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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
28. října si tradičně připomeneme vznik samostatné-
ho Československa, prvního českého (a slovenského) 
státu v moderních dějinách Evropy. Přestože dnes již  
Československo neexistuje, jeho politický, společenský 
i kulturní význam žije dál v jeho nástupkyni – České 
republice. Ta je pro nás zárukou domova, sídlem ma-
teřského jazyka i zdrojem národní identity právě díky 
vizionářskému úsilí T.G. Masaryka, Karla Kramáře, Ed-
varda Beneše a dalších, kteří se o vznik samostatného 
státu před 101 lety zasloužili. Díky nim jsme nezůstali 
pouhou národnostní menšinou v německy mluvícím 
teritoriu. Disponujeme dnes vlastním územím, rozho-
dujeme sami o sobě, můžeme mluvit svým jazykem  
a máme komu fandit v mezinárodních sportovních 
utkáních. V dnešním světě přitom taková privilegia ne-
jsou ani zdaleka samozřejmostí pro každého, mnoho 
národů o ně stále bojuje. Zároveň však z vlastní his-
torické zkušenosti s nacismem či komunismem víme, 
jak snadno se dají národní hodnoty zneužít i znehod-
notit. Být hrdým Čechem či Češkou proto není vůbec 
jednoduché, vyžaduje to totiž dostatečnou dávku úcty  
k předkům a tradicím, neboť je nutné mít co bránit a na 
co navazovat, a zároveň schopnost nebrat se příliš váž-
ně a občas se umět sám sobě zasmát. Přeji nám všem, 
aby se nám to dařilo nejen v den české státnosti.

Na závěr bych Vás ráda pozvala na dvě významné akce, 
které se také uskuteční v průběhu října. Na konci září 
převzalo město od dodavatele stavby školního Pavilo-
nu přilehlé parkoviště a navazující chodníky, přístup 
do školy proto bude od října opět možný i z ulice Jana 
Šťastného. V sobotu 19. října proběhne v Pavilonu od 
13-18 hodin Den otevřených dveří a ve středu 23. října 
bude od 17:30 v kulturním sále Pavilonu představena 
studie nového Mníšeckého centra včetně nového měst-
ského úřadu.

S přáním krásných podzimních dnů
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Potřeba tohoto projednání vyplynula z toho, 
že některé připomínky a námitky z minulého 
veřejného projednání (v květnu 2019) vedly 
k tzv. podstatným úpravám návrhu (což jsou 
i jakékoli změny ve vymezení nebo způsobu 
využití ploch), a tyto úpravy bylo nutné znovu 
zveřejnit a veřejně projednat s další možností 
podávání připomínek a námitek, avšak pouze 
v rozsahu provedených úprav.

Ještě před tímto hlavním jednáním, tj. na  
17. hodinu, bylo svoláno veřejné projedná-
ní změn územních plánů zón (ekonomické  
a průmyslové, Na Šibenci, Pod Skalkou) a regu-
lačního plánu V Lipkách. Změny těchto starých  
a dosud platných dokumentací spočívají  
v návrhu na jejich úplné zrušení. Pro všechny 
tyto dokumentace platí, že již nevyhovují sou-
časným požadavkům ani skutečnému stavu 
v území a zčásti by byly v rozporu s novým 
územním plánem. Stavební regulaci předmět-
ných území dostatečně zajistí po svém schvá-
lení nový územní plán. Tohoto projednání se 
nezúčastnil nikdo z řad veřejnosti ani dotče-
ných orgánů a k návrhu na zrušení dokumen-
tací se dosud ani nikdo nevyjádřil odmítavě. 
Proto bude možné předložit návrh na toto zru-
šení zastupitelstvu města současně s návrhem 
na vydání (schválení) nového územního plánu.

Na veřejné projednání přišlo  
18 občanů
Za město se obou jednání zúčastnila paní sta-
rostka a určená zastupitelka pro územní plán 
paní Magdalena Davis. Za zpracovatele územ-
ního plánu se zúčastnil a výklad provedl archi-
tekt Milan Salaba. Na některé konkrétní dotazy 
později odpovídala také jeho kolegyně archi-
tektka Helena Stejskalová, která se rovněž po-
dílela na zpracování návrhu územního plánu. 
Výklad k procesním otázkám provedl architekt 
Zdeněk Kindl, který je externí kvalifikovanou 
osobou pořizovatele, tj. městského úřadu. 
Hlavního Jednání o úpravách návrhu územ-
ního plánu se zúčastnilo (podle prezenční lis-
tiny) 18 občanů, tedy již podstatně méně než 
při květnovém projednání, kde bylo přítomno 
přes 60 občanů. Účelem veřejného projedná-
ní podle zákona není přijímat jakékoli závěry 
a rozhodnutí, ale doplnit veřejnosti informace 
o zveřejněném návrhu tak, aby se v něm do-

Nový územní plán by mohl být schválen do konce roku

Ing. arch. Zdeněk Kindl

V e středu 11. září 
2019 od 17:30 hodin 
se v prostorách 

městského kulturního střediska 
uskutečnilo další (v pořadí 
již druhé) opakované veřejné 
projednání návrhu nového 
územního plánu. 

kázala orientovat a podle potřeby formulovat 
svá přání pomocí písemných připomínek nebo 
námitek podávaných na adresu městského 
úřadu v zákonem stanovené lhůtě, tj. od zve-
řejnění upraveného návrhu dokumentace (od 
9. srpna) a ještě 7 dní po veřejném projednání 
(do 18. září).

Po provedených výkladech vyzvala paní sta-
rostka přítomné k diskusi. Nejprve byly po-
kládány dotazy týkající se většího okruhu 
dotčených osob. Mezi nimi byly diskutovány 
zejména podmínky a technické možnosti do-
pravního napojení navrhované obytné loka-
lity v Rymani, která je zastavitelná již podle 
současně platného územního plánu. Návrh 
nového ÚP zde respektuje platná územní roz-
hodnutí, současně však vkládá podmínku vy-
tvoření dostatečně široké připojovací komuni-
kace až po stávající kapacitní silnice. Dále byly 
mimo jiné diskutovány vhodné lokality pro 
umístění rozhledny navrhované (variantně) na 
třech místech mimo brdský hřeben, možnosti 
vedení cyklotrasy směrem do Kytína, průchod-
nost území pro divokou zvěř a naopak ochrana 
pozemků před ní apod. Další dotazy se týkaly 
konkrétních zájmů jednotlivých vlastníků ne-
movitostí. Veřejné projednání skončilo kolem 
20. hodiny. 

Rozhodnout by mohlo  
prosincové zastupitelstvo
Pokud by z výsledků této fáze projednání 
vznikla potřeba dalších podstatných úprav, 
bude nutné veřejné projednání znovu v roz-
sahu nových úprav zopakovat. Tento scé-
nář je však už méně pravděpodobný, a tak 
je reálné, že po vyhodnocení současné fáze 
projednání bude návrh dokumentace upra-
ven pouze v nepodstatných detailech, které 
nové projednání nevyžadují. Návrh vyhod-
nocení všech připomínek a námitek musí 
být ještě rozeslán dotčeným orgánům, které  
k tomuto návrhu mohou uplatnit svá stano-
viska. Pokud ze strany těchto orgánů bude vše  
v pořádku, pak bude konečně možné předlo-
žit návrh vyhodnocení připomínek a námitek  

i návrh celého územního plánu zastupitelstvu 
města ke schválení (vydání formou opatření 
obecné povahy). Je tedy naděje, že se podaří 
nový územní plán schválit ještě na posledním 
letošním (prosincovém) veřejném jednání za-
stupitelstva města. Počátkem roku 2020 by 
pak územní plán mohl nabýt účinnosti, čímž 
automaticky ztratí účinnost starý dosud plat-
ný územní plán sídelního útvaru, včetně všech 
jeho následných změn. O jeho nedostatcích, 
mezi něž patří i nejednoznačnost obsahu  
v řadě lokalit, dotčených následnými změna-
mi, jsme psali již v červnovém čísle Zpravoda-
je. Nový územní plán vytvoří jasná pravidla pro 
vlastníky nemovitostí, pro investory i pro úřa-
dy, které budou jednotlivé záměry na stavební 
činnost a využití území posuzovat.  

Nový územní plán, kromě splnění formál-
ních nároků, se bude od dosud platné-
ho územního plánu sídelního útvaru lišit 
zejména větším důrazem na zastoupení  
a ochranu ploch krajinné a sídelní zeleně, 
vymezením ploch pro doplnění občanské-
ho vybavení komunálního (nekomerčního) 
typu včetně sportu a rekreace, reálným 
návrhem řešení dopravních problémů,  
 naopak vyšší regulací a plošným omeze-
ním zastavitelných ploch pro bydlení a pro 
průmyslovou výrobu. Územní plán velmi 
podrobně a zodpovědně řeší využití a mož-
nosti dostaveb v plochách individuální re-
kreace (chatové osady), včetně stanovení 
podmínek pro eventuální přestavbu (trans-
formaci) chat na rodinné domy. Pro zvláště 
významné nebo složité plochy předepisuje 
povinnost předchozího pořízení podrob-
nějšího regulačního plánu nebo územní 
studie.

Územní plán nebrání dosavadnímu využívání 
pozemků a staveb, pouze v poměrně ojedi-
nělých případech tzv. veřejně prospěšných 
staveb a opatření, vyznačených na zvláštním 
výkresu a seznamu, a za předpokladu dalšího 
řízení v konkrétní věci je možné vlastnická prá-
va k pozemkům a stavbám omezit nebo zrušit.

Změna územního plánu se týká i lokality Na Šibenci
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•  Souhlasila s provedením 
vícepráce na stavbě pavi-
lonu ZŠ Komenského 420 
v Mníšku pod Brdy, která 
spočívá v přípravě rozvodů 
a následné instalaci čipova-
cího systému.•  Vzala na vědomí přeruše-
ní provozu školní družiny 
při ZŠ Komenského 886 od  
8. 7. do 23. 8. 2019 a zajiště-
ní provozu školní družiny ve 
dnech 1. 7. – 4. 7. 2019 a ve 
dnech 26. 8. – 30. 8. 2019.•  Povolila na základě  
§ 23 odst. 4 a 5 zákona  
č. 561/2004 Sb. výjimku  
z počtu žáků ve třídě, a to 
navýšení nejvyššího počtu 
žáků ve třídách školy maxi-
málně o 4 žáky ve třídě, sku-
pině či oddělení a rovněž 
možnost vyučovat menší 
počet žáků, a to maximálně 
o 4 žáky ve třídě či skupině 
podle potřeb školy Základní 
škola Mníšek pod Brdy, Ko-
menského 886.•  Souhlasila s podáním žá-
dosti o podporu v rámci 
Operačního programu Ži-
votní prostředí 2014-2020 
na akci: „Generální oprava 
střešního pláště, generál-
ní oprava fasád objektu 
vč. zateplení fasád hasič-
ské zbrojnice SDH Mníšek 
pod Brdy ul. Pražská 601, 
Mníšek pod Brdy“. Vybrala 
společnost CERTIGO, s.r.o. 
jako dodavatele zpracování  
a podání žádosti.•  Pověřila Komisi pro kultu-
ru, aby do 30. 9. 2019 před-
ložila RM návrhy vhodného 
prostoru (i provizorního) 
pro výstavu prvních expo-
nátů budoucího mníšecké-
ho muzea.•  Podmínila v zájmu trans-
parentnosti a předcházení 
případnému střetu zájmů 
členství v Komisi pro územ-
ní plánování limitem maxi-
mální plochy pozemků ve 
vlastnictví člena (fyzické  
i právnické osoby) Komi-
se v k. ú. Mníšek pod Brdy, 
Rymaně a Stříbrná Lhota,  
a to na 4 000 m2. Členem ko-
mise nemůže být též osoba 
podnikající v oboru realit.•  Pověřila OSMI jednáním  
s dotčenými vlastníky a or-

rada města č. 23 – 24/2019

KRáTcE Z JEDNáNí RADy MĚSTA 
gány o umístění sochy Máří 
Magdaleny na kraji lesní-
ho pozemku č. parc. 150/1  
v kat. území Stříbrná Lhota, 
a nebo v areálu Skalka.•  Odvolala člena Povodňo-
vé komise pana Miroslava 
Slabihoudka a na jeho mís-
to jmenovala pana Josefa 
Dvořáka.•  Jmenovala komisi pro škol-
ství a vzdělávání ve složení: 
Radko Sáblík – předseda, 
členové: Daniela Páterová,  
Marie Šretrová, Michaela 
Pažoutová, Marcela Kráko-
rová, Petra Černá, Hana Cí-
sařová.•  Pověřila Komisi pro životní 
prostředí zpracováním ma-
pových podkladů s vyzna-
čením četnosti a typu seče, 
a to do konce letošního 
roku.•  Uložila OSMI vypracovat 
pasport obecních studní do 
31. 10. 2019.•  Nesouhlasila s poskytnu-
tím příspěvku na bydlení 
pro pedagoga ZŠ z důvodu 
nedostatku finančních pro-
středků.•  Poskytla záštitu akci Olym-
pijský běh dne 19. 6. 2019 
pod podmínkou, že pořa-
datelé zajistí bezpečnost 
účastníků a trasu upraví tak, 
aby neomezila dopravu na 
hlavních silničních tazích.•  Vzala na vědomí Oznáme-
ní o konání sousedského 
setkání pod názvem 10th 
STREET PARTY, které se 
bude konat 29. 6. 2019 od 
17 hodin Na Madlenkách.•  Vzala na vědomí Oznáme-
ní o konání Pouťové zábavy, 
která se bude konat v Soko-
lovně Mníšek pod Brdy dne 
20. 7. 2019 od 20 hodin.•  Schválila znění a uzavře-
ní smlouvy mezi Městem 
Mníšek pod Brdy a AC/
DC revival bandem na vy-
stoupení kapely dne 15. 5. 
2020 v rámci Mníšeckého 
kulturního léta 2020. Pově-
řila starostku Mgr. Magda-
lénu Davis, Ph.D., podpisem 
smlouvy o vystoupení.•  Schválila znění a uzavře-
ní smlouvy mezi městem 
Mníšek pod Brdy a Jiřím 
Čevelou na vystoupení ka-
pely CIRCUS PROBLEM dne 

