nás posou-
vá kupředu. Děkuji kolegům, všem pedagogic-
kým i nepedagogickým pracovníkům školy za 
jejich nelehkou a nedoceněnou práci, které si 
já osobně velice vážím. Děkuji rodičům, kteří 
se snaží s námi konstruktivně spolupracovat, 
děkuji pochopitelně i těm žákům naší školy, 
kteří se aktivně zapojují do našich akcí.

Letos bych pak ráda v souvislosti se změnami 
na radnici poděkovala dosavadnímu vedení 
města za spolupráci a podporu i za všechno, 
co udělalo pro Mníšek pod Brdy. Jsem si jista, 
že i nové vedení radnice bude plně podporo-
vat naši snahu o zvýšení úrovně vzdělanosti  
v našem regionu.
Mé zvláštní díky pak patří všem těm, kteří 
nám pomohli a zapojili se společně s námi do  
takových akcí, jakými jsou například sbírka 
Vlčí máky pro válečné veterány nebo zářijový 
sběr kaštanů a žaludů pro zvěř v lesích okolo 
Mníšku.
Děkuji za přípravu akcí jako je  Krabice od bot  
(sbírka pro dětské domovy a azylové domy) 
nebo každoroční Knoflíkový trh, jehož část 
výtěžku jde letos na podporu mníšeckého  
Domova seniorů.
Protože se blíží Vánoce, popřála bych všem, 
aby plně vstřebávali jejich pokojnou atmosfé-
ru. Buďme současně sebevědomí a slušní, sil-
ní a mírní, před nikým se neponižujme a nad 
nikoho se nepovyšujme. A učme to všichni 
společně i naše děti. Když se nám to povede, 
ony nám to jednou vše vrátí. Budeme-li je však 
zvykat na to, že lež, arogance, bezpráví a vul-
garity se staly normou, vrátí nám to také, ale to 
by byl moc smutný příběh, který bych nikomu 
nepřála zažít.
Přeji Vám všem krásné a požehnané Vánoce  
a budu se na Vás znovu těšit v příštím roce 
2019, do kterého vám přeji vše dobré!

V Základní škole Komenského 
420 od začátku tohoto školního 
roku probíhá projekt, díky kte-
rému se učí cizí jazyky za pomoci 
digitálních technologií. Program 
Erasmus+ podpořila Evropská 
unie.

Náš projekt s názvem Rozvoj jazykových do-
vedností: Digitální technologie a projektová 
výuka v hodinách cizích jazyků probíhá od  
3. 9. 2018 do 2. 9. 2020 a svými cíli navazuje 
na projekt předchozí - podporovat a prohlu-
bovat jazykové kompetence pedagogických 
pracovníků, získání teoretických znalosti  
a praktických dovednosti pro výuku cizích  
jazyků za pomoci ICT a výuku založenou na 
projektovém vyučování a ve výsledku tak při-
spět k modernizaci a zvýšení kvality výuky.
Finanční prostředky na tento projekt byly zís-
kány ve výběrovém řízení uskutečněném na 
základě postupů stanovených Evropskou ko-
misí a přiděleny z Evropských sociálních fon-
dů, přičemž partnerskou a řídící organizací je 
pro nás Dům zahraniční spolupráce. Základní 

Vstřebávejme pokojnou atmosféru Vánoc

Michaela  
pažoutová
ředitelka školy

Buďme sebevědomí
a slušní,

silní i mírní.
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Cizí jazyky se učí novými metodami

Aktivity v projektu:
l  jazykové a metodologické kurzy  

v zahraničí
l  zavedení nové metody do výuky 

cizích jazyků (projektová metoda)
l  sdílení a šíření výsledků projektu 
l  evaluační aktivity 

hodnocení výsledků
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škola Mníšek pod Brdy uspěla se svojí granto-
vou žádostí ve velké konkurenci škol v České 
republice, podané v rámci Výzvy 2018 progra-
mu Erasmus+ v klíčové akci KA1, která se za-
měřuje na vzdělávání dospělých, tedy profesní 
rozvoj učitelů, kde bylo schváleno necelých  
40 % podaných žádostí o grant.
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Bankovní a pojišťovací  
specialista nyní i na vaší poště

Nově se můžete obrátit na Bankovního  
a pojišťovacího specialistu na pobočce České 
pošty, Skalecká 2, Mníšek pod Brdy.

Navštívit nás můžete ve stejné otevírací době, jako 
svou poštu.

www.postovnisporitelna.cz   |   800 210 210 Po
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Studenti Smíchovské střední prů-
myslové školy na základní škole 
upořádají ve čtvrtek 20. prosince 
festival moderní techniky. 
Žáci, učitelé i široká veřejnosti si budou moci 
vyzkoušet nejrůznější aplikace ve virtuální  
a rozšířené realitě, zalétat s drony, bojovat  
s roboty, ale i 3D tisk, IoT, fyzikální pokusy  
či turnaje v herním doupěti. Tak neváhejte  
a přijďte s námi nakouknout do budoucnosti!

rs

Předběžný program akce
10.00–14.30 –  pracoviště jsou otevřena pro 

žáky a učitele základní školy

14.30–15.30 –  pracoviště vyhrazeny  
speciálně pro seniory, kteří 
nad dobou ještě nezlomili 
hůl

14.30–15.30 –  beseda s učiteli ZŠ na téma 
Průmysl a Vzdělávání 4.0  
– vede Ing. Radko Sáblík

15.30–18.00 –  otevřeno pro veřejnost

16.15–16.45 –  přednáška o kybernetické 
bezpečnosti

Portál do budoucnosti se otevře 
před Vánocemi na základní škole
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Jan 
dlouhý
mníšecký farář 

lucie Sedláková Hůlová,
houslistka, spoluorganizátorka koncertu

Z náme tento výrok,  
nesou ho na transparentu 
andělé nad Betlémem  

a přidávají ještě „sláva na 
výsostech Bohu“. Je to chvalozpěv 
a také radostné sdělení, že na lidi 
dobré vůle sestupuje Boží pokoj.

Je nám ale jasné, kdo jsou ti lidé dobré vůle? 
Jsou také lidé zlé vůle? Asi ano. Jaká vůle je 
tedy dobrá a jaká zlá? Není tak snadné odpo-
vědět. To, co chce jeden člověk a považuje to 
za dobré, může být pro jiného zlé. 
Kdyby radost Vánoc byla závislá na dobré 
vůli nás lidí, tak by k ní mnozí na tomto svě-
tě neměli důvod. Pravá vánoční radost však 
vyrůstá z něčeho úplně jiného: z obdarování, 
které není závislé na naší vůli, na našich záslu-
hách ani na naší dobrotě. Andělé v Lukášově 
evangeliu tuto skutečnost opěvují slovy: Sláva 
na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; 
Bůh v nich má zalíbení… V tomto chvalozpěvu 
je obsaženo celé tajemství „Boží dobré vůle“. 

Jestliže by byl pokoj dán lidem pro „jejich dob-
rou vůli“, asi by jen malé množství zakusilo 
jeho krásu. Ale jelikož je pokoj dán skrze Boží 
dobrou vůli, jeho milostí, je dán úplně všem.
Vánoce jsou v první řadě oslavným oznáme-
ním Boží dobré vůle ve vztahu k lidem. Jsou 
svrchovaným projevem Boží lásky. Tolik milo-
val svět, a proto dal svého jediného Syna. Ně-
kdo může Vánoce vnímat zejména jako apel 
na dobrou vůli člověka: „Pokoj lidem dobré 

vůle.“ I to může přinést mnoho radosti, chari-
ty, pomoci druhým. Ne každý je ale dobré vůle 
schopen; někdo je jen slabý a není schopen ji 
v sobě sám probudit. Vánoce jsou naštěstí pro-
jevem čisté, ničím nepodmíněné lásky Boží, 
která se zalíbením hledí na všechno dobro  
v srdcích lidí, ale která k sobě zároveň zve  
i chybující a láme moc ducha zla, která spoutá-
vá. Vůle Boží je v podstatě totožná s Božím zá-
měrem: chce, aby všichni lidé byli zachráněni  
a došli k trvalé radosti.

Správné poznání a konání Boží vůle jsou dvě 
navzájem neodlučitelné věci. K čemu by slou-
žila znalost Boží vůle bez jejího plnění? Boží 
vůle se na nás obrací s úmyslem polepšit nás, 
vést nás k spravedlivému jednání. A takové 
jednání podle Boží vůle je možné, protože  
„i to, že chceme i to, že konáme, působí přece  
v nás Bůh, abychom se mu mohli líbit.“ Mezi obě-
ma vůlemi vládne soulad milosti a svobody.
Přátelé, přeji vám, užijte si o letošních Váno-
cích mnoho radosti z Boží dobroty.

