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Slovo starosty
Vážení Mníšečtí, Rymanští a Lhotečtí,
Vzhledem ke komunálním volbám jsem požádal
o výjimku z termínu uzávěrky pro sepsání těchto
řádek, aby sloupek byl maximálně aktuální.
Chci v první řadě moc poděkovat za to, že jste přišli
k volbám. Gratuluji vítězce a všem, kteří vedli slušnou
a korektní volební kampaň a přeji městu hodně zdaru do budoucna. Město vedu 12. rokem a je pro mě
„srdeční záležitostí“.
Mám Mníšek pod Brdy, Rymani i Stříbrnou Lhotu moc
rád a přál bych si, aby v budoucnu byly reprezentovány takovými uskupeními, které jsou schopny široké
dohody.
Nejvíc si cením volebního období od roku 2010 do
2014, kdy se podařilo vytvořit spolupráci se všemi
s výjimkou jednoho. Tehdy to bylo nejlepší a přesně
tohle je moje vize, kterou se bohužel nepodaří vždy
zrealizovat.
Moc děkuji všem pracovníkům městského úřadu,
protože byli často výbornou oporou. Děkuji i zaměstnancům základních škol, mateřských škol, základní
umělecké školy i domova důchodců.
Díky všem spolupracovníkům, které jsem během těch
krásných, ale i těžkých let potkal.
Neaspiruji na starostenskou pozici, ale zůstanu aktivní
v zastupitelstvu města, protože si myslím, že máme co
nabídnout.
Povolební vyjednávání už běží a o výsledku budete
informováni.
Děkuji za všechna pěkná a milá přání, která mi po volbách přišla.
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Z radnice

V

ítězem komunálních
voleb se stalo hnutí
Společně pro Mníšek.
V novém zastupitelstvu obsadí
pět míst. Jeho kandidátka
na starostku, Magdaléna
Davis, dostala od lidí i nejvíc
preferenčních hlasů.
V zastupitelstvu budou také
nové a staronové tváře.
Martina Hrdličková

Karty jsou rozdané. Více hlasů chtělo změnu
Volební účast v Mníšku byla oproti minulým komunálním volbám vyšší, zatímco
tehdy volilo 44,46 % obyvatel, letos to bylo
53,30 %. Voliči vybírali pro 15členné zastupitelstvo podobně jako ve volbách před čtyřmi
roky z 9 politických stran a hnutí. ANO 2011
svoji registrovanou kandidátní listinu krátce
před volbami stáhlo.
Do zastupitelstva se dostali představitelé
8 uskupení. Druhou nejsilnější formací jsou
Starostové a nezávislí (se čtyřmi mandáty),
ostatní uskupení získala po přepočtu hlasů
v rámci systému komunálních voleb v zastupitelstvu po jednom místu (viz tabulka níže).
Stávající koalice, která měla v současném
15členném zastupitelstvu 9 křesel, pro nový
sbor dostala 7 mandátů. O tom, jakou koalici
se podaří sestavit, rozhodnou jednání následujících dnů. Teprve nové zastupitelstvo zvolí
novou starostku nebo starostu.
Obecní volby jsou výjimečné v tom, že lidé
mohou využívat křížkování. Zaškrtnout malým
křížkem vybrané osobnosti napříč politickými
stranami, velkým křížkem celou stranu, nebo
oba typy křížkování zkombinovat. V Mníšku

lidé volili v 5 volebních okrscích. Z malé ankety v průběhu voleb vyplynulo, že lidé využívali
všech možností, jak pracovat se svým hlasem.
V anketní otázce, podle čeho se lidé rozhodovali, se opakovalo několik typů odpovědí.
Ti, kteří nebydlí ve městě dlouho, odpovídali
podobně jako paní Jana. „Volila jsem podle
programu a zaškrtla jednu stranu, protože tady
nebydlím dlouho a lidi tolik neznám.“ Nebo je

53,30 %

byla volební účast
k udělení velkého křížku vedlo to, že preferují
program, jako uvedla například volička Zuzana. „Vsadila jsem na to, že budu volit uskupení,
které má ve svém programu důraz na životní
prostředí, to je pro mě důležité. Třeba příště, až
lidi tady víc poznám, budu volit jinak.“ Jiní odpověděli, že při svém hlasování kombinovali,
jako například paní Alena. „Zaškrtla jsem jed-

Noví zastupitelé
Společně pro Mníšek
Mgr. Magdaléna
Davis, Ph.D.
Stanislav Jirota
Mgr.Luboš Kožíšek
Martina Pochmanová
Ing. Dana Dalešická

STAN

Hlasy

Mníšek město pro
rodinu

874 Daniela Páterová, DiS.
699
686
622
705 Otevřená radnice

nu stranu a k tomu i jsem křížkovala osobnosti
z různých uskupení.“
Další oslovení volili možnost křížkovat pouze
vybrané osobnosti, napříč politickým spektrem, podobně jako například Lukáš. „Pro mě
byly prioritní zkušenosti kandidátů. Protože
v konečném důsledku je důležité, aby se zastupitelé dohodli mezi sebou i za cenu, že
musí ze svých programů trochu ustoupit.“
A v rámci tohoto způsobu volby anketa naznačila ještě jeden trend ve voličské preferenci:
lidé, kteří ve městě žijí dlouho, odpovídali podobně jako pan Arnošt. „Pro mě bylo důležité
volit lidi, které znám a kteří tady v Mníšku žijí
celý život, protože ti problémům Mníšku můžou rozumět.“
Voliči, kteří přišli k urnám, na volebním listu
nejčastěji zaškrtli lídra kandidátky Společně
pro Míšek, nynější opoziční zastupitelku, Magdalénu Davis. Dostala tak celkem 874 preferenční hlasy, druhou nejčastěji křížkovanou
osobností byla učitelka Dana Dalešická ze
stejné formace (705 preferenčních hlasů). Ze
stávající koalice obdržela nejvíc křížků (671)
lékařka Markéta Nováková (STAN).

Volební výsledky
Hlasy
325

TOP 09 a nezávislí

Hlasy
Mgr. Šárka Slavíková
Klímová254

Sdružení nestraníků

Hlasy
Hlasy
JUDr. Miroslav Vilimovský 317 Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.
205

Hlasy

Ing. Petr Digrin, Ph.D.
538 Nezávislí městečka pod Občanská
Bc. Milan Kotouč
535 Skalkou
demokratická strana
Hlasy
Hlasy
Eva Jarolímková
517
257 Ing. Radko Sáblík
212
MUDr. Markéta Nováková 671 Bc. Marie Šretrová

HLASŮ V %

MANDÁTŮ
V ZASTUPITELSTVU

Společně pro Mníšek

29,73

5

Starostové a nezávislí

22,19

4

 níšek město
M
pro rodinu

9,63

1

Otevřená radnice

8,94

1

N ezávislí městečka
pod Skalkou

6,66

1

TOP 09 + Nezávislí

6,33

1

Sdružení nestraníků

5,89

1

 anská
Obč
demokratická strana

5,43

1
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USKUPENÍ

Mníšečtí patrioti
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Z radnicez

Lidé hlasovali o nápadech pro Mníšek a nové radnici

V

září a na začátku října jste měli
možnost ovlivnit, jaké projekty ve
městě dostanou zelenou. Město
totiž spustilo hlasování o tom, které nápady
lidí na zlepšení života v Mníšku vás nejvíc
zaujmou. Kromě toho jste mohli hlasováním rozhodnout o podobě nové radnice.
Martina Hrdličková
Obě hlasování probíhala prostřednictvím
webu města v rámci unikátního systému
společnosti D21, který pracuje s plusovými
a mínusovými hlasy. „Smyslem je docílit širší
shody nad konkrétním nápadem. Hlasování
bylo anonymní, zahrnovalo i doplňující údaje,
které radnici umožní získat představu o tom,
co dané skupiny preferují a lépe tak plánovat
investice města,“ vysvětlil Filip Milde z D21.
Tři finálové návrhy na budovu nového městského úřadu, ze kterých lidé mohli vybírat, se
představily při veřejné prezentaci v červenci
a krátce i v zářijovém Zpravodaji. Návrhy podané v rámci letošního prvního ročníku participativního rozpočtu jejich autoři z řad občanů představili při zářijové veřejné prezentaci
v Městském kulturním středisku. Město pak
nechá vypracovat projekty, které se dle zadání
měly vejít do půl miliónu korun.

Malé i větší nápady na lepší život
ve městě
Z devíti nápadů na to, jak menšími či většími novinkami zlepšit život v Mníšku, se jich

při veřejné prezentaci představilo pět. Skupina obyvatel Edenu ukázala svůj návrh na
univerzální hřiště s umělým povrchem, které by sloužilo nejen dětem, ale i dospělým
a bylo by v místě, kde v Edenu končí protihlukový val. „Chybí nám tady totiž prostor pro
relaxaci. Zároveň by sloužilo i jako místo komunitního setkávání,“ uvedla předkladatelka.

Do letošního prvního ročníku participativního rozpočtu lidé do konce července přihlásili
10 návrhů. V červenci a srpnu proběhlo jejich
hodnocení z hlediska realizovatelnosti a jeden
z návrhů byl vyřazený, protože představoval
vyšší než stanovenou finanční náročnost. Projekty k uskutečnění podaných návrhů se musely vejít do finančního limitu 500 tisíc korun.
Představil se i návrh na altán a dětské prvky
u nově vznikající cyklodráhy u ulice Za Rybníky. Počítá se skluzavkou, dvěma houpačkami
a pískovištěm. „Inspiroval jsem se k tomu v nedalekých Černolicích,“ řekl autor nápadu. Další
z prezentovaných nápadů byl návrh na veřejné osvětlení v ulici Tovární na hrázi podél Zámeckého rybníka. „Lidé se tam nemůžou cítit
bezpečně, protože v zimě kolem páté odpoledne to tam bez čelovky nejde,“ uvedl zástupce
předkladatele návrhu.
Autorka návrhu na bezpečnostní boxy na kola
u školy zmínila, že řadu lidí, kteří by rádi jezdili

ke škole na kole, odradí fakt, že je nemají kde
bezpečně zaparkovat. „V současnosti jsou stání
pro kola zezadu u tělocvičny, není tam dobře
vidět a prší na ně. Věřím, že v případě pořízení
boxů by do školy na kole jezdilo nejen víc dětí,
ale i rodičů,“ vysvětlila autorka nápadu.
Poslední z prezentovaných nápadů byl návrh
na učenlivé a hravé prvky pro děti a dospělé
u dětských hřišť a na Skalce. „Jedná se o podobné panely, které můžeme vidět například
u naučných stezek. Na nich jsou pexesa zaměřená například přírodovědně nebo na historii
města a Skalky,“ řekl k tomu zástupce autora
nápadu.

Projekty z loňské participace
jsou v běhu
Vloni proběhl zkušební, nultý ročník participativního rozpočtu, jehož smyslem je, aby město v daném roce nechalo zpracovat projekty
k uskutečnění návrhů lidí, které získaly od
spoluobčanů nejvíc hlasů. Jeden ze čtveřice
loňských nápadů už dokonce reálně stojí: jde
o držáky na kola u Albertu. V případě in line
dráhy na Pivovárce je hotová studie dráhy
i celého prostoru, která se projednává s odborem životního prostředí města, a na základě
toho město chce projekt rozšířit na komplexní
řešení celé Pivovárky. Projekt na protihluková
opatření je hotový, jak pro první etapu, která
by měla proběhnout ještě letos, kdy dojde
k prodloužení stávajícího valu, tak pro druhou
etapu, která je na pořadu příští rok. To dojde
ke stavbě dalšího valu. Projekt cyklodráhy Za
rybníky je také hotový, město ho ještě upraví
podle připomínek autorky nápadu.
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z radnice

Krátké zprávy

Opraví se střecha
tělocvičny i jídelny
Ještě do koce tohoto roku dojde na opravu
střechy staré tělocvičny. Do ní totiž už nějakou
dobu zatéká kvůli špatně udělanému detailu.
Při přívalových deštích pak voda protéká až
do konstrukce. Podle Evy Mestekové z odboru
správy majetku a investic města má dodavatel lhůtu do konce listopadu, ale práce budou
pravděpodobně hotové dříve.

Základní kámen pavilonu slavnostně poklepali zleva stojící: místostarostka Daniela Páterová,
ředitelka školy Michaela Pažoutová, radní Hana Kotoučová, David Řehoř, Marie Šretrová,
poslankyně Věra Kovářová, starosta Petr Digrin, architekt Peter Sticzay-Gromski
a Martin Voráč z PKS stavby a.s..

Pavilon se konečně dočkal
16. září došlo ke slavnostnímu poklepání základního kamene Pavilonu.
Významný okamžik si nenechali ujít
nejen zástupci města a školy, ale taky
řada dětí a rodičů.
Podle stavební firmy i uzavřené smlouvy by
stavba měla být dokončena v srpnu příštího roku, aby 1. září 2019 mohli do horních
dvou pater nastoupit školáci do tříd i družiny
a v přízemí mohly začít fungovat komunitní
prostory.
Starosta Petr Digrin i místostarostka Daniela
Páterová ve svých projevech zdůraznili přelomovou chvíli, kdy začíná vznikat dílo, které

Složitější je to kolem opravy střechy jídelny,
kterou město musí odložit až na příští rok.
„Udělaly se totiž sondy, které ukázaly, že situace je jiná, než se předpokládalo. Jen prostá
nová izolace nebude stačit. Bude se muset jít
do generální opravy, podobně jako na zdravotním středisku pro dospělé,“ vysvětluje starosta Petr Digrin.
mh

všichni tolik potřebují. Architekt Pavilonu Peter Gromski popsal, jak vznikne v Mníšku nový
a tolik potřebný veřejný prostor, kde se lidé
budou scházet a škola se tak stane přirozeným
centrem dění, jak tomu bývalo v historii.