20. 7. 2019 v rámci Skalecké 
pouti 2019. Pověřila starost-
ku Mgr. Magdalénu Davis, 
Ph.D., podpisem smlouvy  
o vystoupení.•  Souhlasila se stavbou vo-
dovodní a kanalizační pří-
pojky pro pozemek č. parc. 
1138 a 1139, k. ú. Mníšek 
pod Brdy.•  Souhlasila se stavebními 
úpravami rekreačního ob-
jektu na pozemku č. parc. 
2516 a 2518/2, k. ú. Mníšek 
pod Brdy.•  Zrušila usnesení č. 14-
111/2018 ze dne 12. 9. 2018. 
Souhlasila s předloženou 
nástavbou a stavebními 
úpravami RD na pozemku č. 
parc. 108, k. ú. Mníšek pod 
Brdy. Upozornila staveb-
níka, že budou dodrženy 
podmínky provozovatele  
1. SčV, a.s.•  Souhlasila se zněním a uza-
vřením Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného 
břemene plynárenského 
zařízení ROZ, Mníšek pod 
Brdy – Na Madlenkách, Ply-
novod a přípojka pro 1RD 
na pozemku č.parc. 569/12, 
k. ú. Mníšek pod Brdy umís-
těné na pozemcích č. parc. 
996/35 a 2812/1, k. ú. Mní-
šek pod Brdy ve vlastnictví 
města Mníšek pod Brdy za 
podmínky uvedení těchto 
pozemků do původního, 
řádného stavu. Pověřila 
starostku podpisem této 
smlouvy mezi městem Mní-
šek pod Brdy a GasNet, s.r.o.•  Souhlasila se zněním a uza-
vřením pachtovní smlouvy 
mezi městem Mníšek pod 
Brdy a Státním pozemko-
vým úřadem se sídlem Hu-
sinecká 1024/11a Praha 3 
– Žižkov na pozemky parc. 
č. 1858/13 a 1858/1 v k. ú. 
Mníšek pod Brdy. Pověřila 
starostku podpisem Pach-
tovní smlouvy.•  Doporučila koupi pozemků 
parc. č. 1011/25 ostatní ko-
munikace o výměře 44 m2,  
2111/2 neplodná půda o vý-
měře 32 m2 a 2114/2 ostatní 
plocha o výměře 156 m2 od 
Státního statku Jeneč, stát-
ního podniku v likvidaci, 
Třanovského 622/11, 163 00 
Praha 6.•  Schválila vnitřní směrni-
ci pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu  
s platností od 11. 6. 2019.

•  Souhlasila se zněním 
a uzavřením smlouvy  
č. Z_S24_12_8120068116  
o realizaci přeložky distri-
bučního zařízení určeného  
k dodávce elektrické ener-
gie na akci: “Výstavba školní-
ho pavilonu ZŠ Komenské-
ho 420, Mníšek pod Brdy“, 
mezi městem Mníšek pod 
Brdy a ČEZ Distribuce, a.s.  
Pověřila starostku podpi-
sem této smlouvy.•  Nesouhlasila s financová-
ním vyčištění a revizí dešťo-
vých svodů zahrady kostela 
sv. Václava a zaměřením 
skutečného provedení deš-
ťové kanalizace.•  Souhlasila s výměnou sta-
ré, technicky nevyhovující 
vodovodní přípojky pro 
objekt ZŠ Komenského 
420, Mníšek pod Brdy. Sou-
hlasila s předloženou ceno-
vou nabídkou společnosti 
1.SčV, a.s., na provedení 
prací. Pověřila starostku 
podpisem objednávky.•  Nesouhlasila s vybudová-
ním parkovacích míst na 
pozemcích města č. parc. 
1838/3 a 1838/4 v k. ú. Mní-
šek pod Brdy u BD č. p. 509, 
510, 511 v ulici Lhotecké  
z důvodu nekoncepčnosti 
řešení parkování. Projekt 
parkování bude město řešit 
pro celou lokalitu staré síd-
liště.•  Nesouhlasila s pokácením 
břízy na pozemku města  
č. parc. 1821/5 v k. ú. Mníšek 
pod Brdy u BD č. p. 573.•  Odvolala Petra Štětku 
z funkce pověřence pro 
ochranu osobních údajů 
ve smyslu čl. 37 Nařízení 
Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně 
osob v souvislosti se zpra-
cováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto 
údajů pro město Mníšek 
pod Brdy a jeho příspěvko-
vé organizace s výjimkou 
Domova pro seniory a do 
této funkce jmenovala Mgr. 
Jitku Kučerovou.•  Vzala na vědomí report  
o dodržování souladu měs-
ta Mníšek pod Brdy a jeho 
organizací s nařízením 
GDPR za období III. 2019 až 
V. 2019.

(Výběr z usnesení v plném znění na  
www.mnisek.cz)
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Na začátku jednání se starostka Magdalena 
Davis i ostatní zastupitelé rozloučili s odstu-
pující Evou Jarolímkovou, která rezignovala 
na svůj mandát v průběhu června (více na  
str. 10). Poděkovala jí za dlouholetou práci pro 
město a ocenila zejména její podíl na přípravě 
svatebních obřadů a nezištnou podporu pořá-
daných společenských a kulturních akcí. Poté 
složil zastupitelský slib její nástupce Vlastimil 
Kožíšek.

Předtím, než zastupitelé přistoupili k projed-
návání dalších bodů jednání, odpovídala sta-
rostka Magdaléna Davis na dotazy z publika. 
K nejzávažnějším připomínkám patřila stíž-
nost obyvatele ulice Za Rybníky, který oznámil 
problém s kontaminací pitné vody fekáliemi. 
Starostka reagovala ujištěním, že se problém 
bude urgentně řešit, neboť ochrana pitné 
vody patří mezi prvořadé cíle vedení města. 
Obyvatel ulice Ke Škole poděkoval všem, kteří 
iniciovali zjednosměrnění ulic koncem srpna, 
neboť toto dopravní opatření zklidnilo provoz 
v ulici, ve které žije.

Magdaléna Davis přečetla zprávu starostky  
o činnosti rady města a městského úřadu. In-
formovala o provedených krocích v souvislosti 
s havárií v objektu ZŠ Komenského 886, která 

Zastupitelé rozhodli o rozšíření příspěvku na školné

Libor Kálmán

S ložení slibu nového 
zastupitele, vstup 
do spolku Turistická 

oblast Brdy a Podbrdsko, 
aktualizace pravidel pro 
přiznání příspěvku na 
školné. To byla hlavní témata 
zářijového zastupitelstva.

způsobila vytopení školy, lékařských ordinací  
a lékárny. Uvedla, že náklady na odstranění škod 
dosáhly výše okolo 1,3 miliónu Kč, které bude 
město uplatňovat v rámci nahlášené pojistné 
události. Dále oznámila, že výuka žáků posti-
žené školy probíhá v učebnách v areálu UVR,  
a to až do odstranění škod a uvedení do pů-
vodního stavu koncem září.

Zastupitelstvo těsně schválilo rozšíření pra-
videl pro poskytnutí příspěvku na školné 
z rozpočtu města Mníšek pod Brdy na do-
cházku dítěte do nestátního předškolního 
zařízení ve školním roce 2019/2020. V praxi 
to znamená, že o poskytnutí příspěvku na 
školné mohou požádat i ti zákonní zástupci 
dítěte, kteří se prokážou potvrzením o ne-
přijetí dítěte do mateřské školy zřizované 
obcí z kapacitních důvodů, a zároveň toto 
dítě dosáhne 3 let v období mezi 1. 9. 2019 
a 31. 5. 2020 (dosud mohli žádat jen zákon-
ní zástupci dětí, které dosáhly věku 3 let 
jen do konce srpna před novým školním 
rokem). Přijaté usnesení je důkazem toho, 
že se nové vedení města hlásí k prorodin-
né politice a chce rozšířit podporu rodin  
s dětmi. Radní Šárka Slavíková Klímová  
k tomu uvádí: 

V dalším bodě schválili zastupitelé vstup měs-
ta Mníšek pod Brdy do spolku Turistická oblast 
Brdy a Podbrdsko, z.s. Hlavními přínosy člen-
ství ve spolku je společná koordinace cestov-
ního ruchu v oblasti a také možnost využití 
podpory dotačních titulů na její rozvoj. Roční 
členský příspěvek činí 10 Kč za každého ob-
čana, v případě Mníšku se jedná o 58 210 Kč. 
Zastupováním města v orgánech spolku dele-
govali zastupitelé starostku Madalenu Davis.

Další řádné jednání zastupitelstva se uskuteční 
v prosinci 2019 v sále nového Pavilonu.

Město Mníšek pod Brdy má patnáctičlenné zastupitel-
stvo, v němž zasedají zástupci celkem osmi politických 
stran a uskupení. V průběhu července podala svou  

Vlastimil Kožíšek střídá Evu Jarolímkovou
rezignaci k rukám starostky města zastupitelka  
za hnutí Starostové a nezávislí, paní Eva Jarolímková. 
„Odstoupení paní Jarolímkové mne upřímně mrzí, nicméně jejím důvo-
dům rozumím a zcela je chápu. Patří jí můj velký dík za práci pro město, 
a to nejen za nezištné sponzorství různých společenských a kulturních 
akcí, ale především za úsilí, které věnovala svatebním obřadům a jejich 
pečlivé přípravě,“ uvedla starostka města Magdalena Davis.
Na pondělním jednání schválilo zastupitelstvo novým členem první-
ho náhradníka z kandidátky Starostové a nezávislí Vlastimila Kožíška, 
který v úvodu zasedání složil zastupitelský slib. Vlastimil Kožíšek byl  
zastupitelem Mníšku pod Brdy již v letech 2006-2018, přičemž v letech  
2006-2014 byl také místostarostou. 
„Vstup pana Vlastimila Kožíška do zastupitelstva vítám, protože díky 
svým dlouholetým zkušenostem a znalostem může pozitivně přispět  
k dalšímu rozvoji města“, dodala starostka.
 kal

„Jsem ráda, že většina 
zastupitelů návrh podpořila. 
Podpora rodin s dětmi je 
důležitá i na úrovni obce  
a věřím, že tento příspěvek 
usnadní některé mamince 
nebo tatínkovi návrat do 
zaměstnání.“
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Snadná registrace a spousta výhod

M níšek pod Brdy využívá službu SMS 
InfoKanál, jehož prostřednictvím 
informuje své (pouze v této službě 

registrované) občany o aktuálním dění ve městě.
Pokud chcete také dostávat důležité informace co nejdříve přímo 
do mobilu, tak se zaregistrujte do SMS InfoKanálu na webových 
stránkách www.mnisek.cz. Při snadné registraci vašeho mobilní-
ho čísla si můžete také vybrat, jaké typy sdělení chcete dostá-
vat (buď všechny infozprávy, nebo jen z krizového řízení, jen od 
městského úřadu, jen od městské policie apod.), takže se nemu-
síte bát spamování smskami z pro vás nezajímavé oblasti.
Textová zpráva bude doručena všem příjemcům bez ohledu 
na stáří a typ jejich telefonu. Je úplně jedno, jestli je příjemcem 
zprávy fanoušek nejnovějších trendů s moderním smartphonem, 
zastánce ověřené klasiky s internetem v mobilu nebo uživatel ali-
gátora, telefonu pro seniory.

A co když je telefon vypnutý? 
Ani to informace nezastaví. SMS zprávy budou doručeny, jakmile 
příjemce mobil zapne. Textové zprávy se dostanou ke všem pří-
jemcům za jakýchkoliv okolností a snadno se archivují, takže se 
příjemci mohou ke zprávě kdykoliv vrátit, nebo ji přeposlat sou-
sedům či známým bez rizika zkreslení informací.

fo
to

: M
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el
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ta

S Mníškem tak spojili budoucnost svou i svých 
nejbližších, řada z nich zde ale nemá trvalý po-
byt a proto dosud nečerpá všechny výhody, 
které trvalý pobyt v Mníšku nabízí. Jaké to jsou?

Vašim dětem bude přiděleno místo  
v mateřské či základní škole. 
Do státních školek a škol můžete umístit své 
dítě pouze v případě, že splňujete podmínku 
trvalého pobytu. Proč využívat soukromých 
školek a platit více, když můžete využít míst-
ních institucí zdarma. 