Pokoj lidem dobré vůle přáli andělé nad Betlémem

Vánoce jsou
svrchovaným 

projevem
Boží lásky

Vánoční pořad mší svatých  
v kostele sv. Václava
PONDĚLÍ (Štědrý den) – 24. 12.  
16:00  „dětská půlnoční“
24:00  „půlnoční“

ÚTERÝ – 25. 12., 8:30  
(Slavnost Narození Páně)

STŘEDA – 26. 12., 8:30  
ČTVRTEK – 27. 12.,18:00  
(Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty)              
PÁTEK – 28. 12.,18:00  
(Svátek sv. Mláďátek, mučedníků)

NEDĚLE  – 30. 12., 8:30  
(Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa)   
PONDĚLÍ – 31. 12., 16:30       
ÚTERÝ – 1. ledna, 8:30  
(Slavnost Matky Boží, Panny Marie)   
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I letos zazní v mníšeckém kostele Česká mše vánoční

 
 

 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A PASTORELY 
JAKUBA  JANA  R YBY 

KOSTEL SV. VÁCLAVA MNÍŠEK POD BRDY 
ÚTERÝ 25. 12. 2018 OD 16 HODIN 
 

účinkují: Komorní orchestr a sbor Praga Camerata 
Mníšecký chrámový sbor 
sólisté: Jitka Svobodová - soprán 
Oldřiška Richter Musilová - alt  
Jaroslav Novák - tenor 
Pavel Kobrle - bas 
Jiřina Dvořáková Marešová - varhany 
diriguje Pavel Hůla 
  
SRDEČNĚ ZVOU MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY A ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MNÍŠEK POD BRDY 

 
 

 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A PASTORELY 
JAKUBA  JANA  R YBY 

KOSTEL SV. VÁCLAVA MNÍŠEK POD BRDY 
ÚTERÝ 25. 12. 2018 OD 16 HODIN 
 

účinkují: Komorní orchestr a sbor Praga Camerata 
Mníšecký chrámový sbor 
sólisté: Jitka Svobodová - soprán 
Oldřiška Richter Musilová - alt  
Jaroslav Novák - tenor 
Pavel Kobrle - bas 
Jiřina Dvořáková Marešová - varhany 
diriguje Pavel Hůla 
  
SRDEČNĚ ZVOU MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY A ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MNÍŠEK POD BRDY 

 
 

 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A PASTORELY 
JAKUBA  JANA  R YBY 

KOSTEL SV. VÁCLAVA MNÍŠEK POD BRDY 
ÚTERÝ 25. 12. 2018 OD 16 HODIN 
 

účinkují: Komorní orchestr a sbor Praga Camerata 
Mníšecký chrámový sbor 
sólisté: Jitka Svobodová - soprán 
Oldřiška Richter Musilová - alt  
Jaroslav Novák - tenor 
Pavel Kobrle - bas 
Jiřina Dvořáková Marešová - varhany 
diriguje Pavel Hůla 
  
SRDEČNĚ ZVOU MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY A ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MNÍŠEK POD BRDY 

 
 

 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ A PASTORELY 
JAKUBA  JANA  R YBY 

KOSTEL SV. VÁCLAVA MNÍŠEK POD BRDY 
ÚTERÝ 25. 12. 2018 OD 16 HODIN 
 

účinkují: Komorní orchestr a sbor Praga Camerata 
Mníšecký chrámový sbor 
sólisté: Jitka Svobodová - soprán 
Oldřiška Richter Musilová - alt  
Jaroslav Novák - tenor 
Pavel Kobrle - bas 
Jiřina Dvořáková Marešová - varhany 
diriguje Pavel Hůla 
  
SRDEČNĚ ZVOU MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY A ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MNÍŠEK POD BRDY 

K oncertní provedení díla 
Jakuba Jana ryby spolu  
s několika jeho pastorelami 

naváže na tradici, která začala před 
třemi lety při příležitosti kulatých 
výročí od narození i úmrtí tohoto 
skladatele, který na mníšeckém kůru 
a v místní škole působil.

Českou mši vánoční zkomponoval Jakub Jan 
Ryba v roce 1796 jako jednu z mnoha církev-
ních skladeb pro potřeby kůru v Rožmitále pod 
Třemšínem, kam přesídlil právě z Mníšku pod 
Brdy v roce 1788 a působil tam až do své smrti 
v roce 1815. Jen vánočních - pastorálních mší 
napsal Ryba sedm, jediná slavná „Rybovka“ má 
však český text a dějově je vsazena do prostře-
dí českého venkova. Pro svou srozumitelnost 
a specifickou melodičnost si získala takovou 
oblibu, že se dnes hrává nejen při vánočních 
mších v kostelích, ale zcela samostatně i v kon-
certních sálech.
Provozování hudby na kostelních kůrech bylo 
v 18. století velmi oblíbené. Uvědomme si, že 
v té době neexistovalo rádio, televize, internet 
a že hudbu si bylo možné poslechnout pouze 
v živém provedení. Pro prosté lidi to byl právě 
kostel, kde se při bohoslužbách setkali s kva-
litní muzikou. O hudební provoz na kůrech se 
staral takzvaný kantor, který hrál na varhany 
při mších, komponoval skladby pro nejrůznější 
příležitosti, ale také vedl orchestr a sbor, který 
skladby přednesl. Byl zároveň učitelem, proto-

že bylo potřeba pro tento provoz vychovávat 
hudebníky a zpěváky, a to již v rámci základní-
ho školního vzdělávání. 

V tom je nesporná zásluha tehdejších učite-
lů – kantorů o rozvoj příslovečné hudebnosti 
českého národa (co Čech to muzikant…). Ryba 
byl pro toto povolání maximálně disponován 
svým vzděláním a rozhledem jak hudebním, 
tak všeobecným. Ovládal několik světových 
jazyků i hru na několik hudebních nástrojů. 
Přesto, že chtěl být původně hudebníkem  

a povolání učitele se zprvu bránil, nakonec ho 
přijal s veškerou odpovědností a důsledností  
a stal se nejvýraznějším představitelem kanto-
rů své doby. Jeho nejvroucnějším přáním bylo, 
aby hudbou vzdělával obecný lid a tím jej činil 
i lepším a šťastnějším. 
Kéž by se toto jeho přání naplnilo i v dnešní 
době, kdy nás hudba sice obklopuje na kaž-
dém kroku, ale ne vždy nás zušlechťuje. Větši-
nou ji máme jen jako kulisu ke konání jiných 
činností a nedokážeme plně vnímat její pod-
statu a poslání. Zastavme se na chvíli, ztišme 
se a pomyslně se přenesme o nějakých dvě 
stě let zpátky. Zaposlouchejme se do slavných 
tónů, které patří k českým Vánocům stejně 
jako kapr či ozdobený stromeček, a vychutnej-
me si živé provedení skladby v prostoru koste-
la, v němž působil i samotný její autor. 

Mníšecký chrámový sbor 
při posledním provedení 

"Rybovky" v kostele  
sv. Václava.

Jakub Jan ryba chtěl hudbou 
činit lidi šťastnější

lucie Sedláková Hůlová,
houslistka, spoluorganizátorka koncertu
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I letos otevřeme rymáňskou  
kapličku a společně zapálíme 
štědrodenní svíčky. přijďte si  

s celou rodinou pro malinkou dávku 
nefalšované vánoční atmosféry. Třeba 
tak společně vytvoříme novou tradici.

Před třemi lety to bylo poprvé, co jsme se  
s několika sousedy shodli, že bychom rádi vy-
kouzlili vánoční atmosféru i u nás, v Rymani. 
Advent jsme do té doby mohli zaznamenat 
jen díky výzdobě soukromých zahrad a domů, 

žádné veřejné místo se dříve nezdobilo. A tak 
nás napadlo ozdobit stromeček a vybrali jsme 
pro něj prostor před zdejší kapličkou u vlako-
vé stanice. Rodině Hladíkově bych chtěl tímto 
poděkovat, neboť to byli právě oni, kteří tehdy 
zakoupili a darovali první stromeček v květi-
náči. Do zdobení jsme od začátku chtěli zapo-

jit především děti a jejich rodiče. Po vsi jsme 
roznesli plakáty, jež o tom obeznámily ostatní 
sousedy, a pak už nezbývalo než čekat, jestli,  
a jakou, to bude mít odezvu. 
Měl jsem radost, když jsem o pár dnů později 
uviděl náš první veřejný stromeček zkrášlený 
vánočními řetězy a ozdobami. V ten okamžik 
mi bylo jasné, že má smysl pokračovat. Usi-
lovně jsem přemýšlel, jak a čím celou událost  
příští rok ozvláštnit. Oslovil jsem tedy paní 
Páterovu, tehdejší místostarostku, s dotazem, 
zda by město bylo ochotno pořídit stromek 
i do naší části obce. Vyslovil jsem i přání, že 
by nám udělalo radost, kdybychom jej mohli 
ozdobit také elektrickými světýlky, která by 
zůstala zapnutá i v noci. Do toho se vložil Vlas-

timil Kožíšek a přišel s nápadem, že by nebylo 
od věci rymáňský svatostánek nasvítit rovnou 
celý, podobně jako kostel na náměstí. 
O tom se mi původně ani nesnilo! Nakonec se 
povedlo uskutečnit obojí a vloni jsme si mohli 
užít jak světýlek, tak ozářené kapličky. 
Navíc jsme loni malé i velké sousedy o Štědrém 
dnu pozvali do kapličky, kde na ně čekaly při-
pravené svíčky se zápalkami. Každý, kdo přišel, 
si ji mohl symbolicky rozsvítit, na chvíli se za-
snít a svátečně se naladit a potěšit se pěknou 
výzdobou. Na to světlo od svíček byl vskutku 
mimořádný pohled. Udělalo na mě velký do-
jem, že nám lidé zanechali i nějaké drobné, ke 
kterým se něco málo přidá a akci zopakujeme 
i letos! Jste všichni srdečně zváni!

I vana Jandová prodává 
originální skleněné vánoční 
ozdoby českých výrobců.  

Ví, co bude na stromečku opravdu in, 
protože pravidelně jezdí na největší 
světový vánoční veletrh, který udává 
trendy.

Před téměř dvaceti roky začínala jako asi-
stentka majitele velkoobchodu s vánoční-
mi ozdobami a dekoracemi, po 10 letech 
se osamostatnila a dnes její velkoobchod 
v Pražské ulici je největší ve středních Če-
chách. Zaměřuje se výhradně na foukané, 
ručně malované ozdoby. Nakupuje je výhrad-
ně u českých výrobců a nechává si vyrábět  
i ozdoby podle vlastních návrhů, má k tomu  
i svoji malířku. 
Každý rok koncem ledna jezdí do Frankfurtu 
nad Mohanem, kde se pořádá světový vele-
trh Christmas World. Ten nastoluje trendy pro 
následující rok a ty se podle zkušenosti Ivany 
Jandové k nám dostávají s malým zpožděním.