Požární nádrž projde
rekonstrukcí

Při debatě, která se pak rozproudila, se děti
ptaly, jestli u pavilonu opravdu budou všechny ty herní prvky, které jsou na obrázcích,
a když si pak spolu s dospělými na slavnostní okamžik poklepání základního kamene
připily jablečným moštem, nebyla to náhoda: na jeho desce je totiž vyrytý motiv jablka
a v něm srdíčko, jako symboly touhy po
poznání a lásky ke vzdělávání.
mh

V polovině září začala rekonstrukce požární
nádrže v Rymani. „Cílem je, aby nádrž zadržovala vodu a také aby se stala udržovaným vodním prvkem v obci,“ uvedl starosta Petr Digrin
s tím, že město nakonec nežádalo o dotaci,
protože se ukázalo, že náklady nebudou tak
vysoké.
Město ve výběrovém řízení vybralo dodavatele, ten však z kapacitních důvodů odstoupil,
a proto radní vybrali druhého uchazeče o zakázku v pořadí. Podle Evy Mestekové z OSMI
firma ubourá část opevnění hráze, zhotoví
nové, udělá nový požerák, terénní úpravy,
osadí lavičku a vysadí nový strom. Práce mají
skončit do konce příštího měsíce.
mh

KRÁTCE Z RADY MĚSTA
Rada města č. 109 z 8. 8. 2018 a 110 z 27. 8. 2018
společnosti Hřiště hrou, s.r.o.
l Souhlasí se zněním a uzana realizaci akce.
vřením Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 1 – výkon l Bere na vědomí vyjádření
činnosti technického dozovedení Domova pro senioru investora a koordinátora
ry Pod Skalkou k umístění
BOZP na akci: Výstavba školherních prvků za domovem.
Umístění herních prvků
ního pavilonu ZŠ Komenskébude nadále komunikováho 420, Mníšek pod Brdy.
no.
l Souhlasí s realizací projektu
l Vybírá v rámci veřejné za- Dokončení vodovodu Stakázky malého rozsahu „Výrá Rymaně a pověřuje OSMI
měna vodovodního řadu a
vypsáním VŘ na dodavatele
přepojení 11 ks přípojek ve
zbývající části vodovodu.
Višňovce, Rymaně“ nabídku
společnosti 1. SčV, a.s..
l Vybírá v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Re- l Bere na vědomí žádost seniorů z Domova pro seniory
alizace dětského hřiště v loPod Skalkou o přehodnocekalitě Staré Sídliště v Mníšku
ní záměru města vybudovat
pod Brdy“ cenovou nabídku

hřiště pro děti a mládež na
pozemku za domovem seniorů.
lB
 ere na vědomí oznámení
vedení Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského
420 o výši poplatku za školní
družinu. Od 1. 9. 20108 zůstává poplatek nezměněn tj.
300,- Kč za žáka.
lB
 ere na vědomí rozhodnutí
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zápisu do
školského rejstříku o navýšení nejvyššího povoleného
počtu žáků ve škole na 920
žáků.

(Výběr z usnesení v plném znění na
www.mnisek.cz)
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Z radnicez
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zavřený
mostek na
Řevnické
čeká provizorní
oprava. Do dvou let
na jeho místě vyroste
úplně nový most.
Starosta to vyjednal
u vedení krajské
Správy a údržby silnic.
Martina Hrdličková

Mostek je havarijní,
v létě se vytvořila
průrva v silnici.

Zprůjezdnění Řevnické závisí na opravě mostku
„Špatný technický stav mostku byl hlavním
důvodem, proč jsme ho v minulosti nechtěli
od kraje, spolu s navazující částí komunikace
nedaleko Billy a sběrného dvora, převzít do
svého majetku,“ uvádí starosta Petr Digrin
s tím, že město stálo o koncepční, systémové
řešení. Při jeho jednání s ředitelem a náměstkyní krajské Správy a údržby silnic se takové
nalézt podařilo.
Podle starostových slov se zvažovalo několik provizorních, krátkodobějších variant
a vyjednalo se i řešení sice dlouhodobější, ale
definitivní. To představuje úplně nový most,
který by se na místě mohl objevit zhruba za
dva roky. Než se tak stane, dojde na položení
provizorního mostku.

Krátké zprávy

Pohodlné chodníky
a parkování u školy
Po dokončení opravy povrchu ulice Nové,
která je jednou z přístupových cest k základní
škole, město pokračovalo v opravách starých,
nebo výstavbě nových chodníků v ulici Ke
Škole. Došlo zde k opravě celého povrchu parkoviště a k výměně obrubníků. Do konce tohoto měsíce dojde i na položení nové dlažby
v příchodu ke vchodu obytného domu, který
ještě nový přístup neměl, a také k vyasfaltování povrchu starého chodníku.
V ulici také vznikne 6 – 10 nových parkovacích
míst. Kromě toho se v této ulici objeví i retardéry. Všechny tyto práce jsou součástí celkové
rekonstrukce ulice Ke škole, která bude dokončená až vyroste nový školní pavilon.
mh

6

„Projednávali jsme například provoz jedním
pruhem, ale problém je, že most musí zajistit
průjezd autobusů, ale nesmí po něm jezdit nákladní auta s návěsy.

by mohl být v provozu, a to v obou pruzích
s tím, že po něm projedou jen osobní auta
a autobusy. Návěsy na něj vjet nedokážou,“
upřesňuje starosta.

Bude patřit městu

Nakonec se našlo provizorní řešení, že na stávající mostek se položí provizorní most,“ informuje starosta a dodává že, kraj zadal i spočítání průtočného modelu a podle jeho výsledků
zadá projekt výstavby nového mostku. Ten pak
město převezme do svého majetku a bude ho
udržovat a spravovat. „Během října provizorní
mostek doprojektují a projednají, v listopadu
ho budou pokládat, takže začátkem prosince

Řevnická ulice je v úseku nad Billou uzavřená
kvůli havarijnímu stavu mostku už od konce července. Na jeho špatný technický stav
přitom město jeho majitele, krajskou Správu
a údržbu silnic upozorňovalo v posledních
deseti letech několikrát, ale bez výsledně.
V červenci letošního roku se na místě objevily velké trhliny a správa potvrdila, že mostek
je v tak vážném technickém stavu, že nemůže obsloužit už ani osobní dopravě, a došlo
k jeho uzavření.

Rymaňští se dočkají
nového vodovodu

Mohlo by vzniknout
nízkoprahové centrum

Stavební povolení na nový vodovod má město
už delší dobu, ale doposud se realizovala jen
první, méně nákladná etapa.

Město si nechalo vypracovat analýzu v rámci
prevence rizikového chování mládeže a z ní
vyplynulo doporučení pořídit terénního pracovníka a nízkoprahové centrum.
Toto opatření by pomohlo předejít problémovým situacím mezi různými skupinami zdejší
mládeže. Na zkušeného terénního pracovníka by se mohly obracet se svými problémy
a nízkoprahové centrum by poskytlo neutrální
prostředí pro jejich setkávání.
Z analýzy vyplynulo, že mníšecká mládež by
obě opatření přivítala. Místostarostka Daniela Páterová v současné době mapuje, které
organizace na Praze-západ činnost terénních
pracovníků zajišťují.
Na stavbu nízkoprahového centra radnice požádá o dotaci. Podmínkou k přidělení dotace
je právě vypracování analýzy a zajištění terénního pracovníka.
mh

Vlivem dlouhodobého sucha se situace s vodou v poslední době zhoršila zejména v dolní
části Rymaně, a proto radní na základě žádosti
zdejších obyvatel rozhodli, že město přistoupí
i k realizaci té dražší etapy a nyní zbývá jen vysoutěžit dodavatele.
„Jedná se o zhruba kilometr nového vodovodu, který by se dělal nejspíš protlakem, aby se
nepoškodila výrazně komunikace, kterou tam
mají. Měl obsloužit v podstatě všechny části
staré Rymaně,“ uvádí starosta Digrin s tím, že
je reálná šance, aby se začal stavět ještě do
konce letošního roku.


mh

z radnice

Mníšek je v historicky nejlepší finanční kondici

M

Ilustrační foto: Shutterstock

ěsto umí získat
peníze a dobře je
investovat.
Za poslední čtyři roky se
z průměrného hospodáře
stalo nadprůměrným. Ukázala
to finanční analýza, kterou
radní zadali u renomované
společnosti. Město získalo také
nejvyšší rating.
Martina Hrdličková

Radní zadali vypracování střednědobého rozpočtového výhledu města, analýzu financí
a rating u společnosti Cityfinance. „Mníšek je
na svou velikost v rámci republiky fenoménem
ve vysokých investicích. Od poslední analýzy,
kterou jsme dělali v roce 2010, se město finančně změnilo k lepšímu a zařadilo se mezi
finanční elitu,“ uvedl Luděk Tesař, autor analýzy, která městu nyní přiřadila známku A+A (za
finanční kondici +momentální stav financí).

Analýza předpovídá
městu
příznivý vývoj
Vedení města i předsedkyni finančního výboru takové hodnocení potěšilo. „Očekávali jsme
poměrně dobré výsledky, víme, jak si v porovnání s ostatními obcemi a městy stojíme, ale
tak dobré jsme opravdu nečekali,“ říká starosta
Petr Digrin. „Ukázalo se, že stav městských financí není tak tragický, jak by se mohlo zdát
z komentářů některých občanů v poslední
době. Doporučili jsme tento dokument zaslat
i všem zastupitelům, aby se s ním seznámili,“
uvedla k tomu šéfka finančního výboru Eva
Wollnerová.

Z policejní služebny
Strážníci měli v posledních
týdnech napilno

Dopravní prohřešky a stížnosti na hluk či
výtržnictví. Městští strážníci řešili desítky
oznámení.
Problémy se nejčastěji týkaly špatného parkování, zakázaného stání nebo zastavení, či
jiných situací vzniklých na úseku dopravy.
Druhou nejpočetnější skupinou byly stížnosti
na hluk, rušení nočního klidu či na jiné hrubé chování. K takovýmto případům vyjížděly
policejní hlídky prakticky každý páteční či sobotní večer. Strážníci také zaznamenali vysoký

Podle starostových slov radní nechali analýzu
vypracovat v návaznosti na Strategický plán
města, protože ten v kapitole Akční plán mluví o řadě významných investic a opozice mu
vytýká, že tyto masivní investice postrádají finanční krytí. Analýza doporučuje právě z tohoto důvodu priority přehodnotit. „I to byl smysl
toho, proč radní analýzu zadávali,“ poznamenává k tomu starosta. „Jsem ráda, že Rada města dala na mé doporučení a uvědomila si, že
je třeba mít zpracované finanční krytí strategického plánu a že to má vazbu. Všechny obce
mají příznivé hospodářské výsledky za poslední roky, píše se o tom například v internetovém
Deníku veřejné správy. Město dostalo minulé
tři roky díky mimořádnému výběru daní zajímavé prostředky, není to zásluha radnice,“ komentovala to Lenka Jeřábková.

Město si ještě polepší
na rozdělení daní
Kromě střednědobého výhledu, analýzy financí a stanovení ratingu se dokument zabýval
například i tím, jaký finanční potenciál bude
mít příští vedení města a jaká výše zadlužení
bude pro města bezpečná. Obsahuje také doporučení, jak si stabilitu financí udržet. Předpovídá městu příznivý vývoj, očekává totiž, že
městu v příštích letech porostou příjmy díky

počet různých nálezů, převážně šlo o doklady,
peníze či šperky, ve dvou případech dokonce
o nález injekčních stříkaček, které strážníci
následně zajistili.
Dobrou zprávou je, že výrazně klesl počet odchytů zatoulaných pejsků či jiných zvířat a téměř všechny proběhly bez větších problémů
a odchycená zvířata se vrátila majitelům.
Strážníci se rovněž dvakrát zapojili do pátrání po pohřešované osobě, osmkrát vyjížděli
na „FIREPORTAL SMS“ k dopravním nehodám
nebo požárům na území obce, 4x poskytovali potřebnou pomoc osobám, které postihl
zdravotní kolaps, a 3x asistovali při převozu do
protialkoholní nebo toxikologické záchytné
stanice.
om

uzákoněné změně v rozdělení daní a díky růstu ekonomiky.
Analýza ukázala, že město v posledních čtyřech letech masivně investovalo do obnovy
majetku a bylo velmi úspěšné v získávání dotací. V rámci republiky řadí město k provozně
dobrým hospodářům. Podle místostarostky
Daniely Páterové ani stavba nového školního
pavilonu finanční kondici města nijak neohrozí. „Město refinancovalo kompletně úvěr
u České spořitelny a v současné době splácí
úvěr s velmi nízkou úrokovou sazbou, která
činí necelých 0,69 procenta úroku. Veškeré
splátky Mníšku pod Brdy tak nepřekročí ani
4,8% ročního rozpočtu města,“ dodává místostarostka

Společnost Cityfinance se od roku 1998 specializuje na města a obce. Spolupodílela se na
tvorbě zákona o rozpočtovém určení daní. Radila bývalému ministru financí a místopředsedovi
vlády. Je tvůrcem systému financování obnovy
majetku obcí a pořádá konference Rozpočet
a finanční vize měst a obcí, na které vystupují
viceguvernéři a ředitelé z ČNB, předsedkyně
ČSÚ, hlavní ekonom KB, náměstci a ředitelé
z MF ČR a další osobnosti finančního světa.