Výhody získáte při svozu komunálního  
odpadu i na sběrném dvoře.
Trvale hlášení obyvatelé Mníšku hradí snížené 
roční poplatky za odpad, navíc platí na míst-
ním sběrném dvoře zvýhodněný ceník. Nemu-

Čerpejte výhody trvalého pobytu v Mníšku pod Brdy
K poslednímu srpnu 2019 žilo  
v našem městě trvale 5 851 obyvatel, 
z nichž velká část se počítá k tzv. 
starousedlíkům, kteří zde vyrostli 
a na své rodiště nedají dopustit. 
V rámci nové výstavby se však do 
Mníšku v průběhu let přistěhovali 
a (stále stěhují) i noví obyvatelé, 
kteří se spolu se svými rodinami 
rozhodli pro život poblíž zdravé 
brdské krajiny a v pohodové 
atmosféře malého města. 

Libor Kálmán

síte platit za dovezený objemný (směsný) od-
pad do množství 300 kg ročně na občana, dále 
za přivezené dřevo, dřevotřísku (obě čisté bez 
příměsi nebezpečných látek a omítek), kovy, 
barvy, plasty, papír a veškeré elektro.

Získáte právo volit v příslušném obvodu. 
Tato možnost vám umožní zvolit si své za-
stupitele a spolurozhodovat o budoucnosti 
města, ve kterém žijete. Můžete si tu rovněž 
zažádat o voličský průkaz a neztrácet tak čas 
cestou do jiného místa trvalého bydliště.

Budete mít přednost při žádosti o umístění  
v domově pro seniory.
Ve vyšším věku budete zvýhodněni při posou-
zení žádosti o umístění v Domově pro seniory 
Pod Skalkou, neboť jeho zřizovatelem je měs-
to Mníšek.

Mníšek bude díky Vám krásnější, do jeho 
rozpočtu totiž přinesete část svých daní. 
V současné době žije v Mníšku asi 1500 
lidí bez trvalého pobytu. Většina z nich  

Aktuality z Mníšku do mobilu

každodenně využívá mníšeckou infrastruk-
turu, jejich daňové odvody ale dostává jiné 
město či obec. Pokud se alespoň část těchto 
obyvatel přihlásí k trvalému pobytu v Mníš-
ku, město bude mít více peněz na opra-
vu silnic, chodníků, kanalizací, vodovodů 
nebo služeb pro obyvatele. 

Pokud si chci trvalý pobyt zřídit,  
co mám pro to udělat?
Dostavíte se na městský úřad (Dobříšská 56, 
1. patro, evidence obyvatel) a požádáte o za-
evidování trvalého pobytu. Je nutné předlo-
žit platný občanský průkaz. V případě, že se 
hlásíte do nemovitosti, která není ve vašem 
vlastnictví, je nutné s sebou přinést nájem-
ní, případně podnájemní smlouvu. Pokud 
takovou smlouvu nemáte, může s vámi na 
městský úřad osobně přijít majitel nebo ná-
jemce nemovitosti, který předloží doklad, že 
je oprávněn nemovitost užívat, a dá souhlas  
k vašemu přihlášení k trvalému pobytu. 
Odhlašování v místě předchozího trvalého 
pobytu už není nutné, tento úkon provede 
městský úřad.

Platí se za přihlášení trvalého pobytu  
nějaký poplatek?
Za přihlášení změny místa trvalého pobytu 
zaplatí občan správní poplatek 50 Kč. Osoby 
mladší patnácti let jsou od poplatku osvobo-
zeny. Při změně místa trvalého pobytu oddělí 
úředník roh občanského průkazu a současně 
občanovi vydá potvrzení o změně místa trva-
lého pobytu.
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N a čísle 229 182 se zastavil 
počet odstřelených kusů 
divokých prasat za loňský 

rok. Dalších 853 kusů škodné zvěře 
bylo odchyceno a 3 484 uhynulo. 
Stále je to však málo. Na každého 
zastřeleného divočáka připadnou  
tři až čtyři, kteří lovcům 
proklouznou – toto jsou čísla  
z celostátních statistik. 

Blíží se nejvhodnější doba pro výsadbu dřevin, a tak se 
i naše město připravuje na nové výsadby v prostorách 
veřejné zeleně. 

Jiřina 
Romová
Odbor vnitřních věcí

Na podzim vysadíme přes 100 stromů

Loni bylo v Praze a středních Čechách zastřeleno 37 802 kanců

Zuzana Kuthanová
předsedkyně SOMR

V loňském roce jsou počty celkového lovu 
černé zvěře nejvyšší v historii. Odloveno bylo 
o zhruba 70 tisíc kusů víc než před dvěma 
lety. Nejvíce kanců bylo zastřeleno v Praze  
a středních Čechách: 37 802. Podle minister-
stva zemědělství ale nemusí tenhle rekord 
platit dlouho, už čísla odstřelu za letošní rok 
by jej mohla překonat. Podle ministerstva ze-
mědělství je žádoucí, aby odstřel černé zvě-
ře, která způsobuje značné škody a přenáší 
nebezpečný africký mor prasat, stále stoupal. 
Odstřel přemnožených prasat je v současné 
době potřeba ještě zvýšit. Odhady, kolik žije  
v Česku divokých prasat, se různí, stejně jako 
se liší odhady škody, kterou zvěř způsobuje. 
Ministerstvo ani myslivci nemají představu,  
kolik divokých prasat žije v českých lesích. 
Přesný počet u žádného volně žijícího živoči-
cha není zcela spolehlivě zjistitelný. U tohoto 
druhu se přesná čísla nedají ani odhadnout.
Podle Českého statistického úřadu se počty 
černé zvěře v lesích s mírnými výkyvy drží 
zhruba na 60 tisících kusech. Na „oficiální“ čísla 
však myslivci i ministerstvo zemědělství hledí 

s nedůvěrou. Za relativně objektivní ukazatele 
vývoje početnosti populace se dá považovat 
výše lovu.
Podobně lze jen odhadovat, jaké škody divo-
čáci v českých lesích způsobí. Odhaduje se, že 
přemnožená zvěř každoročně způsobí v ze-
mědělství škody za jednu až čtyři miliardy ko-
run. Škodí hlavně okusováním plodin, ničením 
mladých stromků, ale prase jako všežravec loví 
třeba i mladé chované bažanty.

Mníšecký region
S velkými potížemi s přemnoženou černou 
zvěří se potýkají i obce v Mníšeckém regionu. 
Řadu let se snaží, ve spolupráci s nadřízený-
mi orgány a především s honebními spole-
čenstvy, najít optimální řešení této situace.  
Z těchto důvodů vznikl již v roce 2015 regio-
nální Fond pro podporu odstřelu divokých 
prasat, do kterého přispívají obce z celého re-
gionu nemalým finančním obnosem. Z něj je 
podle jasných a závazných pravidel myslivcům 
vyplácen příspěvek, tzv. „zástřelné“, a to 200 Kč 
za každý odlovený kus černé zvěře. Zástřelné 
má sloužit jako motivační prvek a příspěvek 
myslivcům na náklady, které jsou s odstřelem 

spojeny. Do účelového fondu mohou přispí-
vat i právnické a fyzické osoby, firmy i řadoví 
občané. Budete-li mít zájem se podílet, číslo 
účtu fondu je: 35-384901309/0800, ČS, a. s.  
Od vzniku účelového fondu bylo honebním 
společenstvům vyplaceno celkem 525 200 Kč.
V posledním mysliveckém roce bylo v kata-
strech obcí Mníšeckého regionu odstřeleno 
684 kusů černé zvěře, 66 kusů uhynulo.

Hrozba pro lidi
Přemnožená černá zvěř ohrožuje i lidi. Každý 
rok se vyskytují jednotlivé případy střetu člo-
věka s prasetem. Obecně lze říci, že prase di-
voké nebude na člověka samo od sebe útočit, 
není-li zvíře například poraněno, necítí se být 
ohroženo pobíhajícím psem, či bachyně právě 
nemá selata. Je lepší se vyhnout místům, kde 
se divoká prasata přes den uchylují k odpočin-
ku a vyhledávají klid. Jedná se většinou o mís-
ta s hustým porostem.
Ke zvýšení počtu ulovených prasat přispěl  
i africký mor. Jde o nebezpečné a vysoce na-
kažlivé onemocnění domácích a divokých pra-
sat, které se loni v červnu poprvé objevilo na 
Zlínsku. Šíření se ale podařilo zastavit.

Nové stromky přibydou do jedenácti různých lokalit, ať už jako zcela 
nová výsadba (ul. Jana Šťastného, Sluneční ul. atd.), či doplňující stáva-
jící zeleň (hřiště U Draka, fotbalové hřiště apod.), tak také jako výměna 
za uhynulé stromky (hřiště v Rymani a Stříbrné Lhotě, nové sídliště aj.). 
Co se týče druhového složení, tak se bude jednat o pestrou škálu druhů: 
javory, habry, topoly, olše, ovocné dřeviny, jeřáby, borovice, lísky, hloh, 
dub, platan a muchovník. Celkem se vysadí v rámci této akce bezmála 
100 stromů. Zároveň by měla odstartovat i I. etapa obnovy zeleně škol-
ního hřiště, kdy budou odstraněny dřeviny neperspektivní a dřeviny ve 
špatném zdravotním stavu. Následně by proběhla také první část nové 
výsadby, která bude doplňovat stávající zeleň na školním hřišti.  

Město Mníšek pod Brdy bude postupně 
od konce září do počátku října instalovat 
KONTEJNERy NA LISTí A TRáVU.

Lokality, kde budou kontejnery celoročně umístěny:
Mníšek pod Brdy – u areálu Sběrného dvora

Rymaně – u bývalého penzionu U Kožíšků
Stříbrná Lhota – u točny autobusů

Upozornění: Větve do těchto kontejnerů nepatří
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Po dálnici D4 se tak z Jíloviště do Mníšku  
po dobu 14 hodin nedostanete. Opačným 
směrem bude dálnice uzavřena mezi Mníškem 
a Řitkou. 

Úplná uzavírka tohoto úseku je plánována 
na 19. října od 19:00 do 20. října do 09:00.

Objízdné trasy byly naplánovány následujícím 
způsobem:

•  ve směru na Strakonice: D4 sjezd exit 9  
Jíloviště – obce Jíloviště – Klínec -Líšnice 
– Čisovice – nájezd na D4 exit 18 Mníšek 
pod Brdy směr Strakonice

•  ve směru na Prahu: D4 sjezd exit 18 Mníšek 
pod Brdy (u ČS Benzina) – obce Mníšek 
pod Brdy – Čisovice – nájezd na D4 exit 
14 Řitka směr Praha

Bezprostředně před a po demolici bude po 
dobu 6–9 hodin upraven provoz na dálnici 
(úsek cca 900 metrů v okolí mostu) v režimu 

O d 16. září 2019 zastavují 
autobusy linky 393 ve 
směru z Prahy v zastávce 

„Mníšek pod Brdy, závod  
(hl. sil.)“ také všemi odpoledními  
a večerními spoji.

Po červencové změně související s integrací 
veřejné dopravy na Příbramsku nestavěly au-
tobusy linky 393 v Mníšku vůbec. Po iniciaci 

jednání ze strany vedení města Mníšek pod 
Brdy přehodnotil Regionální organizátor Praž-
ské integrované dopravy (ROPID) toto řešení  
a nejprve vrátil do Mníšku 7 ranních spojů.  
Od 2. poloviny září pak obnovil také odpoled-
ní a večerní zastávky této linky v „Mníšek pod 
Brdy, závod (hl. silnice)“. 

Autobusy linky 393 tak opět na zastávce „Mní-
šek pod Brdy, závod (hl. silnice)“ zastavují bě-
hem pracovního dne celkem 30x (o víkendech 
a svátcích nejezdí).

kal

V areálu UVR budou  
zasahovat záchranáři
První říjnový čtvrtek proběhne  
od 10 hodin v areálu společnosti  
UVR, a.s. Mníšek pod Brdy rozsáhlé 
taktické cvičení složek integrova-
ného záchranného systému.

Do taktického cvičení se zapojí Hasičský zá-
chranný sbor Středočeského kraje, Policie ČR 
– územní odbor Praha venkov-západ, Zdravot-
nická záchranná služba Středočeského kraje  
a Záchranná služba ASČR PZ.
Jeho účelem bude důkladné procvičení  
společného zásahu složek IZS takovým způso-
bem, aby bylo přínosem pro všechny zúčast-
něné složky. Námětem cvičení bude výbuch 
s následným požárem v prostoru drticí linky  
s únikem látek, kdy dojde ke smrtelným, těž-
kým i lehkým zraněním cca deseti osob.
Upozorňujeme tedy obyvatele, že výbuch  
a následný požár v areálu UVR ve čtvrtek  
3. října bude pouze předstíraný, a nemusí se 
tak bát o svou bezpečnost ani o životní pro-
středí v okolí. 
Vzhledem k plánovanému rozsahu cvičení 
bude v jeho průběhu docházet k omezení prů-
jezdnosti okolních komunikací či jiným případ-
ným zásahům do běžného denního režimu  
v dotčené lokalitě. lik

Nový asfalt ve Višňovce
Pouhých 10 dnů trvaly opravy  
komunikace v lokalitě Višňovka  
v Rymani, kdy proběhla pokládka 
nového asfaltového povrchu. 
Během oprav tudy neprojížděla ani pravidelná 
autobusová linka č. 488 z mníšeckého náměstí, 
která se na svou původní trasu vrátila12. srpna.

lik

Demolice mostu u Řitky uzavře dálnici D4

V dubnu letošního roku byl 
kvůli havarijnímu stavu 
uzavřen most  přes dálnici 

D4 u Řitky. Demolice stávajícího 
mostu proběhne o víkendu  
19.–20. října 2019.