Letos jsou na stromečku „IN“ živé květiny

Martina Hrdličková

Rymáňské Vánoce: Rozsviťme si Štědrý den 

luboš kožíšek
zastupitel 

„Pro letošní vánoční výzdobu vánočních 
stromků tento veletrh udal tón v kombinaci 
živých květin a skleněných ozdob. Používaly 
se většinou růže, orchideje, kopretiny, ger-
bery a kosatce. Z barev budou letos v módě 
ozdoby bílé, stříbrné, starorůžové, šedé, zele-
né a samozřejmě přetrvává klasická červená  
a zlatá,“ uvádí Ivana Jandová s tím, že lidé dá-
vají přednost foukaným, skleněným a ručně 
malovaným ozdobám před plastovými čínský-
mi. „Prodávají se čím dál víc kromě klasických 
koulí i nejrůznější figurky, ptáčci nebo labutě, 
doplněné jemným peřím,“ říká.

„Pro letošek jsou novinkou i ozdoby skleněné 
s porcelánovým efektem a skleněné v patino-
vaném dekoru. Čím dál oblíbenější jsou i hod-
ně barevné retro ozdoby, které pamatujeme  
z dob dětství,“ dodává. 

Každý rok se Ivana Jandová pravidelně účast-
ní Stříbrných vánočních dnů, veletrhu dárků, 
dekorací a spotřebního zboží, konaného na 
výstavišti PVA v Letňanech. Nejenže pro tuto 
akci zdobí vánoční stromky ve vstupní hale  
a pódium, ale účastní se také soutěže o nej-
krásnější vánoční stromek. A v této soutěži 
pravidelně boduje a často i vyhrává. V roce 
2016 soutěžila se sněhobílými dekoracemi 
podle vlastních návrhů a vloni vyhrála s vánoč-
ním stromkem v bordó zlatých barvách.

Už vloni zářil  
stromeček i kaplička

Vítězný stromeček Ivany Jandové z loňské soutěže.

Kaplička bude 
na Štědrý den 

otevřená  
od 10. hodin.
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V areálu pneuservisu u vjezdu do města sto-
jí kádě s rybami až do Vánoc každou sobotu 
od desíti do čtyř. Patří rodinné firmě Sádky 
Lety Martina Laciny, které najdete na objížď-
ce řevnického železničního přejezdu. „Tak 
jako někdo chová ryby v akvárku, já je mám 
v sádkách. Je to můj celoživotní koníček,“ říká 
tento chovatel 16 druhů ryb, mezi kterými 
nechybějí pstruzi, siveni, kapři, jeseteři, sum-
ci, sumečci, úhoři, štiky, okouni nebo candáti. 
Díky tomu, že to dělá jinak, než je obvyklé, 
jeho ryby chutnají tak, že je může prodávat 
do nejlepších pražských restaurací a zákazníci 
si pro ně do Řevnic jezdí klidně i stovky kilo-
metrů.  
Martin Lacina propadl rybám už jako malý 
kluk. Dnes o nich a jejich přípravě ví všechno 
a mluví o nich s takovým zápalem, že ochut-
nat je chce i ten, kdo ryby do té doby „nemu-
sel“. V řevnických sádkách má kusy, které cho-
vá v Jeseníkách, v jezerech s přírodní vodou 
z potoka. Na rozdíl od ryb chovaných v recir-
kulačních nádržích, kde je jich natěsnaných 
tolik, že pouze stojí na místě a vykrmují se, 
Lacinovi pstruzi lososovití a siveni jsou celý ži-
vot venku, obrovské turbíny vhánějí do jezer 
protiproud, se kterým musejí bojovat jako ve 
volné přírodě. A to se projeví na kvalitě a chu-
ti jejich masa, které je pevné a přitom pružné. 
Další druhy ryb odebírá od vyzkoušených, 
chovatelů z Vysočiny.
V letovsko-řevnických sádkách má mongol-
ské jurty, které v nich vytvářejí takové klima, 
že voda v zimě nepromrzá a v létě se nepře-
hřívá. Pomocí obrovské čističky dovezené 
ryby několikrát pročistí profiltrovanou vodou, 
i tím, že je nechá vytrávit od rybího krmiva, 
jehož pach pak proniká i do rybího masa. 

Nejen kapr v hlavní,  
štědrovečerní roli 
Martin Lacina rád zákazníkovi poradí, jak  
poznat dobrého kapra s voňavým masem,  
a jedním dechem dodává, že ho jen stěží najde 

Mníšek může ochutnat tak trochu jiné vánoční ryby

Š tědrovečerní menu 
si bez klasického 
kapra v trojobalu 

představí málokdo. 
rybář martin Lacina nabízí 
mníšečákům možnost 
usmažit si například sumce, 
jesetera nebo candáta. 
prodává je u příjezdu  
do města a byl i na 
Knoflíkovém trhu.

Martina Hrdličková

v sádkách u supermarketů, kde jsou k vidění 
tmaví kapři s téměř černými ploutvemi. Správ-
ný kapr je podle něj hezká, až dozlatova vybar-
vená ryba, která má ocasní i spodní ploutev 
zbarvenou dočervena. Ti, které chová, takoví

jsou i díky tomu, že je ve svých sádkách zhruba 
měsíc pročišťuje čistou vodou. A jaká je nejlep-
ší kuchyňská úprava? Podle Martina Laciny se 
kapr, stejně jako jakákoli jiná ryba, klasickým 
štědrovečerním trojobalem úplně zničí. „Moje 
rada je neobalovat! Ryba chce jenom sůl a by-
linky, žádné koření nebo česnek,“ říká.

Zákazníci prý ale v posledních letech kromě 
tradičního kapra začínají na Štědrý večer od 
něj ochutnávat i jiné ryby. Hodně oblíbený 
je jeseter nebo sumeček africký, protože jsou 
to ryby bez kostí. Chutím lidí Lacina vychází 
vstříc i tím, že před Vánocemi prodává „boura-
né“ ryby, kdy si zákazník může koupit kousky 
od různých druh. „Někdo to dělá tak, že dětem 
koupí jesetera, a dospělí si vezmou podkův-
ku ze sumce, z candáta nebo okouna, udělají 
mix a pak při štědrovečerní večeři soutěží, zda 
poznají, jakou rybu právě jedí,“ dodává Martin 
Lacina. 

Martin Lacina dělá i vyhlášený 
rybí salát podle vlastního 

receptu. Z něj prozradil, že jeho 
kouzlo je v tom, že ho připravuje  

z nasoleného kapra, tři čtvrtě 
hodiny pečeného na másle  

a na sádle, ke kterému přidává 
nejkvalitnější suroviny, včetně 

kousků ananasu. „I ten, kdo nejí 
ryby, ani saláty, je po jedné lžičce 

100% závislý,“ říká. 

Rybu posuzujte 
nejen podle toho,  
že ji chcete sníst. 
Musí se vám líbit.

říká rybář martin Lacina

Zkusíte si  
na Štědrý večer 
usmažit třeba  
podkovu ze sumce?
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D vaadevadesátiletá 
Helena Taliánová si 
na ty Vánoce roku 

1937 moc dobře pamatuje. 
Tehdy chodila v mníšku do 
5. třídy a má s nimi spojený 
příběh, který si živě vybavuje  
i po osmdesáti letech.
„Mníšek byl tehdy malé městečko kolem ná-
městí, zámku a kostela bylo pár domků. Na 
faře se tehdy konaly vánoční besídky, u vcho-
du do kostela stály velké vánoční stromky  
a my děti jsme na ně vyráběly papírové ozdo-
by. Kamarádila jsem s kostelníkovic holkami, 
které mě do kostela vodily často. 
Krásně to tam vonělo purpurou, zpívaly se 
koledy a děti z chudých rodin dostávaly dár-
ky, botky, pletené rukavice, šály. I já jsem 
tehdy takový dárek dostala a pamatuju se, 
že maminka tenkrát pana faráře rozzlobila, 
protože mu ho šla vrátit. Dostala jsem to-
tiž takové ty kostkované bačkory s kovovou 
sponou, jenže já jsem tentýž Štědrý den do-
stala bačkůrky taky od tety z Prahy, takže 

V ýroba věnců, odlévání 
olova, krájení jablek, 
koledy, divadlo  

a setkávání s blízkými. Takový je 
advent a Vánoce v terapeutické 
komunitě magdaléna.

Když hoří poslední svíčka na adventním věn-
ci, přichází Štědrý večer. Klienti se připravují  
k oslavám, které pro některé mohou být nové 
a netradiční. Ocitají se v jiném prostředí,  
v kruhu komunitním. Přesto obklopeni tradicí 
a zvyky. Chystá se štědrovečerní tabule, hlavní 
budovou zní koledy. 

„Vánoce na Včelníku jsou podobné jako v ro-
dinném kruhu. Zpíváme koledy, večeříme 
kapra, dáváme si dárky. Ztišíme se na chvíli  
a děkujeme za dary, kterých se nám dostává. 
Klienti, kteří jsou v léčbě déle, odjíždějí ke 

svým blízkým, strávit doma první čisté Váno-
ce. Mnohdy po několika letech. Štědrý večer je 
tak velká příležitost setkat se s rodinou, zažít 
domov, prožít svátky v novém světle,” vypráví 
Pavel Hanzal, vedoucí terapeutické komunity 
Magdalény o vyvrcholení Adventu, který na 
Včelníku začíná tím, že klienti Magdalény zdo-
bí areál Včelníku, své pokoje, z větviček vyrábí 
věnce se čtyřmi svíčkami. Včetně velkého ad-
ventního věnce pro mníšeckou farnost.

Každoročně se s Magdalénou podílíme na 
zdobení stromečků na náměstí. Další tradicí je 
pro nás společná besídka se sdružením Oáza, 
kde se setkávají naši klienti s místními rodiči 
a dětmi. Děti hrají divadlo, magdalénští pak 
zpívají koledy, připravují občerstvení a před-
stavují některý z vánočních zvyků, například 
odlévání olova. 