Domeček oznamuje…
Domeček oznamuje, že si bere patronát nad
částí parku na Skaleckém náměstí, kde se nachází pomník padlým hrdinům. Úprava zeleně
proběhne s dobrovolníky, které si zajistil Domeček.
Jan Daniel
ředitel Domova pro seniory Pod Skalkou

Napsali jste….
rádi bychom moc poděkovali paní Evičce Jarolímkové za krásná slova při svatebním obřadu našich dětí.
Děkujeme,
Maškovi a Čapkovi
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krátce z okolí

Mokropsy zasadily
Strom republiky
Strom republiky zasadili ve svátek svatého
Václava v Mokropsech. Slavnostní akce se konala pod zdejší základní školou.
Program obohatila vystoupení místních spolků. Vystoupil například folklorní soubor Pramínek, herečka Vlasta Žehrová. Sokolky zatančily
Českou besedu, zazpívaly děti a na závěr stromu požehnal farář.
Září přineslo změny
v příměstské dopravě.

Do Prahy na jeden cestovní kupón
Středočeši cestující do Prahy mají
nově možnost nahrát si časové kupóny
na Lítačku nebo na bezkontaktní
platební kartu. Děti, studenti a senioři
za příměstskou dopravu navíc také
výrazně ušetří.
Nový systém v pořizování dlouhodobých časových jízdních kupónů může využít na 100
tisíc Středočechů, kteří cestují do hlavního
města za prací. Nově lze jezdit na jeden cestovní kupon, který lze nahrát nejen na Lítačku,
ale nově i na platební kartu nebo na In Kartu.
Novinkou je i to, že už není třeba dlouhodobý
kupón aktivovat na validátorech ve stanicích
metra. Jízdenka se na kartě aktivuje nejpozději 60 minut po jejím zaplacení. Cestující si mohou zdarma do svých mobilů stáhnout i novou
mobilní aplikaci PID Lítačka, přes kterou si lze
zakoupit všechny druhy krátkodobých jízdenek platné od několika minut až na tři dny.

Aplikace umí i přeposlat jízdenky třetí osobě,
vyhledat aktuální spojení, zobrazit mapu zastávek podle aktuální polohy nebo uživatele
navigovat na komerční i městská parkoviště.

Jízdné za čtvrtinu
„Mobilní aplikace PID Lítačka vám umožní vyhledat aktuální dopravní spojení dle vaší polohy a zároveň doporučí i druh jízdenky, kterou
pro svou cestu potřebujete. Nemusíte si tak
pamatovat, v jaké hodnotě si máte jízdenku
zakoupit. Pak už si jednoduše několika kliky jízdenku přímo v mobilu pořídíte,“ píše dopravní
podnik na novém webu. Se spuštěním nového
systému nastane konec karty Opencard.
Od 1. září 2018 mají děti a junioři do 6 do
18 let, studenti od 18 do 26 let a senioři od
65 do 70 let ve vlacích i příměstských autobusech PID 75% slevu z plnocenného jízdného.
mh

Na zasazení národního stromu bezprostředně
navázalo slavnostní odhalení desky s citátem
T. G. Masaryka u základní školy, která nese
jméno tohoto prvního československého prezidenta.
Deska vznikla z iniciativy Černošické Společnosti Letopisecké, autorem realizace je zdejší
výtvarník David Böhm.
(Zdroj: idobnet.cz)

Dobříšská škola
má nové učebny
Dobříšští školáci zahájili školní rok v nových
učebnách. Ty vznikly v nástavbě školní budovy, kde kromě učeben vznikl prostor taky pro
šatny, sociální zařízení a bezbariérový přístup
v podobě schodišťové rampy a výtahu.
Realizací tohoto projektu město vyřešilo navýšení kapacity školy o 50 žáků a město jej financovalo z dotace Ministerstva financí. Ke konci
října město ještě musí předložit dokumentaci
k závěrečnému vyhodnocení projektu.
(zdroj: www.dobris.cz)

Dobřichovice se dočkají opravy páteřní silnice
V době uzávěrky tohoto čísla začala oprava krajské silnice spojující Dobřichovice a Všenory. Nový
asfaltový povrch dostanou první
dva úseky.
Tyršova ulice je hojně využívaná spojnice
s dálnicí a neobejdou se bez ní ani děti z okolních obcí navštěvující dobřichovické školy.
Městu se podařilo vyjednat s odborem dopravy Městského úřadu Černošice, že se oprava
rozdělí do 3 etap bez nutnosti úplné uzavírky.
Během prvních dvou etap se jezdilo střídavě jedním pruhem a provoz řídily semafory.
Nový asfalt dostal úsek od všenorského wellnes centra k parkovišti u dobřichovického
nádraží. Oproti původnímu plánu se oprava navazujícího úseku silnice až k odbočce
u přejezdu k ulici Všenorská uskuteční až
v příštím roce.
Pouze během třetí etapy (oprava od dobřichovického mostu k přejezdu na ulici Všenor-
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Po opravě silnice na Všenory
budou Dobřichovice usilovat
o opravu Pražské silnice mezi
Řevnicemi a Černošicemi.
ská) bude nutná úplná uzavírka, a město ji
proto plánuje na dobu letních prázdnin, kdy
děti do škol nejezdí.
Silnice je v majetku Kraje a město vyjednalo
její opravu se Správou a údržbou silnic. Od
poslední opravy v roce 2004 se na ní tvořily výtluky a obec její opravu dlouhodobě urgovala

v návaznosti na to provedl několik oprav, které
ale byly pouze lokální. Nyní konečně dojede
k celkové rekonstrukci komunikace. Dobřichovice také dlouhodobě požadují opravu
povrchu páteřní silnice Pražská v celém úseku
katastru Dobřichovic.
mh

téma

Vjezdu do města dominuje nová stavba

N

a místě bývalého městského kina se vyloupla nová stavba. Původní budovu, která byla v havarijním stavu, radnice
prodala investorovi s podmínkou, že na místě postaví dům s prostory pro nové byty, obchody a služby.
O tom, s jakým záměrem do toho šel, informuje Zdena Benešová z partnerské, mníšecké pobočky realitní kanceláře.

Martina Hrdličková

Co vedlo investora k záměru
stavět na tomto místě?
Cílem bylo vytvořit projekt, který nabídne
Mníšku reprezentativní budovu, která bude
fungovat, kterou budou obyvatelé využívat
a která se stane jednou z nových dominant
Mníšku. V současnosti se stavba polyfunkčního domu s výtahem Pasáž Pražská v centru
Mníku pod Brdy blíží ke kolaudaci.

Jaké prostory budova nabízí?
V přízemí vzniká nová lékárna, komerční prostor naproti ní ještě čeká na své využití, mohla by to být prodejna, například farmářských
produktů, nebo jiný komerční prostor. Celé
další patro je věnováno lékařským ordinacím,
první prostory už jsou rezervované a zbývající ještě na své budoucí nájemce čekají. Další

Jak to vidí město
očima starosty
Petra Digrina
Původní kino bylo pro město
velmi ztrátové a nemělo peníze ani na provoz a údržbu,
potřebovalo investice v řádech
desítek miliónů. Zprvu na jeho místě město chtělo
postavit kulturně společenský dům, nakonec od
toho ustoupilo a rozhodlo se, že dům prodá na vázaný investiční záměr.
Pro město bylo klíčové, aby v rámci té polyfunkční
stavy byla lékárna a aby bylo vyřešené parkování
a zatáčku, která díky zakulacenému rohu stavby
bude méně ostrá a přehlednější.
Je také dohoda s Krajským úřadem, že krajská
Správa a údržba silnic ve své režii opraví větší, než
původně zamýšlený úsek silnice, a to od hasičárny
až zhruba ke kadeřnictví v Pražské ulici.

dvě poschodí pak nabízejí kancelářské plochy
a byty. Ty se podařilo pronajmout v rekordním
čase jednoho týdne. Před domem připravujeme parkoviště pro klienty, aby nové centrum
nabídlo komfortní zázemí pro lékaře i podnikatele se vším všudy. Všechny prostory jsou
určeny k dlouhodobému pronájmu, nikoliv
k prodeji.

Neuvažoval investor o tom, že
postaví zase kino?
Vzhledem k tomu, že v současné době převládá trend multikin, se takový záměr jeví jako
nerentabilní. Nicméně sympatické je, že investorovi nejde jen o prostý výnos z budovy.
Protože pak by komerční prostory koncipoval
jinak – například jako showroom, čistě bytový
projekt a podobně. Pro investora, zastoupeného Michalem Vančurou, který s rodinou v lokalitě také žije, bylo klíčové, aby za sebou nechal
budovu, která žije, kterou lidé denodenně využívají a bude pro Mníšek přínosem.

Měnil se během času nějak
původní záměr?

Původně byly v plánu obchody a kanceláře. Ty
nahradil koncept moderních lékařských ordinací, které by měly fungovat jak pro Mníšek,
tak pro okolní spádové obce. Protože služby
pro občany je to, co v Mníšku nejvíce chybí. Ve
městě je v současné době akutní nedostatek
některých specializací, například dětské lékařky jsou dlouhodobě přetížené a nové dětské
pacienty již vůbec nepřijímají. Senioři musí za
lékaři dlouho a složitě cestovat. To by se mohlo
brzy změnit.

Co ještě lidem stavba přinese?

Reprezentativní budovu v centru města, která
jim bude sloužit . Díky zaměření na nové lékaře by měla přinést zvýšení občanské vybavenosti a zdravotnického zázemí. V objektu bude
současně nová moderní lékárna a odběrová
laboratoř, která by měla navázat spolupráci
i se stávajícími lékaři v Mníšku a zefektivnit tak
jejich práci a servis pro klienty.

Anketa občanů
Marie, 33 let

Katka, 35 let

Tomáš, 22 let

Mně by se tam líbila nějaká kvalitní
drogerie. I když to tady na malém
městě asi není jednoduché udržet.
Lékaře zatím naštěstí já ani moje rodina nepotřebujeme, a tak je máme
stále v Praze, kde jsme dříve bydleli.

Přivítala bych obchod se zdravou
výživou, i když mám dojem, že
už tady i byly, ale zkrachovaly, že
neměly obrat. Asi by bylo dobré,
kdyby tu byl moderněji vybavený
zubař.

Obchod s kvalitním, značkovým
oblečením a s kvalitními potravinami. Z lékařů by tu mohl být ortoped
nebo chirurg.

Dana, 44 let
Z doktorů bych tu ráda viděla ortopeda a z obchodů nějaké pořádné
elektro. To tady není a starší lidé,
kteří nejsou tak mobilní, by to určitě
ocenili.

Josef, 65 let
Pořádná drogerie a parfumerie, aby
tam byla. A přivítal bych i ordinaci
očního lékaře, nejbližší je totiž na
Zbraslavi.

Jana, 63
Bylo by dobré, kdyby tam byla obuv,
lékárna a ortoped, ten je tu jen jeden.

Martina, 33 let
Slyšela jsem, že nově přistěhovaní
rodiče mají problém se přihlásit
k dětské lékařce, tak asi pediatr by
byl třeba. Stejně tak zubař. Líbily by
se mi tam značkové prodejny s dětským zbožím a třeba i rychlé občerstvení s dětským koutkem.

Alena, 40 let
Vzhledem k tomu, že už rok
a půl sháním pro malou dcerku
dětského doktora, bych tam uvítala ordinaci pediatra, a myslím, že
by se tu snesla i ordinace internisty.
A z obchodů by se mi tam libil obchůdek se zdravou výživou, to mi
tady chybí.

Jan, 76 let
Elektro by tam mohlo být. Teď je
nejbližší v Praze nebo na Dobříši.
A z doktorů plicní anebo rehabilitační.
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rozhovor

„Během několika let
dojde ke generačnímu
zlomu a v blízké
budoucnosti se
dostupnost dětských
neurologů zhorší.“

Jan Hadač: Spánek a sny mají
očistnou funkci

P

rimář dětské neurologie pražské Thomayerovy nemocnice žije už deset let v Mníšku.
Doma, a také na Skalce, má místa, kde je opravdu rád. I když je jako znalec lidského
mozku příznivcem racionálních vysvětlení, přiznává, že čím je starší, víc si všímá i věcí,
nad kterými mnohdy zůstává rozum stát.