1+1 (průjezdné budou pouze „rychlé“ pruhy  
v obou směrech).

Po demolici mostu budou následovat práce 
na stavbě nového mostu, jehož uvedení do 
provozu se předpokládá ve dvou termínech: 

•  konec května 2020 (v případě, že nepro-
běhne zimní přestávka v pracích)

•  konec října 2020 (v případě, že bude zimní 
přestávka v pracích)

O dalším postupu opravy mostu a souvisejí-
cích novinkách v dopravě vás budeme prů-
běžně informovat na webových stránkách 
www.zpravyzmnisku.cz.

kal

Autobusy linky 393 staví v Mníšku 30x denně
 před opravou

 po opravě
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Libor Kálmán

martina Pochmanová
organizátorka úklidů Mníšku

Bleší trh může být i návratem do časů vašeho dětství
V sobotu 14. září dopoledne se na prostranství 
před mníšeckým zámkem uskutečnil v pořadí již 
5. Bleší trh. Mohli jste tu narazit na věci, které už 
jejich majitelé nepotřebují, a tak se je rozhodli 
nabídnout zájemcům za symbolickou cenu.

Prodejci z Mníšku i okolí tu měli na stolcích i dekách vyskládané před-
měty, které mohly kdekomu z návštěvníků blešáku připomenout jeho 
dětství. Ležely tu hračky plyšové i plastové, které oživily vzpomínky na 
večerníčky vysílané od 70. let 20. století. Hudební fanoušky jistě potě-
šily letité gramodesky s interprety české i zahraniční popmusic. Byla 
tu široká nabídla jak kuchyňského nádobí a náčiní, tak i údajně zcela 
funkčních domácích spotřebičů. Čisté sklenice a hrnky různých tvarů  
i objemu lákaly zajímavým zdobením i potisky log známých pivovarů. 
V nabídce prodejců nechyběly ani části armádní výstroje mnohdy upo-
mínající na doby Československé lidové armády. K tradičnímu „blešáko-
vému“ zboží patří i knihy, kterých se tu objevilo několik stovek. Vedle 
literatury faktu a učebnic se tu za vskutku lidovou cenu nabízely ilustro-
vané pohádky, kvalitní beletrie pro dospělé, nebo i díla patřící do tzv. 
červené knihovny.
Důvody, které vedly majitele vystavených věcí k tomu, aby je nabídli  
k prodeji na blešáku, byly různé. Někoho k tomu vedlo brzké stěhová-
ní mimo Mníšek, likvidace pozůstalosti po příbuzném nebo pravidelné 
sezonní vyklízení nepotřebných věcí z garáže, sklepu či půdy. Často-
krát bylo důvodem prodeje i to, že odrostlí potomci přestali mít zájem  
o hračky a dětskou literaturu. K nápadu zorganizovat v Mníšku bleší trh 

uvádí Josef Porsch: „Vyklízeli jsme po sousedech sklep a našli tam jak 
věci cenné, tak i zdánlivě bezcenné. Proto jsme se rozhodli, že je nabíd-
neme dalším lidem. Přijde mi totiž smysluplné, aby v dnešní době cha-
rakteristické plýtváním věci kolovaly a díky blešákům měly další život.“ 
Tradicí blešáku se již stalo jeho propojení s charitou určenou pro vy-
brané sociální zařízení. Pro letošní rok to byla spolupráce s Azylovým 
domem města Příbrami, jehož obyvatelky sestavily seznam potřebných 
věcí pro jeho provoz. Šárka Janžurová z Kytína, která celou dobročinnou 
akci koordinovala, k tomu uvedla: „Letos se nám podařilo shromáždit 
zatím nejvíce potřebných věcí za dobu, kdy charitu na blešáku děláme. 
Do Příbrami jsem tak dovezla auto plné dětského a dámského oblečení, 
bot i kuchyňského nádobí. Tímto bych chtěla jménem svým i jménem 
azylového domu poděkovat všem dárcům, kteří myslí i na druhé,“ řekla 
Šárka Janžurová, která celou dobročinnou akci koordinovala.

Dobrovolníci uklidili Hladový vrch
V pořadí třetí letošní dobrovolnický úklid Mníšku 
se konal v neděli 22. září 2019.

Celkem 13 lidí a 1 pes se za slunečného počasí vydalo uklízet les na 
Hladovém vrchu, na Vyhlídce a porosty V ďolíkách. Zaměřili jsme se tak 
na lokalitu, do které míří obyvatelé Mníšku na procházky nebo večer-
ní posezení. Během dvou hodin jsme naplnili odpadem 26 pytlů. Mezi 
odpadky převládaly igelity a zbytky plastů, skleněné lahve a sklenice. 
Podařilo se nám tak vyčistit les a zbavit ho odpadu, který se rozkládá  
i několik stovek let.
Děkuji všem, kteří se dnes účastnili úklidu v lese na Hladovém vrchu. Je 
vidět, že akce mají smysl. Doufám, že jsme inspirací pro ostatní a sejde 
se nás příště víc.
Další úklid by se měl uskutečnit v neděli 10. listopadu 2019 od 9 do  
11 hodin, kdy se vydáme vyčistit podzámčí a dále okolí rybníků.
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Jako pravidelní návštěvníci Mníš-
ku pod Brdy a Skalky jsme až 
do nedávné doby vycházeli  
z informací obsažených v různých ma-
teriálech, zejména jde o údaj, že kráp-
níková výzdoba skaleckého poutního 
kostelíka byla inspirována kaplí, která 
se nachází v provensálském městě 
Aix-en-Provence.
V červnu minulého roku jsme se zá-
jezdem navštívili i toto město. Ochot-
ný český průvodce nás nasměroval ke kostelu  
sv. Madeleine (Magdaleny) a zároveň nás pou-
čil, že v místě probíhají rozsáhlé stavební práce.
Za pomoci mapky a jednoho vstřícného 
Francouze jsme dané místo našli. K našemu 
zklamání byl kostel nepřístupný, a tak jsme 
pořídili aspoň snímek průčelí a taktéž snímek 
bronzové informační desky o bohoslužbách. 
Postupně jsme však zjistili, že předmětná 
krápníková kaple se nenachází přímo v Aix-
-en Provence, ale v městečku Saint-Maximin-
-la Sainte-Baume, které se nachází asi 35 km 
východně od Aix. Masiv Sainte-Baume, což 

je provensálsky jeskyně, je vyhlášeným pout-
ním místem a ve zdejší bazilice je údajně 
hrobka Madeleine (Magdaleny), která v tom-
to místě dlouho žila. Program našeho zájez-
du však návštěvu tohoto místa neobsahoval.                                                                                                              
Podáváme čtenářům Vašeho Zpravodaje tuto 
zprávu s přáním, aby při případné návštěvě 
Provence měli větší štěstí a mohli Vám poskyt-
nout další údaje a snímky vnitřku kaple v Sain-
te-Baume, kam jsme se my bohužel nedostali. 
Prozatím však lze vycházet z vícejazyčných in-
ternetových popisů tohoto místa.

JUDr. PhDr. Jaroslav Linhart
a Mgr. Milada Hofmanová  

Děkuji všem přátelům a známým, kteří se  
přišli rozloučit dne 16. 8. 2019 do kostela  
svatého Václava v Mníšku pod Brdy s mým  
bratrem panem Pavlem Radou.

Také chci poděkovat panu faráři Janu Dlouhé-
mu za krásná slova při rozloučení.

Emilie Hoxhajová – sestra

Ráda bych touto cestou poděkovala nejen za 
sebe, ale i za mnohé mníšecké občany kulturní 
referentce paní Duškové za zprostředkování 
koncertu operních pěvkyň paní Andrey Kali-
vodové, paní Pavlíny Senič a paní Terezy Mát-
lové v mníšeckém kostele sv. Václava v neděli  
8. 9. 2019. Tři skvěle naladěné operní pěvkyně  
s nádherným přednesem, umocněným pro-
středím kostela sv. Václava s jeho výbornou 
akustikou, nám připravily nádherný zážitek, na 
který budeme ještě dlouho vzpomínat.

Eva Stieberová

PODĚKOVáNí

ČTENáŘI Píší

Oáza děkuje Středočeskému kraji 
Náš projekt „Tvořivá dílna a Miniškolička„ uspěl 
v dotačním programu: Podpora dětí a mládeže 
ve Středočeském kraji 2019.

Milí spoluobčané, milí voliči

V červnu letošního roku 
jsem z osobních důvodů 
ukončila své působení 

v zastupitelstvu města. Skončila 
tak jedna etapa mého života, 
která byla spjata především s rolí 
oddávající.

Když mne v roce 2010 oslovil tehdejší starosta 
pan Petr Digrin, zda bych měla zájem podílet 
se na správě věcí veřejných, a s tím, že bych 
mohla vykonávat roli oddávající, souhlasila 
jsem. Přiznám se, že jsem tehdy netušila, o jaký 
rozsah půjde. Ale sehnala jsem si, s pomocí  
odborníků z této oblasti, všechny dostupné 
materiály, a vydala se na svou novou životní 
etapu. S plným nasazením, jak jsem byla zvyk-
lá ze svého podnikání v pekárně a cukrárně, 
jsem se zasadila o zlepšení vybavení prostředí, 
kde se oddávalo. Dále jsem se zapojila, podle 
své vize, také do přípravy svatebních promluv.

Mým přáním bylo vytvořit snoubencům sku-
tečně nezapomenutelný zážitek, vytvořit 
jim pocit, že to je především jejich svatba,  
a já jsem tady proto, abych završila příběh je-
jich lásky. Osobní přístup vycházející z jejich  

Interiér kaple v Saint-Maximin-la Sainte-Baume

vyznání, které předložili paní matrikářce, jsem 
pak doplnila výběrem prózy i poezie, přizpů-
sobila místu obřadu, ročnímu období, a co 
hlavně, do každého vystoupení jsem vložila  
 kus svého srdce. Slib věrnosti přede mnou vy-
slovilo 770 snoubeneckých dvojic.

Bylo to pro mne krásné období, pohled na lás-
kou naplněné dvojice různého věku a plné na-
děje o štěstí ve dvou oděné slavnostním šatem 
a doprovázené rodinným společenstvím…to 
mne bude ve vzpomínkách provázet po celý 
zbytek života. Sama jsem také mnoho získala 
poznáváním historie města i kraje, kde působí  
 

genius loci poutního místa Skalka i mýtus Káji 
Maříka.
Bylo to pro mne náročné, ale krásné období,  
a velkou radost mi působí, když mne kdykoli  
v běhu všedních dnů osloví někdejší snou-
benci s milým připomenutím mé role při jejich 
svatebním obřadu.
Děkuji vám, milí voliči, za vaši důvěru, která 
mi mohla získat mandát. Děkuji všem, kteří mi  
pomáhali, zejména pak matrikářce Milušce 
Balíkové, Mirce Jeřábkové, Lence Hršelové  
a Růženě Langrové, se kterými jsem při občan-
ských obřadech spolupracovala.
 Eva Jarolímková

cK NEON pořádá zájezd do metropole Rakouska
PŘEDVáNOČNí VíDEŇ PRO KAŽDÝ VĚK POHODLNĚ  

A BEZ NOČNíHO PŘEJEZDU 
termín: 22. – 24. 11. 2019

cena zájezdu s dopravou busem: 5 980 Kč vč. DPH   
cena zájezdu s vlastní dopravou:  5 280 Kč vč. DPH 

Příplatek za jednolůžkový pokoj: 1 650 Kč vč. dPH

Cena zahrnuje: (2x ubytování s bufetovou snídaní ve stylovém  
hotelu BeLLeVUe**** nedaleko metra a tramvaje do centra,  
dopravu zájezdovým busem s dálkovou úpravou – nástup i výstup 
možný v mníšku, průvodce po Vídni, kompletní pojištění)
Podrobnosti o zájezdu na www.ckneon.cz

Přihlášky osobně u pí. Evy Jarolímkové tel.: 603 843 769,  
nebo e-mailem na: info@ckneon.cz  

ev. na tel.: 603 713 185 (B. škvárová, majitelka cK)
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Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy a OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s., 
Vás srdečně zvou na 

     

SVATOVÁCLAVSKÉ 
POSVÍCENÍ

neděle 29. září 2019

8:30 Slavnostní bohoslužba v kostele sv. Václava

14:30 Zahájení programu na farní zahradě
Dobročinný středověký jarmark - 
občerstvení, rukodělné výrobky, 
sušené bylinky...
(výtěžek bude věnován na vybudování toalet)

16:00 Pohádka -  ochotnické představení  - 
"Příběhy o spravedlnosti a moudrosti" 

+ možnost posedět u ohýnku, opékání buřtů a jablek

Pohádkový okruh  
se těší na nejmenší
Zcela nedávno měla na zámku  
premiéru úplná novinka, pro-
hlídka určená pro ty nejmenší 
návštěvníky. 
Dospělí s dětmi mladšími tří let mohou zavítat 
na nový prohlídkový okruh Z pohádky do po-
hádky, který je umístěn ve zrekonstruovaném 
prostoru na nádvoří zámku. Mohou přijít ale 
rozhodně i větší ratolesti, prohlídka je vhodná 
pro děti do devíti let a líbí se i rodičům a pra-
rodičům.

