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léto se pomalu ale jistě chýlí ke konci, blíží se podzimní rovnodennost, která 23. září zahájí astronomický podzim. Po týdnech letních prázdnin, dovolených, práce na zahrádkách či
realizaci různých projektů tedy přichází období, kdy budeme
sklízet (obrazně i doslova) plody svého předchozího úsilí. Ani
ve městě tomu není jinak. Koncem srpna úspěšně proběhla
kolaudace budovy školního Pavilonu a naši nejmenší školáci
tak mohou 2. září usednout do lavic ve zbrusu nových třídách.
Práce však ani zdaleka nejsou u konce. V přízemí budovy
Pavilonu bude i v průběhu září pokračovat dovybavení Mateřského centra, kluboven, sálů a kavárny. V bezprostředním
okolí školy pak bude ještě několik týdnů probíhat parková
úprava zemního valu a koncem roku je plánována realizace
parkurového hřiště. Více o Pavilonu se dozvíte na straně str.
5. V souvislosti s navýšením počtu žáků a tím i zvýšením provozu v okolí základní školy došlo ke změně dopravního řešení
v ulicích Ke škole a Nová (více na str. 5). V následujících měsících také dojde k navýšení počtu parkovacích míst a stání P+R
v ulici Nádražní.
V letním čísle jsem Vás informovala o nesouhlasném stanovisku vedení města ke zrušení zastávky Mníšek pod Brdy,
závod (hl. s.) v nově integrovaných dálkových spojích Praha
- Příbram. V průběhu léta se nám podařilo dosáhnout dvou
pozitivních změn. Tou první je obnovení zastávky Mníšek pod
Brdy, Závod (hl. s.) na lince 393 ve směru na Příbram, konkrétně od 1. do 14. září zde zastaví ranní spoje v 7:02, 8:02,
8:22, 8:42, 9:02, 9:22 a 9:52, v plném rozsahu zde pak budou
stavět všechny spoje od 15. září. Druhou změnou je úprava
a navýšení večerních spojů linek 317/321 ve směru do Mníšku
p. B. tak, aby cestující nemuseli v Praze čekat na spoj déle než
30 minut. Předmětem vyjednávání nadále zůstává ranní
spojení do ZŠ Trnka v Dobříši, pro které v tuto chvíli není
k dispozici autobus, řešení chceme najít v průběhu podzimu.
Nakonec bych Vás ráda pozvala na závěrečný koncert
Mníšeckého kulturního léta se skvělým Pavlem Šporclem.
Všem školákům (i jejich rodičům) přeji úspěšný školní rok
a Vám ostatním pohodový návrat do každodenního života.
S přáním krásného babího léta
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Z RADNICE

Mníšek bojuje proti vandalům

V

poslední době
se setkáváme
s nárůstem škod,
které způsobují vandalové
na městském majetku,
a které dosahují statisíců
korun.
Libor Kálmán
Obyvatelé Mníšku zaznamenali četné útoky na
městský majetek, mimo jiné vytrhané elektrické kabely v podchodu pod dálnicí směrem na
Čisovice nebo na sloupech veřejného osvětlení v prostoru Bažantnice. Častokrát bývá poničené pítko v dolní části náměstí, řešili jsme
posprejovanou hřbitovní zeď, dále poničený
mobiliář jako jsou odpadkové koše, dopravní
značení a orientační tabule, nebo také stále se
opakující rozházené odpadky na dětských hřištích a u Zadního rybníka.

Hřbitovní zeď byla posprejována na ploše 48 m2.

Odborné vyčištění plochy stálo 47 000 Kč.

Zničený odpadkový koš ve Řevnické ulici.

V podchodu pod dálnicí někomu „překážely“
elektrické kabely od osvětlení.
Radnice si proto jako jednu ze svých priorit
vytyčila ochranu svého majetku a v boji proti
vandalům jí pomůžou mobilní kamery a fotopasti. Jen díky fotopastím a kamerám jde totiž
ničení majetku vandalům dokázat. Proto chce
radnice do kamerové techniky dále investovat.

Častým cílem řádění vandalů jsou dětská hřiště.

Chtěli bychom požádat občany, aby v případě,
že budou kdekoli v Mníšku svědky vandalismu, neprodleně uvědomili městskou policii na
Urvaný kohoutek u pítka na náměstí F.X. Svobody. telefonu: 737 274 227.

Chcete dostávat důležité informace přímo do mobilu?
Chcete být informováni co nejdříve?
dopravní omezení
přerušení
dodávek vody

 dstávky
o
elektrické energie

k ulturní
a sportovní akce

havárie

bloková čištění ulic

a další
praktické
informace

Zaregistrujte se do městského SMS InfoKanálu. Registrace na: www.mnisek.cz
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Z RADNICE

KRÁTCE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Rada města č. 18 – 22/2019
l Souhlasila se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti stavby
č. IV-12-6022982/VB/002 „Mníšek pod Brdy, KNN pro p. č.
2714/471“ a pověřila starostku
podpisem této smlouvy mezi
Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ
Distribuce a.s.
l Souhlasila s umístěním zpevněných ploch a valu v místě
vedení vodovodního a kanalizačního řadu v majetku města
na akci: Park a okolí nového
pavilonu ZŠ v Mníšku pod Brdy
– Etapa III.
l Souhlasila s výzvou k podání
nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Parkurové
hřiště u ZŠ s relaxační zónou“
a pověřila starostku podpisem
výzvy.
l Vzala na vědomí informace
o změně v provedení stavby:
Oprava svislé izolace domů č. p.
588, 589, 590.
l Byla seznámena s dopisem
pana V. R. a pověřila místostarostku Ing. Danu Dalešickou
jednáním s předsedou SVJ Jana
Šťastného 585.
l Schválila kupní smlouvu mezi
Městem Mníšek pod Brdy
a OFFICITY s.r.o., Václavské nám.
799/48, 110 00 Praha na vnitřní
zařízení a vybavení pro 1. NP
pro objekt Školní Pavilon – ZŠ
za celkovou částku 1 504 420,35
Kč vč. DPH.
l Souhlasila s nabídkou pozemku č. parc. 1339/11 v k. ú. Mníšek
pod Brdy o výměře 239 m2 za
celkovou kupní cenu 83.650 Kč
a postoupila ji k projednání do
ZM.
l Pověřila JUDr. Miroslava Vilimovského jednáním s majiteli
pozemku č. parc. 1195, 1196
1199/2 k. ú. Mníšek pod Brdy ve
věci stížností občanů na neudržování těchto pozemků.
l Souhlasila s pronajmutím bytu
dle žádosti č.j. 4484/2019 pro
osoby v tíživé životní situaci
a to byt 1+1 v č. p. 291, Rymaně,
na dobu od 1. 6. 2019 do 31. 12.
2019 s možností prodloužení.
l Schválila znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem
Mníšek pod Brdy a Družstvem
Eurosignal o poskytnutí daru
formou cen pro vítěze pěvecké soutěže Brdský kos. Pověřila
místostarostku města Ing. Danu
Dalešickou podpisem Darovací
smlouvy.
l Souhlasila s objednáním projekčních prací – úprava parkoviště u nového pavilonu ZŠ
Mníšek pod Brdy u společnosti
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GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, s.r.o. Pověřila starostku
podpisem objednávky.
l Souhlasila se stavbou na části
pozemku parc. č. 2920/1 o výměře 160 m2 za účelem vydání stavebního povolení stavby
„II/116 Nová Ves pod Pleší“. Pověřila OSMI vypsáním záměru
o bezplatném užívání pozemku.
l Souhlasila se zněním a uzavřením smlouvy o nájmu pozemku
mezi Městem Mníšek pod Brdy
a provozovnou Café s Grácií na
náměstí F. X. Svobody č.p. 6 dle
Zásad pro umístění předzahrádek na pozemku parc. č. 2889
v k. ú. Mníšek pod Brdy. Pověřila
starostku podpisem smlouvy.
l Nesouhlasí s navrhovaným
dodatečným povolením stavby „Vstupní schodiště do polyfunkčního objektu č. p. 1616“
z důvodu nevypořádání majetkových vztahů s Městem
Mníšek pod Brdy, týkajících se
pozemků č. parc. 70/2 a 2931/1
k. ú. Mníšek pod Brdy.
l Vybrala na základě doporučení výběrové komise dodavatele
zakázky malého rozsahu s názvem „Doplnění sanačního doprůzkumu, vyhodnocení rizik
a návrh konceptu sanace – Mníšek pod Brdy – Halda, Bažantnice a okolí“ a to společnost CZ
BIJO a.s. Pověřila starostku podpisem SOD s vítězem zakázky.
l Schválila Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální
účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje o poskytnutí
finanční podpory na akci Brdský kos ve výši 40 000 Kč. Pověřila starostku města podpisem
smlouvy.
l Souhlasila se zněním a uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o nájmu prostoru sloužícího
podnikání mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní Ivanou Jandovou o provozování tabáku na
Náměstí F.X. Svobody na dobu
určitou do 31.8. 2019 za celkové nájemné 15 000 Kč. Pověřila
starostku podpisem Dodatku
č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání.
l Souhlasila s cenovou nabídkou společnosti Grido, architektura a design, s.r.o. na přípravu
podkladů a úpravu PD na parkurové hřiště a nabídkou na
vypracování nového Požárně
bezpečnostního řešení školního pavilonu. Pověřila starostku
podpisem objednávky.
l Souhlasila s výzvou k podání
nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Park a okolí
nového pavilonu ZŠ Mníšek
pod Brdy – Etapa III – IO-04.3
– Zemní val s opěrnými zdmi