Důležitým rituálem besídky je také vytváření 
dvojic. Tak naši klienti získají v některém z dětí 
patrona. Patron či patronka se v průběhu roku 
modlí za úspěchy svého svěřence v léčbě. Kli-
enti věnují dětem vyrobené dárky. 

Magdaléna si jako každý rok přeje úspěšnou 
léčbu pro své klienty, klid pro jejich blízké, ra-
dost a sílu pro své zaměstnance. Letos máme 
také jedno speciální přání: dodávku pro klien-
ty komunity. Takovou, se kterou budou moci 
společně odjíždět zejména na zátěžové vý-
jezdy. Pokud byste chtěli pomoci takové přání 
splnit, můžete přispět do naší veřejné sbírky. 
Najdete ji na našem webu.

jsem ty kostkované nepotřebovala. Kromě 
toho jsem tehdy ale dostala brusle na kličku  
a z toho dárku jsem byla nadšená. 
A pak jsem ty brusle šla vyzkoušet na rybní-
ček u toho starého domu, který stojí v zatáčce 
na Pražské (proti dokončované novostavbě - 
pozn. red.) dodnes. To byla totiž hospoda, ke 
které patřila velká zahrada a ten rybníček tam 
byl proto, aby hospoda měla v zimě led. 
Jako dnes to vidím: Na rybníčku je vysekaný 
čtvercový otvor kvůli rybám. Učím se bruslit 

pozpátku na těch nových bruslích od Ježíška. 
Hezky se odrážím a volám: hele, Míro, podívej, 
jak mi to už jde! A v tom jsem do toho vyseka-
ného otvoru zahučela. Řezníkův syn, který tam 
je se mnou, na nic nečeká, popadne hokejku, 
lehá si na led a podává mi ji. 
A já se jí chytám oběma rukama, na kterých 
mám rukavice s bambulkami, které mi jako 
dárek k Vánocům toho roku 1937 upletla teta  
z Prahy“, zavzpomínala Helena Taliánová.

mh

Přejeme všem 
radostné vánoční 

svátky a moc 
děkujeme těm, kteří 

nás podporují.

Magdaléna ze Včelníku: svátky v kruhu komunitním

Takové „bejvávaly“ Vánoce v Mníšku…
Helena Taliánová říká,  

že Vánoce jejího dětství  
bývaly v Mníšku bílé.

Martina  
Malinová
PR manažerka
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D esítky stánků s vánočními  
dekoracemi a cukrovím. 
Takový byl tradiční 

mníšecký trh, kde se za výrobky žáků, 
spolků i seniorů platí knoflíky.

„Vyberete si lahvičku, my vám do ní vlijeme 
zázračnou vodu až z Indie a když se zbarví do-
červena, potká vás velká láska, když dozelena, 
budete mít velké štěstí a když dožluta, budete 
se smát, až se za břicho popadat,“ lákaly prodá-

vající z 5. A ke svému stánku s novoroční věšt-
bou, který stál mezi desítekami dalších, kde 
děti nabízely to, co si pro letošní Knoflíkový trh 
připravily.
O zvukovou kulisu se postaraly vánoční kole-
dy a písně, mimo jiné i v netradičním podání 
dudáka Martina Škanty. Nechyběl ani živý bet-
lém spolku Rorejs, který sehrál krátkou vánoč-
ní hru na biblické motivy spojené s narozením 
Ježíše Krista, a na odpoledne připravil vánoční 
workshop. Na něm si lidé mohli ozdobit per-
níčky, odlít olovo nebo udělat svíčku ze včelí-
ho vosku.
Na organizaci Knoflíkového trhu spolupraco-
valo Město se Základní školou Komenského 
420 a žáci této školy se ujali i moderátorských 
mikrofonů. Lidé si v „knoflíkových bankách“ 

směňovali peníze za knoflíky v kurzu 5 korun 
za 1 knoflík a prodávající spolky a školní třídy  
1 korunu z každého knoflíku věnují ve prospěch 
mníšeckého Domova pro seniory pod Skalkou.

Trh si nenechalo ujít množství lidí. „Na Knof-
líkový trh chodím pravidelně, líbí se mi moc. 
Koupila jsem svícínky a jmelí,“ pochvalovala 
si Zina. Spokojená byla i Radka: „Tentokrát se 
mi akce líbí víc než obvykle.“ Návštěvnice Ka-
teřina zmínila: „Letos mi přijde, že se tady lidé 
víc mačkají. Vím, že je to náročné takovou 
akci zorganizovat a obdivuji všechny, kteří se 
na její přípravě podíleli.“ V samotném závěru 
Knoflíkového trhu starostka Magdaléna Davis 
pozvala návštěvníky, aby se zapojili do sázení 
Lípy republiky poblíž sochy slavného mníšec-
kého rodáka, spisovatele F. X. Svobody.

Když lidé společně se starostkou  
a místostarosty včera vpodvečer od-
počítávali poslední vteřiny do roz-
svícení vánočního stromu a světelné 
výzdoby na centrálním náměstí, do 
rozevřených deštníků už bubnoval do-
cela nevánoční déšť.  

Tradiční akci si ale i tak nenechalo ujít množ-
ství lidí. Vyplnila ji taneční vystoupení dětí ze 
spolku BIOS fit a děti z mníšecké pobočky řev-
nické základní umělecké školy pod vedením 
Martiny Bauerové zazpívaly vánoční písně a 
koledy. Program završil koncert Mníšeckého 
chrámového sboru v kostele sv. Václava. 
Krátké slovo pronesl farář Jan Dlouhý a o na-
ději, která přichází po klidném a ztišeném 
Adventu promluvila i starostka Magdaléna Da-
vis. „Obdarujte se pohledem, nasloucháním, 
vstřícností. Radost pak přijde vždy, když nemy-
slíme sami na sebe“, řekla starostka.

mh

Přijďte se v neděli 30. 12. 2018 v 17 hodin na  
nám. F. X. Svobody společně s námi rozloučit  

s rokem 2018.

Čeká nás:
  svařené víno
   živá hudba v podání Martina Hrubého a Petra Ševčíka
  novoroční přání
  exluzivní host Zora Jandová

Město Mníšek pod Brdy vás srdečně zve  
na rozloučení s rokem 2018

PŘEDČASNÝ SILVESTR  
2018

Světlo adventní prozářilo Mníšek

 Velkou lásku, dlouhou cestu, vysmátý nový rok věštil Knoflíkový trh

Dívky z BIOS fitu tančily 
jako sněhové vločky.

martina hrdličková
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Snahou každého světla je prozářit tmu            Skauti přivezou do Mníšku Betlémské světlo

K Adventu patří i tradice předávání betlémské-
ho světla. V betlémské jeskyni, na místě naro-
zení Ježíše, je těsně před Vánocemi slavnostně 
zapalovaný plamínek, který pak s průvodci pu-
tuje letecky do Rakouska a dál se šíří po celé 
Evropě vlaky. Mníšecké skautky se ke krásné 
tradici hlásí každoročně a vzácné světlo vám 
přiblíží i letos. 

pavla plocková a Hana poulová 
zástupce vedoucí Dráčat a Světlušek

S kautské středisko skalka 
už pravidelně publikuje 
na těchto stránkách. 

rádi se pochlubíme úspěchy, 
představíme projekt nové klubovny 
nebo vás seznámíme s výpravami  
i běžným fungováním oddílů 
zblízka. Věříme, že naše nápady 
můžou být inspirací  
i pro váš volný čas. Třeba i ten 
předvánoční.

V neděli 16. prosince převezmou štafetu prů-
vodců u vlaku na trase Dobříš - Praha a svět-
lo přinesou k faře na náměstí. Se zapálenou 
lucernou rádi počkají i na vás. Přijďte si pro 
světlo, které vaše rodiny symbolicky propojí  
s krásnou myšlenkou, že snahou každého svět-
la je prozářit tmu…Světlo můžete pomoci šířit 
dál, stačí přijít krátce kolem půl druhé. S sebou 
si vezměte lucerničku nebo krytou lampičku.

Dívčí oddíl jste mohli potkat v početném slo-
žení na Knoflíkovém trhu. Sbírali jsme nej-
lepší rodinné recepty a s pečlivostí jsme se na 
trh připravili. Napekli jsme “skautské” cukroví, 
oblíbené linecké, pracny, krásně zdobené per-
níčky i cukroví, které třeba u vás doma zatím 
nepečete. Balíček cukroví jste si mohli koupit  
a tím i Skautky podpořit. 

I podzim byl pro plný  
zajímavých akcí 
Uplynulý měsíc byl nabitý pro malé i velké 
skauty. Nejmladší Dráčata se připojila k akci 

Pražské věže. Během neděle nachodila 10 kilo-
metrů, další kilometry najezdila autobuse, mě-
trem nebo tramvají.  Zastávky s úkoly spojily 
Národní dům na Smíchově, Tyršův dům, Mu-
zeum hudby, malostranskou mosteckou věž, 
Sněmovnu a Legiovlak na dejvickém nádraží. 
Maraton zakončila trojice – Rudolfinum, Novo-
městský pivovar a věž. 

Legio vlak si vybraly jako cíl výpravy i starší 
skautky. Vlak křižuje celou Českou republi-
ku, na zastávce v Dejvicích bylo možné projít 
všech 13 zrekonstruovaných vagonů. Vojenský 
ešalon dopravil desetitisíce legionářů napříč 
Ruskem. Prohlídka s průvodcem seznámila  
s historií i osobními příběhy vojáků.

17. listopad už tradičně patřil setkání skaut-
ských oddílů z Prahy-západ. Skauti i skaut-
ky se letos sešli nedaleko Jíloviště v počtu  
250 dětí a dospělých! Kromě zábavné a napí-
navé polní hry měli příležitost znovu se setkat 
s mnoha kamarády z okolních oddílů.