Otevře se i během podzimních prázdnin od 
pondělí do středy 28.–30. října 2019. Při pro-
hlídce vstoupíte přímo do pohádkového světa 
a pohádek je tu rovnou několik. Hned u dveří 
čeká dvanáct panen, která z nich bude Zlato-
vláska? Uvidíte také malé trpaslíky se Sněhur-
kou, holoubky, jak přebírají hrách, nebo vlka, 
který číhá v lese. Kdo se pozorně rozhlédne, 
objeví také kohoutka a slepičku, ptáka Ohni-
váka nebo truhlu s pokladem. A také tam číhá 
tříhlavý drak s dračím srdcem. Princ už se na 
něj chystá.

Děti mohou rovněž malovat ve výtvarném 
ateliéru nebo sejít do Kouzelného sklepe-
ní. Pro ty větší bude připravena speciální  
prohlídka zámeckých komnat a vyhlídka  
z hodinové věže.

Marie Charvátová – SZ Mníšek pod Brdy

První koncert se konal v kostele sv. Václava 
na u příležitosti Dnů evropského kulturního 
dědictví. Před zcela zaplněnou kostelní lodí 
vystoupilo uskupení operních pěvkyň Trio 
Opera Divas, kterým se také přezdívá tenoři 
v sukních. Andrea Kalivodová, Tereza Mátlo-
vá a Pavlína Senić s sebou přivezly repertoár 

Kulturní léto zakončil koncert pod širým nebem

Jana  
Dušková
kulturní referentka

Během září vyvrcholilo letošní 
Mníšecké kulturní léto dvěma 
koncerty, které navštívily stovky 
zájemců.

skládající se jak z vážné hudby, tak i známých 
filmových melodií, nebo prověřených hitů svě-
tové popmusic. Vedle arií z Bizetovy Carmen 
nebo Dvořákovy Rusalky tak zazněl i Cohenův 
hit Hallelujah a melodie z West Side Story.

Druhý koncert se uskutečnil pod širým ne-
bem v barokním areálu Skalka a vystoupil na 
něm houslový virtuos Pavel Šporcl s cikánskou 
cimbálovkou Gipsy Fire Ensemble. Počasí se 
povedlo, a tak na pět stovek diváků sedících 
převážně na dekách čekal úžasný zážitek. Bě-
hem hodinu a půl trvajícího koncertu zazněly 
známé skladby jako Brahmsův Uherský tanec, 
Montiho čardáš nebo Chačaturjanův Šavlový 
tanec. Pavel Šporcl nezklamal a uvedl také své 
nápadité variace na píseň Kde domov můj. 

Jsem ráda, že se letošní Mníšecké kulturní léto 
vydařilo. Největší odměnou jsou pozitivní re-
akce spokojených návštěvníků přímo na místě.
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www.nebeske.cz

Otevřeno úterý až pátek 13.00–17.00, sobota, neděle, státní svátky 10.00–17.00. 
Vstupné je dobrovolné.

 
Autobus odjede ve 14.20 od Domova pro seniory Pod Skalkou a ve 14.25 

z nám. F. X. Svobody, zpět odjíždí autobus v 16.40.

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

JIRKA JIROUŠEK
NEBESKÉ

Vernisáž se koná v neděli 6. 10. 2019 v 15 hodin.
Výstava potrvá do 3. 11. 2019.

Ve čtvrtek 3. října se u nás zastaví legendární balijský průvodce, lektor 
a český delegát jménem Suki, který v České republice studoval. Miluje 
naši kulturu a především lidi. Po ostrově Bali už provázel stovky Čechů, 
včetně mnoha slavných osobností. Nyní exkluzivně přijíždí se svojí 
dvouhodinovou přednáškovou show o výjimečnosti tohoto magického 
ostrova. Můžete se těšit na unikátní fotografie zachycující nejen místní 
tradice a zvyklosti, ale i běžný život uprostřed turistického ráje, spojené 
s vtipnými a trefnými českými komentáři od originálního Balijce.

V pátek 4. října u nás proběhne druhý country večer s kapelou Balzám, 
která tu měla premiéru počátkem září. A následující sobota 5. října je již 
tradičně věnována dětem, na které od 15. hodiny čeká loutkové divadlo 
s pohádkou Bajaja v podání Divadla NAVĚTVI.

V sobotu 12. října vystoupí skupina komiků z Underground Comedy. 
Podstrojí vám pořádnou porci svého osobitého humoru, který je občas 

honza vyleťal

Do Divadélka K přijede 
populární Balijec

B ěhem svého obnoveného tříměsíčního 
provozu přivítalo Divadélko K několik 
zajímavých osobností z českého 

showbyznysu. Na podzim si ovšem do Mníšku najde 
cestu exotický host, obyvatel indonéského ostrova 
Bali, který hovoří česky.

jemný jak dětská prdýlka, jindy zase nabroušený jako břitva v Barber 
Shopu. Můžete se těšit na Nikolu Džokiče, Jaroslava Cermana, Lucii  
a Libora Macháčkovi. 

Netradičně v neděli 20. října uvedeme pohádku Prasečí slečinky a kdo ví 
možná bude i dort, ale to je vlastně překvapení, a tak pšššttt.

Program zamýšlený na 26. října je zatím ještě v plenkách, ale schválně, 
kolik už jste vyzkoušeli chutí svařáku? V Divadélku K chystáme Svařá-
kobraní, na kterém ochutnáte osm druhu svařáku, například dýňový či 
s kokosem. Milovníci sladkého se můžou těšit na trdelník. Nachystaný 
bude program i pro děti a večer zakončí koncertem skupina Flám.

Sledujte nás na našich webových stránkách www.divadelkok.cz a FB 
stránku Divadélko K Mníšek pod Brdy. Na vaši návštěvu se těší tým  
Divadélka K.

Z pohádky Bajaja
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Ve druhé polovině prázdnin 
jsme vyrazili na letní sportovní 
soustředění, které se již tradič-
ně konalo v nedalekém sportov-
ním areálu Monínec. Právě ten-
to areál nabízí našemu oddílu 
potřebné zázemí, a to dokonce  
i v případě špatného počasí. Je 
zde několik tělocvičen, venkovní 
i vnitřní bazén, krásná příroda, 
která přímo vybízí ke sportování 
a také aktivity park s širokou na-
bídkou zážitků.
Každý rok je zde něco nového, letos to byla 
obří vodní skluzavka, na které se pořádně vy-
řádily nejen děti, ale i instruktoři. Soustředění 
se účastnilo celkem 73 dětí, které závodí v tý-
mech i jednotlivcích. Velkým obohacením byla 
skupina nejmladších holek – Marmelád, které 
jsou většinou ještě předškolačky.

Hlavním cílem akce je připravit základy nových 
sestav, na kterých budou děti dále pracovat 
během podzimní přípravy a jejich dokončení 
je plánováno na podzimní soustředění. Sou-
částí každého dne je kondiční trénink, gym-
nastika, technická příprava nebo třeba tanec, 
balet a jóga. Jelikož je soustředění hlavně pro 
děti, snažíme se připravit i bohatý doprovodný 
program plný sportovních her a zážitků, které 
propojujeme se sportováním. Děti například 
vyrazily na kondiční výlet k nedalekému rybní-

ku, po cestě pořádně potrénovaly a za odmě-
nu si pak vyzkoušely jízdu na padlleboardech 
a pochutnali si na zmrzlině. Návrat do areálu je 
tréninkem sám o sobě, neboť leží v nadmořské 
výšce 724 metrů a nejlepší cesta zpět je s ba-
tůžkem po sjezdovce. Každoročně se děti těší 
na večerní karneval, který je příslibem pořád-
né taneční párty. Nejvíce se bojí bojovky, která 
je ovšem jen pro starší děti.

Jako zpestření nás také čekalo několik návštěv. 
Přivítali jsme Aničku Číškovou ze spolku Brd-
ský šikula, která si pro děti připravila úžasné 
chemické pokusy a holky si mohly vyrobit  
i něco voňavého a krásného. Dále za námi do-
razila choreografka Markéta Vodenková, která 
holkám pomohla se sestavami a dodala jim 
inspiraci. Naše závodnice potrénovaly i s dvoj-
čaty Kutějovými, které se v letošním roce staly 

mistryněmi republiky v kategorii dvojic a Bára 
Kutějová také v kategorii žen. Holky jsou pro 
mnohé naše svěřenkyně velkým vzorem, pro-
to trénink pod jejich vedením byl pro všechny 
velkým přínosem.

Je důležité, že se děti během soustředění mo-
hou poznat jinak než jako na tréninku, což 
slouží zejména k pořádnému utužení kolekti-
vu. Nejsme totiž jen holky, co chtějí získávat 
medaile, ale jsme hlavně super parta lidí, které 
prostě baví sportovat a bavit se. To se mi asi na 
našem oddíle líbí nejvíc, že máme skvělý ko-
lektiv dětí i trenérů, ve kterém vznikají přátel-
ství na celý život. Jestli se k nám chceš přidat, 
ať už jako trenér, pomocník nebo cvičenec, 
přijď. Těšíme se na tebe.

Linda Sevaldová - Biosfit, z.s.

Největší škola Taekwon-Do vstupuje 
do nové sezony
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezonu. 

Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umění. Již několik let po sobě 
se nám podařilo obhájit celkové vítězství na Mistrovství ČR a patříme do 
nejlepšího Střediska talentované mládeže u nás.
Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty bojových umění, 
jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání. Školu vede-
me pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho Yonga, jako jediní  
v republice nově vyučujeme i další korejská bojová umění taekkyon, 
gumdo a hoppae sool.
Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek 
i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma. Proto neváhejte a přidejte se  
k nám každé úterý od 17:30 a pátek od 18:00 v ZŠ Komenského  
v Mníšku pod Brdy. Pro bližší informace navštivte náš web na tkd.cz.
Zároveň bychom chtěli poděkovat městu Mníšek pod Brdy za granty, 
které nám poskytlo na podporu naší školy a jejího fungování.

Nikol Křížová - Ge-Baek Hosin Sool

Natálie Vlčková obhájila loňské zlato
Náš klub SK Vlčáci se v sobotu 14. září zúčastnil 
posledního letošního závodu ze seriálu Běhej lesy, 
který se konal v Boleticích. 
Z našich svěřenců si nejlépe vedla Natálie Vlčková, která na trati dlou-
hé 1 000 metrů obhájila loňskou zlatou medaili, i když tentokrát závo-
dila v kategorii se staršími děvčaty. Závod zvládla v termínu 3:43, kdy  
o 13 vteřin za sebou nechala o rok starší Anetu Ardamicovou. „Start 
jsem úmyslně napálila, a když jsem se zhruba 150 metrů před koncem 
ohlédla a nikoho jsem za sebou neviděla, tak jsem zvolnila a zbytek do 
cíle vyklusala,“ zhodnotila svůj perfektní výkon Natálka (na fotce čtvrtá 
zleva).
Tyto přespolní běhy bereme jako přípravu na poslední atletické závody 
před zimou, na kterých by měla naše děvčata patřit mezi adeptky na 
medaile.

Petr Vlček – SK Vlčáci

Biosfit se připravoval na Monínci 
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Se sportováním začínala Marianka v 5 letech, 
a to pod vlivem svého o tři roky staršího bra-
tra Marka, který hrával fotbal za Mníšek a nyní 
již nastupuje za pražský Motorlet. Za to, že 
jsou oba sourozenci pohybově nadaní, vděčí 
bezesporu genům po rodičích, kteří sami vše-
stranně sportovali a sportují ve svém volném 
čase doposud. Svou rodinnou dovolenou si už 
nedokáží představit jinak než vyplněnou spor-
tovními aktivitami, a tak si na ni s sebou pravi-
delně vozí kola, inline brusle, tenisové rakety, 
lyže a  snowboard.
Marianka dojížděla za gymnastikou nejdří-
ve do Dobříše a pak Příbrami, odkud ji díky 
zjevnému talentu doporučili do jednoho  
z našich nejlepších sportovních oddílů, a tak se 
ve svých 6 letech stala členkou TJ Bohemians 
Praha. Zde se jí věnují manželé Sabina a Jiří 
Fiřtovi (náš  bývalý olympionik). Měla štěstí, že 
se dostala do takového klubu, jelikož trénuje  
s nejlepšími gymnastkami v ČR a naší úspěš-
nou reprezentantkou Anetou Holasovou, která 
je pro ni, zároveň s Věrou Čáslavskou, největ-
ším sportovním vzorem. 
Časově i finančně náročné sportování na této 
úrovni by nešlo bez obětavosti obou rodičů, 
kteří ji vozí na tréninky a o víkendech ještě po 
závodech. Do vršovické sportovní haly dojíždí 
4x týdně. Kvůli téměř dennímu dojíždění do 
Prahy musela Marianka změnit školu, a tak  
z Mníšku přešla do Davle, kde její maminka 
vyučuje žáky 1. stupně. O tom, jak nabitý mají  
s dcerou program říká: „Ve 13 hodin skončí 
školu, po obědě jedeme do Prahy, kde ve 14:00 
začíná trénink. Ten končí v půl sedmé, takže 
domů se dostaneme až před osmou hodinou“. 
O tom, že mít maminku za učitelku není vždy 
jednoduché, svědčí i jedna vzpomínka na  
2. třídu: „Jednou jsem od ní dostala pětku  
z geometrie, protože jsem nerýsovala přede-
psanou tužkou, ale perem.“ Maminku-učitelku 
neobměkčily ani tatínkovy přímluvy, protože 
jak sama s úsměvem tvrdí: „Musím být ke všem 

Libor Kálmán

Mariana Kunclová: Pětku 
jsem zatím dostala jen jednu

V e své věkové kategorii patří 
k nejlepším sportovním 
gymnastkám v České 

republice a pravidelně sbírá 
medaile na domácích závodech  
a soutěžích. Vyhrála Přebor 
hlavního města Prahy i tradiční 
Klokánkovu kapsu, druhé místo 
obsadila také na prestižním 
Memoriálu Marie Široké, na 
republikovém mistrovství ČR 
skončila čtvrtá. Řeč je o devítileté 
rodačce z Mníšku, sportovní 
gymnastce Marianě Kunclové.