a lávkou“. Pověřila starostku
města podpisem výzvy.
lV
 zala na vědomí znění Provozně manipulačního řádu pro
vodní dílo – retenční nádrž
Rymaně a jmenuje pana Pavla
Včeláka osobou odpovědnou
za provoz tohoto vodního díla.
l Souhlasilascenovounabídkou
společnosti Grido, architektura
a design, s.r.o. na vypracování
úpravy projektové dokumentace pro změnu stavby před
dokončením na akci: Výstavba školního pavilonu ZŠ Komenského, Mníšek pod Brdy.
Pověřila starostku podpisem
objednávky.
lS
 ouhlasila s umístěním zpevněných ploch, zemního valu
a veřejného osvětlení v ochranném pásmu VH sítí – vodovodního a kanalizačního řadu
v majetku města na akci“ Park
a okolí nového pavilonu ZŠ
v Mníšku pod Brdy – Etapa III
a změna stavby před dokončením. Město se zavázalo, že
v případě havárie VH sítí, případné škody na svítidlech,
vzniklé opravou havárie VH
sítí, bude hradit vlastník svítidel, včetně provedení nových
základů svítidel. Před opravou
havárie vlastník svítidla demontuje a po provedené opravě VH
sítí je opět namontuje na své
náklady.
lS
 ouhlasila se stavbou vrtané
studny na pozemku č. parc.
1288/10, k. ú. Mníšek pod Brdy.
lS
 ouhlasila se stavbou prodloužení vodovodního řadu
v pozemcích č. parc. 1716/1;
1754/3; 1754/2; 1755/1, k. ú.
Mníšek pod Brdy a se stavbou
vodovodních přípojek pro pozemky č. parc. 1725/4, 1714/10
a 1724/7, vše k. ú. Mníšek pod
Brdy a jejich připojení na nově
budovaný vodovodní řad za
podmínky uzavření Smlouvy ve
smyslu §86 zákona č. 183/2006
stavební zákon v plat. znění.
Souhlasí se zněním a uzavřením
Smlouvy ve smyslu §86 zákona
č. 183/2006 stavební zákon
v plat. znění. mezi Městem
Mníšek pod Brdy a manžely O.,
R. a D. a pověřila starostku jejím
podpisem.
lS
 ouhlasila se stavbou prodloužení kanalizačního řadu
v pozemku č. parc. 1716/1,
k. ú. Mníšek pod Brdy a se stavbou kanalizačních přípojek
pro pozemky č. parc. 1714/10
a 1724/7, k. ú. Mníšek pod
Brdy a jejich připojení na nově
budovaný kanalizační řad za
podmínky uzavření Smlouvy ve
smyslu §86 zákona č. 183/2006
stavební zákon v plat. znění.
Souhlasila se zněním a uzavřením Smlouvy ve smyslu §86
zákona č. 183/2006 stavební

zákon v plat. znění mezi Městem Mníšek pod Brdy a manžely
R. a D. a pověřila starostku jejím
podpisem.
lS
 ouhlasila se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby
kanalizačního řadu v pozemku
č. parc. 352/2, k. ú. Stříbrná Lhota. Pověřila starostku podpisem
této smlouvy mezi Městem
Mníšek pod Brdy a Českou republikou – ÚZSVM.
l Vzala na vědomí vyhodnocení plnění Plánu obnovujících
oprav
vodohospodářského
majetku ve městě Mníšek pod
Brdy za rok 2018 vypracovanou
1. SčV, a.s.
l Souhlasila se stavbou „Oboustranné oplocení dálnice D4,
EXIT 18 Mníšek pod Brdy-EXIT
32 Dobříš-jih“ za podmínky
uzavření smluvního vztahu na
zřízení příslušného věcného
práva k výše uvedené stavbě po
pozemcích ve vlastnictví Města
Mníšek pod Brdy uvedených
v příloze žádosti. Sdělila, že
Město Mníšek pod Brdy vlastní
IS – veřejné osvětlení a vodovodní a kanalizační řady, jejichž
provozovateli jsou Eltodo-Citelum, s.r.o. a 1. SčV, a.s. Pro
případný střet těchto IS s plánovanou stavbou je nutné
požádat výše uvedené provozovatele o jejich vytyčení. Požádala o předložení dendrologického průzkumu k odsouhlasení
OVV MÚ Mníšek pod Brdy před
zahájením stavby.
l Souhlasila se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě stavby
elektro přípojky pro pozemek
č. parc. 354 a zpevněné plochy
před vjezdem a vchodem do
budoucího RD na pozemku
č. parc. 354, k. ú. Mníšek pod
Brdy vše umístěné na pozemcích č. parc. 2900/1, k. ú. Mníšek
pod Brdy ve vlastnictví Města
Mníšek pod Brdy za podmínky uvedení tohoto pozemku
do původního, řádného stavu
a dodržení parametrů zpevněné plochy dle PD. Pověřila starostku podpisem této smlouvy
mezi Městem Mníšek pod Brdy
a Euro Renting, s.r.o.
l Souhlasila s novým ceníkem
odpadů suti platným od 1. 6.
2019.
l Schválila znění a uzavření
Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě
č. 2202262018 Skupinové pojištění úrazu a pověřila starostku
k jejímu podpisu.
l Vzala na vědomí Oznámení
o zahájení řízení o změně honitby Mníšek LOV a Mníšek SKALKA.

(Výběr z usnesení v plném znění na
www.mnisek.cz)
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Zjednosměrnění ulic Ke škole a Nová
Od poloviny srpna 2019 dochází k úpravě provozu v horní části ulic Ke škole a Nová. Cílem
tohoto opatření je zvýšení bezpečnosti dětí na
komunikacích přiléhajících k MŠ Nová a ZŠ Komenského 420. Zkušební jednosměrný provoz
by měl trvat do ledna 2020.
Horní část ulice Ke škole je průjezdná pouze směrem dolů od ul. Dobříšské k Nádražní,
zatímco horní část ulice Nová je průjezdná
pouze směrem nahoru od ul. Nádražní k Dobříšské. Jednosměrný provoz se tak týká pouze

horních částí zmíněných ulic (cca 200 m od
ul. Dobříšská). Kvůli průjezdu autobusů bude
parkování v ulici Nová možné pouze na pravé
straně podél chodníku.
Starostka Mníšku pod Brdy Magdalena Davis
k dopravnímu opatření uvádí: „Jsem si vědoma
toho, že zmíněné opatření ovlivní vaše každodenní návyky. Chtěla bych vám proto předem
poděkovat za vaši shovívavost, trpělivost i pochopení pro toto opatření, které by mělo přispět zejména k větší bezpečnosti našich dětí.“

Po dobu zkušebního provozu (do ledna 2020)
bude město nadále monitorovat dopravu
v celé oblasti, aby bylo možné vyhodnotit vliv
jednosměrného opatření na dopravní situaci
nejen v ul. Ke škole a Nová, ale i v ul. V Edenu,
Nádražní a Jana Šťastného, příp. dalších. Po
skončení zkušebního provozu budou o jeho
výsledcích informováni občané a bude s nimi
konzultováno i konečné řešené dopravního
opatření v této oblasti.

Libor Kálmán

Pavilon přivítá 2. září prvňáčky

S

e zahájením nové školního roku bude
zprovozněn i nově postavený objekt Pavilonu,
který tak bude sloužit svému zamýšlenému
účelu, a stane se další budovou ZŠ Komenského 420.
V horních patrech se otevře 10 tříd, z nichž pět bude pro prvňáky a dalších pět pro druháky, zbytek obsadí družina. Celkem se tu bude učit
210 dětí a odpolední čas v družině zde bude trávit 350 dětí ve 13 odděleních. Škola tak může opustit náhradní prostory v administrativní
budově v ÚVRu (na fotografii), kam prvňáci dojížděli za výukou během
minulého školního roku. Do přízemí Pavilonu se v průběhu podzimu
nastěhují spolky, taneční odbor ZUŠ, kroužky i řada kulturních akcí,
o kterých Vás budeme včas informovat.
Všem žákům i jejich pedagogům přejeme úspěšné vykročení do školního roku 2019/2020. Přejeme jim, aby se v nových učebnách Pavilonu
cítili příjemně, a zejména pak prvňáčkům příjemný start nové životní
etapy.
kal

Pozvánka na

JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Starostka Mníšku pod Brdy Magdalena Davis
zve veřejnost na jednání Zastupitelstva,
které se uskuteční

v pondělí 16. září 2019
od 18 hodin
v budově MěKS V Lipkách.
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Pštros si
svobodu dlouho
neužil

M

ěstská policie
Mníšek pod
Brdy přijala
9. července kolem 10:30
telefonické oznámení
o volně pobíhajícím
pštrosovi ve Slepé
ulici nad mníšeckým
vlakovým nádražím.