Martina Hrdličková

Chirurgické obory ho prý nelákaly, a tak po
absolvování fakulty dětského lékařství pošilhával nejdříve po dětské psychiatrii a nakonec atestoval z pediatrie a dětské neurologie.
Práce s dětskými pacienty ho baví a s nadsázkou poznamenal, že ho z ní jednou budou
muset odnést nohama napřed. Je autorem
nebo spoluautorem řady knih z oboru dětské neurologie, zaměřuje se hlavně na problematiku dětské epilepsie. Na první otázku,
jestli lidská duše sídlí v mozku, s úsměvem
odpověděl, že jestli ji někdo nenajde někde
jinde, tak ano. Jako neurolog se zabývá i fyzickými projevy toho, když duše onemocní.
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Psychosomatika, jako jedno odvětví medicíny učí, že zrod řady nemocí je v hlavě. Co
tomu říkáte?
Ta vazba je obousměrná. Pokud se necítíte
duševně dobře, může na to vaše tělo reagovat nepříznivě. A opačně, tělesný neduh vám
na duševní pohodě nepřidá. To, že duševní
a tělesné pochody jsou vzájemně propojené,
věděli už starověcí lékaři. V současném uspěchaném a mediálně propojeném světě, který
nás zahrnuje obrovským množstvím převážně
negativních informací, jsou lidé vystaveni velkému stresu. Nepovídáme si, nediskutujeme,
neřešíme konflikty z očí do očí, komunikujeme

raději prostřednictvím sociálních sítí. Lidé jsou
dnešní civilizací přestimulovaní a současně
zranitelnější. Řada stesků či nemocí tedy skutečně pochází, obrazně řečeno, z duše. Může
jít třeba o chronické bolesti hlavy, únavu, zažívací potíže, pocity dušnosti, oběhové nedostatečnost či panické ataky.
Co je vlastně spouštěčem epilepsie a proč se
častěji objevuje v dětství?
Epilepsie není jedna nemoc. Má spoustu příčin, které se navenek projevují epileptickými záchvaty. A ty mohou mít různé podoby.
Způsobuje je buď nadměrná dráždivost nebo
naopak nedostatečný útlum některých skupin

rozhovor

Řídit se instinktem
či intuicí
nemusí být chyba

Pokrok v medicíně
otevírá
Pandořinu skříňku

nervových buněk v mozku. K takové nerovnováze dochází třeba u poúrazových stavů, po
zánětech, při nádorech, změnách na cévách,
u dětí i v rámci vrozené vývojové vady mozku nebo na základě určité genetické vlohy.
Z věkového hlediska tak má výskyt epilepsie
dva vrcholy – jeden v dětství a druhý ve stáří.

Zvláštní kapitolu tvoří rodiče, kteří nastudují
naprosto neadekvátní informace na internetu a pak přicházejí k vyšetření s již hotovou
diagnózou a vynucují si často i drahá nebo
zatěžující vyšetření podle vlastní úvahy. Vzácná není situace, kdy rozvedení nebo rozvádějící se rodiče dítě a jeho nemoc využívají jako
zbraň proti sobě. Extrémní jsou případy dětí
v rodině týraných, které se k nám dostávají
s nitrolebním krvácením, četnými zlomeninami a někdy nevratným poškozením zdraví.
Několikrát jsem se setkal s trochu bizarní vzácnou psychickou poruchou označovanou jako
Münchausenův syndrom u osoby blízké, kdy
některý z rodičů, většinou matka, si vymýšlí
neexistující zdravotní problémy u svého dítěte
a vystavuje je nejrůznějším i bolestivým nebo
rizikovým vyšetřením.

Někteří psi prý umějí rozpoznat přicházející
epileptický záchvat. Setkal jste se s tím?
Určité epileptické záchvaty přicházejí během
zlomku vteřiny, bez varování, jiné se rozvíjejí postupně, třeba s počáteční změnou
chování, výrazu, pocením, bušením srdce
a podobně.
A právě tyto počáteční příznaky, pro okolí
nemocného třeba nepozorovatelné, dokáží
vnímavá zvířata vycítit a cíleně vycvičení psi
rozpoznat a upozornit na ně okolí.
Teprve docela nedávno naši zákonodárci legalizovali marihuanu pro léčebné účely. Funguje i na epilepsii?
Marihuana obsahuje tak zvané kanabinoidy.
Dva nejvýznamnější se označují zkratkami
THC a CBD. Zatímco ten první má výrazný
účinek na psychiku, u druhého tento efekt
chybí, ale zato se ukazuje, že příznivě působí
u některých onemocnění. A preparát s vysokým obsahem CBD ve Spojených státech už
regulační úřady schválily k léčbě některých
forem epilepsie, respektive k zmírnění epilepsie vzdorující jakékoliv léčbě. Nevýhodou CBD
je jeho schopnost ovlivňovat metabolismus
jiných léků a má řadu nežádoucí účinků. Marihuana samotná se k léčbě epilepsie určitě nehodí, může ji dokonce i zhoršit. U nás dostupné preparáty mají většinou tak nízký obsah
CBD, že by bylo nutné je užívat po lahvičkách.
K samoléčbě bez konzultace se specialistou je
rozhodně nedoporučuji.
Jsou lidé, kteří tvrdí, že mají sny, které předvídají, co se stane. Jak se na to jako znalec
lidského mozku díváte?
Člověk neustále přijímá ze svého okolí obrovské množství informací. Mozek kromě toho,
že uchová ty důležité nebo opakované vjemy,
ukládá do paměti, aniž si to uvědomujeme,
i věci zdánlivě podružné. Pro fixaci paměťových stop má velký význam spánek. Spánek
má očistnou funkci – probírá se našimi prožitky a třídí je tak, aby to podstatné zůstalo
v paměti po ruce, a to nedůležité se buď potlačilo anebo uložilo „stranou“, do podvědomí.
Věštecké sny nebo předtuchy tak podle mého
názoru vycházejí z nevědomé části paměti.
Spojíme si v nich do zřetelného obrazu drobné a zdánlivě nevýznamné střípky, do té doby
uložené kdesi ve „spodním šuplíku“ nevědomé
paměti. Nemyslím, že bychom třeba v nerozhodné situaci měli čekat na věštecký sen, ale
řídit se instinktem či intuicí nemusí být chyba.
Sám si v poslední době stále častěji všímám
zdánlivě náhodného souběhu podobných
událostí, který je popsaný jako fenomén synchronicity (příčinně nevysvětlitelné setkání dvou

MUDr. Jan Hadač, PhD.

Dětský neurolog, primář Oddělení dětské
neurologie Thomayerovy nemocnice
v Praze. Je autorem knih z oboru dětské
neurologie, epileptologie
a elektroencefalografie. Práce je pro něj
koníčkem, rád odpočívá doma s dobrou
knížkou v ruce. S manželkou a dvěma
dětmi žije v Mníšku, kousek pod Skalkou.
Má smysl pro humor. Na otázku, co za
nástroje drží v ruce na titulní fotografii,
odpověděl:
A/ Pacienti mají nejenom svobodnou volbu
lékaře, ale také nástrojů, které tento
lékař k vyšetření použije. Toto je jedna
z možností
B/ Symbolické srovnání dětské a dospělé
neurologie.
C/ Praktická ukázka, jakou mají doktoři
fyzicky náročnou práci.
D) Je správně - velké kladivo je taková
legrácka – jde o zvětšený model
neurologického kladívka vyrobený kdysi
v Poldi Kladno.
nebo více událostí v čase, pozn. red.). Jde o těžko
racionálně vysvětlitelný prožitek, který někdo
považuje za pouhý náhodný jev, jiní se pro něj
snaží najít vysvětlení ve fyzice či hlubinné psychologii.
Máte ze své lékařské praxe případ, nad kterým vám zůstal takzvaně rozum stát?
Takových okamžiků není právě málo. V poslední době se často setkáváme se závažným
opožděním duševního i motorického vývoje
u dětí matek veganek, které si neuvědomují, že
v jejich stravě bez masa, vajec a mléčných výrobků chybí důležitý vitamin B12, který lidské
tělo neumí samo vyrobit. Pokud tyto maminky
vyznávají „alternativní styl života“ a enormně
dlouho své dítě kojí, to pak dlouhodobě trpí
nedostatkem této pro vývoj nesmírně důležité
látky, protože v jejich mateřském mléce chybí.

V poslední době se mluví o tom, že narůstá
počet dětí s ADHD. Je to opravdu tak?
Docela ano. Je to patrně i tím, že takzvané neurovývojové poruchy, kam ADHD patří, stejně
jako třeba autismus nebo lehká mozková dysfunkce, se dnes lépe diagnostikují. Statistiky
opravdu ukazují, že počet poruch pozornosti
a specifických poruch učení u dětí přibývá.
Důvodů je ale více. Část je bezpochyby geneticky podložená, ale navíc se k tomu přidávají
i různé vnější vlivy – změna dětského životního stylu s ochuzením pohybových aktivit,
stoupající důraz rodiny či školy na výkonnost
a úspěch, a nakonec i přenos napětí ze společnosti do rodiny.
Jak vidíte budoucnost dětské neurologie?
Věkový průměr pediatrů a dětských neurologů
je neúnosně vysoký. Během několika let dojde
ke generačnímu zlomu a v blízké budoucnosti se dostupnost dětských neurologů zhorší.
Dokážeme více nemocí diagnostikovat nežli
léčit. Začínají se ale objevovat léky na dříve
neléčitelná či vzácná onemocnění, metabolického nebo degenerativního charakteru.
Tyto nové preparáty jsou například schopné
upravit nebo obejít narušenou genetickou informaci v DNA. V dětské neurologii je to třeba
případ léčby spinální svalové atrofie, na kterou
umírají děti v časném věku v důsledku selhání
svalového aparátu. Jenže tyto látky jsou a budou mimořádně drahé, náklady na jednoho
pacienta se mohou pohybovat v miliónech
korun ročně. A podobných léků bude přibývat i na jiné nemoci. Vezměte si, jaký je dnes
problém s dostupností biologické léčby třeba
u onkologických pacientů. A léky, které mám
na mysli, budou cenově na ještě vyšší úrovni.
Jsem zvědavý, jak si s tím náš zdravotní systém
poradí, kdo bude rozhodovat o tom, kterému
pacientovi pojišťovny léčbu uhradí. Peníze
v systému a jejich rozdělování jsou politickou
záležitostí a politici, bohužel, rozhodují většinou v horizontu jednoho volebního období
s tím, že ono to později nějak dopadne. Kdybychom se takovým způsobem rozhodovali
v medicíně, většina pacientů by zemřela. Technologický pokrok a výzkum v diagnostice
a léčbě otevírá další Pandořinu skříňku.
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škola

Škola začala a prvňáčci
svoji premiéru zvládli

Anketa prvňáčků
Na co se ve škole
nejvíc těšíš?
Eliška
Těším se na učení, a hlavně
abych se naučila číst knížky,
protože teď si je pouštím na
rádiu.

Anetka
Hodně se těším na učení,
ale ještě nevím, co mě bude
bavit nejvíc. A taky se těším,
že tady budu mít dvě kamarádky ze školky.
Třídy jsou prostorné
a dovolují menší počet
žáků než ve staré škole.

M

ezi zhruba sto deseti tisíci
dětmi, které minulý měsíc
po celé republice poprvé
usedly do školních lavic, byla i více
než stovka prvňáčků mníšecké
Základní školy Komenského 420.
Martina Hrdličková

Letošní mníšečtí prvňáčci to mají jinak než
jejich předchůdci. Učí se totiž mimo svoji
kmenovou školu. Ta totiž nárůst počtu dětí posledních let nedokáže pojmout a nový školní
Pavilon se kvůli průtahům začal stavět teprve
v srpnu.
První den nového školního roku žáky prvních
tříd a jejich rodiče přivítali zástupci školy, města i sponzorů ještě v tělocvičně staré školy.
Ředitelka školy Michaela Pažoutová na úvod
slavnostního stužkování prvňáčků zmínila, že
letošní rok, jubilejní pro celou republiku, je
mimořádně důležitý i pro mníšeckou školu.
„Věřím, že si ho tak spolu s námi budete připomínat a že příští rok se budete moci přesunout
z pronajatých tříd už do nové školní budovy,“
oslovila přítomné.
„Prosíme rodiče o trpělivost a držíme palce,
aby nestandardní situaci spolu s dětmi zvládli,“ navázal starosta Petr Digrin. Místostarostka
Daniela Páterová popřála dětem, aby se jim ve
škole líbilo. „Přeji vám, abyste si tu našli třeba
i nové kamarády, protože z vlastní zkušenosti
vím, že to může být třeba i na celý život.“

Ve třídě jako v pokojíčku
Druhý školní den začali prvňáčci za doprovodů svých učitelek jezdit autobusy, které město sjednalo, do pronajatých prostor v ÚVRu.
Už po půl osmé ráno druhý školní den stály
skupinky rodičů s dětmi na stanici autobusu
z boku základní školy Komenského 420. Krátce na to k nim zamířily učitelky s těmi, které
čas do příjezdu autobusu strávily v ranní družině. Zhruba pět minut před tři čtvrtě na osm
přijel první z dvojice linkových autobusů, jako
dříve přivezl ke škole žáky ze sousedních obcí
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Sofinka
a v rámci smluvní přepravy doveze prvňáčky
do detašované školy v Mníšecké ulici. Učitelky
pomohly dětem s jejich velkými školními batohy usadit se na sedačkách, ještě zamávat rodičům a v 7:45 autobus vyjel od školy směr ÚVR.
Tady ho navigoval pracovník bezpečnostní
služby až k prosklenému vchodu do budovy
s nápisem Základní škola. Pak už děti v doprovodu učitelek vystoupaly k šatnám a s jejich
pomocí zamířily do svých tříd, které je přivítaly
nejen netradičně uspořádanými školními lavicemi, ale i pohovkou a kobercem, který láká ke
hře na zemi, a také spousta barev a obrázků.
„Podmínky jsou srovnatelné se soukromými
školami. Po 30 žácích, které jsem běžně měla ve
třídě ve staré škole, je 17 žáků v mojí třídě příjemná změna, která umožní skoro individuální
přístup k výuce,“ pochvalovala si učitelka Jitka
Vočková. „Je to tu moc hezké, svoje místo jsem
našla tady podle toho dárečku se jménem,“
ukázala Nelinka z 1. C na svoji lavici a ostatní
spolužáci ve všech třídách to měli podobně.
„Venku je ošklivo, ale tady se mi hodně líbí,“ poznamenal Filip ze svého místa u okna v 1. A.