Sportovního dne se  
zúčastnilo pět tříd prvňáků 
Stejně jako v letech 2016,  
2017 a 2018 navazuje spolek  
OK Dobříš na spolupráci se  
ZŠ Komenského 420 a městem  
Mníšek pod Brdy v rámci pod 
pory pohybu našich dětí.  Cílem je 
nabídnout malým žáčkům zdravou 
sportovní náplň volného času. 

Dětí se nám do spolku OK Dobříš – oddílu 
sportů v přírodě hlásí mnoho, ale jejich spor-
tovní připravenost k zdravému pohybu je rok 
od roku horší. Rodiče dětí mají čím dál tím čas-
těji představu, že jim z jejich domácích med-
vídků uděláme sportovce tělem i duší. Přesto 
se snažíme nabídnout členství většině dětí,  
s upřednostněním těch, které se opravdu chtě-
jí hýbat. Děti tak mohou již odmalička čerpat 
zkušenosti nejenom od nás trenérů, ale rozví-
jet se zároveň spolu s rodiči stejným směrem. 
Je totiž důležité, aby kolem sebe viděly pří-
kladný přístup svých nejbližších. Orientační 
běh se tak dostává do hledáčku aktivních ro-
dičů, kteří hledají pro děti ten správný sport,  
v němž by mohly rozvinout svůj talent, vztah  
k přírodě i pohybu samotnému. 
Akce se uskutečnila na hřišti ZŠ Komenské-
ho ve čtvrtek 12. 9. 2019 a zúčastnilo se jí 
cca 100 žáků 1. tříd. Pro děti jsme připravili 
měřený závod s elektronickým ražením, zvířát-
kový OB, štafetový běh a výklad o orientačním 
běhu s ukázkou běžecké abecedy.
Pod dohledem Jany Bochenkové a Martina 
Bambouska, trenérů OK Dobříš, s pomocí Jana 
Bambouska a Michaely Bambouskové, se akce 
zúčastnilo všech pět prvních tříd ZŠ Mníšek 
pod Brdy. Vše jsme připravili brzy ráno tak, aby 
se děti po příchodu do školy mohly hned pře-
sunout na hřiště. Následoval výklad zaměřený 
na dopolední program, společné rozcvičení 
spolu s učitelkami a rozdělení na jednotlivé 
disciplíny. Jako již tradičně nejvíce děti zaujal 
měřený okruh s elektronickými čipy, ale líbil se 
jim i zvířátkový OB, stejně jako abeceda s vý-
kladem o našem sportu pod vedením Jany Bo-
chenkové. Štafetový závod s jedním okruhem 
pro každé dítě byl pro někoho možná dlouhý, 
ale až na několik málo výjimek ho všechny děti 
s mohutným povzbuzováním svých spolužáků 
nakonec zvládly. 

Poděkování patří všem zmiňovaným, kteří akci 
připravili a zorganizovali, dále pak paní ředi-
telce Michaele Pažoutové za dlouhodobou  
podporu a vstřícnost. Děkujeme také městu 
Mníšek pod Brdy za dlouholetou podporu po-
hybu dětí v našem regionu. 
Pro více informací o našem oddílu navštivte 
stránky www.okdobris.cz.

svým žákům spravedlivá, a ona se na to Maria-
na prostě vyflákla.“
K tomu, jak její dcera a zároveň i žačka zvládá 
sport i učení, doplňuje: „Nahráváme si učivo na 
mobil a to pak probíráme v autě při cestě z tré-
ninků domů.“ Učení Marianku baví a po vzoru 
svého bratra by chtěla jít na víceleté gymnázi-
um s rozšířenou výukou matematiky a fyziky. 
O svém budoucím povolání už má také jasno. 
Kupodivu nechce být profesionální trenérkou, 
ale chce pracovat jako chemička. O tom, že  
k chemii má dispozice, svědčí jedna úsměvná, 
asi pět let stará rodinná historka, kdy v koupel-
ně smíchala maminčiny drahé parfémy s mý-
dlem a vytvořila tak zcela novou vůni. Nepěnil 
prý jen zbrusu nový kosmetický přípravek, ale 
hlavně maminka.
Rodiče nechtějí, aby se úzce specializovala 
jen na sportovní gymnastiku, ale podporují 
ji ve všestrannosti. V létě tak absolvovala pří-
městský atletický tábor s mníšeckými Vlčáky, 
kde běhala, skákala do dálky a házela raketou. 
Ve volných chvílích tancuje v mníšecké ZUŠce 
pod vedením Jarmily Matouškové nebo chodí 
v neděli na hodiny klavíru. 
Zranila se zatím pouze jednou, a to kupodivu 
ne při sportování, ale když pomáhala nést skle-
nice s medem a při své neposednosti spadla  
a pořezala se na rukou. „Bohužel se zranila 
vážně, byla ji zavolána sanitka, která ji odvezla 
ihned do motolské nemocnice na operační sál. 
Takhle nešťastnou jsme ji ještě nikdy neviděli. 
V sanitce se pořád ptala, jestli ještě někdy vy-
hraje olympiádu“, sdělují rodiče.
Díky skvělému fyzioterapeutovi, její urput-
nosti a cílevědomosti se její rekonvalescence 
zdařila, a tak o gymnastce Marianě Kunclové 
určitě ještě uslyšíme.

Její největší sportovní úspěchy:
1. místo v Přeboru hlavního města Prahy (2018)
1. místo na Klokánkově kapse (2018)
2. místo v Přeboru hlavního města Prahy (2019)
2. místo na memoriálu marie Široké (2019)
4. místo na mistrovství Čr ve sportovní gymnastice (2019)

foto: Marek Kuncl

martin Bambousek
OK Dobříš
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Po pěti a půl letech po otevření vrátek prvním „školkáčům“ se ukazuje, 
že to byla trefa do černého. A nejen kvůli možnosti dětí být a vzdělá-
vat se v přírodě, v reálném prostředí, ale také kvůli komunitě velmi za-
jímavých a inspirativních rodičů, která se za ty roky kolem nás vytvořila.  
Z toho mám velkou radost. Během roku se setkáváme na pravidelných 
slavnostech, v zimě spolu jezdíme na hory a v létě na vodu. Jsou z nás 
kamarádi, kteří se rádi potkávají i mimo školku. 
Ale zpátky k lesnímu klubu. Letos před prázdninami našich 9 předško-
láků podstoupilo „přechodový rituál“ do nové životní etapy. Přešli Brdy 
z Řevnic až do Sedmikvítku a my jsme je vypustili do světa. Rozprchli 
se porůznu. Někteří chodí do nedaleké Lipky nebo jezdí do Trnky, jiní 
dali přednost větší škole v Mníšku a v Dobříši, nebo jezdí ještě dál, do 
pražské SCIO školy a Da Vinci v Dolních Břežanech. 
Předškoláky teď vystřídaly nové, mladší děti, které se s pobytem v lesní 
školce a jejími pravidly teprve seznamují. Aby to pro ně bylo snadněj-
ší, dostaly svého patrona (zkušenějšího kamaráda), který jim pomáhá  
v nelehkých začátcích. Někteří nováčci už mají zkušenosti z jiných ško-
lek, ale přece jen, u nás je to hodně jiné. Zázemí jurty využíváme jen  
v chladnějších měsících, a to jen na oběd a odpočinek. Jinak se všechny 
aktivity odehrávají v zahradě a v okolní přírodě. Prozkoumáváme blíz-
ký les, objevujeme kouzlo Skalky a za ty roky už máme několik svých 
míst, která jsme si společně pojmenovali. Když našim dětem řeknete 

Petra vaňková
průvodkyně a spoluzakladatelka Lesního klubu Sedmikvítek

David Bílek
Rorejs z.s.

co je a není lesní školka

Deštivé počasí letošnímu štrůdlu neuškodilo

K dyž jsme před šesti lety (my tři ženy) zakládaly 
Rodinné centrum Essentia, které bude 
provozovat kromě příměstských táborů 

hlavně lesní školku (dnes lesní klub), nevěděly 
jsme, jestli má v našem malém městě tento typ 
alternativního vzdělávání nějakou budoucnost a jestli 
o něj vůbec bude zájem. 

Letošní 19. ročník rodinného diva-
delního festivalu Štrůdl probíhal 
téměř celý mezi kapkami deště.  
I přes nepřízeň počasí byla ale účast 
hojná. 

Stále větší počet nadšenců si rok od roku uží-
vá tuto sousedskou zábavu, děti pobíhají mezi 
dospělými popíjejícími kávu z improvizované 
minikavárny Ludvíka Forsterevicze a všichni se 
cpou různými druhy domácích závinů.
Páteční podvečer patřil kladenskému divadlu 
V.A.D, které přijelo na farní píseček se svou 
aktovkou „Píseček“. Výchova dětí v dnešní 
společnosti plné rozdílných názorů je těžkým 
oříškem, není tedy divu, že si to budoucí ro-
diče chtějí vyzkoušet nanečisto. Na pískovišti 
se představily tři extrémní typy rodičů: smíš 
všechno, nesmíš nic a máš všechno. Přišla se 
inspirovat i paní starostka.
Sobotní program otevřelo brněnské divadlo 
Kufr představením „Kuželka a Aduši“ plným 
žonglérských a jiných kejklí (na fotografii). Za-
pojilo se i publikum a společně vytvořili živou 
pyramidu.

Následovala již tradiční výtvarná dílna paní 
Daniely Doubkové. Vytvořené koláče a chle-
bíčky lákaly k nakousnutí, ale tvůrci včas va-
rovali případné jedlíky před nízkým obsahem 
mouky a vysokým obsahem lepidla a papíru. 
Ani další výrobky nezůstávaly za kulinářskou 
sekcí pozadu a leckteré oko rodiče uronilo slzu 
dojetí nad zručností svého potomka.
Po obědě jste si mohli dát coby zákusek (kro-
mě štrůdlu) kus od umělecké skupiny Anička 

a letadýlko „Vivi tady nebydlí“. Anička sama 
dokázala pomocí mnohahlavé bažiny a dal-
ších zručně ztvárněných dekorací sehrát dra-
matické i poetické představení o několika 
postavách. Časový prostor vymezený tímto 
představením a následujícím divadlem vyplni-
lo mníšecké skautské středisko interaktivní díl-
nou skautských dovedností. Mohli jste si tedy 
vyzkoušet vázání uzlů a vyslechnout při tom 
zasvěceně dlouhou přednášku Cyrila nebo se 
pokusit rozluštit nápis v morseovce či zachrá-
nit zraněného nešťastníka. Aktivit bylo ještě 
více, nechte si o tom vyprávět od účastníků.

Odpolední blok zakončilo DS Křoví s jejich Krá-
lovnou koloběžkou I., která už po několikáté 
sklidila zasloužený nekončící potlesk a vzbu-
dila zájem tolika diváků, že se do sálu téměř 
nevešli.

Aby si přišlo na své i hudební obecenstvo, 
byl Štrůdl okořeněn koncertem kapely  
„Fekete Seretlek“. Tato skupina šesti nadšenců, 
hudebníků a zároveň absolventů DAMU, umí  
i z obyčejné lidovky vykouzlit zbrusu nový di-
vadelně-hudební kus a roztančí téměř každé-
ho posluchače.

Nezbývá než se těšit na jubilejní dvacátý roč-
ník v roce 2020.

Lesní hřiště, Hnízdo, Totem, Pavoučí most, vědí přesně, kam se půjde. 
Obratnosti a vytrvalosti se učíme také na Černolických skalách, v zimě 
na lezecké stěně. Proměňujeme se v herce a hrajeme divadlo. Tvoříme 
a vyrábíme. Pravidelně navštěvujeme babičky a dědečky v kytínském 
(nově snad i v mníšeckém) Domově seniorů, kde pečeme, vyrábíme, 
zpíváme a vzájemně se tak obohacujeme. Často nakupujeme a vaříme 
na ohni. Jezdíme hromadnou dopravou. Zkrátka zažíváme život, jaký 
opravdu je. V lesním klubu nemáme téměř žádné hračky. Nepotřebu-
jeme je. Příroda je tak rozmanitá, že nám dá všechno, co ke svým hrám 
potřebujeme. A že se u toho občas pořádně zašpiníme? To je teprve ta 
pravá hra.
A jaký rozdíl mezi „kamennou“ školkou a tou lesní vnímám já? 
„Kromě toho, že se téměř veškerý čas odehrává v přírodě, odehrává  
se také v srdcích lidí, kteří ji tvoří. Protože tuhle práci musíme dělat  
srdcem. Je to životní styl a poslání.“
Leccos máme s kamennou školkou společné: také tvoříme měsíční 
vzdělávací plány, máme pedagogickou koncepci, každý den se s vět-
šími dětmi věnujeme předškolní přípravě, neustále se vzděláváme,  
absolvujeme pravidelné supervize a poskytujeme si zpětnou vazbu. Co 
je ale jiné, že umožňujeme dětem více volné hry, která je pro jejich roz-
voj tolik důležitá. Protože děti potřebují každý den svobodný prostor 
a čas si hrát. Každé jinak. Svobodná hra učí děti právě to, co v daném 
okamžiku potřebují. 
Uvažujete o lesním klubu? Přijďte k nám na návštěvu a my vám ukáže-
me, jak to u nás chodí. Ještě máme pár volných míst.