Jedinečná příležitost vidět zámek zdarma

B

ěhem září se návštěvníkům zámku naskytne
jedinečná možnost projít se komnatami,
salóny a jídelnami zdarma, a to v rámci Dnů
evropského dědictví, které letos připadají na 7. – 15. 9.

Petr Smorádek
vedoucí strážník Městské policie
Mníšek pod Brdy
Strážníci nejdříve zkontaktovali
zoologické zahrady s dotazem,
zda by provedly jeho odchyt, ale
nebyli úspěšní. Majitel pštrosa
strážníkům zatím sdělil, že mu
pták, kterého dostal jako nehodný
dárek, utekl den předtím. Zároveň
je upozornil na to, že o opeřence
má zájem chovatel z Mělníka, ale
do Mníšku si pro něj může dojet
až po 18. hodině.
Hlídka tedy vyjela na místo události, aby zjistila skutečný stav
věci. Místní obyvatelé tu zatím
pštrosovi udělali provizorní ohradu z provazů. Strážníci požádali
o odbornou pomoc MVDr. Zbyňka Linharta z Nového Knína a dotazem na Veterinární ordinaci pro
exotické ptactvo a dravce zjistili
poměr a množství látek potřebných k uspání pštrosa, tak aby

Termíny zdarma prohlídek:
mohl být odchycen bez zranění.
Hlídka na místě setrvala do příjezdu majitele pštrosa, MVDr. Linharta a farmáře, který se nabídl,
že převeze opeřence do nového
domova.
Zvěrolékař na místě rozhodl, že
pštrosa budou muset přispat.
Úspěšná byla až třetí střela z narkotizační pušky, neboť v prvních
dvou případech se střelci nepodařilo peří a kůži prostřelit. Po této
střele byl pštros po 10 minutách
omámený a tím i pomalejší. Strážníkům a přítomným osobám se
podařilo pštrosa chytit, zafixovat,
naložit na vozík a následně převést do nového prostředí.
I přes dramatické chvíle je pštros
i ostatní účastníci odchytu v pořádku a bez zranění.

V Mníšku třídíme více než loni
V období od 1. 4. do 30. 6. 2019
vytřídili obyvatelé Mníšku téměř
114 tun odpadu, což je o zhruba 5 tun více než loni. Vyplývá
to z údajů společnosti EKO-KOM a.s., která zajišťuje třídění
a recyklaci obalového odpadu.
DRUHY ODPADU VYTŘÍDĚNÉ
ve 2. čtvrtletí 2019
druh
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Marie Charvátová
SZ Mníšek pod Brdy

První okruh se slavnostními

a reprezentačními místnostmi
představuje návštěvníkům starší
historii zámku. Ti uvidí nábytek či
obrazy, které pocházejí již z doby
jeho výstavby. Barokní komody,
portrét vnuka stavitele, obraz
z doby císaře Karla VI., vestavěné příborníky. Během prohlídky
velkých jídelen, společenských
salónků či knihovny s pracovnou
je ovšem čeká i rokokové nebo

Druhá trasa ukazuje naopak sou-

kromé bydlení posledních majitelů zámku a návštěvník se tak
vrací do nedávné minulosti. Zjistí,
že v době první republiky již měli
zámek moderně vybaven. Samozřejmostí byla elektřina, teplá
voda do koupelen i splachovací
toalety. Zajímavý je jistě zejména
dětský pokojíček s hračkami, kde
můžeme obdivovat například domeček pro panenky, maketu školní třídy, klícku pro rosničku nebo
společenskou hru na dostihy.
Neváhejte s návštěvou, kapacita prohlídek je omezena. Vstup
zdarma platí pro jednotlivce,
nevztahuje se na rezervované
skupiny. Nezapomeňte si také na
pokladně vyzvednout platnou
vstupenku na konkrétní čas, těšíme se na vás.

Vyměňte si pohodlně končící Opencard za Lítačku
Od konce podzimu roku 2019
dojde k postupnému úplnému
ukončení platnosti karet Opencard, na které již nebude možné
v rámci regionálního dopravního systému PID Lítačka v Praze a Středočeském kraji cestovat. Všichni cestující, kteří ještě mají na
staré Opencard nahrané kupóny, si mohou kartu vyměnit již dnes za
Lítačku, a to zdarma a pohodlně na pár kliknutí na e-shopu
www.pid.litacka.cz.
(zdroj: www.pid.cz)

množství odpadu (v tunách)

Papír

36,481

Plast

39,295

Sklo

30,111

Kovy

7,140

Nápojový karton

0,802

celkem

Třídění odpadů je samozřejmostí pro 73% obyvatel České
republiky. Každý Čech v loňském roce vytřídil v průměru
49 kg odpadů, což nás řadí ke špičce
v rámci Evropy.

I. prohlídkový okruh
7.-8. září (víkend)
10.-13. září (úterý-pátek)
II. prohlídkový okruh
14.-15. září (víkend)

klasicizující vybavení, sbírka porcelánu, hodin, dýmek a nakonec
i moderní předměty z počátku
minulého století.

113,829

Výzva pro podnikatele v Mníšku a okolí
V souvislosti s připravovanými novými webovými stránkami
města vás žádáme, abyste nám posílali kontakty na vaši provozovnu s popisem vaší činnosti. Poskytnuté údaje budou součástí Adresáře firem nového webu. Tyto údaje prosím zasílejte na
email: zpravodaj@mnisek.cz
Děkujeme za spolupráci
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Veronika Spiegelová: Líbí se mi spojovat věci,
které dělám ráda s něčím užitečným

D

Do Nemocnice Na Pleši
jezdí za onkologickými
pacienty jak pravidelní
dobrovolníci v rámci programu
neziskové organizace Amelie,
tak i dobrovolníci jednorázoví,
kteří zde pro ně pořádají kulturní
vystoupení. K nim patří také
zpěvačka Veronika Spiegelová,
která se v květnu letošního roku
vypravila Na Pleš společně s
kytaristou Matoušem Hronem, aby
pro pacienty uspořádali společný
koncert.
Luboš Kožíšek
Jaké máte zkušenosti s podobnými dobrovolnickými koncerty?
Můj vůbec první koncert byl charitativní, na
čemž se mi líbila myšlenka spojit něco, co
dělám ráda, s něčím užitečným. A Pleš byla
přesně tím případem, snad se mi povedlo
přinést trochu radosti a příjemného času pro

pacienty v nemocnici. Jsem velmi ráda, že
jsme byli osloveni a budu ráda, pokud se něco
podobného bude opakovat na Pleši nebo i na
jiných místech.

Veronika Spiegelová
(* 1991 ve Vimperku)
Absolventka Pedagogické Fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, Fakulty humanitních studií na Kodaňské
univerzitě v Dánsku a Pražské konzervatoře
(obor Populární zpěv). V současnosti pracuje jako
koordinátorka dobrovolnictví v Integračním centru
Praha. Jako zpěvačka vystupovala v Divadle ABC,
spolupracuje s dětským sborem Mifun, komorním
sborem Punkt, vystupuje s kapelou Veronika
Spiegelová & band. Ve volném čase ráda cestuje
a chodí po horách.

Byla to na Pleši v něčem jiné?
Musím ale upřímně říci, že to byl koncert náročný a o dost jiný, než jsem zvyklá. Bylo to
takové komorní prostředí, byla jsem na dosah
publiku, nebylo se tam za co schovat. Snažila
jsem se, pokud možno co nejvíc najít cestu
k lidem, bylo to prostě jiné než zpívat někde
v kavárně pro rozjařené mladé publikum. Velkou část koncertu jsem vlastně nevěděla, na
čem jsem. Po skončení koncertu ale dost lidí
přišlo a předávalo pozitivní zpětnou vazbu,
o to jsem si toho víc vážila, tak doufám, že byli
spokojení. Za mě to proběhlo hezky a byl to
hluboký zážitek.
Budeme moci někde v okolí přijít na váš
koncert?
Na podzim chystáme koncert v mníšecké Kavárně U Mnicha, kam jsou všichni srdečně zváni. Moc se na to těším. Diváci se mohou těšit
na krásné písně z repertoáru Zuzany Navarové, Hany Hegerové, Radůzy, ale třeba i Duka
Ellingtona či Evy Cassidy. Vždy se snažím vybírat i méně známé interprety, a tak aby diváci
mohli poznat i něco nového.

Celý rozhovor najdete na www.zpravyzmnisku.cz

Amelie pomáhá Na Pleši už šestým rokem

D

obrovolníci doplňují nabídku služeb pro
onkologicky nemocné a jejich blízké, které
nezisková organizace Amelie ve spolupráci
s nemocnicemi rozvíjí již od svého založení v roce 2006.
Luboš Kožíšek
Dobrovolník je člověk, který ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch druhých lidí, v tomto
případě pacientů hospitalizovaných na onkologickém oddělení a paliativní jednotce Nemocnice Na Pleši. Dobrovolníci zde pravidelně navštěvují pacienty na pokojích, aby jim nabídli svůj čas a zájem. Cíl je
jasný - zpříjemnit jim pobyt v nemocnici, vytrhnout je z monotónního
prostředí a starostí a také nabídnout konkrétní aktivitu – popovídání,
předčítání, společné malování či luštění křížovek, hraní her, doprovod
na procházku, anebo třeba vedení výtvarné dílny pro skupinku pacientů.
Kromě dlouhodobých dobrovolníků se do dobrovolnického programu
Amelie zapojují i dobrovolníci jednorázoví, kteří přijedou do nemocnice s nabídkou kulturního či uměleckého zážitku v podobě hudebního
nebo divadelního vystoupení. Takovým příkladem může být benefiční
festival NaPleš!Fest, jehož I. ročník se uskutečnil počátkem června, nebo
koncert zpěvačky Veroniky Spiegelové s kytaristou Matoušem Hronem,
který tu proběhl v komornějším prostředí o měsíc dříve.
Podobné aktivity jsou velmi vítané, takže pokud máte výtvarné či hudební nadání, a hlavně chuť věnovat kousek svého času ve prospěch
onkologicky nemocných, ozvěte se koordinátorce dobrovolníků na
email: dina.risianova@amelie-zs.cz.