Řadu dětí napoprvé přivezli rodiče

Velkou část prvňáčků přivezli do neznámého
prostředí rodiče auty a doprovodili je až do
tříd. Situaci na parkovišti u ÚVRu řídili mníšečtí
městští strážníci a pomáhali jim najít vhodné
místo k zastavení. „My jsme zaparkovali až
u hlavní silnice, ale nevadí, příště už to bude
třeba lepší. Dnes vedla kolona aut skoro od
náměstí. Ale tady vevnitř je to opravdu krásné. Jen jsem se ptala paní učitelky, jestli bude
zajištěné, aby se děti nepokoušely otevírat
okna,“ popisovala maminka Monika.
Také Veronika přivezla svého prvňáčka autem.
„Zvládli jsme to sice na poslední chvíli, ale stihli jsme to. Líbí se nám tady, je to sice daleko
a nechodí do školy s bratry, ale je to tu hezké.“
Nové prostory udělaly dojem i na maminku
Marcelu. „Jeli jsme autem a bylo všechno bez
problémů, zítra už dítě pojede autobusem.
Třídy jsou opravdu krásné. Přiznám se, že jsem
z toho měla nejdřív strach, ale teď jsem fakt
nadšená.“

Těším se nejvíc na výtvarku,
protože ráda kreslím. A taky
na kamarádky.

Saša
Těším se na malování a psaní a taky na čtení a dál už
nevím.

David
Těším se na všechno a nejvíc na tělocvik.

Kryštůfek
Těším se na úkoly. A taky se
těším na psaní. Bude super,
že se naučím psát.

Tomášek
Těším se hodně. Nejvíc na
matematiku, protože rád
počítám.

Míša
Těším se hlavně na kamarády a kamarádky ze školky.

škola / mazlíčci

Koumáci se připravují na strašidelný svátek veterinář radí

Prevence nebo léčba?

Pravidelné každoroční preventivní zdravotní prohlídky jsou nedílnou součástí péče
o zdraví vašeho čtyřnohého kamaráda.

Děti se chystají
na Halloween.

Dětská skupina Koumáci, sídlící
v areálu UVR, je alternativní formou péče
o děti od 1 roku do 6 let.
Učí se hrou i vlastním prožitkem
a podnětů mají opravdu hodně.
Tak například tento měsíc budou
mít Halloween. Přijďte se pobavit s námi!
Libuše
Beránková
odpovědná za DS

Halloween v dětské skupině vypukne 31. října
od 10 hodin. Užijeme si spoustu zábavy, vydlabeme dýně, ochutnáme řadu dobrot a vy
můžete být u toho. Halloweenský program zapadá do koncepce naší dětské skupiny, který
zahrnuje jak prostor pro volnou hru, tak řízenou činnost, při které se děti vždy naučí něco

nového. Její součástí je i pohybová aktivita, výtvarná nebo hudební činnost. Během pobytu
venku pomáhají děti pečovat o naši zahrádku.
Prostřednictvím společných zážitků, her a tvoření, podporujeme v dětech touhu objevovat
okolní svět a porozumět mu.
Program výuky je srovnatelný s mateřskou
školou, velký rozdíl je ovšem v rodinnějším
přístupu a individuální péči o děti. Ve skupině
se o 12 dětí starají minimálně 2 pečovatelky.
Malé Koumáky vedou v duchu kréda „Nejlépe
se člověk učí tím, co sám prožije“ k sebepoznávání, vzájemnému respektu, ochotě pomáhat,
samostatnosti i odpovědnosti, a to i v rámci
různých aktivit a kroužků.
Více informací se dozvíte na www.dskoumaci.cz.
Těšíme se na Vás!!!

Redakční omluva:
V minulém čísle došlo nedopatřením
k zařazení druhé fotografie dětské skupiny
k textu školky Neposedný tygřík. Oběma se
omlouváme.

Myšák rozjasnil začátek školního roku

Irena Luxová
veterinářka
Preventivní péče zahrnuje i pravidelné očkování. To se týká pouze psů, koček, králíků a fretek.
Ze zákona je povinné pouze očkování psů proti vzteklině, a to nejpozději do 6 měsíců věku.
Ostatní očkování nejsou povinná, ale chrání
proti nebezpečným infekčním chorobám.
U koček a fretek je vakcinace proti vzteklině
povinná v případě, že s nimi chcete vycestovat
do zahraničí.
Jeden rok může v přepočtu na „zvířecí léta"
znamenat i 5-10 let, a za tu dobu se opravdu
může hodně stát. Navíc se řada nemocí často
projeví až v pozdějším stádiu. Veterinář ale
může některé z nich odhalit již v zárodku.
U zvířat středního až staršího věku jsou pravidelné kontroly ještě důležitější. Na základě
důkladného vyšetření vám můžeme doporučit
provedení některých dalších vyšetření, jako je
vyšetření krve, rentgen nebo ultrazvuk, a umíme poradit, jak vylepšit kvalitu jejich života.
Nezapomeňte, že nalezením a včasnou léčbou
případných problémů, můžete zajistit vašemu
čtyřnohému kamarádovi delší a spokojenější
život

Mickey Mouse před základní školou? První
školní den, který je důležitý pro všechny
děti, se to opravdu stalo.
Lucie Ruterlová
ředitelka mateřské
pohybové školičky
Neposedný tygřík
Některé děti šly poprvé do školy, někoho
mrzelo, že už prázdniny skončily a některé
nejmenší děti se podívají do školky. Proto se
mateřská pohybová školka Neposedný tygřík
rozhodla, že tenhle den si musejí všichni užít.
U tygříků je právě pohádková postava myšáka
Miceyho velmi oblíbená, takže když ráno přišly
děti do školky, čekalo na ně velké překvapení.
Po pár minutách se nechali všichni strhnout
tancem a rozpoutalo se pořádné dovádění.
Nechyběly balónky a tygříci měli úsměv od
ucha k uchu.

Mickey si udělal procházku i k místní základní škole, aby starší děti pozval na odpolední
kroužky, které budou probíhat právě v Neposedném tygříkovi. Děti ocenily možnost si
s Mickeym plácnout, obejmout a udělat fotku.
Maminky byly nadšené, bylo to krásné zpestření deštivého dne a každý si přišel na své.

www.neposednytygrik.cz
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100 let republiky

Když nadešel ten slavný den, Mníšek se radoval

T

ento měsíc si připomeneme
100 let od vzniku Československé republiky. Jak se žilo
v městečku pod Skalkou během první
války a jak vítalo samostatný stát?
Během války veškeré národní uvědomění u nás
bylo potlačováno. Nejenom že bylo malicherně
zakazováno prodávati sirky s trikolórou a obrazem Komenského, nesměly se také vyvěšovati
prapory červeno-bílé a zpívati národní písně.
Škole bylo nařízeno starati se o to, aby dívky
vychovány byly v duchu rakouském, aby v přetvářce učily se tomu, co nenáviděly. Každý veřejný projev byl střežen, udavačů bylo hojně mezi
lidmi rozeseto. V té době byl tajně přivezen

z Prahy archiv České obce sokolské do Mníšku
a uchován byl u pana Josefa Minaříka, kde spočíval v klidu po celou dobu válečnou.

Naše občanstvo
čekalo na
samostatnost
trpělivě
Ceny potravin stouply deseti až stonásobně.
Z vyklizené Haliče k nám byli posláni polští Židé
a rok u nás zůstali. Ruští zajatci též k nám byli
posíláni, aby nahradili chybějící pracovní síly.

Ke konci války i v našem městečku řádila španělská chřipka. Ale přes veškeré útrapy, strádání
a starosti čekalo občanstvo na naši samostatnost trpělivě.
Když nadešel slavný 28. říjen 1918, prohlášení
samostatnosti a konce války, byla radost veliká.
Všechny domy byly ozdobeny prapory a byly
pořádány průvody. Záhy byla svolána schůze
obecního zastupitelstva, první schůze ve svobodné vlasti naší. Pan Řehtáček, jako 1 . radní,
přečetl telegram vydaný Národním výborem
z 28. 10. 1918, že tento výbor přejímá vládu
v novém československém státě.
mh
(S využitím Pamětní knihy Mníšku pod Brdy
od roku 1915)

A náměstím pochodoval průvod legionářů
Při příležitosti oslav 10 let života
v samostatné republice mníšečtí
občané zcela zaplnili prostranství
před bývalým zámeckým statkem.
Lidé tehdy sledovali slavnostní průvod
32 legionářů ve slavnostních krojích. Součástí
oslav bylo i odhalení kamenné mohyly na památku padlých v 1. světové válce, která tehdy
vyrostla díky iniciativě tehdy čerstvě založeného mníšeckého Okrašlovacího spolku.
Kámen, ze kterého je postavena, byl těžen
v lese u Kytína. Pan Želina, dědeček Jaroslava Brabce, dnešního místopředsedy spolku,
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vozil stavební materiál svým povozem z vlakového nádraží.
Každé z těch 45 jmen na pamětní desce na
mohyle je samostatným silným příběhem.
Tyto příběhy se začaly psát odvodem do války.
Bylo to právě v neděli na Skaleckou pouť 26.
července 1914, kdy radost a veselí vracející
se mládeže z pouti byly přerušeny temnými
údery obecního bubnu, který hlásil mobilizaci.
Den poté také svolal tehdejší starosta Antonín
Humhal obecní zastupitelstvo, aby o nařízeném odvodu mužů z obce informoval.
Již 28. července odjížděly vlaky odvedenců
nejprve na srbskou frontu a pak i na další, jak

se k válečnému konfliktu, který byl nejdříve
mezi Rakouskem a Srbskem, připojovaly další státy. Prvních odvedenců jenom z Mníšku bylo celkem 68. Ale stejné zprávy máme
také z ostatních obcí. Průběh byl všude stejný. Ženy, matky, dívky, děti a ostatní členové
rodiny doprovázely své muže, chotě, syny
k vlakům, ozýval se nářek, sten a pláč. Brzy přijížděli ranění, vyprávěli o hrůzách a útrapách
války, povídalo se šeptem o věcech, za které
stát dával oprátku. První padl na srbském bojišti 8. srpna 1914 člen Sokola Josef Kohák.
mh
(s využitím materiálu Roberta Izáka)

Spolky

Jako kdyby
nám přála
sama Antonie
Cebeová

T

u neděli 26. srpna
po dlouhých a úmorných
vedrech srpnových dní
konečně ochlazení a déšť. A v neděli
modré nebe a příjemných 18 stupňů.
Po 90 letech jsme stáli u kamenné
mohyly jako kdysi paní Tonička.
Robert Izák
Okrašlovací spolek
Ve dvě hodiny po poledni se parčíkem u mohyly rozezněly housle a klavír v tónech skladby „Z českých luhů a hájů“ interpretek Miriam
Magdaleny Hanikové a Johanny Hanikové
a přivítání přítomných se ujal místopředseda
Okrašlovacího spolku Jaroslav Brabec.
Mezitím předsedkyně Jana Landerová položila
věnec k mohyle na paměť padlých ve světové
válce. Stalo se tak u příležitosti 90 let od postavení památníku.

Předsedkyně spolku
Jana Landerová
s místopředsedy
Robertem Izákem (vlevo)
a Jaroslavem Brabcem
při slavnostním setkání
k výročí republiky.
Mohyla v horní části náměstí tehdy vyrostla
z iniciativy skupiny lidí, kteří se kolem Antonie
Cebeové sdružili do Okrašlovacího spolku. Po
devadesáti letech jsme si na stejném místě
připomněli i nadcházející 100. výročí založení
českého státu, který přes všechny bouře vydržel dodnes.
Spolu s námi u toho byl i zástupce generace
potomků Šámalů, MUDr. Jiří Šámal s chotí
z Kladna, vnuk ruského legionáře Kolínského, pan Kolínský, vnučky legionáře Šocha,
paní Alena Zrůstová a Olivie Mannertová,
také mnozí pamětníci – manželé Buchtovi,

pan Havlíček a mnoho dalších. Z USA nám velmi pěknou zdravici zaslal John E. Cebe.
Po slavnostním uložení pouzdra s artefakty
současnosti do vnitřku mohyly ocenil starosta
města Petr Digrin připomínku minulosti a popřál Okrašlovacímu spolku a všem, kteří se na
slavnosti podíleli, mnoho zdaru a vytrvalosti
do dalších let.
Na zdar dalším generacím si pak účastníci
připili sklenkou sektu, Petr Dušek zachytil vše
svým zkušeným okem fotografa a na závěr hudební duo zanotovalo státní hymnu.

Šikula dává prostor i tvůrčím ženským setkáním

Workshopy byly určené
ženám a nabídly jim
i poodhalení tajů
aromaterapie.