Divadlo Kufr žongluje , autor: Filip Hájek
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Robert Aurel čiško
Spolek Brdský šikul

hana Poulová, Pavla Plocková,  
tomáš Buriánek, markéta umlášková

Farmaření
Věnovali jsme se pěstitelství a farmaření. Po-
zorovali jsme vývoj rostlin, starali se o pytlové 
záhony, sklízeli jsme úrodu. Z přebytků jsme 
připravili marmelády a samozřejmě jsme se  
u toho neobešli bez experimentů zaměřených 
na pektiny. Pár skleniček z každého druhu na-
šich výtečných marmelád bude k mání i na 
Knoflíkovém trhu, na který jsme se v létě vzor-
ně připravovali. Vyráběli jsme různé výrobky, 
které představíme až před touto zmiňovanou 
akcí. Prozatím je to překvapení.

Na vodácké výpravě na Berounku 
i Sázavu
Ještě před nástupem prázdnin jsme zahájili 
koupací sezonu vodáckými výpravami. Svět-
lušky využily dobroty skautů z Řevnic a na ví-
kend se usadily v jejich klubovně u Berounky. 
Po odborném zaškolení a krátkém tréninku  
u klubovny se statečně hned druhý den popra-
ly s 20 km. Ve stejnou dobu se i Brdníci vydali 
na své vodácké poprvé na Sázavě (na fotce).

A co k jejich vodě? První etapu, která počítala 
s 22 km a 6 jezy, zahájili v Kácově. Následující 
den už pak v pohodové 12 km trase doputo-
vali z Ledečka do Sázavy. I když ze všech jezů 
bylo jen 5 sjízdných, kluci projeli překážky se 
100 % úspěšností! Ožehnutí sluncem a obda-
řeni novými zážitky se všichni vrátili ve zdraví  
a s přesvědčením, že to nebylo naposledy. 

Ohlédnutí Spolku Brdský šikula za prázdninami

Letní dobrodružství a výpravy na vodu i do lesa

P rázdniny nám skončily  
a my s chutí začínáme 
nový školní rok. Rádi 

se však ohlédneme za našimi 
aktivitami, kterých bylo  
o prázdninách nemálo.

T Tak a je to tady, čas 
padajícího listí, pouštění 
draků a pečení brambor. 

Skauti rozhodně nezalézají 
do kluboven, ale pokračují  
ve venkovních aktivitách.   
S příchodem podzimu je na čase  
se odhlédnout za nabitým létem.

Za poznáním domova i světa
Vyrazili jsme i na vlastivědné procházky hlav-
ním městem. Čistili jsme les v Brdech v oblas-
ti krásné lokality zvané Dánsko a pozorovali 
jsme přírodu pomocí přenosných mikroskopů. 
O prázdninách zorganizoval náš spolek další 
ze setkání s názvem Kam směrují naše cesty, 
které je zaměřeno na multikulturní výchovu. 
Tento interaktivní projekt přináší dětem a mlá-
deži poznatky o životě v jiných zemích. Disku-
tovali jsme společně o migraci, pomoci uprch-
líkům, o vzájemné toleranci, ale i o nutnosti 

dodržovat zákony. Šárka Slavíková Klímová 
nás obeznámila, dětem přístupnou formou,  
s dokumenty z Rady Evropské unie zaměře-
nými na informace o migraci, což bylo pro nás 
velkým přínosem. 

Pokusy 
Na Neckyádě jsme pro veřejnost připravili 
ukázku, jak funguje elektromagnet a kompas, 
jak se chovají v magnetickém poli látky para-
magnetické a diamagnetické. Nechyběly ani 
pokusy, pomocí kterých si návštěvníci mohli 
vyzkoušet i binokulární vidění. 

Další aktivity
Společně se Zámkem Řitka jsme uspořádali 
další ze Setkání žen a dívek při rukodělné tvor-
bě a povídání o historii, během něhož nás zá-
mecká paní provedla zámeckou expozicí. Vy-
razili jsme i na Monínec, kde jsme zabezpečili 
několik workshopů s pokusy pro děti z Biosfi-
tu. Prázdniny jsme zakončili akcí Koňská dávka 
vědy se spolkem Kamenitý vrch v Černolicích, 
která byla určena milovníkům koní a vědy. Děti 
se učily pečovat o koně, ovládat je ze země  
i ze sedla. Připravili jsme také zábavné vědecké 
experimenty.

Dráčata hledala 
mravence
Ani oddíl Dráčat, 
nejmladších a nej-
menších, nezůstával 
jen u pravidelných 
schůzek. Víkendovou 
výpravou se vydal 
po souši za mraven-
ci. Výzkumnou cestu 
provázaly nejrůzněj-
ší úkoly, které děti  
pocvičily nejen ve 
sportovních doved-
nostech, ale i v po-
střehu a paměti.

Letní tábor čar a kouzel
Letos se po dobu čtrnácti dnů odebraly děti na 
skautském táboře do školy čar a kouzel v Bra-
davicích, kde se, inspirovány příběhy Harryho 
Pottera, potýkaly s každodenními problémy  
a zápletkami mladých kouzelníků, včetně boje 
s bubáky a mozkomory. Prostřednictvím té-
matických aktivit se učily týmové spolupráci, 
rozšiřovaly znalosti o přírodě, zvyšovaly svoji 
kondici nebo třeba i manuální zručnost. Tábor 
stál na louce pod hrází rybníka nedaleko Krá-
lovek u Slap, a vedoucí i děti si ho, díky klidné-
mu a nádhernému prostředí, moc užili. 

Novinka – příměstský tábor i pro 
děti mimo skautské středisko
Do letošního letního kalendáře jsme nově za-
řadili i příměstský tábor. Celodenní program 
byl otevřený i široké veřejnosti. Také děti 
mimo naše oddíly si mohly vyzkoušet nové  

dovednosti a zažít dobrodružství v příro-
dě. Pilotní projekt provázalo téma Asterixe  
a Obelixe. Děti se setkaly s náčelníkem galské 
vesnice, čelily nebezpečí ze strany Římanů, 
vyráběly galské helmy, štíty, meče a sekery, 
procházely výcvikem galských válečníků, 
uvařily si oběd na ohni a postavily i chrám 
pro Kleopatru. Nechybělo ani zasvěcení do 
hieroglyfů a výprava do Egypta.

Vážíme si zvyšujícího se zájmu dětí o naše 
oddíly a s nelehkým srdcem musíme někte-
ré, zejména mladší žadatele, odmítat. Kapa-
cita našich vedoucích i prostor je omezená,  
nicméně doufáme, že rýsující se projekt nové 
klubovny otevře zase nové možnosti. Velkou 
posilou jsou také dorůstající členové z vlast-
ních řad, kteří se aktivně zapojují a přebírají 
oddíly mladších dětí. 

Děkujeme také všem rodičům a přátelům, 
kteří nám pomáhají. Ať už s přípravou letního 
tábora, doprovodem na akcích, nebo sponzor-
skými dary. Jmenovitě Ing. Petru Štěpánkovi, 
který náš tábor vybavil jablečnými mošty.
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SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY

PONDĚLí
úTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PáTEK
SOBOTA

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

cELOROČNí PROVOZNí DOBA SBĚRNéHO DVORA

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

Nabízí tyto služby:
l  objednávky kontejneru v celém  

mikroregionu mníšecko

l  sběr různých druhů odpadů

l  odvoz odpadu po úpravách zeleně

l  vyštěpkování větví a jejich svoz

l  k vyzvednutí černé pytle na uložení  
komunálního odpadu

Jaký pes může darovat krev?
Psí dárce by měl mít alespoň 25 kg, věk mezi 
jedním a osmi lety a klidnou povahu – to hlav-
ně kvůli způsobu odběru. Měl by být samozřej-
mě zdravý, pravidelně očkovaný a odčervený. 
Nesmí trpět žádnými chronickými chorobami 
a neužívat trvale léky. U fen se přidává ještě 
další podmínka – fenka, která už dříve měla 

Irena  
Luxová
veterinářka

Psí dárci krve

U ž jste slyšeli o dárcích 
krve pro psy? Naši psí 
kamarádi je potřebují 

stejně jako lidé. Krevní transfuze  
je většinou potřeba zejména  
u akutních stavů, jako jsou úrazy, 
krvácení nebo autoimunitní 
onemocnění krve.

štěňata, bohužel krev darovat nemůže. Dále 
by neměla darovat krev fena v období hárání. 

Před odběrem krve proběhne vždy klinické 
vyšetření a hematologické a biochemické vy-
šetření krve dárce. Krevní skupiny u psů jsou 
klasifikovány podle DEA systému a v podsta-
tě existuje 6 hlavních a 20 vedlejších krev-
ních skupin. V praxi se však stanovuje pouze 
přítomnost antigenu na povrchu červených 

krvinek - DEA 1.1. Testuje-
me tedy jen to, zda je pes 
pozitivní nebo negativní. 
Negativní dárce může 
darovat krev komukoliv, 
pozitivní dárci by měli  
darovat krev jen pozitiv-
ním.

Odběr se provádí z žíly 
na krku. Pes může bez-
pečně darovat 15–20 % 
krve z krevního objemu, 
tj. asi 16–18 mililitrů krve 
na 1 kilogram hmotnos-
ti. Při jednom odběru se  
tak většinou vezme  
250–500 mililitrů krve.

Krevní banky a registry dárců
V České republice jsou na některých větších 
veterinárních pracovištích krevní banky, kte-
ré v malém množství mívají krev pro transfuzi 
do zásoby. Mají také své vlastní registry dárců 
krve, kteří pravidelně dochází na odběry. Větši-
na veterinárních ordinací má na seznamu ales-
poň několik potenciálních dárců. Obecně je ale 
psích dárců nedostatek.

Také proto vznikl v nedávné době registr dob-
rovolných dárců psí krve s názvem Červená 
tlapka. Majitelé možných dárců mohou na 
webových stránkách vyplnit registrační for-
mulář, a přihlásit tak svého pejska k dárcovství. 
Další informace o registru najdete na www.cer-
venatlapka.cz

„Darovat krev může pouze 
ten pes, který nikdy sám 
transfuzi krve nedostal.“

 INZERCE
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KNIhovNA Z oKoLNíCh oBCí

Atmosféra při loňském čtení byla vskutku strašidelná

UPcyKLUJ, UPcyKLUJTE, UPcyKLUJEME
V pondělí 30. září od 15 hodin se u nás v dětském oddělení bude konat 
UPCYKLING. Budeme recyklovat stará trička a vyrobíme si z nich krásné 
nové nákupní tašky. S sebou si přineste staré tričko, bez toho to nejde. 
Kapacita je omezena. Přihlásit se můžete v knihovně nebo na emailu 
knihovna@mnisek.cz či telefonicky na 318 592 552. 

PODZIMNí ČAJOVáNí 
Ve čtvrtek 3. října bude probíhat ČAJOVÁNÍ, na kterém si budeme po-
vídat (nejen) o čajích a některé z nich také ochutnáme. Čas bude ještě 
upřesněn, sledujte naše webové stránky knihovna.mnisek.cz a face-
bookový profil: mestskaknihovnamnisek. Vstupné dobrovolné.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Těšíme se na tradiční Týden knihoven

L etošní „Týden knihoven“ bude  
probíhat od 30. září do 4. října 2019.  
Rádi vás necháme  nahlédnout do všech  

zákoutí naší knihovny a také jsme si pro vás 
připravily malý doprovodný program. 

 

 

 
 

 

NOVé KNIHy V MĚSTSKé KNIHOVNĚ
KNIhy PRo DosPěLé
DoKoNALá vRAŽDA 
Jude Deveraux
Světoznámá autorka románů 
přichází se svým debutem ve 
světě detektivek, s příběhem 
plným starých tajemství, smrtící 
nevraživosti a nepravděpodobné 
skupinky přátel, kteří jsou 
odhodlaní odhalit pravdu bez 
ohledu na následky...

NutNé LŽI 
Diane Chamberlain
Psychologický román pro ženy  
o neobvyklém přátelství dvou žen  
v Severní Karolíně 60. let 20. století.

sNěŽNÝ měsíC 
Klevisová michaela
V prázdné nemovitosti na okraji 
Prahy je zavražděna realitní 
makléřka. Po několika měsících 
dojde k podobné vraždě i před 
odlehlou roubenkou v Beskydech. 
Protože se obě zavražděné ženy 
mohly znát, ujímá se vyšetřování 
kriminalista Josef Bergman.

stRom DuChŮ 
Barbara Erskinová
V romanticko-dobrodružném 
příběhu populární skotské autorky 
se mladá žena Ruth po návratu 
do rodného Edinburghu ponoří do 
rodinné historie a vyvolá tak až 
nečekaně reálné stíny minulosti.

střEPy ŽIvotA 
steve Ross
Příběh židovského chlapce, který 
přežil hrůzy holokaustu a začal 
nový život v Americe, aby zde 
pomáhal sociálně slabým dětem  
a zároveň připomínal, co se za 
druhé světové války dělo.