Hledáte nové zkušenosti? Chcete smysluplně trávit volný čas?

Staňte se dobrovolníkem
pro onkologicky nemocné
Dobrovolníci Amelie docházejí ve
Středočeském kraji na onkologické
oddělení do nemocnice na Pleši
nebo připravují tvořivé dílny pro
nemocné.
nabízíme:
• Úvodní školení v oblasti
onkopsychologie
• Pravidelnou supervizi a metodické
vedení
• Vzdělávání a neformální akce
pro tým dobrovolníků

Školení
Dobrovolníků
21.–22. 11. 2019
Centrum Amelie Praha, Šaldova 15, Praha 8
E-mail: dina.risianova@amelie-zs.cz • Tel.: 608 458 303
Amelie, z.s.
Šaldova 15, Praha 8 – Karlín
Více na: www.facebook.com/amelie.zs
www.amelie-zs.cz
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Mníšecké náměstí ozdobí dřevěná
socha mnicha
Pro čerstvé potraviny do předzámčí

P

oslední srpnovou sobotu se do Mníšku vrátí
farmáři. Od 8 do 13 hodin se s nimi můžete
potkat na travnatém prostranství před
mníšeckým zámkem.
Kristýna Vávrová
Akce pod názvem NAJÍME SE je nejen farmářský trh, ale také sousedský
festival dobrého jídla a pití. Na trhu najdete kvalitní produkty od prvovýrobců k zakoupení domů i k snídani či obědu přímo na místě. Vezměte si tedy s sebou piknikové deky, rodiny, sousedy i přátele, a hlavně
dobrou náladu.
Účast na trzích přislíbilo 20 prodejců. Můžete se těšit na čerstvou sezónní zeleninu a ovoce z farmy, domácí mošty, marmelády a džemy, poctivé
kváskové chleby a sladké pečivo, mléčné výrobky jako jsou sýry, tvaroh
i jogurty, maďarské klobásy a salámy, škvarky nebo čerstvá vejce a drůbež. Chybět nebudou ani nakládané pochoutky od Dobrot s příběhem
nebo lahodné prosecco z pojízdné italské tříkolky Piaggio. Na počkání
vám šikovní stánkaři udělají čerstvý burger, usmaží vajíčka se slaninou
na litinovém tálu, nebo nabídnou bagetku s výborným pestem.
Překvapením srpnového trhu bude příjezd 65 historických vozidel
z Dobříše, kde se bude konat 4. Česká veterán rallye, na mníšecké
náměstí. Autoveteráni by měly do Mníšku dorazit kolem 10:30. Diváci se
mohou těšit na jízdu zručnosti.
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a sochařském
sympoziu, které
probíhalo v týdnu
12.-17. srpna v Bratřínově,
vzniklo celkem osm soch,
z nichž jedna byla vytvořena
speciálně pro Mníšek pod Brdy.
Libor Kálmán
Symbolicky pro Mníšek se jím stala socha
Mnicha, kterého vytvořila z dubu sochařka Jitka Kůsová. Odkazuje tak na legendu,
podle které při výstavbě osady vydatně
pomáhali benediktinští mniši z kláštera
na Ostrově u Davle, a tak lid z vděčnosti
nazval novou trhovou ves Mníškem.
Socha nepůsobí na první pohled staticky,
ale zobrazuje činnost, které se mniši ve
středověku věnovali. Mnich s přivřenýma
očima medituje, zatímco seje zrno a zároveň rozsévá víru a vzdělanost.
K použitému dřevu autorka uvedla: „Je zajímavé, že ten strom byl
během svého růstu zasažen bleskem, takže má v sobě jeho energii.“ Samotné řezání Mnicha trvalo pět dní, ale práce na soše zabrala další týdny příprav. Modelování návrhu z hlíny zabralo dalších 14 dní, vymyslet
její podobu znamenalo ovšem pro sochařku čas, který ani nepočítala.
Mnich by měl být v říjnu 2019 umístěn ve spodní části mníšeckého
náměstí F. X. Svobody.

ŠKOLA

Co přinese nový školní rok v ZŠ Komenského?
Vážení spoluobčané, milé děti i rodiče,
začíná nám další nový školní rok a ten
letošní bude pro město Mníšek pod Brdy
a naši základní školu obzvláště významný. Jak asi všichni víte, dokončení Pavilonu dále pozvedne prestiž, kapacitní
možnosti i celkové fungování naší základní školy. Přestaneme se tolik mačkat ve stávajících prostorách, uleví se
dětem, rodičům i učitelům, odpadnou
komplikace se zajištěním provozu na detašovaném pracovišti v prostorách ÚVR.
Mgr. Michale Pažoutová
ředitelka školy

Pavilon navýší kapacitu
Po dokončení stavby a úklidu přilehlých prostor začne areál před školou působit jako příjemná zóna, v prostorách Pavilonu pak budou
fungovat nové rozšířené služby a aktivity. Škola se tak kromě své základní vzdělávací úlohy
posune do úrovně společenského, kulturního
a sportovního centra. Věřím, že nové prostory
nám konečně dovolí realizaci některých našich
plánů a vizí. Jejich splnění pak umožní škole
tvořit méně početné třídy a skupiny, což může
fungovat jako magnet pro další rodiče, kteří
budou naší škole a jejím možnostem chtít dát
přednost před jinými vzdělávacími zařízeními.
Věřím, že tomu napomůže i celkem osm nových pedagogických pracovníků, z nichž čtyři
jsou muži.

„Děkuji všem, kteří se na
přípravě a realizaci tohoto
díla podíleli a podílí, za jejich
spolupráci, děkuji i všem
obyvatelům z přilehlých domů
za pochopení nutné k akceptování
nezbytného stavebního ruchu,
a samozřejmě také vřelé díky
Městu za jeho podporu
a součinnost.“
Výchova žáků k etice
Zlepší a změní se škola, její vzhled, její působení na okolí. Byla bych ráda, kdyby se škola
postupně více měnila i uvnitř. A nemyslím tím
nábytek a barvu stěn. Myslím tím celkového
ducha, myslím tím to, co si děti ze školy do
života odnesou kromě znalostí z jednotlivých
předmětů. Mám zde na mysli portfolio jejich

osobnosti, jejich vztah k morálce, etice, mravnosti, myslím tím rozvoj sociální inteligence,
schopnost komunikace a respektování druhých.
Tady jsou podle mě velké rezervy obecně. Nepodceňujme naše děti, že neslyší a nevidí, co
se kolem nich ve společnosti děje. Možná mají
jiné zájmy a priority, ale vnímají televizi, jsou
na internetu, slyší poznámky dospělých.
A přiznejme si to otevřeně, že pokud naše děti
chtějí hledat vzory mezi našimi nejvyššími politickými elitami, které jsou nejvíce na očích,
mají to velmi, velmi těžké.
Dalším úkolem školy je v dnešní složité době
pomoci našim žákům lépe se orientovat na sociálních sítích a pochopit kromě výhod i všechna jejich negativa a rizika. To ovšem vyžaduje
určitou úroveň kritického myšlení a schopnost
orientovat se nejen v informacích, ale i v dezinformacích (fakenews, hoaxy atd.). Škola by
měla zvládnout vést děti správným směrem
i v této oblasti.
Škola by měla být apolitická a já se budu velmi
snažit, aby taková zůstala. Na druhou stranu
apolitičnost školy by neměla být alibi a pláštík
pro nečinnost, pokud vidíme okolo sebe určité
negativní věci. A pokud lidé, kteří by měli na
jakékoli úrovni reprezentovat tuto zemi, nedodržují základní pravidla slušného chování,
nebojme se to pojmenovat.
Když kdokoli (ať už veřejně činná osoba či nikoli) hovoří hrubě či vulgárně, když prokazatelně lže, mění účelově své názory, uráží své
oponenty, nebojme se na to ukázat, nebojme
se to zkritizovat. Hlavně se nepokoušejme tvářit se před našimi dětmi, že takové chování je
normální. Nedělejme to, jinak se nám to vrátí.