Spolek Brdský šikula má sice svůj
název v mužském rodě, ale nabízí
i aktivity ryze ženského druhu.
Anna Čišková
Spolek Brdský šikula
Na letních workshopech spolku se setkaly tři
generace žen a dívek, aby si povídaly o malování a zdobení se hennou, která patří mezi tra-

dice arabské a indické kultury. A nezůstalo jen
u teorie – nakonec si zdobení a malování na
sobě vyzkoušely. A nejen to: do tajů aromaterapie je nechala nahlédnout Petra Zedníčková
z Relaxačního studia Masáže pod Skalkou.
Dovolujeme si čtenářky pozvat na další společné setkání žen a dívek, na kterém si tentokrát vyrobíme domácí kosmetiku a budeme
se také věnovat muzikoterapii, kterou nás provede Dominika Budilová. Akce se uskuteční

v sobotu, dne 3. 11. v 15 hodin, v prvním patře
Městského kulturního střediska.
Společně si vyrobíme a domů odnesete koupelovou sůl s růží a kadidlem, parfém pro ženu
svůdnou a vzdálenou, regenerační olejíček
s měsíčkem na nehty, masážní kostku s levandulí a voňavé mýdlo, dle vlastního návrhu. Kapacita míst je omezena a rezervace proto nutná na
brdskysikula@seznam.cz
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knihovnaz

Městská knihovna se zapojila
do televizního programu
Věděli jste, že Skauti, před 100 lety
v nově vznikající republice, pomáhali roznášet důležité a tajné poštovní zásilky? Mníšecká knihovna
se stala kontaktním místem Skautské pošty.
Tereza
Bauerová
knihovnice

Skauti měli přístup na všechna důležitá místa. Zásilky doručovali pěšky, na kole, tramvají nebo na motocyklech. Dávali na ně modré
a červené známky a opatřovali je razítkem
a podpisem kurýra.
A víte, kdo to byl Josef Rösler – Ořovský nebo
Karel Kramář? To všechno a ještě mnohem víc
se dozvíte v novém pořadu „Skautská pošta“.
Vysílá ho Česká televize na programu ČT Déčko a i naše knihovna se do tohoto projektu zapojila a stala se kontaktním místem Skautské
pošty. Co a jak se bude dít, sledujte na ČT Déčko každé úterý v 16:10.
Moc těšíme na všechny kurýry Skautské pošty.

Městská knihovna

Mníšek pod Brdy

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
OSTROV SMRTI
Jan Cimický
Detektivní román,
jehož vyřešení se
nachází až v daleké
Polynésii.
KAM ČERT
NEMŮŽE…NASTRČÍ
MANŽELA
Alena Jakoubková
Zuzaně je
devatenáct a myslí
si, že manželství je
vstupenkou do ráje.
Po pár letech to
ovšem vypadá jinak.
NA KANADSKÉM
SEVERU
Leoš Šimánek
Vyprávění českého
cestovatele,
světoobčana
a dobrodruha
o ročním pobytu
v divoké kanadské
přírodě u jezera Clark.
AUSTRÁLIE – ZEMĚ
KONTRASTŮ
Leoš Šimánek
Autobiografické
vyprávění
o čtyřměsíčním
cestování po Austrálii
za přírodními krásami
a zajímavostmi.
REBELKA
Jana Pronská
Romance s odvážnou
hrdinkou v hlavní roli,
zasazená do kulis
středověkých Uher.
POUSTEVNÍK
Jorn Lier Horst
Další díl ze série
detektivek s postavou
komisaře Wistinga.
Tentokrát půjde
společně s novinářkou
Linou, svou dcerou,
po stopě záhadného
Poutníka, který krade
identitu osamělých
lidí. První obětí je
Wistingův soused,
vzápětí se najde další
tělo.

Poděkování knihovnicím
Ráda bych chtěla poděkovat knihovnicím Městské knihovny v Mníšku pod Brdy Tereze Bauerové
a Nikole Bláhové za obětavou práci ve stísněných
prostorách knihovny. Město dlouhodobě postrádá knihovnu s čítárnou odpovídající 21. století,
která by sloužila jako moderní komunitní centrum s knihovnickými a informačními funkcemi,
například propagaci regionální historie, literatury, podpory kulturního dědictví, propagaci kul-
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turních programů se vztahem k místu, pořádání
a poskytnutí prostoru pro děti, rodiny i seniory.
Místní, i občané z okolních obcí, jejichž počet se
neustále zvětšuje, by to jistě přivítali. Dosud jsem
nezachytila ve volebních programech v Mníšku,
mimo jednoho, žádné předpokládané konkrétní
aktivity v tomto směru, což je velká chyba.
MUDr. Sylva Říhová

ZBOŽŇUJU
NAVŽDYCKY
Lindsey Kelková
Kniha z romantické
série o britské
novinářce Angele
Clarkové, která
nakonec našla
úžasného manžela
i skvělou kariéru
v New Yorku.

AUTISMUS
A CHARDONNAY
Martin Selner
Vtipně a s humorem
zachycuje autistické
výroky, historky ze
stacionáře i svoje
pocity. Protože jak
tvrdí: „Autismus je
sexy – tedy pokud
ho zrovna nemáte.“
Krátké texty z knihy
i další příspěvky
z autorovy blogové
tvorby je možné si
přečíst na internetu.

KNIHY PRO DĚTI
TO DÁME DĚDO!
Miroslav Adamec
Příběhy, kterými
vynalézavý děda
(ne)vychovává svého
zvídavého vnoučka.
Pro mladší děti.
SMÍCHULA ČARUJE
Lenka Rožnovská
Všichni ho mají rádi.
A jak by taky ne, vždyť
Smíchula umí svým
čarováním vyřešit
každý problém.
KOUZELNÁ TŘÍDA
V MUZEU
Zuzana Pospíšilová
Když žáci kouzelné
třídy dostanou
za odměnu
prázdninovou
vstupenku do muzea,
netuší, že je to
vstupenka do míst,
kam se jen tak někdo
nedostane. Vítejte
v muzeu, bude se
čarovat a cestovat!.
OCHRÁNCI DRAKŮ
James Russell
První díl napínavé
dračí fantasy
o životě dvou bratří
na opuštěném ostrově.
ZLOČIN SLEČNÁM
NESLUŠÍ
Robin Stevens
Detektivka pro
mladé dámy ve stylu
Agathy Christie! Daisy
Wellsová a Hazel
Wongová se rozhodly
založit supertajný
detektivní klub. Chybí
jim však záhady,
které by mohly řešit.
Pak ale Hazel najde
v tělocvičně mrtvou
učitelku, a než na
místo dorazí i Daisy,
tělo je pryč.

ze zámku

Podzimní zábavné
prohlídky
Na říjnový státní svátek a podzimní
prázdniny zámek opět nabídne speciální prohlídky, při kterých se o něm
něco dozvíte a ještě se pobavíte.

Výstava k výročí republiky
ukáže dobové předměty

V

neděli 28. října bude na
zámku při příležitosti stého
výročí vzniku Československa
otevřena výstava o činnosti vojska
a četnictva za doby první republiky
i v době Mnichovské krize. Bude k vidění
v jihozápadní zámecké věži.
Marie
Charvátová
SZ Mníšek pod Brdy

Děti bude provázet pohádková postava a čeká
je třeba zábavné vyprávění o zámeckých pověstech. Jak to bylo s čertem, který může za to,
že má zámek jenom tři věže, a kde ho potkáme
dneska? Kdo si půjčuje ze zámku fajfky? Proč
k nám přilétá anděl?
Dospělí se mohou zúčastnit prohlídky představující šlechtickou rodinu Vratislavů z Mitrovic, která na Mníšku vybudovala renesanční
zámek a zažila tady třicetiletou válku. Prohlídka plná historických zajímavostí je doplněná
úryvky z autentického dobového cestopisu,
kvízovými otázkami i početní hádankou.
Aktuální program a nabídku prohlídek nezapomeňte sledovat na webových stránkách
zámku.
(www.zamek-mnisek.cz)

předmětů zaujme určitě i plynová maska,
která možná mnohým připomene jejich školní docházku a branná cvičení, ale pochází
z doby mobilizace. Uvidíme také předměty
denní potřeby, které i vojáci používali. Třeba
zhuštěné mýdlo zvané Mydlík nebo pouzdra
na cigarety.
Na stěně budou rozvěšené zajímavé mapky
zachycující rozsah opevnění na linii takzvané
Pražské čáry, která vedla právě i okolím Mníšku. Z oken věže uvidí návštěvníci přesným
směrem tam, kde se takzvané řopíky i jiné
typy opevnění budovaly.

Výstava připomene období mezi světovými válkami, kdy na zámku žili jeho poslední
majitelé Kastové. Aby návštěvník výstavku
zhlédl, musí vystoupat po dřevěném točitém schodišti až na půdu zámku. Expozice je
umístěná v prostoru jihozápadní věže, odkud
je pěkný výhled po nejbližším okolí Mníšku.
Mezi exponáty si budeme moci prohlédnout například helmu příslušníka hasičského sboru, čepici nádražáka nebo kompletní
uniformu generála četnictva. Z vystavených

Mikulášská

Foto: Anna Čelouchová

Plynová maska

pozvánka do zámku

Uniforma prvorepublikového generála četnictva

Už v tomto čísle Zpravodaje bychom chtěli
rodičům a jejich dětem slíbit, že i letos přijde
do zámku Mikuláš. V neděli 2. prosince
se znovu otevře nebe i peklo, kde se sejdou
andělé i čerti, děti i Mikuláš.
Děti jistě tuší, že Mikuláš a čerti o nich vědí
úplně všechno, a tak je pomalu na čase přestat
zlobit a snažit se, aby v Knize hříchů o nich
bylo co nejvíce pochval. A kdyby ne, určitě
neuškodí připravit si pro Mikuláše pěknou
písničku, říkanku nebo vánoční koledu. A pak
už stačí jen těšit se na nadílku!
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Kultura v Mníšku

Jak se Mníšek loučil s prázdninami
Sobota 8. září byla ve městě plná her a zábavy. Probíhal totiž první ročník akce s názvem Loučení s létem.
Šlo o komponovaný pořad, při kterém se nenudili dospělí ani děti.

Celým odpolednem provázel kouzelník Martin Kellman spolu s kulturní
referentkou Janou Duškovou, která program pro město zorganizovala.
„Improvizovaně jsme na místě vymýšleli také soutěže o dárkové poukázky do zábavního parku Mirákulum a na Přívoz Kazín, na talentový
workshop, a taky soutěže o drobné dárky a hračky,“ řekla Jana Dušková. „Ráda bych poděkovala dobrovolným hasičům ze Stříbrné Lhoty
za technickou pomoc a kastelánce státního zámku, Janě Digrinové,
za zapůjčení pódia,“ uvedla kulturní referentka.
Karlovarské divadlo D3 dětem předvedlo svoje představení Čučudejské pohádky jako zábavnou variaci na notoricky známé pohádkové
příběhy.

TEPfactor, česká varianta pevnosti Boyard, přivezl svoji road show,
kde si děti mohly vysoutěžit poukázky do tohoto sportovně zábavního
centra.

Martin Kellman měl během odpoledne několik krásných kouzelnických
vstupů a děti také žasly, jaká zvířátka dokáže vymodelovat z nafukovacích balónků.

Stáj Hanky Kotoučové nabídla projížďky na koních a děti je krmily
připravenou mrkví a jablíčky.

Program zpestřila pohybová vystoupení dětí ze spolku Bios Fit.

Nádhernou bublinovou šou připravil bublinář Václav.

Tečku za odpolednem vytvořila folková kapela Pražec.
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kultura v mníšku / z domečku

Jak jsme se v Domečku
rozloučili s létem?

Diváci si zazpívali
s Hradišťanem & Jiřím Pavlicou
Jana
Dušková
kulturní referentka

Tereza Středová
Domov pro seniory Pod Skalkou
Stalo se již tradicí, že se v Domečku na začátku září loučíme s létem.
A ani letos tomu nebylo jinak. Všichni jsme uvítali, že jsme se po velmi
parném létě mohli potkat a popovídat si. Sešli jsme se v pondělí 10. září
v parku za Domovem, počasí nám přálo, bylo pravé „Babí léto“. Zahrála
nám skvělá kapela Bartet. Naše kolegyně přivezla poníky, které si uživatelé mohli hladit. Nakonec se k nám připojily i děti z okolí a na ponících
jezdily. Celé setkání jsme zakončili opečenými buřty.

Pro školu v Mníšku pod Brdy, z.s.
uvádí

Nikolaj Vasiljevič Gogol: Bláznovy zápisky

Soubor, který přesahuje hranice stylů, uzavřel letošní Mníšecké kulturní
léto po pěti letech, na den přesně. A že šlo o důstojný závěrečný koncert, jste se mohli přesvědčit v sobotu 15. září. Před zaplněnou zahradou státního zámku zazněly téměř tři desítky písní, mezi kterými nechyběla „Modlitba za vodu“. Neopomnělo se také na 100. výročí republiky
a za sborového doprovodu diváků zazněla i nejoblíbenější píseň našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka „Ach synku, synku“. Hradišťan&Jiří
Pavlica si od publika vysloužili nakonec potlesk vestoje a diváci si odnesli krásný pocit z nevšední tečky za letošním Mníšeckým kulturním
létem.

KONCERT NA KŘIŠŤÁLOVÉ MÍSY
meditační koncert plný zvuků a vibrací, které dokážete
využít k léčení traumat a zranění vaší duše i těla
v podání muzikoterapeuta Ing. Michala Kindla

3.11.2018 od 9.30 hod.

Stacionář Domova pro seniory v Mníšku pod Brdy
Vstupné na místě: 200,- Kč
Hraje: Jan Přeučil

Scénář a režie: Jaroslav Gillar

Při koncertu můžete sedět (židle jsou na místě) či ležet (s sebou je nutné vzít vlastní
podložku na ležení), vhodné je pohodlné oblečení… aktuální informace naleznete na:
www.lecenikindl.cz/akce

Sobota 13. 10. 2018 od 19.00 hod
v prostorách kláštera na Skalce

Doprava pěšky po své linii nebo busem – zdarma:
– odjezd z náměstí F.X.Svobody v 18.15 hod. a
- od Domova pro seniory v cca 18.20 hod.
Návrat po představení po stejné trase.
Předprodej: kavárna a cukrárna Malý Mnich a bistro PatinaHouse od 7.9. do 11.10.
Rezervaci lze provést i prostřednictvím e-mailu: porad.deti@gmail.com
***************************************************************************************************************************

Jan Přeučil a Nikolaj Vasiljevič Gogol – dva Mistři na jednom jevišti. Oba jsou mistry slova a dokonalého
vykreslení postav a postaviček nejrůznějších charakterů.
Oba se opět potkávají po padesáti letech, kdy Jan Přeučil poprvé exceloval v této dramatické komedii, která
diváky všech generací nejen oslovuje, ale i fascinuje svým pojetím spojení slova, hudby a osudu.
Hra založená na zápiscích z Gogolova života dává Janu Přeučilovi možnost fantasticky ztvárnit příběhy lidiček
směšných až k pláči a politováníhodných k popukání, zobrazit ostré kontury charakterů, vykreslit romantismus
obrácený v žert, než se i v parodii prosadí nepřízeň osudů řízená často démony a běsy…
Nezapomenutelné představení, ve kterém opět po půl století jedinečným způsobem exceluje mistr českého
slova Jan Přeučil.