V polovině listopadu jsme navázali na říjnové 
setkání s tatínky a zapojili jsme maminky. Se-
tkání dospělých spojené s relaxací ve wellnes 
a povídáním navázalo druhý den na společný 
piknik s dětmi a hraní deskových her.

Nakonec bychom vás rádi pozvali na velkou 
společenskou událost. Se spolkem Rorejs při-
pravujeme na 9. února v Sokolovně Nová Ves 
ples! Těšíme se na setkání s vámi! Nezapomeň-
te na důležité termíny: Knoflíkový trh, Betlém-
ské světlo a Skautský ples!

Sbírali jsme nejlepší
recepty na 

„skautské“ cukroví
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Snahou každého světla je prozářit tmu            Skauti přivezou do Mníšku Betlémské světlo

Legio vlak si vybraly jako cíl výpravy i starší skautky.

Betlémské světlo přivezou 16. prosince k faře na náměstí.

Připravují každoročně cukroví na Knoflíkový trh.

Ke skautskému setkání se po tatíncích připojily i maminky.
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Zuzko, dlouhá léta působíš v Oáze. Co tě vedlo 
k založení komunitní školy Lipka? 
Díky práci na zážitkových programech pro 
školy jsem se začala seznamovat s možnostmi 
aktivního učení, učení venku, s badatelskými 
metodami, a velmi mě to nadchlo. Na druhou 
stranu jsem se zároveň dostala více do kontak-
tu s běžnou výukou a prostředím na základní 
škole. Když shrnu svoje dojmy – je to pro mě 
jako rozdíl mezi nakupováním v koloniále  
a v hypermarketu. Rozhodla jsem se, že chci 
alespoň své nejmladší dceři umožnit zažívat 
učení jinak. Aby neztratila přirozenou motivaci 
učit se, a také mě mrzí, jak málo děti v běžné 
škole chodí ven. Druhým důvodem bylo to, že 
když jsem se začala rozhlížet po alternativách 
v okolí, odradila mě nutnost dojíždění. Pokud 
jsem tedy nechtěla zůstat jen u „stěžování si“, 
nezbylo mi než podniknout něco sama.

Lucko, jak ses k Lipce dostala ty? 
Zpočátku váhavě a opatrně. Zuzka, která mne 
oslovila, pro mne byla důvěryhodným člově-
kem a její záměr se mi moc líbil. Na druhé stra-
ně mé zkušenosti s alternativními skupinami 
v minulosti nebyly vždycky jen pozitivní. Po 
třech měsících fungování ale upřímně na do-
tazy odpovídám: pro mne je to třída snů.

Jaká je koncepce Lipky? 
Rádi bychom v Lipce umožnili dětem zažívat 
radost z učení, objevování, chceme jim dopřát 
dostatek pohybu venku, snažíme se je vést  
k samostatnosti, aby měly možnost uplatnit 
vlastní iniciativu, učit se realitou-prakticky, za-
bývat se věcmi v souvislostech. Každý měsíc se 
věnujeme vybranému tématu (například „Můj 
domov, moje město“, „Naše země“, „Čas“....).

Jak probíhají běžné dny? 
Zuzka: Od pondělí do středy dopoledne jsem 
s dětmi já, věnujeme se výuce v rámci měsíč-
ního tématu . Děti se scházejí mezi 8. a půl de-
vátou, nejdříve jsme uvnitř, využíváme práce  
u stolu i na koberci. Nakonec jdeme do 12 ho-
din ven. Děti mají čas na volnou hru v lese či 
na hřišti, ale povídáme si i k tématu měsíce. Ve 

čtvrtek je s dětmi Lucka, věnují se výtvarným 
činnostem, dramatizaci, muzicírování a anglič-
tině. Pátky jsou ve znamení výprav do přírody 
nebo exkurzí. Jednou měsíčně máme hodinu 
„hravých pokusů“ u Aničky Čiškové z klubu 
Brdský šikula. 

Lucka: Můžeme zkoušet těžší věci a u těch 
jednodušších zase máme dostatek prostoru 
pro dětskou fantazii.  Na svátek sv. Martina 
jsme například vytvořili z krabic stínové di-
vadlo a loutky, a teprve potom odkrývaly 
postupně jeho příběh. Odpoledne v družině 
děti vyráběly Martina na bílém koni z kolíčků 
a kartonu. Výsledek byl krásný. V Lipce není 
výjimkou, že jeden den se děti o stromech 
naučí, jak komunikují, jak dokáží přitáhnout 
vodu a jak poznáme když se „cítí“ strom ohro-
žen jiným. Druhý den si z výšky vysokého 

stromu na horolezeckém laně prohlédnou 
svět  a další den vezmou pilku a ze dřeva na-
řezají kolečka, se kterými se pak učí matema-
tiku a skládají písmenka... 

Kolik je v Lipce aktuálně dětí a kolik je maxi-
mum? 
Rodiče si mohou vybrat, zda bude dítě chodit 
celý týden, nebo jen na „výukové dny“ Po-St či 
naopak jen na čtvrtky či pátky. Nyní je v Lipce 
na „výuku“ 6 dětí, kromě jednoho jsou to prv-
ňáčci. Ve čtvrtek a v pátek se k nám připojují 
3 další domácí školáci. Vzhledem k současným 
podmínkám považujeme v tomto školním 
roce za maximum 8 dětí, rádi tedy mezi sebou 
přivítáme na výuku ještě 1-2 děti, prvňáčky či 
druháky!

Vím, že do aktivit a výuky se zapojují i rodiče. 
Jak to funguje? 
Rodiče se zapojují hlavně do odpoledních 
aktivit. Díky nim funguje odpolední „druži-
na“ – děti jsou hodně venku, rodiče se střídají  
a podle svých možností a zájmů připravují růz-
né hry, sportovní nebo tvořivé aktivity. Kromě 
toho se rodiče ujímají i dalších aktivit – přiná-
šejí náměty a materiály k výuce, nápady na 
exkurze, někdo si vzal na starost objednávání 
obědů, jiný propagaci. Kromě toho se nám 
podařilo nalákat do Oázy také jednoho tatínka 
– Thomase Vejrážku, který nyní vede ve stře-
du odpoledne pro děti z Lipky i pro veřejnost 
sportovní odpoledne s angličtinou.

Jaké jsou další vize Lipky na příští roky?
Rádi bychom samozřejmě pokračovali a Lip-
ku příští rok rozšířili. Již teď se nás ptají rodi-
če předškoláků, zda a jak budeme příští rok 
fungovat. Konkrétně to bude záležet na více  
věcech - budeme shánět dalšího pedagoga/
průvodce, který má zkušenosti s věkově smí-
šenou skupinou dětí. Také budeme jednat  
s městem o možnostech využívat i nadále pro-
story kulturního střediska.

Chcete se zapojit? http://oaza.mnisek.cz/mc/
lipka. 

O d září letošního 
roku funguje pod 
křídly spolku oáza 

v přízemí kulturního střediska 
komunitní Klub domácích 
školáků Lipka mníšek.  
Jak se Lipce daří, jsme se 
zeptali zakladatelek Zuzky 
Bartákové a Lucky sychrové, 
které výuku vedou.

petra 
Vaňková

Lipka vyrůstá od semínka

Uhádnete, které 
písmenko děti tvoří? 

Učíme se v pohybu.

Zuzana Bartáková vystudovala 
elektrotechnickou fakultu ČVUT.  
Je dlouholetou členkou Českého 
svazu ochránců přírody, Ligy lesní 
moudrosti a aktuálně také předsed-
kyní mníšeckého spolku Oáza.  
Od letošního září je provozovatelkou 
a spolu s Lucií Sychrovou zároveň 
lektorkou klubu domácích školáků 
(komunitní školy) Lipka.

Lucie Sychrová vystudovala herectví 
se zaměřením na autorskou tvorbu  
a pedagogiku. Má pedagogické 
zkušenosti s mnoha typy dětských 
skupin, včetně dětí s různým znevý-
hodněním. Lektorovala dramatický 
kroužek a rukodělné dílny. V Lipce  
se s dětmi věnuje zejména výtvarné  
a dramatické činnosti ve spojení  
s angličtinou. 
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Spolky Spolky

anna Čišková
Spolek Brdský šikula

V listopadu zasadili zástupci 
spolků před Městským kultur-
ním střediskem lípu republiky. 
Zapojili se tak do celorepubli-
kového projektu. 

Spolkové sázení lípy zorganizovala Zuzana 
Bartáková ze spolku Oáza a komunitní ško-
ly (klubu) Lipka, lípu zajistila Jiřina Romová 
z městského úřadu, výkop a zeminu zdarma 
zařídil pan Keyř a odborně na sázení dohlédl 
Pavel Jeřábek. „Vybraná lípa je genetický poto-
mek lípy Johana, která roste v Rožmitálu pod 
Třemšínem. Když vše dobře dopadne, tak děti, 
co dnes sázely, se za nějaké desetiletí budou 
moci radovat z krásného stromu,“ komentoval 
Pavel Jeřábek.  
„Děti z Lipky se na sázení moc těšily, starat se 
o ‚vlastní‘ lípu jsme si přáli již od založení naše-
ho klubu. Zároveň jsme si chtěli připomenout 
všechny ty statečné lidi, kteří se před sto lety 

 Co je vakuum, přetlak a pod-
tlak jsme zkoušeli ve spolku 
Brdský šikula. 

Mladí vědci zkoumali, jak funguje Archimédův 
zákon. Na zjednodušeném modelu hydraulic-

kého zařízení jsme si přiblížili Pascalův zákon, 
řekli jsme si o fyzikální veličině tlaku i jeho zá-
vislosti na síle a ploše. Pomocí spektroskopu 
a difrakční folie jsme pozorovali, jak se světlo 
rozkládá na spektra. Pak jsme se snažili míchat 
barvy duhy. Dělali jsme pokusy s absorbcí  
i adhezí.