Plánované akce
Z toho důvodu bych velice ráda nadále podporovala v rámci třídnických hodin i výuky
etickou výchovu, proto během prázdnin někteří pedagogové absolvovali kurs etické vý-

chovy. Nechceme o tom jen diskutovat, chceme pro to i něco udělat. A budeme v tomto
směru vděčni za jakoukoli pomoc především
ze strany vás rodičů. Chceme podporovat děti
i v takových kategoriích, jakými jsou vlastenectví, respekt ke státnosti, pochopení sociálních vazeb v širším kontextu. Zkrátka rádi
bychom dosáhli u dětí určitého propojení
a pochopení vzájemných vazeb, které ve finále pomohou zformovat dospělého, vzdělaného, kultivovaného a sociálními zásadami
vybaveného člověka. Proto pedagogický sbor
připravuje řadu projektů zaměřených na takové aktivity. Plánujeme realizaci akcí jako např.
30 let od sametové revoluce, Jeden svět na
školách, Krabice od bot, Řečnická přehlídka,
Příběhy našich sousedů, podpora Domu seniorů a řadu dalších.

Školení a vzdělávání
Čekají nás rovněž zajímavá školení v přípravném týdnu. Naši školu navštíví přednášející
Bob Kartous s besedou na téma Nejlepší praxe učení ze zahraničí, dále Zuzana Labudová
s přednáškou Pro jaký mozek je dělaná dnešní
škola a lektorka Alena Lochmannová s tématem Společné vzdělávání a kultura školy pro
pedagogické. pracovníky. Snažíme se v maximální možné míře podporovat další vzdělávání
zaměstnanců školy, protože cítíme, že je třeba
jít s dobou a diplom z vystudované VŠ k tomu
rozhodně nestačí. Rovněž jsme aktivní na poli
zapojování se do projektů, žádostí o dotace
a granty. Naše škola byla vybrána ke spolupráci v rámci přípravy Modelu regionální podpory
vzdělávání. Mělo by se jednat o přímou spolupráci učitelů a vedení školy v roli konzultanta
pro partnery, kterými jsou: Unie rodičů, EDUin,
Čosiv, Job, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Elixír do škol a Step by step.
Jak je vidět, nadcházející školní rok bude plný
změn, akcí a projektů. Jsem si jistá, že s pomocí Města i vás rodičů vše bude probíhat hladce
a k plné spokojenosti vaší i vašich dětí.
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Pavel Šporcl: Klasická hudba se dá

hrát i jinak než ve fraku s motýlkem

K

oncert Pavla
Šporcla s cikánskou
cimbálovkou slibuje
gejzír nespoutané energie,
strhující virtuozity a pohlazení
čisté krásy. Technicky extrémní
skladby z „cikánského“
repertoáru se budou prolínat
s chytlavými i melancholickými
filmovými melodiemi.
Libor Kálmán
V sobotu 14. září Vás čeká koncert na Skalce
nad Mníškem pod Brdy.
Navštívil jste někdy naše město?
Ano, mnohokrát. Měl jsem dokonce u vás koupený pozemek a uvažoval, že si tam postavím
dům. Ale to už je dávno.
Co se Vám v Mníšku líbilo? Čím Vás město
zaujalo?
Okolo je krásný kraj a příroda. Nedaleko Praha.
Ale nakonec jsme se rozhodli pro jinou lokalitu. Mám ale v Mníšku a okolí kamarády jako
Zdeňka Mertu se Zorkou Jandovou, Jana Rosáka a další.
Na co se mohou při Vašem koncertu posluchači těšit?
Připravíte si pro ně něco speciálního?
Každý koncert s cimbálovkou je vlastně trochu
speciální a mohou za to diváci. Pokaždé jdou
publikem trochu jiné emoce, někdy se víc líbí
skladby zádumčivé, jindy ty rychlé a technicky
náročnější, ale vždy mezi obecenstvem a námi
funguje neuvěřitelně hmatatelné spojení, které dokáže hudba vytvořit. Diváci se mohou těšit na maďarské čardáše, Ruskou fantasii, moji
kompozici Gipsy Fire a třeba i na nádhernou
skladbu Ave Maria od argentinského skladatele Ástora Piazzolly.
Zahrajete např. Vaše Variace na Škroupovu
píseň Kde domov můj?
Ano, a velmi rád tuto svou skladbu nebo tyto
své variace do koncertů zařazuji. Diváci by si ji
stejně vyžádali.
Jak se Vám hraje pod širým nebem?
A kdybyste to měl srovnat s koncertním
sálem?
Obojí má něco do sebe. V koncertních sálech
je technicky dokonalejší akustika, ale pod
širým nebem to vyrovnává okolní scenérie.
A hrát zde na Skalce mezi tak krásnými barokními stavbami je zážitek sám o sobě.
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Foto: Lenka Hatašová

Používáte pro houslistu nezvyklou image,
džíny a šátek, co Vás k tomu vede?
Když jsem začínal koncertovat, bylo mým záměrem šátkem a džínami přiblížit hudbu hlavně mladé generaci nebo lidem, kteří by jinak
na koncert „vážné“ hudby nepřišli. Ukázat jim,
že se dá klasická hudba hrát i jinak než ve fraku
s motýlkem a že si v ní každý posluchač může
najít i kousek pro sebe. Nejednalo se o žádný
marketingový kalkul, byl to ze srdce jdoucí
styl, kterým jsem se pokusil odbourat až přílišnou vážnost klasických hudebních koncertů.
A myslím, že se mi to podařilo.
Máte postavené speciální modré housle.
V čem se liší od ostatních houslí?
Housle pro mě postavil mistr Jan Špidlen
v roce 2005, od té doby na ně hraji. Liší se nejen nezvyklou barvou, ale též novými prvky
v jejich stavbě. Je dobře, že mohu tímto ukázat, že i houslařství jako tradiční odvětví může
ukázat trochu inovace. Tyto housle jsou jediné
na světě, ale pro mne znamenají především
mistrovský nástroj, který má báječný zvuk a já
je mám moc rád.
Co Vás vedlo k tomu, abyste koncertoval
společně s cikánskou cimbálovkou? Co takové spojení může posluchačům nabídnout
neobvyklého?
Vždy jsem měl cikánskou hudbu rád, spojuje
v sobě obrovskou dávku emocí a technickou
brilantnost. A hlavně volnost, kterou v klasické
hudbě nemám. Miluju zvuk cimbálu a všechny harmonické možnosti tohoto stylu hudby.
Projekt Gipsy Fire patří k mým nejúspěšnějším a nejžádanějším, hrál jsem ho na více než
400 místech světa a jsem rád, že ho budu moct
představit i v Mníšku.
Před měsícem na Skalce u Mníšku koncertoval Tomáš Klus. Dokážete si představit i váš
společný koncert?
Tomáš je skvělý muzikant a s těmi si vždy rád
zahraji. V minulosti jsem spolupracoval třeba
s Vojtou Dykem, Terezou Černochovou, Ondřejem Brouskem nebo Petrem Maláskem…
Velmi se propojuji s muzikanty z jiných hudebních oblastí a stylů, k těmto hudebníkům by
Tomáš určitě zapadl.

Jaké bylo Vaše první vystoupení před
diváky? Vzpomenete si na něj?
V pěti letech jsem
hrál na koncertě
„lidušky“ Sedí liška
pod dubem.
Hrál už jste někdy
na nějakém, pro
houslový koncert,
neobvyklém místě?
Ano, vždy jsem se
snažil najít nová
i netradiční místa
pro klasickou hudbu. Abych ukázal, že
může znít opravdu
všude. A tak jsem hrál například v terminálu
Letiště Václava Havla v Praze, několikrát v jeskyni. Některá místa na otevřené scéně byla
velmi neobvyklá okolní přírodou, třeba ve
francouzském Mentonu nebo v kanadském
Ontariu.
Jak a kde relaxujete, když zrovna nekoncertujete?
Mám rád tenis a lyžování, každou zimu jezdíme na lyže s celou rodinou, odehrál jsem řadu
tenisových VIP turnajů a někdy jsem i vyhrál.
V kondici se udržuji i pravidelným cvičením,
různými protahovacími a posilujícími cviky,
občas plavu. Nejlepší relax pro mne je, když
mohu být se svou rodinou.

Pavel Šporcl
(* 1973 v Českých Budějovicích).
Český houslový virtuóz světového renomé.
Po studiích na konzervatoři a na AMU studoval
houslovou hru v USA. Vystupuje na světových
pódiích a festivalech i s renomovanými
orchestry (Česká filharmonie, Tokyo
Metropolitan Symphony Orchestra, National
Orchestra de France, Liverpoolská královská
filharmonie atd.). Posluchače navíc zaujal svým
velmi neformálním vystupováním
a oblékáním, kterým se jim snaží co nejvíce
přiblížit (stylizovaný „pirátský“ šátek na hlavě,
nechal si postavit unikátní modré housle pro
21. století). Vedle klasické hudby koncertuje
a nahrává i jiné žánry, o čemž svědčí
pop-crossoverové album Sporcelain (2012)
nebo s cikánskou kapelou vydaná alba
Gipsy Way (2008) a Gipsy Fire (2014).
Svými vystoupeními podporuje benefiční
projekty nadací a neziskových organizací.
Je ženatý s herečkou Barborou Kodetovou,
se kterou vychovává tři dcery.