Hra na křišťálové mísy je nový fenomén v oblasti muzikoterapie. Napomáhá hluboké
harmonizaci člověka na úrovni energetické, duševní a fyzické rovnováhy.
Jste srdečně zváni užít si chvíle klidu a pohody a uskutečnit několik kroků k vaší vnitřní
harmonii a zdraví…

Těšíme se na setkání… Michal Kindl a Hana Inderková
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Šance pro zdravotně postižené: změňte si život

N

ezisková organizace Revenium spojená s mníšečačkou Hanou Potměšilovou (velký rozhovor
s ní jste si mohli přečíst v červnovém čísle) rozjíždí nový projekt Šlápněte s námi do pedálů.
Ve spolupráci s časopisem Reportér hledají ty, kteří by chtěli od základů změnit svůj život.
soukromých zaměstnavatelů, které umožní obtížnou životní situaci nejen překonat,
ale zároveň vyřešit tak, aby se nikdo z rodiny
nemusel takzvaně obětovat,“ uvádí Potměšilová.

„Hledáme ideálně rodinu, jejíž členy trápí nemoc nebo postižení, a která chce od základu
změnit život. Zjistit, že nemoc či postižení
nemusí být nutně stopkou pro skloubení rodinného a profesního života,“ říká předsedkyně představenstva spolku Revenium Hana
Potměšilová. Nabídka platí pro rodiny, kde
je alespoň jeden z rodičů zdravotně postižený, případně kde rodiče mají postižené dítě
a kvůli péči o něj nemůže minimálně jeden
z nich chodit do zaměstnání.

Díky projektu Šlápněte s námi do pedálu
chtějí Reportér a Revenium společně s partnery pomoci vybrané rodině či jednotlivci
nastartovat život tak, aby mu nemoc či postižení nebránily v dobrém osobním i profesním
životě. „Zároveň však chceme během dvanácti dílů projektu vytvořit živý manuál pro
všechny, kteří mají pocit, že je právě nemoc či
postižení řadí mezi občany druhé kategorie,
kteří na řadu životních snů museli rezignovat,“ uvádí Potměšilová.

Reportér a Revenium během roku pomohou
dospělým členům najít si dobrou práci na
otevřeném trhu práce, dobrou a chápající
školu pro děti či kvalitní bydlení upravené
podle potřeb (vzhledem k typu postižení).
„Podmínkou však je, aby rodina byla ochotna
se kvůli změně životního stylu třeba i přestěhovat, vzdělávat se, pracovat na sobě a také
o svém příběhu veřejně mluvit, a to po celou
dobu trvání projektu a minimálně půl roku
po jeho skončení,“ vysvětluje Potměšilová.
Podle ní se řada rodin, v nichž jeden člen těžce onemocní, nebo přijde k úrazu, dostane
do bludného kruhu: získá pocit, že jedinou
možností je vzdát se kariérních i životních
snů. „Přitom existuje celá řada možností, které
nabízí jak tuzemský sociální systém, tak řada

Aby se nikdo z rodiny
nemusel
takzvaně obětovat
Hana Potměšilová

„Jsme přesvědčeni, že velké zkušenosti zakladatelů Revenia v oblasti práce se zdravotně
postiženými a zlepšováním jejich životních
vyhlídek dávají velkou šanci na to, aby náš
společný projekt dokázal skutečně pomoci
a zároveň fungoval jako vzor pro ostatní v podobné životní situaci,“ doplňuje šéfredaktor
magazínu Reportér Robert Čásenský.
Pokud se chcete o účasti v projektu dozvědět
více, kontaktujte nás, prosím, na petra.horakova@revenium.cz
mh

Charitativní kalendář s motivy Skalky je na světě
Kalendář z fotografií osobností z řad
herců, zpěváků, sportovců či televizních moderátorů, které vznikly na
Skalce, bude mít křest a je na prodej. Pomoci nevyléčitelně nemocným
amyotrofickou laterární sklerózou můžete i vy.
Fotky známých osobností totiž vytvoří kalendář a prostředky z jeho prodeje poputují právě
na tyto pacienty.
Kalendář ALSA 2019 koupíte třeba v Kavárně
Malý Mnich nebo také v Řevnicích v Modrém
Domečku na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.
A v neposlední řadě i na https://www.eshop.
zsalsa.cz/.
Pomoci můžete i zakoupením vstupenky na
koncert SpolecneProtiBEZMOCI, který se koná
25.10. v Pražské Křižovatce, jehož výtěžek putuje na péči o pacienty s ALS. Vystoupí na něm
Michal Hrůza, Daniela Písařovicová, Thom Artway, Matěj Ruppert, Ondřej Brzobohatý, Barbora Poláková, David Kraus, Tonya Graves a.j.
Přijde i Taťjana Medvecká, Patricie Solaříková,
Linda Bartošová a další.
Součástí koncertu bude křest kalendáře, pro
který se fotili na Skalce.
mh
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Kulturní přehled
Dobřichovic

Divadelní představení
komunity nacvičují
několik týdnů.

sobota 13. října od 14:00, nádvoří zámku
5. ročník Brdského festivalu svíčkové
omáčky – Memoriál Jenufa Šuchmy
sobota 13. října od 17:07,

Festival komunit byl už podvacáté

D

ivadla, sportovní klání i umělecká tvorba. To je festival
Kulturfest, setkání českých
i zahraničních terapeutických komunit.
Jde o jedinečný projekt, jehož cílem je
sdílet své zkušenosti, zprostředkovat silný zážitek a setkání lidí na cestě
k životu bez drog.
Martina Malinová
PR manažerka, Magdaléna o.p.s.

„Cílem letošního Kulturfestu bylo obohatit tradiční program a povzbudit umělce k tvorbě.
Chtěli jsme jim dát možnost prezentovat se,
vystoupit před publikem a podělit se o to, co
dovedou, co je baví,” přibližuje svůj záměr Pavel Hanzal, vedoucí TK Magdaléna.
Areál na Včelníku hostí každoročně stovky lidí.
Přijíždějí nejen všechny terapeutické komunity z České republiky, ale i zahraniční hosté.
Letos jimi byli členové polské komunity Monar. Letošní dvacátý Kulturfest začal v pátek

14. září, kdy se areál Magdalény proměnil ve
stanové městečko, bunkry v divadelní sál a galerii. O chod festivalu se společně starali klienti
a zaměstnanci Magdalény, s přípravami začali
několik týdnů předem.
Program probíhal od pátečního podvečera do
nedělního dopoledne a vedle kultury nabídl
také volebalový turnaj, jehož vítězkou se stejně jako loni stala terapeutická komunita Fides
z Bílé Vody. Sobotní večer patřil společnému
táboráku, kytarám a odpočinku. Letos program ozvláštnily také dvě komunitní kapely se
svými koncerty.
„Jsme rádi, že po dvaceti letech je Kulturfest
stále živým festivalem s rodinnou atmosférou. Zároveň jsme během dvaceti let vychytali
všechny nedostatky a dnes je Kulturfest opravdu velkým a dobře fungující festivalem,” pochvaluje si František Jírový, zástupce vedoucího Magdalény, o.p.s. Divadla nacvičují klienti
v rámci dramaterapie pod vedením odborníků
a odbornic, každý rok vznikne nové představení. Magdaléna připravuje vedle divadla na
Kulturfest také divadelní Pašijové hry.

Robinson Crusoe tak trochu jinak

N

etradiční pojetí slavného Robinsona Crusoa v podání Divadla
Víti Marčíka doslova fascinuje diváky nejen po celé republice, ale
i v zahraničí.

kostel sv. Martina a sv. Prokopa v Karlíku

Romantické ozvěny v melodramu

Duo Eco Eva a Pavla Franců
(housle, viola) s Gabrielou Filippi (recitace)

neděle 21. října od 15:00, sál Dr. Fürsta
Dětské divadélko ELF – Plaváček

pro děti od 3 let.

úterý 23. října od 19:30, zámek
Kytarista Štěpán Rak
ke stému výročí vzniku Československé
republiky

čtvrtek 25. října od 18:00, zámek
Skryté zločiny osmašedesátého

promítání filmu, ukázka knihy Ztracené archivy s komentářem a debata nad událostmi
osudového srpna 1968. Vystoupí režisérka
a scénáristka Šárka Horáková-Maixnerová,
a další

Program
KINO Řevnice
st 17. října

20:00 Toman
Dana Radová
vedoucí KS Koruna

Víťa Marčík
jako Robinson.

Představení (oneman show) na motivy stejnojmenného románu Daniela Defoa je určeno
dětem od desíti let, středoškolákům a všem
velkým malým, kteří jsou připraveni bojovat
po boku Víti Marčíka – Robinsona s bouří, domorodci, hladem a samotou.
Víťa Marčík je komediant, klaun a vypravěč
v pravém slova smyslu. S živelnou radostí hraje
a improvizuje známé příběhy. Dělá si legraci
sám ze sebe svým typickým humorem, komunikuje s diváky a říká o sobě, že je lhář co mluví pravdu a pro publikum je to v jeho podání
pravda pravdoucí. Marčíka nelze zaškatulkovat
ani do divadelního žánru, ani do věkových
skupin. Jde o zjevení z jižních Čech, jak ho
označila MF Dnes.

Kulturní středisko Koruna, Radotín
Pá 19. 10. Od 19.00 hodin

čt 18. října

19:00 Lékaři bez
hranic

pá 19. října

17:30 Yeti: Ledové
dobrodružství
20:00 Zrodila se
hvězda

so 20. října

13:45 Vilík: Rychle
a vesele
15:30 Čarodějovy
hodiny
17:30 Hovory s TGM
20:00 Ticho před
bouří

st 24. října

20:00 A dělo bylo
ještě žhavé...

pá 26. října

17:30 Toman
20:00 První člověk

so 27. října

13:45 Malá
čarodějnice
15:30 Když draka
bolí hlava
17:30 Johnny
English znovu
zasahuje
20:00 Zrodila se
hvězda

st 31. října

20:00 Hovory s TGM
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Fotbalisti se dočkali hřiště s umělým trávníkem

M

níšecký fotbalový klub
má novou plochu, kterou
lze navíc využívat celoročně.
Na hřišti s umělým trávníkem
můžeme nejen trénovat,
ale i odehrávat mistrovská
utkání mladších družstev.
Josef Petráň
předseda
FK Mníšek pod Brdy

Poslední srpnový den přinesl velkou událost nejen pro mníšecké fotbalisty: starosta Petr Digrin
provedl slavnostní výkop a tím slavnostně zahájil provoz na novém hřišti s umělým trávníkem.
Hřiště má rozměry 50x40 metrů, umělé osvětlení, oplocení a zastřešené střídačky a FK Mníšek a volnočasové aktivity dětí v něm získaly
důstojné prostředí pro tréninky i zápasy.

Malí fotbalisti se svými trenéry.
Věříme, že se mladší přípravka díky novému,
kvalitnímu tréninkovému zázemí vypracuje
jako mužstvo dorostu FK Mníšek a v budoucnu
naváže na jeho kvalitu a postoupí do krajské
I. A třídy, kde spolu s naším fotbalovým dorostem bojuje rovněž sousední Dobříš.
Nové hřiště s umělým trávníkem klubu umožní
ušetřit finance, protože odpadne nutnost pla-

tit pronájem na tréninky v zimě jak ve školní
tělocvičně, tak na plochách sousedních obcí,
jak tomu bylo až doposud.
Navíc bude možné konat jarní a podzimní
fotbalové turnaje. Děkujeme vedení města za
dlouhodobou podporu i za realizaci tohoto
nového hřiště.

Mníšečtí hokejisti zahájili krajskou soutěž.
Domovem se jim stala hala pražské Sparty

H

okejisté HT Mníšek pod Brdy
vyhráli Meziokresní přebor
a po postupu zahájili nadcházející
sezonu 2018/2019 ve skupině sever
Krajské soutěže.
Díky dobrým vztahům s HC Sparta Praha se
domácím stadionem Mníšečáků stala sportovní hala v Holešovicích, kde se zrodil nejeden
hokejový úspěch. První čtyři mužstva si zahrají
play-off, a to na dvě utkání, kdy při rovnosti
bodů se bude prodlužovat a poté případně
rozhodnou nájezdy.