Nejstarší děti se věnovaly svému projektu 
zaměřeného na pozorování zbarvení listů na 
základě fenologické škály a zkoumání toho, 

V Mníšku pod Brdy máme strom republiky

Podzimní akce ve Spolku Brdský šikula

proč tomu tak v přírodě je. Pozorovaly luminis-
cence chlorofilu, nebo aesculetinu. Pracovaly 
i na skeletaci listů pomocí zásaditého roztoku 
hydrogenuhličitanu sodného a odstraněním 
buněk s tenkou buněční stěnou v parenchy-
matickém pletivu.

V čem počítačové hry pomáhají?
Při příležitosti Mezinárodního dne studenstva 
si starší kluci z našeho spolku připravili pro 
své kamarády prezentaci, na které vysvětlili, 
jak jim počítačové hry pomáhají podporovat 
logické a prostorové vnímání, potřebné napří-
klad v geometrii. Jak se pomocí nich dá učit  
i základům klasické mechaniky, aerodynamiky, 
fyziky, historie, architektury, geografie, nebo 
získávat vědomosti z kosmonautiky. 

Společně pak s ostatními diskutovali o tom, 
jak jim PC/ PS hry pomáhají prohlubovat také 
výtvarné cítění, orientaci v mapách, cvik v stra-
tegii a taktice, výuku cizích jazyků, módnímu 
návrhářství, ale i paleontologii. Společně se 
shodli i na tom, že díky některé PC/PS hře si 
také hezky i fyzicky zacvičí. V ukázkách byla  
i vlastní tvorba v programování. Pořádně jsme 
si to užili.

Rádi bychom poděkovali za přízeň rodičům 
dětí, které navštěvují naše akce, za jejich 
důvěru, a také Městu Mníšek pod Brdy, stej-
ně tak i společnosti AV Box Mníšek pod Brdy  
za to, že nás podporují. Přejeme Vám Všem 
krásné a požehnané vánoční svátky, plné ro-
dinné pohody, a pevné zdraví v celém dalším 
roce 2019.

Kluci vyrábějí vědecké koktejly 
na základě vědomostí  
o hustotě kapalin.

rozhodli vzít na sebe zodpovědnost za to, jak 
se nám tady bude žít. Myslím, že je dobře, že  
i dneska je spousta aktivních lidí, třeba právě  
v různých spolcích, kteří tu zodpovědnost také 
cítí,“ zaznělo při úvodním slově od Zuzany Bar-
tákové.
Ke společnému sázení se sešli zástupci Oázy, 
Lipky, Rorejsu, Brontosaurů, stříbrnolhotec-

kých hasičů, Skautů, Spolku Brdský šikula  
a lesní školky Sedmikvítek. Nechyběly ani děti, 
které pomáhaly se sázením i zaléváním. Zasa-
zené lípě pak všichni zazpívali „hymnu“ komu-
nitní školy Lipka a na závěr i státní hymnu. Děti 
pak okolo lípy spontánně vytvořily mandalu  
z přírodnin a napsaly jí vzkazy a přání. Přijďte 
se podívat a třeba i přidat nějaké přání! 

Se sázením 
a zaléváním  
pomáhaly i děti.

petra 
Vaňková
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NOVé KNIhY 
V MĚSTSKé KNIhOVNĚ

kniHy pro doSpělé
neJlepší Víkend 
patrik Hartl
Společenský román 
sledující osudy šesti lidí, 
kteří doufají, že právě 
tento rok jim poskytne 
možnost změnit svůj život.
laZar 
lars kepler
Sedmý díl švédské 
detektivní série v hlavní 
roli s komisařem Joonem 
Linnou, tentokrát se 
znovu setká s osobou, 
která již měla být dlouho 
mrtvá.
díky Za fíky 
Halina pawlowská
Vždycky je lepší milovat 
než nechat se milovat.  
O tom je tenhle příběh.
Víkend S MiriaM 
Marta davouze
Poslední společenský 
román známé české 
autorky žijící ve Francii, ve 
kterém se vrací do 60. let 
20. století v totalitním 
Československu.
tíŽiVá láSka 
ellena ferrante
Prvotina hvězdné autorky 
současné italské literatury, 
důsledně se ukrývající 
pod anonymitou, je 
příběhem dcery, pátrající 
po okolnostech tragické 
smrti své matky.
kříĎák 
c. J. tudor
Mysteriózní thriller Kříďák 
je tu – a nedá se před ním 
utéct.
Cítíte to v lese, ve škole i na 
hřišti, cítíte to v domech 
a v lunaparku. Cítíte to 
na většině míst v malém 
městečku Anderbury.
ZtracenÝ 
tim Weaver
Sam Wren vyrazí do 
práce, nasedne do 
metra – a už z něj nikdy 
nevystoupí. Žádní 
svědci. Žádný záznam 
na bezpečnostních 
kamerách. Po půl roce po 
něm stále není ani stopy.
SaMa SeBou 
Jojo Moyes
Jojo Moyesová vrací na 
scénu Louisu Clarkovou 
čtenářsky oblíbenou 
hrdinku dvou předchozích 
knih. Tentokrát je děj 
situovaný do New 
Yorku a jeho nejvyšších 
společenských kruhů.
Sloup 
ken follett
Třetí část rozsáhlé 
historické fresky nás opět 
zavádí do anglického 
městečka Kingsbridge, 

tentokrát o více než dvě 
století později.
ariStokratka  
a Vlna ZloČinnoSti 
na ZáMku koStka 
evžen Boček
Další pokračování 
fiktivního deníku Marie III. 
z rodu Kostků, ve kterém 
opět s humorem popisuje 
období, kdy se zámek 
Kostka nejprve vyrovnával 
s nečekanou tragickou 
událostí a následně čelil 
nájezdu několika zločinců.

kniHy pro děti
Garfield 
ZácHranářeM 
Jim davis
Kocour Garfield 
zachraňuje Odieho a 
další kamarády, kteří jsou 
v zajetí nebezpečného 
únosce zvířat Petmana. 
Krátký příběh pro mladší 
děti.
táta Za VšecHny 
peníZe 
david Walliams
Frank s tátou zůstali 
sami, bez pomoci a bez 
peněz, zato ve špinavých 
rukou nebezpečného  
a bezcitného šéfa 
podsvětí pana Velikána  
a jeho přisluhovačů. Když 
se táta Denis dostane do 
vězení, jen Frank věří  
v jeho nevinu a pokusí se 
ho zachránit
aMálie ZuBatá  
a příšernÝ pleS 
laura ellen anderson
Amálie bude muset  
s rodiči na každoroční 
Příšernýples. Jenže 
rozmazlený záhrobeňský 
králův syn Zvončík, unese 
Amálina kamaráda 
Tykvíska a jí nezbyde 
nic jiného než prchnout 
z plesu a naplánovat 
záchrannou akci.
Strašidelné  
a upírSké HiStorky
Obsahuje tradiční i nové 
příběhy. Najdete  
v nich panenky, zrcadla, 
čarodějnice, hřbitovy, 
hmyz, přízraky, šílenství, 
noční můry, domy, ve 
kterých se odehrály 
zločiny a především 
upíry, jimž je věnován 
samostatný oddíl knihy  
a upíří milostná romance.
příBěHy StaVeB 
štěpánka Sekaninová
Bohatě ilustrovaná 
publikace seznamuje 
s architekturou celého 
světa. Dozvíte se, kdy  
a proč stavby vznikly,  
v jakém slohu, a nechybí 
ani zajímavosti.

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

Pokud Váš pes nebo kočka ce-
loročně dostává stejnou stravu, 
nesnažte se jim vánoční svátky 
zpestřit nějakou „novinkou“ na 
přilepšenou. 

Cukroví a další lidské dobroty zvířatům roz-
hodně dobře neudělají. Vsaďte raději na 
osvědčené zvířecí cukrovinky nebo pamlsky. 
Vyhnete se tak u zvířat akutním průjmům, 
zvracení, zánětům trávicího traktu a slinivky, 
které mohou vyústit až ve velmi závažný stav. 
Pozor dávejte také na mírně jedovaté jmelí. 
U koček a štěňátek pak dbejte také na všemož-
ná lákadla, jako je ozdobný řetěz na strome-
ček, háčky od ozdob nebo stuhy. Pokud doma 
máte zvídavého chlupáče, doporučuji strome-

ček umístit do vyšších „pater“, anebo nezdobit 
spodní větve. 

Zejména petardy je děsí
Naši domácí mazlíčci vnímají hluk daleko sil-
něji a intenzivněji než my. Bouřlivé oslavy vá-
nočních svátků a konce roku tak mohou psa 
nebo kočku poznamenat na dlouhou dobu. 
Pokud víte, že váš pejsek trpí při jakémkoli 
silnějším zvuku, snažte se mu na Silvestra při-
pravit co nejbezpečnější zázemí. Někdy pomů-
že dát psovi pelíšek do klidné místnosti (bez 
oken), nenechat ho samotného, pustit hlasitěji 
rádio nebo televizi, konejšit ho, venku nepou-
štět z vodítka a raději na obojek pořídit cedul-
ku s telefonním číslem pro případ, že by se při 
venčení ze stresu zaběhl.  
Existuje mnoho přírodních způsobů, jak u zví-
řat snížit stres z petard. Je ale potřeba je včas 
vyzkoušet. Aby byl účinek takových přípravků 
dobrý, podávají se několik dní předem (někte-
ré i 10-14 dní). Další možností jsou sedativa  
ve formě gelu, který se natírá na sliznici tvá-
ře a dásně. Jejich účinek trvá obvykle několik  
hodin. 

irena  
luxová
veterinářka

nikola 
Bláhová
knihovnice 

V dušičkovém a halloweenském 
období naše knihovna pořádala 
akci Strašidelné čtení. 