KULTURA
KRÁTCE Z OKOLÍ

Přijďte na skleničku s režisérem Sanitky

P

rázdniny sice
končí, ale pro nás
v divadélku sezona
začíná. Máme za sebou zatím
jen krátký provoz divadélka,
ale zájem o dětská představení
nás udržuje v naději, že
Divadélko K může mít své
místo v Mníšku pod Brdy.

v Divadélku K byl, tak odešel velice příjemně
překvapen.
Naším dalším hostem bude v sobotu 7. září
známý režisér Jiří Adamec (na fotce), takže
chcete-li vědět více o televizní tvorbě, navštivte naše Divadélko K.

Představení pro dospělé

Tady narážíme na omezení velikosti divadélka.
Prostory sálu nás hodně limitují a získat k nám
soubor nebo hru je značně obtížné. Ale nebojte se, představení budou.
V říjnu u nás vystoupí Underground comedy,
kterou můžete znát z televize. V pátek 8. listopadu bude v Divadélku K představení Kolega
Mela Gibsona s Martinem Trnavským.

Představení pro školy a školky

Honza Vyleťal
Návštěvnost sice nedosahuje našich představ,
ale musíme si přiznat, že naše propagace je
nedostačující a stále mnoho lidi neví že Divadélko K je opět v provozu. Také dramaturgie
divadélka musí doznat jistých změn. Vše má
svůj čas, a tak i my musíme vydržet, upustit od
nemalých cílů a budovat divadélko postupně. Dětská představení zůstávají ve stálém
programu divadélka. Nově se můžete těšit na
pravidelné měsíční country večery s kapelou

Balzám. Obecně je naším cílem vytvořit místo
kam můžete zajít na živou hudbu. Tyto večery jsou bez vstupného, ale kapely rády ocení,
když jim do klobouku něco hodíte.

Na skleničku s...?
Zatím jsme měli jen jednoho hosta, a tím byl
Pavel Novotný. Posezení se z plánované hodiny protáhlo na 2,5 hodiny a myslím si, že kdo

V současné době připravujeme program pro
školy a školky společně s Markétou a Michaelem Foktovými, kteří u nás budou mít přírodovědné a cestovatelské přednášky včetně
projekcí.
Tolik pro zatím vše z naší divadelní kuchyně,
sledujte nás na facebooku divadelkok nebo
webových stránkách divadélka www.divadelkok.cz. Máte-li chuť se zapojit do provozu divadélka neváhejte nás kontaktovat. Disponujeme krásným prostorem, pojďme ho společně
využít. Děkujeme s úctou vaše Divadélko K

Obecní úřad
v Mníšku pod Brdy
uvádí výstavu
obrazů
Roberta Musila
a plastik
Jana Kmenta

Zahájení 7. 9. 2019
ve 14.00 h.
Výstava potrvá
do 29. 9. 2019
Otevřeno denně
od 10 - 17 h.
Klášter Skalka
www.poo.estranky.cz
www.sochy-kment.cz
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Pestrý program přilákal na Pouť tisíce lidí
O víkendu 20.-21. července 2019
se v Mníšku pod Brdy konala
tradiční SKALECKÁ POUŤ.
Jana
Dušková
kulturní referentka

V barokním areálu Skalka, na Náměstí F.X. Svobody, v předzámčí, na farní zahradě, u Zadního rybníka, tam všude čekal na návštěvníky
zajímavý program. Letošní pouť nabídla nejen řadu atrakcí pro děti, ale i bohatý kulturní
a doprovodný program, který do Mníšku přilákal tisíce lidí.
Program byl sestaven tak, aby pobavil celou
rodinu, od nejmenších dětí až po prarodiče.
Jeho obohacením byla také tradiční třídenní
výstava drobného zvířectva mníšeckých chovatelů u penzionu Obora a sobotní Den otevřených dveří místních dobrovolných hasičů.
Po několika letech se do Sokolovny vrátila
pouťová zábava, na níž zahrála kapela Galaxis.

Skalecká pouť začala v soboru 20. července
poutním procesím od kostela sv. Václava na
Skalku. Poutníkům na cestu hrála kapela
Ritornello. 
(foto: Petr Marhoul)

Mši svatou celebroval na Skalce římskokatolický
biskup Zdeněk Wasserbauer.

(foto: Petr Marhoul)

Příští ročník Skalecké pouti se uskuteční v termínu 18.-19. července 2020.

Na závěr sobotního programu na náměstí
vystoupila pražská rocková kapela
Dead Daniels. 
(foto: autor)

Letošní pouť nabídla program pro všechny generace. Děti nejvíce ocenily atrakce v předzámčí.

(foto: Petr Marhoul)

Na Neckyádu připlul Santa Claus
V proměnlivém počasí proběhla na Zadním rybníku v neděli
21. července jubilejní 10. Neckyáda. Za mohutného povzbuzování
na břehu stojícího publika dojelo do cíle všech pět plavidel.
Jana Dušková
kulturní referentka
Vítězství získal dvoučlenný tým RECYKLÁTI,
jejichž loďka byla sestavena ze 330 prázdných PET lahví. V závěsu za nimi dojel Santa
Claus (přesněji řečeno Santa Clausová) v plavidle nazvaném VÁNOCE V LÉTĚ. Na třetím
místě skončily CHUDÉ PIRÁTKY Z MNÍŠKU,
tradiční účastnice Neckyády, které zatím nechyběly na žádném z jejích ročníků. Pro pomyslnou bramborovou medaili dopluli PIRÁTI
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Z MAGDY, a na posledním místě skončila PONORKA, kterou řídili tři sotva náctiletí chlapci.
Pozornosti diváků se právem těšila i soutěž
o nejhezčí pirátskou masku, do které se zapojilo několik dětí, a na nejnápaditější model
čekal ovocný dort z Pekařství Jarolímek. Premiéru měla ponožková bitva, kterou řídili dva
kapitáni z pirátské bandy. Děti všeho věku
mezi sebou svedly lítou bitvu z pestrobarevných ponožek a vítězem byl každý, kdo si
legraci užil. Bitvu i celou Neckyádu ukončila
průtrž mračen.

(foto: autor)

O pohodovou atmosféru nedělního odpoledne se starali vtipný a pohotový moderátor Jiří
Hladovec a kapela Wyrton která hrála to nejlepší z české country.

KULTURA
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SPOLKY

Sbírka na vybudování toalet pro Oázu
Naši hosté si ze zahrady a komunitního centra Oázy odnášejí již
několik let pěkné zážitky z kulturních a zábavních akcí, debatních kruhů i z pouhé návštěvy
krásného místa.
Zuzana Bartáková
OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s.
Ale když na TO dojde, musí si vystačit s kadibudkou a zahradním kohoutkem. Mobilní
WC stojí hodně peněz a starostí, vyvážení
kadibudky jakbysmet. Vodu na čaj si do

Děkujeme všem
návštěvníkům Skalecké
POZVÁNKA
poutě. Do pokladničky
na vybudování toalet
na Svatováclavské posvícení
farnost Mníšek pod Brdy
v budově Oázy jste přispěli Římskokatolická
a OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s., vás srdečně zvou
tradiční Svatováclavské posvícení (slavnostkrásnou částkou 4 287 Kč. naní bohoslužba,
program na farní zahradě, dobkuchyňky nosíme v kanystru, nádobí myjeme
pod pumpou.
Chceme to změnit. Chceme do komunitního centra přivést vodu, napojit se na od-

V září proběhne 19. ročník festivalu Štrůdl

6. a 7. září
BUDE
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20:00
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kde v pátek a sobotu

10:00

festival zahájí kladenské

po
divadle
bude

„Divadlo V.A.D“ představením

„PÍSEČEK“ *** 80 Kč

v Oáze – Farní zahrada
(náměstí F. X. Svobody)

Sobotní program bude v Oáze – Farní zahrada (náměstí F. X. Svobody)

dopolední část ŠTRŮDLu zahájí
s představením

„DIVADLO KUFR“

„KUŽELKA A ADUŠI“

tradiční „VÝTVARNÁ DÍLNA
s dobříšskou výtvarnicí „DANIELOU

PRO DĚTI“

DOUBKOVOU“

*** vstupné – dopolední blok 80 Kč / rodinné 150 Kč

Ani letos Vás neochudíme o občerstvení, které zajistí Ludvíkova
kavárna. Těšte se na báječnou
kávu, čaj, a hlavně na čerstvý jablečný ŠTRŮDL!

Honza Krásný
za organizátory festivalu

Zuzana Bartáková

MNÍŠKU pod BRDY

hudební produkce s prvky divadla
a kabaretu. Skupina se nechává
inspirovat, využívá a míchá, zpracovává a proměňuje tradiční lidové motivy a písně z celého světa
a přetváří je v nové originální tvary
a kompozice. Akordeon, violoncello, trumpeta, kontrabas, housle,
cajon a pět hlasů. Šest hudebníků
a zároveň herců, absolventů různých ročníků pražské DAMU.