První utkání hokejisti sehráli
s týmem Benátek nad Jizerou.
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Mníšek poměří síly s týmy HC Zlonice, SK Černošice B, SK Velc Žilina, SC Kolín B, HC Rakovník
B, HC Hvězda Kladno a HC Benátky nad Jizerou.
V prvním domácím utkání podlehli Mníšečtí kolínskému béčku 5:7. Další zápasy budou probíhat vždy o sobotách, a to až do 9. února 2019.
Přehled zápasů nové sezóny i tabulku výsledků
najdete na webu města www.mnisek.cz v menu
Sport a na Zprávách z Mníšku.
mh

sport

Mníšeckým Vlčákům se září blýskalo medailemi
Natálka Vlčková vlevo, Naty Pixová
vpravo na ramenou trenāra

Premiéra závodu
Mníšecký Wolfs Race
První ročník běžeckého závodu,
který pořádá SK Vlčáci,
se koná 27. 10. 2018 v Mníšku pod Brdy.
Závodit se bude ve všech kategoriích včetně štafet a hlavní závod zavítá ke kostelíčku
Skalka. Běžci se tak pokochají krásným výhledem na Mníšek pod Brdy.

Jirka Vlček j.r. zlatý

S

portovní klub SK Vlčáci má za sebou vydařené září. Jeho biker i běžkyně
získali na závodech v různých koutech republiky nejcennější kovy.

Jiří Vlček j.r. v cyklistickém závodě Brdmanův
pařez ze seriálu Brdman Adventure, který se
konal v sobotu na Dobříši, si na trati dlouhé
26 kilometrů dojel pro zlatou medaili. Byl to
jeho teprve druhý závod, a tak byl trenér Petr Vlček hodně spokojený. „Pochvala byla obrovská,
forma mu jde totiž obrovsky nahoru,“ ocenil ho.
O sto padesát kilometrů dál, v Boleticích u Lipna, tentýž den závodily v dětských kategoriích
Natálka Pixová a Natálka Vlčková, a to v posledním závodě seriálu Běhej lesy. Natálka Pixová si
na trati 500 metrů doběhla pro krásnou stříbrnou medaili a Natálka Vlčková pro zlato v běhu
na jeden kilometr. „Celých 900 metrů běžela na

druhém místě a v poslední stovce předvedla
svůj klasický sprint do cíle. Ukázala názorně, jak
se soupeřce nevyplatilo přivést si ji doslova na
zádech k cíli,“ chválí trenér.
Biker Jirka Vlček se za SK Vlčáci postavil i na start
závodu TransBrody ve Zvoli u Prahy a trenér byl
zvědavý, jestli potvrdí na 22 kilometrové trase
svoji formu z předchozího závodu.
„Vedl si od začátku skvěle a vypadalo to opět
na zlato. Ale v druhé polovině závodu sjel kvůli
problematicky značenému místu z tratě, musel
se vracet, a tak z toho byla nakonec medaile
bronzová,“ popisuje oddílový trenér.
mh

Závod má 12 dětských a 8 dospělých kategorií. Trasa hlavního běhu měří 5, 5 kilometru. Vede zčásti po asfaltu a pak po polních
a lesních cestách. Start je z Bažantnice, prezentace v areálu SDHC Mníšek pod Brdy.
Děti mladší než 6 let poběží 100 metrů, starší děti podle věku od 750 do 2 250 metrů.
Dětské kategorie jsou omezené počtem
150 závodníků. Proto neotálejte s registrací.
Štafety se poběží na 4x 750 metrů. Kategorie žen a mužů jsou rozděleny podle věku,
pořadatel vypsal i veteránskou kategorii
mužů nad 60 let a žen nad 55 let.
Prvních pět závodníků obdrží věcné ceny
a běžci na stupních vítězů dostanou diplomy, medaile a poháry. Vyhlášení vítězů proběhne na pódiu.
Více informací na www.SKVLCACI.cz

mh
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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

Celoroční provozní doba sběrného dvora
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota

zavřeno
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

a
a
a
a

14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00
14.00 – 17.00

Více informací získáte na tel.: 775 432 790, e-mailu: sbernydvur@mnisek.cz,nebo www.mnisek.cz
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NABÍDKA ADVENTNÍCH VĚNCŮ,
DEKORACÍ, VÁNOČNÍCH DOPLŇKŮ A DÁRKŮ

OTEVÍRACÍ DOBA
PRODEJNÍ GALERIE
Pátek 19. 10.
9-17 hodin
Sobota 20. 10.
9-12 hodin
Pátek 26. 10
9-17 hodin
Sobota 27. 10.
9-12 hodin
Pátek
2. 11.
9-17 hodin
Sobota 3. 11.
9-12 hodin
Pátek
9. 11.
9-17 hodin
Sobota 10. 11.
9-12 hodin
Pátek 16. 11.
9-17 hodin
Sobota 17. 11.
9-12 hodin
Od 21. 11. do 2. 12. vždy středa až neděle 9-17 hodin
Pátek
Sobota
2. adventní neděle

7. 12.
8. 12.
9. 12.

9-17 hodin
9-17 hodin
9-12 hodin

Pátek 14. 12.
Sobota 15. 12.

9-17 hodin
9-17 hodin

3. adventní neděle 16. 12.

9-17 hodin

Pondělí 17. 12.
9-17 hodin
Úterý
18. 12.
9-17 hodin
Středa 19. 12.
9-17 hodin
Čtvrtek 20. 12.
9-17 hodin
Pátek 21. 12.
9-17 hodin
Sobota 22. 12.
9-17 hodin
4. adventní neděle 23. 12. 9-12 hodin
Štědrý den 24. 12. 9-12 hodin
ART DECO Ateliér Zuzana, Pražská 13, Mníšek pod Brdy
tel.: 602 461 699, e-mail: artdeco-zuzana@volny.cz, www.art-artdeco.cz
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VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV SLAPY NAD VLTAVOU

Nabízí volná pracovní místa na pozice
FYZIOTERAPEUT / ERGOTERAPEUT

VŠEOBECNÁ SESTRA / NUTRIČNÍ TERAPEUT
MASÉR / SANITÁŘ / LABORANT
NABÍZÍME: práci s vysokou odbornou úrovní a dlouholetou tradicí v oblasti
rehabilitace; podpora odborného růstu a dalšího vzdělávání; platové ohodnocení dle
vzdělání a délky praxe; možnost práce s robotickými přístroji; možnost výhodného
ubytování pro zaměstnance; 5 týdnů dovolené; příspěvek na stravování; závodní
stravování v rámci vlastního stravovacího zařízení; bezplatné využití sportovního
areálu; možnost využití podnikové rekreace a další benefity.
POŽADUJEME: odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle
zákona č. 96/2004Sb.; spolehlivost, morální a občanská bezúhonnost, schopnost
týmové spolupráce, vhodné i pro absolventy bez praxe
Termín nástupu: ihned
Bližší informace:
na personálním oddělení – anna.matejckova@vlrz.cz nebo na tel. č.: 727 899 392

y teď může
n
n
e
p
e
š
a
n
enny!
Být i vašpeřippojte se k nám.
pokladní/prodavač

od

21 200 Kč do 23 700 Kč
zástupce vedoucího

od

28 000 Kč do 30 000 Kč

V PENNY se spolu vždycky domluvíme,
aby podmínky vyhovovaly i vám.
Nabízíme například tyto nadstandardní
zaměstnanecké výhody:

penny

Mníšek pod Brdy

• 5 týdnů dovolené
• Stravenky v hodnotě 80 Kč
• Penzijní připojištění
• Benefitní cafeterie

KontaKtujte nás:
na emailu nabor@penny.cz nebo
na tel.: 601 087 974 • www.penny.cz

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
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Přijměte pozvání
do KAVÁRNY A CUKRÁRNY CAFÉ S GRÁCIÍ,
kde Vám nabízíme denně čerstvé
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ŠIROKÝ VÝBĚR CHLEBÍČKŮ
KOLÁČE A ZÁVINY
FRESH SALÁTY
TORTILY
BAGETY
MLÉČNÉ KOKTEJLY
DOMÁCÍ OVOCNÉ LIMONÁDY
OVOCNÉ A ZELENINOVÉ SMOOTHIE
KOPEČKOVÁ ZMRZLINA, ZMRZLINOVÉ POHÁRY
DORTOVÉ ZÁKUSKY (přijímáme objednávky celých dortů)
a spoustu dalších dobrot

Na své si také přijdou milovníci dobré kávy.
Vše Vám rádi připravíme s sebou.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Adresa: Náměstí F. X. Svobody 6, Mníšek pod Brdy (pěší zóna)
Telefon: 777 925 887 l Email: cafesgracii@gmail.com l www.cafesgracii.cz

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV SLAPY NAD VLTAVOU

Nabízí volná pracovní místa na pozice

KUCHAŘ/KA a PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
NABÍZÍME: zázemí stabilní české společnosti; odpovídající platové
ohodnocení; příjemné pracovní prostředí; příspěvek na penzijní připojištění;
5 týdnů dovolené; závodní stravování v rámci vlastního stravovacího zařízení;
možnost výhodného zaměstnaneckého ubytování; možnost využití podnikové
rekreace pro zaměstnance; systém kvalitního odborného zaškolení.
POŽADUJEME: Spolehlivost; morální a občanská bezúhonnost; schopnost
týmové spolupráce; vhodné i pro absolventy bez praxe.
Elektrikář - osvědčení o způsobilosti podle § 6 vyhl. 50/1978 Sb.
Kuchař – nevyučené zaučíme

Termín nástupu: ihned
Bližší informace:
na personálním oddělení – anna.matejckova@vlrz.cz nebo na tel. č.: 727 899 392
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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

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz
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Výživové poradenství
NOVĚ OTEVŘENO
Změňte svůj životní styl pomocí komplexního
programu Cambridge Weight Plan.
Naučíme vás dosáhnout optimální váhy
a udržet si ji.
Objednávejte se na telefonu:

+420 721 767 398
Poradenské centrum Cambridge Weight Plan
Malé náměstí 136, Mníšek pod Brdy
Při předložení tohoto inzerátu získáte úvodní konzultaci
ZDARMA

inzerce

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:
Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici
Lipence, Praha 5, přijme na pozici:

REFERENT NÁKUPU
CHLAZENÝCH POTRAVIN
plný nebo zkrácený úvazek

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)

l Zastupování u soudů, l Ověřování podpisů
úřadů
lA
 dvokátní úschovy
l Vymáhání pohledávek
a veškeré právní služby
l Smlouvy
ve všech oblastech práva
l Rozvody
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).

jednosměnný provoz pondělí-pátek
plný nebo zkrácený úvazek

SKLADNÍK

jednosměnný provoz pondělí-pátek
všechny pozice mají 1x za 3 týdny
sobotní směnu 6:30 - 13:00

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

Prodej slepiček

Hopptiservis

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky
Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159 –195,- Kč/ ks.
Prodej: Mníšek p. Brdy – aut. garáže u firmy M. Uher

24. října 2018 – 16.20 hod.
5. listopadu 2018 – 10.00 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace: Pá 9.00 – 16.00 hod. tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Autoservis pro Váš vůz
Diagnostika, Mechanické práce
Pneuservis, Příprava na STK
Důkladná kontrola před delší cestou
KDE?
Pražská 98, Mníšek pod Brdy (u Penny marketu)
Pondělí – Pátek 8.00 – 17.00
František Hoppej tel.: 606 260 280
dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf
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MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
C

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ
MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI
M
Y

CM

Petra Zedníčková

www.masaze-pod-skalkou.webnode.cz
telefon: 317 070 054
mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

MY

CY

CMY

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

PŘEDSEDA SVJ Řešení na míru pro Vaše společenství včetně účetnictví
727 866 605 | petrmenzel@menzel.io | www.svj.menzel.io

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!

Koupím byt v Mníšku pod Brdy, cca 50 m 2
Rychlé jednání. Tel., SMS: 774922134

Nabízím zdarma výkopovou zeminu (cca 20 tater), ideální na srovnání
terénu. Zajistím dopravu po Mníšku a blízkém okolí – zdarma.
Tel.: 776 883 222
Hledám k pronájmu byt 50-60 m2 v Mníšku pod Brdy, dlouhodobě.
Děkuji za nabídky. Nejsem RK. tel.770 131330

KADEŘNICE Zuzana Bartáková, Nová 824 Tel.: 739 733 104 KADEŘNICE

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE. SBĚRATEL. TEL. 732 170 454
30

Kompletní finanční poradenství zdarma
Tomanová Zdena, tel. 774055992
tomanovadena@seznam.cz

inzerce

PASÁŽ PRAŽSKÁ
k pronájmu
o
t
a
j
a
n
o
r
•nové byty 100% p
•komerční prostory
•ordinace

Kolaudace již na podzim 2018.

Zdeňka Benešová
728 961 519
zdenka.benesova@general-reality.cz
www.general-reality.cz

Zpravodaj rijen18-2.indd 1
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• kola horská
• trekingová
• silniční
• dětská
• elektrokola
• koloběžky

Kvalitní servis
perfektní předprodejní
příprava kol
ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
(říjen až únor)

po-pá 8-18
so 8-18

www.kola-sport.cz

L
O
K
Y
SLEV
!
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O
K
O
TR
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E
L
E
A
info@kola-sport.cz | tel.257 721 313 | Komenského 92, Řevnice
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E: info@bikepuzzle.cz
T: +420 776 176 173
www.facebook.com/bikepuzzle.cz
Po, Út, St, Pá 10:00–18:30, Čt 10:00–19:30 a So 9:00–13:00

PARKOVÁNÍ PŘÍMO U OBJEKTU

MNÍŠEK POD BRDY • Pražská 1594 • nový komerční objekt u Benziny

POSEZÓNNÍ SLEVY

CYKLO OBLEČENÍ
A DOPLŇKY

KOLA * OBLEČENÍ
CYKLISTICKÁ OBUV

DĚTSKÁ
CYKLISTIKA

SERVIS

„CYKLISTŮM PRO RADOST ...“

JÍZDNÍ KOLA
ELEKTROKOLA