Celá budova se ponořila do tmy a cestu osvět-
lovaly svíčky a u dveří hlídali naši Dýňáci. Inte-
riér knihovny se proměnil ve strašidelný hrad, 
všude viseli netopýři a pavučiny. Bylo cítit ta-
jemno. V dětském oddělení už na příchozí če-
kala zombie v mém podání a v pět hodin mezi 
lidi přišla naše Předčítačka, kterou ztvárnila 
kolegyně Tereza Bauerová. Většina příběhů 
se četla z knihy Strašidelné a upírské historky, 
například o hadrové panence, která byla jako 
živá, rostly jí vlásky a ničila ostatní panenky. 

Nesměl chybět ani nějaký ten příběh ze  
hřbitova, nebo příběh o tom, že si máme stlát 
sami postele, jinak se nám zdají noční můry. 
Pro straší děti, byla vybrána Polednice od  
K. J. Erbena a abychom neodcházeli úplně vy-
strašení, tak jsme si nakonec přečetli od Tima 
Burtona Můru noční předvánoční. 

Aby byly Vánoce klidné i pro čtyřnohé přátele

Četly se strašidelné a upírské historky

Děti hltaly každé čtené slovo.
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Móda napříč staletími
co nosili malí šlechtici a šlechtičny
Naše dnešní malá panenka představuje dět-
skou módu v minulých dobách. Jenomže my 
si povíme, že vlastně žádná dětská móda kdy-
si ani pořádně neexistovala. Šlechtické děti  
a jejich šatečky totiž byly v podstatě přesnými 
zmenšenými kopiemi dospělých. 

A tak bychom sice možná mohli závidět jejich 
postavení a tituly, ale určitě ne, že děti musely 
chodit upnuté a naškrobené stejně jako jejich 
rodiče. Malé slečny tedy měly také kovové 
výztuže pod sukní, také stažený pas a také 
nákladné účesy. Známým příkladem může 
být španělská princezna Markéta Habsburská, 
kterou portrétista Diego Velázquez maloval 
jako holčičku skoro každé dva roky. Vždy má 
na sobě mohutné barokní šaty se širokou, bo-
hatě zdobenou sukní a nadýchanými rukávy. 
Kdoví, jak dobře se jí pohybovalo. Naše růžová 
panenka na tom byla podobně. Musela půso-
bit a chovat se jako mladá dáma.

I malí chlapci to měli stejné. Byli oblečení jako 
opravdoví velcí šlechtici. Na hlavě paruky, 
na nohách botky s kramflíčky, na kabátkách 
mašle a volánky. Zajímavostí je, že v batolecím 
věku chodili malí kluci i holčičky ve stejných 
šatech. Dnes bychom řekli unisex. Nosili jed-
noduché dlouhé šatečky, a pokud byli v tomto 
věku portrétovaní, pohlaví se dalo rozpoznat 
jen podle zobrazených předmětů nebo hra-
ček. Kluci třeba drželi dřevěný meč, holčičky 
stojí u kočárku s panenkou.

mch

Marie  
charvátová
SZ Mníšek pod Brdy

Zámecké ohlédnutí a přání do nového roku

Z ámek mníšek by 
rád poděkoval všem 
návštěvníkům, kteří 

do něj v letošním roce zavítali. 
ať už na prohlídky, kulturní 
akce nebo programy pro děti,  
a doufá, že sem najdou cestu  
i v budoucích sezónách. 

A co jsme pro vás letos připravili? Tradiční ry-
tířská klání, muzikálové představení, ohňostroj 
na konci prázdnin i oblíbené prohlídky pro 
děti, které stále obnovujeme a ani nový rok 
nebude výjimkou.
A jaké byly letos úplné novinky? Po letech 
úprav, oprav a stavebních a zahradnických 

prací se zpřístupnila návštěvníkům zadní část 
parku s romantickými cestičkami a spodní te-
rasa u barokní saly terreny. Kdo chce zažít pří-
jemnou klidnou procházku a prohlédnout si 
zámek i z dosud skrytých stran, může projít až 
k zadní brance a vyjít z parku rovnou na hráz 
zámeckého rybníka.
Letos jsme pro vás také otevřeli vstup do zá-
meckého podkroví. Zážitkem už může být vý-
šlap po dřevěném točitém schodišti, kudy se 
na půdu vychází. Z hodinové věže se nabídne 
hezká vyhlídka po nejbližším okolí zámku. V ji-
hovýchodní věži byla ke stoletému výročí Čes-
koslovenska nainstalována zajímavá výstava o 
práci vojska a četnictva z doby první republi-
ky. Nechybí tu třeba tehdejší plynová maska, 
generálská uniforma, ukázky z dobového tisku 
ani informace o stavbě vojenských pevností, 
jejichž pozůstatky se nacházejí i v okolí Mníš-
ku.  
Výstava je pro návštěvníky připravena i do 
nové sezóny. A na co dalšího se můžeme těšit? 
Na oslavu Velikonoc, programy pro děti, zába-
vu s rytíři a soutěžemi, letní koncert Ondřeje 
Havelky a Melody Makers nebo noční prázdni-
nové prohlídky.
Rádi bychom všem popřáli úspěšných vstup 
do příštího roku a s potěšením opět přivítáme 
v branách zámku naše věrné i nové návštěv-
níky.

Chcete strávit dobu mezi svátky 
malinko netradičně a místo sledo-
vání televize navštívit prohlídku 
zámeckých komnat? 
Neváhejte a zažijte příjemnou atmosféru zám-
ku v zimním období mimo hlavní návštěvní  
sezonu, kdy je všechno klidnější a pomalej-
ší. Můžete přijít v pondělí na Silvestra 31. 12. 
nebo v úterý na Nový rok 1. 1. 2019.

Otevřou se pro vás obě prohlídkové trasy a 
uvidíte tak barokní jídelny na prvním okruhu 
i soukromé pokoje na druhém. Na první trase 
nahlédnete do všech nárožních věží, které tu 
podle pověsti díky čertovi máme jen tři. V prv-
ní je rodinná kaplička, do které stavitel Servác 
umístil cenný oltářní obraz. Objednal si ho u 
Karla Škréty. Druhá věž je hodinová a sloužila 
jako kafírna, poslední je lovecká, tu zase využí-
val pán zámku jako svou šatnu.

Na druhé trase zavítáte do meziválečného 
období. Tady zjistíte, jak se bydlelo na zámku 
v době našich babiček a prababiček a možná 
uvidíte některé povědomé předměty. Háčko-
vané polštářky, svaté obrázky, vyšívané pře-
hozy, staré hračky, telefon jako z filmu pro 
pamětníky nebo lázeňská kamna, kterými jste 
ohřívali vodu na chalupě. 

 mch

Na prohlídku zámku můžete přijít i na Silvestra
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Vojta Pavelka pomohl svému týmu 
k nejvyššímu ocenění

N a celorepublikových 
závodech bojového 
umění taekwondo 

vybojoval medaile v kategorii starších 
žáků mníšecký závodník. 

Vojta Pavelka z Mníšku pod Brdy pomohl svý-
mi výkony oddílu taekwon-do ITF Ge-Baek Ho-
sin Sool, v němž cvičí, stát se opět nejúspěš-
nější školou tohoto bojového umění u nás. Na 
celorepublikové závody tato škola nominovala 
86 závodníků, kteří soutěžili v několika disciplí-
nách, jako jednotlivci i v týmech, kterých no-
minovala šest pro různé věkové kategorie.
Vojta dokázal vybojovat bronzovou medaili 
za sestavy a společně se svým týmem starších 
žáků si pak ze závodů odvážel neuvěřitelná 
další dvě zlata, ze sportovního boje a speciá-
lů, s přidanou stříbrnou medailí v týmových 
sestavách. Patří mu tak náš velký dík za jeho 

účast a úžasný výsledek, kterým přispěl k naší 
výhře.
Soutěžilo se na podzim, kdy se konaly dva 
ze tří nejdůležitějších závodů v roce, a sice fi-
nále závodů Středisek talentované mládeže  
a Mistrovství České republiky, které se Ge-Baek 
Hosin Sool podařilo vyhrát a získat poněkoli-
káté za sebou titul nejúspěšnější školy České 
republiky. První vítězné závody probíhaly v říj-
nu ve sportovním centru Nymburk. Středisko 
talentované mládeže, jehož je škola součás-
tí, zde své první místo vybojovalo s počtem  
54 zlatých medailí, sečteno z obou kol.
Mistrovství České republiky se tentokrát  
uskutečnilo ve sportovní hale v Brně v lis-
topadu. Dohromady se jej účastnilo 28 škol  
s 327 závodníky.
Chcete si zacvičit i vy? Setkat se s vítězem  
a třeba si jednou rovněž zazávodit? Přihlásit se 
můžete kdykoliv během celého roku! Jen u nás 
získáte zkoušky na vyšší pásek a výbavu (do-
bok, lapa, chrániče) ZDARMA. Proto neváhejte 
a přijďte za námi každé úterý od 18:30 a pátek 
od 18:00 v ZŠ Komenského města Mníšek pod 
Brdy, Komenského 886, pod vedením Zdeňka 
Pavelky, tel.: +420 724 348 395, nebo mistra 
Martina Zámečníka, tel.: +420 603 302 739. 
Více na www.tkd.cz.

Tým starších žáků 
a Vojtěch Pavelka 

(druhý zprava).
Foto: Kamila Káňová

Končící rok přinesl pro BIOS 
fit medaile a silné emoce
Uplynulý, v pořadí již pátý, rok fun-
gování našeho spolku přinesl plno 
nezapomenutelných zážitků.