Festival by nemohl vzniknout
bez finančního příspěvku města
Mníšek pod Brdy a společnosti
L-STAV. A též podpory spolku
Oáza, společnosti J. J. Darboven.
Plakáty laskavě vytiskla Tiskárna
Mníšek. Děkujeme všem.

ročinný jarmark, pohádka pro děti atd.), které
se uskuteční v neděli 29. 9. 2019. Podrobnější
program naleznete na plakátech.

si Vás dovoluje pozvat do

Spolek ROREJS vás opět zve, tentokráte již na
19. ročník rodinného festivalu ŠTRŮDL. Ten vás
a hlavně vaše děti potěší divadelními pohádkami,
koncertem, tvůrčí dílnou i divadelním představením pro dospělé publikum.
Festival začne v pátek 6. září ve
20 hodin v prostorách farní zahrady, a to představením Píseček
kladenského divadla V.A.D. Pevně doufáme, že počasí bude přát
a povede se tuto vtipnou autorskou hru, o výchově dětí a mezilidských vztazích, v zahradě pod
otevřenou oblohou uvést. V případě špatného počasí se odehraje v přilehlém sálku.
V sobotu 7. září od 10 hodin bude
akce pokračovat ve stejném prostoru. Dopoledne se bude opět
tvořit spolu s dobříšskou výtvarnicí Danielou Doubkovou. Z divadel
bude k vidění například představení výtečného brněnského divadla Kufr s prvky nového cirkusu,
nebo oblíbené divadlo Anička
a letadýlko s hrou Vivi tady nebydlí. Posledním divadelním kusem
je Werichova Královna Koloběžka
1 v úpravě a podání místního sousedského divadla Křoví.
Festival letos v sobotu v podvečer
ukončí skupina Fekete Seretlek,

padní potrubí a nahradit kadibudku dvěma
moderními toaletami v budově komunitního
centra. Máme plán, projekt a chuť dát věci do
pohybu. Potřebné finance odhadujeme na
80 - 100 tisíc korun, ale už s polovinou této částky jsme připraveni pustit se letos do práce. Kdo
přispěl do konce srpna jakoukoliv částkou přes
naši online kampaň https://www.darujme.cz/
projekt/1202021, tak jeho finanční příspěvek Nadace České spořitelny do celkové výše
20 000 Kč zdvojnásobila.
Minulí, současní i budoucí návštěvníci zahrady a komunitního centra, milí přátelé Oázy
v Mníšku pod Brdy, prosíme, přispějte i vy na
věc, která může přinést užitek všem našim
hostům bez rozdílu i vám samotným. Ať už finančním darem, svými zkušenostmi nebo přiložením ruky k dílu. Stačí napsat na email oaza.
mnisek@seznam.cz.
A hlavně se přijďte za rok podívat a potěšit ze
společného díla.
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14:00

„ANIČKA A LETADÝLKO“
s představením „VIVI TADY NEBYDLÍ“

15:00

„ODPOLEDNÍ DÍLNA“ – VYZKOUŠÍTE SI NĚKOLIK
ZÁKLADNÍCH SKAUTSKÝCH DOVEDNOSTÍ SE ČLENY
SKAUTSKÉHO STŘEDISKA MNÍŠEK

16:00

„DS KŘOVÍ“ s jejich představením Jana Wericha

17:15

koncert

„KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA I.“

„FEKETE SERETLEK“

*** vstupné – odpolední blok 80 Kč / rodinné 150 Kč

*** Festivalové vstupné je 150 Kč / rodinné 350 Kč ***
rorejs.mnisek.cz
Festival
finančně
podpořili

Město Mníšek p. B.

DO MNÍŠKU POD BRDY JEZDÍ ZE SMÍCHOVSKÉHO NÁDRAŽÍ AUTOBUSY PID
ČÍSLO 317 a 321. PŘESNÝ JÍZDNÍ ŘÁD MŮŽETE NAJÍT NA WWW.DPP.CZ.

dále
děkujeme

ZMĚNA PROGRAMU V YHRAZENA!
SLEDUJTE FACEBOOK ROREJS MNISEK

tisk plakátů

MAZLÍČCI / SPOLKY

ČIPOVÁNÍ – nová povinnost pro chovatele psů od ledna 2020

Ch

ovatelé psů mají od
1. 1. 2020 novou
povinnost – mít
svého psa načipovaného.

do některého z registrů zvíře přihlásit. Pokud
by se vám náhodou pejsek zaběhl, je díky čipu
a registru mnohem jednodušší navrátit ho co
nejrychleji zpět domů.

Svého psa můžete nechat
čipovat již letos, není
třeba čekat na žádné
konkrétní datum.

Irena
Luxová
veterinářka

Prozatím chovatelům (majitelům) zákon ukládal povinnost mít psa staršího 6 měsíců řádně
očkovaného proti vzteklině. Novela zákona
nyní říká, že očkování proti vzteklině je platné,
pouze pokud je pes řádně označen. A to čipem
nebo tetováním. Tetování však musí být čitelné a musí být provedeno před 3. červencem
2011. V ostatních případech je nutné psa čipovat. Toto označení (čip nebo tetování) musí být
také řádně zaznamenáno v očkovacím průkazu psa.
Jinak řečeno, pokud tedy bude zvíře řádně
naočkované proti vzteklině, ale nebude nači-

pované, nemá od 1. 1. 2020 po právní stránce
platné očkování proti vzteklině.
Majiteli ale nevzniká povinnost čipované zvíře
registrovat, protože prozatím bohužel neexistuje žádný centrální registr čipů. Je tedy na každém chovateli, zda si zvíře v nějakém registru
zaeviduje či nikoliv. Pokud však už své zvíře
necháte načipovat, je určitě doporučitelné

Čip je veliký asi jako zrnko rýže a aplikuje se
jehlou pod kůži v oblasti levé strany krku. Pro
pejska je to úkon srovnatelný s očkováním.
Není omezen velikostí pejska, takže můžeme
bez problému čipovat malá štěňátka i malá
plemena psů jako jsou čivavy nebo jorkšírci.
Čip se dá „přečíst“ čtečkou, kterou má u sebe
každý veterinář, útulek a někdy i policisté.
Běžně se cena čipování pohybuje cca od
350 Kč do 650 Kč a závisí zejména na typu čipu
a také na tom, zda zároveň zahrnuje registraci
v Národním registru zvířat či nikoliv.

Největší rymaňská sousedská akce se vydařila
Předposlední srpnový víkend se konala výstava drobného zvířectva v Rymani na místním hřišti. Celá událost byla specifická tím,
že se jednalo o 10. jubilejní ročník, který místní chovatelé oslavili
společně s mníšeckým a rymaňským sborem dobrovolných hasičů,
fotbalovým klubem FC Žízeň Rymaně, dobrovolníky a v neposlední
řadě také se svými sousedy zdaleka i zblízka.
Luboš Kožíšek
za ZO ČSCH Rymaně
Návštěvníků dorazil na výstavu hojný počet,
dalo by se říci, že nad naše očekávání. Doprovodný program nesoucí název „Rozloučení
s létem“ tedy veřejnost zaujal, což nás nesmírně potěšilo. Zejména rodiče a jejich děti
dopoledne zhlédli králičí hop a vypouštění
poštovních holubů. Máme dobré zprávy, že
všichni holubi doletěli v pořádku do 40 kilometrů vzdáleného domova.
Následovala zajímavá komentovaná ukázka
výcviku policejních koní Městské policie hl.
m. Prahy, při které v jednu chvíli dokonce prskaly rachejtle a dýmovnice různými barvami
zakouřily celé hřiště. Koníčci úkoly bravurně
zvládli a tím dokázali, že mohou být nasazeni
do vyhrocených situací, třeba při fotbalovém
zápase nebo demonstraci. Mladí zahořanští
dobrovolní hasiči nám ukázali zásah a práci
s požárními hadicemi, dospělí hasiči z Mníšku
a Rymaně zase předvedli bezchybné vyproště-

ní osoby z nabouraného automobilu za použití hydraulických kleští, pily na sklo a dalších
speciálních nástrojů, čímž dopolední část doprovodného programu završili. Odpoledne
proběhla znovu ukázka výcviku policejních
koní a dále skvěle místními fotbalisty připravená soutěž sportovní zdatnosti pro děti. Každé
z nich dostalo pěknou cenu, takže všechny odcházely spokojeny a s pocitem výhry.
Na závěr se sluší poděkovat všem spolkům
a jednotlivcům, kteří se na přípravách a průběhu výstavy podíleli. Zvláštní poděkování
patří také městu Mníšek pod Brdy, které akci
podpořilo a poskytlo nad akcí záštitu. Děkujeme také sponzorům, kteří věcně i finančně na
akci přispěli, jedná se o společnost Jezdecké
potřeby Equiservis, Kabrna spol s.r.o. a rodina Hrubých ze statku z Rymaně. Jsme vděčni
Městské policii hl. města Prahy za poskytnutí
oblíbeného skákacího hradu a za možnost na
akci předvést práci jízdní skupiny z Prahy 11.
Příští rok na shledanou v Rymani, chovu zdar
a neváhejte se nám ozvat v případě vašeho
zájmu o rozšířeních našich „chovatelských“ řad.
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BIOSFIT ŽIJE

C

o je biosfit? No přece parta
lidí a hlavně dětí, kteří se
baví sportem, a občas si
i zazávodí.