ZtRACENé DoPIsy 
sarah mitchellová
Román pro ženy od britské autorky 
o věčném poutu lásky a slibu, který 
přetrval desítky let.

vLčí hoRA 
Ivana ondriová
Slovenský thriller o manželské 
dvojici, která na samotě v horách 
svádí boj o život.

outsIDER 
Anthony franze
Ve chvíli, kdy se shodou šťastných 
náhod v detektivním napínavém 
právnickém thrilleru začínající 
právník Gray dostane k dobrému 
místu asistenta Nejvyššího soudu, 
netuší, jak nebezpečným směrem  
se jeho život záhy vydá.

KNIhy PRo DětI
fotBALáCI 
Roberto santiago
Jmenuju se Francisco, ale všichni 
z týmu mi říkají Pako. Nedávno mi 
bylo jedenáct, a právě jdu kopat tu 
nejdůležitější penaltu v dějinách 
Soto Alta. Sedmý fotbalový tým 
Soto Alto není jen obyčejný školní 
oddíl. My jsme mnohem víc. My 
jsme Fotbaláci!

KAmARáDI ZE ZáhRoBí 
Iva gecková
Pro všechny nebojácné děti jsou 
tu velmi podivuhodné příběhy z 
útulného hřbitova v Malinově.

mARvEL stuDIos  
– ENCyKLoPEDIE PostAv
Encyklopedie postav ze světa 
filmových adaptací marvelovských 
komiksových příběhů.

EmA A JEJí KouZELNá Zoo  
– RoZtomILá LAmA 
Amelia Cobb
Vyprávění o Emě a jejích kouzelných 
schopnostech. Emin strýček 
přiveze okouzlující lamu s velkýma 
smutnýma očima. Lama Lotka 
má velkou šanci stát se hvězdou 
připravované zimní show, ale 
zároveň musí Ema vyřešit i smutek 
mladé lamy.

úŽAsNé ChEmICKé PoKusy  
v KuChyNI
Cynthia L. Brown
V knize Úžasné chemické pokusy 
v kuchyni mohou děti starší  
9 let experimentovat s materiály, 
které najdou doma v kuchyni, 
a odhalovat při tom tajemství 
chemie.

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

tereza Bauerová a Nikola Bláhová
knihovnice
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Kytín má dubovou 
knihobudku
Volnočasový areál pode vsí, 
který kytínští slavnostně ote-
vřeli letos v srpnu, obohatila 
originální knihobudka  z dubo-
vého dřeva.

Knihobudka váží bezmála 600 kg a je-
jím autorem je sochař a výtvarník Milan 
Bezaniuk, který ji na kytínské návsi tvořil  
10 dní. Dub, ze kterého vznikla, rostl 
přibližně 170 let a před čtyřmi lety ho 
pokáceli v rámci zdejšího sochařského 
sympozia. 
Její vzhled autor pojal jako oslavu vědě-
ní a moudrosti. Hlavní ozdobný motiv 
knihobudky představuje sova jako sym-
bol moudrosti, její střecha je ztvárněná 
jako otevřená kniha.
Knihobudka není jediným Bezaniuko-
vým dílem v obci a jejím okolí. Pro Kytín 
udělal ještě lavičku, v Nové Vsi pod Ple-
ší má sochy vodníka a také koně před 
budovou obecního úřadu. Na letošním 
sochařském sympoziu vytvořil pro Klí-
nec dřevěný okřídlený zvon. Může se 
také pochlubit sochou Máří Magdaleny 
z lipového dřeva, která je zatím umístěna 
ve Stříbrné Lhotě.

kal

Příbram vymění automaty
Příbram plánuje nákup nových parkovacích au-
tomatů, které by umožňovaly placení kartou 
nebo mobilním telefonem a zadávání registrač-
ních značek. Cílem je sjednotit různé parkomaty, 
které jsou nyní po městě. Díky zadání registrační 
značky nemusejí řidiči umisťovat za okno auta 
parkovací lístek, strážníkům při kontrole stačí, 
když si naskenují registrační značku, a ověří tak 
v systému, že dotyčný řidič za parkování zaplatil. 
Lidé si přes mobilní aplikaci mohou parkovné po-
dle potřeby prodloužit, aniž by se museli vracet 
k automatu a tisknout další lístek. Stejný systém 
funguje v Praze a dalších městech, od července 
ho zavedl také Beroun. lik

(zdroj: www.pribram.cz)

Jíloviště získalo ocenění
Jíloviště bylo oceněno Diplomem za občanskou 
aktivitu podporující zachování venkovského 
rázu obce v krajském kole soutěže Vesnice roku 
2019. Zdejší občané totiž dokázali téměř nemož-
né, když se postavili na odpor velkému byznysu 
a uspěli. Všechno začalo občanskou iniciativou 
a následným referendem, které rozbilo plány na 
zastavění polí. Obec Jíloviště tak dokázala ubrá-
nit svůj venkovský ráz a ochránit okolní krajinu 
před developerskými projekty. Diplom převzal na 
slavnostním vyhlášení výsledků v Jílovém u Prahy 
starosta obce Vladimír Dlouhý. 

Středočeskou vesnicí roku 2019 se stala Libovice 
na Kladensku, a postoupila tak do celostátního 
finále této soutěže, které nakonec vyhrála Lipová 
na Děčínsku. lik

 INZERCE
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny

„Nevyčítej životu…“  (dokončení v tajence)

Lucius Annaeus Seneca (4 př. n. l. – 65 n. l.)  
– římský filozof, dramatik, básník a politik,  

vychovatel císaře Nerona.
Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději 

do 11. října 2019 na emailovou adresu zpravodaj@mnisek.cz, 
nebo doručte osobně (v pracovní době městského úřadu)  

do redakce zpravodaje.

VyLOSOVANÝ VÝHERcE ZíSKá:  
2 dárkové poukazy do sítě kin cineStar
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28

l  Zastupování u soudů, 
úřadů

l  Vymáhání pohledávek
l  Smlouvy
l  Rozvody

l  Ověřování podpisů
l  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

l  Realitní služby

tel.: +420 606 476 169 l e-mail: tvrdek@aktvrdek.cz l www.aktvrdek.cz
Adresa kanceláře: Komenského 1533, Mníšek pod Brdy (vedle školní jídelny).
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VOJENSKÝ REHABILITAČNí úSTAV SLAPy NAD VLTAVOU
Nabízí volná pracovní místa na pozici

KUcHAŘ/KA 
PROVOZNí ELEKTRIKáŘ 
SKLADNíK POTRAVIN

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
Kuchař – nevyučené zaučíme
Elektrikář – osvědčení o způsobilosti podle § 6 vyhl. 50/1978 Sb.

Termín nástupu: ihned

VOJENSKÝ REHABILITAČNí úSTAV SLAPy NAD VLTAVOU
Nabízí volná pracovní místa na pozice

FyZIOTERAPEUT  
/VšEOBEcNá SESTRA/ 
MASéR/ NUTRIČNí TERAPEUT

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:  radek.chlastak@vlrz.cz nebo na tel. č.: 602 254 089
Bližší informace: na personálním oddělení 

anna.matejckova@vlrz.cz nebo na tel. č.: 727 899 392

info@kola-sport.cz | tel.257 721 313 | Komenského 92, Řevnice

SLEVY KOL

A ELEKTROKOL!ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
(říjen až únor)

po-pá 8-18
so 8-12
www.kola-sport.cz

Kvalitní servis
perfektní předprodejní
příprava kol

• ELEKTROKOLA
• kola horská
• trekingová
• silniční
• dětská
• koloběžky
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Nabízíme 
pro vaše psí miláčky

Výcvik poslušnosti

Socializační lekce

Nápravu problémového chování

Sportovní kynologie

Psí hotel

Tel. 777 688 683
www.psiskolabuck.com

Kontakt

PSÍ ŠKOLA 
HOTEL PRO PSY

P R E S E N T S

PSÍ ŠKOLA

M Á T E  P R O B L É M  S  P O S L U Š N O S T Í  S V É H O   P S A ?

Pro malá i velká plemena 

Pro štěňata i dospě lé psy

Kde: Mníšek pod Brdy 25210, ul. Řevnická

Kdy: Každou středu a sobotu 

*Recommended for 5-11 y/o
Payments should be settled a week before the workshop

B u c k

Kontaktní telefon 737 242 200

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

Řidiče skupiny C ZahradníkyZávozníky

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

Odpady

svoz

likvidace

odpadkové koše

zanáška popelnic

kontejnery

chodníků a ulic

strojní čištění

ruční metení

odstraňování 
graffiti

zimní údržba

posypový materiál

ZeleňČištění

zahradnické práce

sekání trávy

údržba mobiliáře

ostatní komunální 
služby
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Centrum pro redukci váhy
a výživové poradenství

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

Ludmila Charvátová
+420 721 767 398

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

Při předložení tohoto inzerátu
získáte úvodní konzultaci ZDARMA

Skladové vozy Srba Servis

- nové i zánovní vozy

- jasný původ s jasnou zárukou

- výhodné ceny

› auto.srba.cz
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Více omně na www.jaroslavpycha.cz.

& 722 490 490
Jaroslav Pýcha

jaroslav.pycha@re-max.cz

Váš certifikovaný realitní makléř

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům

Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

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

Zahoďte své starosti, nabízím:
� Profesionální zpracování prezentace 

nemovitosti
� Zajištění účinné inzerce na největších 

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

kancelář
� Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
� Předání nemovitosti novému majiteli
� Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

angličtina Helen doron english již několik let působí v mníšku pod Brdy. 

Letošním rokem centrum přebírá dobříšská pobočka  
vedená Terezou Kompánkovou. 

Kontinuita kurzů zůstává zachována a zahajujeme nábor nových žáků.

Ukázkové hodiny, které jsou ZDARMA, budou probíhat v průběhu měsíce října  
v nových prostorách budovy ZŠ mníšek pod Brdy. 

Zarezervujte si své místo již nyní!

tel.: 775 610 273
email: mnisekpodbrdy@helendoron.cz

www.helendoron.cz

Helen Doron English Dobříš a Mníšek pod Brdy 
hledá posilu do svého rostoucího týmu.

Pokud máš rád/a práci s dětmi,  
mluvíš plynule anglicky  

a jsi flexibilní v odpoledních hodinách,  
pak hledáme právě Tebe. 

napiš nám na dobris@helendoron.cz a my se Ti obratem ozveme.
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ODKUP
DOMŮ
A BYTŮ

VÝPLATA ZÁLOHY!

TELEFON:
736 762 563
MNÍŠEK POD BRDY

nabízím procvičování angličtiny pro žáky základní školy, 
tel.: 602 956 612

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

Hledáme milou a spolehlivou paní nebo slečnu na občasné 
hlídání našich dětí v mníšku. Také na občasnou výpomoc  

v domácnosti. Finanční odměna dohodou. děkuji.  
Více info na tel.: 775 927 916

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

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

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33

 

NABíDKA ZAMĚSTNáNí:
Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici Lipence, 

Praha 5, přijme na pozice:

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

SKLADNÍK
l jednosměnný provoz pondělí-pátek

pracovník EXPEDICE
l vyřizování objednávek zákazníků

pracovník VÝKUPU OBALŮ
- možné na plný i zkrácený úvazek

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

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



27

INZERCE INZERCE

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

Chcete si užívat pohled na Váš upravený  
trávník  a záhony bez námahy?

Nechte péči o Vaši zahradu na nás!

V případě zájmu nás prosím kontaktujte:
602 246 666 nebo info@terralesazahrada.cz

Nabízíme Vám:

 Celoroční komplexní péči o Vaši zahradu
 Individuální jednorázový servis
 Sekání a vertikutaci trávníku s možností odvozu
 Hnojení a chemické ošetření rostlin a trávníku
 Střihání a tvarování keřů 
 Prořezání a vyčištění pozemku
 Kácení rizikových stromů
 Úklid listí s odvozem
 Výsadbu nových rostlin
 Realizaci nebo konzultace při přetváření Vaší zahrady
 ... a mnoho dalšího co si Vy i Vaše zahrada bude přát

Staráme se o zahrady v okolí Mníšku, Řitky a Dobříše.

TANEČNÍ V MNÍŠKU
Pavilon Mníšek

Komenského ul., Mníšek pod Brdy

www.astra-praha.cz 
FB:@tanecniskolaastrapraha

• kurzy pro dospělé - pátek a neděle ve večerních hod.
• kurzy pro mládež - neděle od 16:30

od 4. 10. 2019
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MNÍŠEK POD BRDY • Pražská 1594 • komerční objekt u Benziny

„CYKLISTŮM PRO RADOST ...“

POSEZÓNNÍ SLEVY 
KOLA * OBLEČENÍ 

CYKLISTICKÁ OBUV

info@bikepuzzle.cz 
+420 776 176 173 

/bikepuzzle.cz 
www.bikepuzzle.cz  