Užili jsme si společně mnoho závodních ví-
kendů, které přinesly desítky krásných medailí  
a úžasných emocí. S dětmi jsme během celého 
roku dováděli v tělocvičně i mimo ni. Vesele 
jsme protančili první ples našeho spolku, vyjeli 
jsme na několik sportovních i kulturních akcí  
a procvičili mnoho zdravých minut. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem 
našim dětem, rodičům, cvičenkám, přátelům 
a partnerům, za důvěru, ochotu, trpělivost  
a přízeň. Děkujeme našim trenérům a trenér-
kám, kteří obětavě pracují s dětmi i dospělými, 
připravují krásné hodiny a zajímavé akce. Jste 
úžasní! Náš dík patří také městu Mníšek pod 
Brdy a ZŠ Mníšek pod Brdy za dlouhodobou 
podporu. Moc si toho vážíme. Přejeme vám  
i všem vašim blízkým příjemné krásné Vánoce 
a příjemná překvapení v roce 2019.

Linda Sevaldová a Hana Burgerová

katrin dejlová
Ge-Baek Hosin Sool

První ročník běžeckého závod Wolfs 
Race, který pořádal mníšecký klub 
SK Vlčáci, odstartoval 27. října tak 
trochu symbolický, od křížku pad-
lých hrdinů v Bažantnici. 
„Start závodu byl pro nás významný i osob-
ně, protože jedním z trojice padlých, byl i náš 
pradědeček,“ poznamenal Petr Vlček z pořada-
telského klubu SK Vlčáci. Podle jeho slov po-
časí závodníkům sice nepřálo, ale ti, kteří přišli  
a běželi, rozhodně nelitovali. Dětské běhy 
 provázely emoce a gradovaly při závodu dětí 
do 6 let, kde chtěl vyhrát opravdu každý. 
Dařilo se i dětským běžcům z pořadatelského 
klubu SK Vlčáci, kde v kategorii dívek ve věku 

Běžci oslavili výročí republiky závodem 

7–8 let získala zlato Natálie Pixová na trase  
750 metrů, v kategorii kluků do 6 let na trase 
100 m Kája Gmuzdek skončil na druhém mís-

tě a v kategorii dívek 9-10 let Natálie Vlčková 
na patnáctistovce brala bronz. „Co nás ale ob-
zvláště potěšilo, byla naše štafeta žen do 40 let 
ve složení Pixová, Gurtnerová, Petroková a Vlč-
ková, kde se naše borkyně popraly o konečné 
druhé místo,“ hlásí trenér Vlček.
Tečku za premiérovým ročníkem Mníšeckého 
Wolf Race udělal hlavní závod na 5 kilometrů. 
Vítězem se stal (tak trochu symbolicky) Pavel 
Vlk z klubu Author Sedláček Příbram v čase 
19:36, druhé místo obsadil Lukáš Jíra z klubu 
SK Hamr – veslování a bronzová medaile zůsta-
la v Mníšku, když ji „urval“ místní borec Jiří Ka-
zimír. „Všem účastníkům gratulujeme a těšíme 
se na dalších našich závodech, které možná 
okořeníme canicrossem,“ dodává Petr Vlček.

mh

Po úspěšné závodní premiéře.
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SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY
Nabízí tyto služby:
l  objednávky kontejneru v celém  

mikroregionu Mníšecko

l  sběr různých druhů odpadů

l  odvoz odpadu po úpravách zeleně

l  vyštěpkování větví a jejich svoz

l  k vyzvednutí černé pytle na uložení  
komunálního odpadu

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

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

ZAVŘENO
8.00 – 12.00    a    14.00 – 17.00
8.00 – 12.00    a    14.00 – 17.00
8.00 – 12.00    a    14.00 – 17.00
8.00 – 12.00    a    14.00 – 17.00
8.00 – 12.00

CELOROČNÍ PROVOZNÍ DOBA SBĚRNéhO DVORA

Skladové vozy Srba Servis

- nové i zánovní vozy

- jasný původ s jasnou zárukou

- výhodné ceny

› auto.srba.cz
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Nám. F.X. Svobody 5
Mníšek pod Brdy

Web: www.poetica.cz
Tel.: +420 775 875 041
E-mail: info@poetica.cz

Prosinec

Pondělí - Pátek 9:00 - 12:30  13:00 - 17:00

Soboty a neděle 8:00 - 11:30

Štědrý den   8:00 - 11:30

Vyrobíme pro Vás krásné adventní svícny, věnce
a další vánoční dekorace- vše záleží na Vaší/naší
fantazi, které se meze nekladou...

- sezónní květiny - především “zimní” kytice
- hrnkové rostliny 
- ozdobíme Vaše domovy (slavnostní interiér včetně
  zajištění vánočního stromečku) 
- venkovní dekorace 
- adventní dekorace pro firmy, květinové dárky
 a dekorace pro zákazníky, obchodní partnery.... 

Sváteční nabídka květinového ateliéru...

hloubková regenerace 
podložkou amethyst Biomat

Infračervený regenerační a detoxikační systém Amethyst 
BioMat produkující záporné ionty a dlouhé infračervené  
záření stimuluje obnovu poškozených buněk v těle. 

BioMat termoterapie je velice vhodná pro osoby se sníže-
nou schopností pohybu, špatným krevním oběhem a nízkou 
tělesnou teplotou, chronickými i těžkými onemocněními  
k regeneraci organizmu.

Jste stále unaveni, často nachlazeni, špatně spíte? Bolí vás 
záda, klouby či hlava, máte zranění? 

Máte hyperaktivní děti? Trpíte nervozitou a depresemi? 
Amethyst BioMat termoterapie je pro vás.

podložku a terapie si přijďte užít u Maya Mašková, Skalecká 599 vchod 2, 
Mníšek pod Brdy, tel. 721 786 667, www.maya-regenerace.cz
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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

Centrum pro redukci nadváhy 
a výživové poradenství

Víme, jak dosáhnout optimální 
váhy a udržet si ji. 
S námi to jde jednoduše!

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

Při předložení tohoto inzerátu získáte 
úvodní konzultaci ZDARMA

Objednávejte se na telefonu:

+420 721 767 398

Ludmila Charvátová

Centrum pro redukci nadváhy Centrum pro redukci nadváhy Centrum pro redukci nadváhy Centrum pro redukci nadváhy 

Vánoční dárkové poukazy k zakoupení v poradně.

CWP-2018028-Charvatova-inzerce-new-vanoce.indd   1 14.11.18   17:32
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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

NABÍDKA PRÁCE
PŘIJMEME SKLADNÍKA

přijmeme skladníka do společnosti BrUdra s.r.o. pracovní oděvy.
sklad sídlí na adrese praha 5, radotín, Výpadová 1335.

Požadujeme: spolehlivost
  chuť pracovat v menším kolektivu
  Zručnost a ochotu učit se novým věcem
  Flexibilita a schopnost samostatně pracovat

Nabízíme: práci na hlavní pracovní poměr
  Zaměstnanecké slevy na prodávaný sortiment
  příspěvek na stravování

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mail: kratky@brudra.cz
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KOUPÍME DŮM 
Rodina koupí od přímého majitele rodinný dům  

v Mníšku pod Brdy nebo v blízkém okolí.  
Hledáme dům 5+k.k., s velkou garáží,  

s pozemkem minimálně 900 m2, vč. napojení na vodu, 
elektřinu a kanalizaci. 

Financování koupě máme zajištěno, nabízíme rychlé 
jednání a právní servis advokátní kanceláře. 

Nabídky pošlete prosím na  
e-mail: Bene.mi@centrum.cz nebo volejte 605 416 419.

www.prettyvisagestudio.cz |     prettyvisagestudio

F R E G A T T A
M Ě C H E N I C E

restaurace a cukrárna 
přijme kuCHařE

Informace na tel. 777 209 012
www. fregatta.cz 
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OZNÁMENÍ K INZERCI 
objednávky plošné a řádkové inzerce přijímáme na adrese inzerce@mnisek.cz.

aktuální ceník inzerce najdete na www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj, rádi Vám jej též  
na požádání zašleme. při opakované inzerci poskytujeme slevy.

Těšíme se na spolupráci!

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

nabízím procvičování učiva matematiky 
pro žáky 1. - 9. ročníku základní školy. Telefon 605 938 630

Hledám k pronájmu byt 50–60 m2 v mníšku pod Brdy, dlouhodobě.  
děkuji za nabídky. nejsem rK. Tel.: 770 131 330 

nabízím zdarma výkopovou zeminu (cca 20 tater), ideální na srovnání terénu. 
Zajistím dopravu po mníšku a blízkém okolí – zdarma. Tel.: 776 883 222

l  Zastupování u soudů, 
úřadů

l  Vymáhání pohledávek
l  Smlouvy
l  Rozvody

l  Ověřování podpisů
l  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

l  Realitní služby

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

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

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

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33
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info@kola-sport.cz | tel.257 721 313 | Komenského 92, Řevnice

• kola horská
• trekingová
•	silniční
•	dětská
• elektrokola
•	koloběžky

SLEVY KOL

A ELEKTROKOL!
ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
(říjen až únor)

po-pá 8-18
so 8-18
www.kola-sport.cz

Kvalitní	servis
perfektní	předprodejní
příprava	kol

Zdeňka Benešová
specialistka pro Mníšek pod Brdy a okolí

Uvažujete o prodeji Vaší nemovitosti?

Ověřte si ZDARMA současnou tržní cenu 
u specialistky na místní trh.

Již 9 let v lokalitě. 

        728 961 519
        zdenka.benesova@general-reality.cz

Pražská 13, Mníšek pod Brdy 
www.general-reality.cz

Zpravodaj zaří.indd   1 18.08.2018   20:46:40



info@bikepuzzle.cz 
+420 776 176 173 

/bikepuzzle.cz  

Přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků  
a do nového roku hodně zdraví a spoustu radosti s kolem i bez kola.

Děkujeme za Vaši přízeň v letošním roce a těšíme se na Vás v roce 2019!
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