Jana Waisserová
restaurátorka a historička umění,
ale především maminka závodnic
Závodní oddíl BIOSFIT z.s. má za sebou
v letošním roce pernou sportovní sezónu.
A také velmi úspěšnou, zejména oddíl závodního aerobiku. V lednu, po půlroce tréninků,
začíná závodní sezóna. Závodí se do začátku
června, tedy pouze pokud se týmy či jednotlivci probojují do finále soutěží. A to se závodnímu oddílu už několik let daří.

mistrovká skladbička „Co na louce poletuje“.
Úspěchem je také spousta neméně cenných
medailí z ostatních závodů, a hlavně radost
z pěkně zacvičených a zábavných skladeb.
Více o výsledcích závodů najdete na www.biosfit.cz.
Černošické mistrovství v gymnastickém aerobiku je také akcí, kterou BIOSFIT spoluorganizuje. Další velkou pořadatelskou akcí je organizace T-Mobile Olympijského běhu, který
se letos konal 19. června ve spolupráci s Mezinárodním olympijským výborem, Městem
Mníšek pod Brdy a ZŠ Komenského. Jedná se
o vůbec největší tuzemskou běžeckou událost,
kdy v jeden den a přesně v jeden čas vybíhá
tisíce běžců po celé republice. Z každého startovného jde část na podporu sportování dětí,
kterým v tom brání nedostatek finančních
prostředků.

Nová sezóna pro BIOSFIT začíná s nástupem
školního roku v září a předsedkyně spolku
Linda Sevaldová k tomu dodává:

„V září začínáme zápisem
nových dětí do oddílu
závodního aerobiku, ale také
do pohybových kroužků.
Přijďte si cvičení zdarma
vyzkoušet a zjistit, který
kroužek Vám nejlépe vyhovuje.
Moc se na Vás těšíme.“

Konkurence a obliba aerobiku však rok od roku
roste a obstát v celorepublikových soutěžích
s týmy z velkých měst není vůbec jednoduché.
V letošním roce, kromě ligové soutěže „Žij pohybem“, kde oddíl úspěšně soutěží v kategorii
aerobic show, a soutěže „Českost hýbe“, uspěly
závodnice i v další důležité disciplíně, a to
v gymnastickém aerobiku II. VT České gymnastické federace. V soutěži názvem „Mistry s mistry“ oddíl závodí v kategoriích pohybových
skladeb, minitýmů i maxitýmů. Rok od roku
přibývají závodnice se sólovými skladbami.

A jak to letos dopadlo?
Kromě dílčích úspěchů v oblastních kolech
se můžeme pyšnit i mistryní ČR. Zlato cinklo
Natálce Malkusové v kategorii jednotlivkyň
6-8 let. A to není zdaleka všechno. Z finále
MsM v Černošicích si také odvezly několik
medailí pro vicemistryně ČR i týmy v kategorii
8-10 let s pohybovou skladbou „Od podzimu
do léta“, skladba minitýmu 6-8 let, skladba
maxitýmu 14-16 let, bronzovou medaili mini- První závody v Liberci, kde holky nastavily laťku hodně vysoko, ale dokázaly jí celou sezónu udržet.

Malí karatisté se těší na novou sezónu

D

ěti z našeho klubu Kamiwaza Karate mají prázdniny
za sebou a již teď se chystají na novou sezónu. Vstupujeme
společně do nového školního roku
skvěle připraveni a natěšeni na to
vše nové, co nám přinese.

nezahálely a poctivě makaly při náročných
přípravách na speciálních campech u nás
i v zahraničí. Také letos zorganizujeme Dětský
miniturnaj technik a kata a také Dětskou sportovní ligu kumite. Pro velký úspěch bude náš
klub v říjnu opět pořádat Krajský přebor karate, na jaře se zúčastníme největší klubové
akce Kamiwaza Cup 2020. Čekají nás zkoušky
jak na vyšší pásky, tak i na bílé pásky pro naše
začátečníky a pokročilé bojovníky.

Denisa Štásková
SK Kamiwaza Karate
Nejen děti, ale i naši trenéři se již těší na tréninky v novém školním roce, které tradičně
probíhají v centru Esmarin. Kurzy jsou
rozděleny do několika věkových kategorií, ze
kterých si může vybrat každý. Velice oblíbené
jsou kurzy pro mladší děti, kde se zábavnou
formou učí bojové umění karate, všeobecnou
pohybovou průpravu a zlepšují si fyzickou
kondici a koordinaci těla, a to již od 5 let svého
věku.
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A co nás v nové sezóně čeká?
Ani v letošní sezóně nepřijdete o jarní a letní
soustředění. Budeme také pořádat oblíbený
příměstský tábor Karate Kid určený pro děti
mladšího věku. Vždy je pro připraven skvělý
program a všichni si to náramně užíváme jako
praví asijští bojovníci. Nesmíme zapomenout
ani na naše závodní skupiny, které čeká v prosinci Mistrovství ČR. O prázdninách vůbec

Karate rozvíjí děti, utváří je, pomáhá jim s lepší
koordinací těla. Náš sportovní klub během
roku navíc pořádá, kromě samotných tréninků,
různé doprovodné akce republikového významu. Vzhledem ke skutečnostem, že náš klub je
součástí olympijského hnutí, patří k největším
organizacím svého druhu v ČR a někteří z nás
jsou v české reprezentaci, mají naši členové
možnost i dlouhodobého rozvoje.
Přijďte si i vy vyzkoušet zcela nezávazně a zdarma lekce karate. Více informací naleznete
na www.karate1.cz.
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Běžeckého závodu v Bažantnici se zúčastnilo 110 lidí a 9 psů

V

sobotu 17. srpna se
uskutečnil druhý ročník
běžeckého závodu
Mníšecký Wolfs Race, který byl
premiérově zařazen do Brdského
běžeckého poháru.
Libor Kálmán

Na tratích dlouhých od 150 metrů po
6 kilometrů mezi sebou soupeřilo 110 běžců
a běžkyň všech věkových kategorií (z toho
62 dětí). Nejkratší trasy vedly po asfaltovém
okruhu kolem Esmarinu, sběrného dvora
a parkoviště firmy Uher, dospělí zabíhali až
na Skalku a do okolních lesů.
Organizátor závodu a předseda SK Vlčáci
Petr Vlček k účasti domácích poznamenal:
„Vzhledem k prázdninám se mohly za náš
klub zúčastnit pouze čtyři závodnice, které
se ale nakonec v silné konkurenci neztratily. V kategorii 8-9 let získala bronz Natálka
Pixová v běhu na 750 metrů, ve štafetě na
4x 750 metrů získala naše děvčata stříbrné
medaile.“
Loňské prvenství v nejrychlejší kategorii
mužů do 39 let obhájil na trase 7 km Pavel Vlk
z Příbrami v čase 24:11. Nejpočetnější kategorií
byly děti do 7 let, kterých se na start postavilo

Závodů se zúčastnilo 62 dětí.

Anna Marie Cylková s maďarskou krátkosrstou
ohařkou doběhly v canicrossu druhé.

13 chlapců a 12 dívek. Příjemným zpestřením
byl závod v canicrossu, kdy spolu s člověkem
běží i jeho pes připoutaný lanem. Terénního
závodu dlouhého 6 km se zúčastnilo celkem
9 dvojic, ze psích plemen tu byli zastoupeni
evropský saňový pes, maďarský ohař krátkosrstý, český horský pes, labrador a český
strakatý pes. Nejrychleji cílem proběhla
Eva Kubelková s evropským saňovým psem
Lunou.

„Touto cestou bych chtěl poděkovat celému
realizačnímu týmu SK Vlčáci, brigádníkům,
SDH Mníšek pod Brdy, SDH Stříbrná Lhota,
SDH Malé Přílepy, Lesům České republiky
a Městu Mníšek pod Brdy, bez kterých bychom
takový závod nemohli pořádat,“ uzavřel Petr
Vlček.
Příští ročník Mníšeckého Wolfs Race se
uskuteční v sobotu 15. srpna 2020.
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Zavedli jsme pravidelné dobrovolnické akce na úklid odpadků
po Mníšku pod Brdy a okolí. Věnujte spolu s námi měsíčně
dvě hodiny času úklidu našeho okolí! Připojte se k nám!
Jsou mezi Vámi nějací dobrovolníci, kteří
se na neuklizená místa v našem, jinak krásném Mníšku, nemohou dívat? Pytle na odpad, několik páru rukavic, kontejner zajištěn.
Martina Pochmanová, zastupitelka tel.: 736611443

22. ZÁŘÍ 2019
MÍSTO SRAZU:

UKLID_Mnisek_letak2209_A5.indd 1

Foto: Petr Marhoul
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křižovatka silnice 116 z Mníšku
k nádraží a cyklostezky směr Rymáně
9:00 - 11:00 hod
Za podpory:
Společně pro Mníšek
Města Mníšek pod Brdy

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

podchod za
hřbitovem

MÍSTO SRAZU

cyklostezka
směr Rymaně
silnice 116
z Mníšku na nádraží ČD

Společně uklidíme okolí podchodu pod
dálnící, cyklostezky směr Rymáně,
les V Habrovém a na Hladovém vrchu.

15.08.19 12:44

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

Mníšek přivítal 17 nových občánků

V

e dnech 24. – 25. června
2019
jsme
přivítali
17 nových občánků Mníšku
pod Brdy, z nichž 10 bylo děvčat
a 7 chlapců.
V obřadní síni městského úřadu je slavnostně
přivítala zastupitelka Marie Šretrová, o doprovodný kulturní program se postaraly děti
z mníšeckých mateřských škol.
Příští Vítání občánků se uskuteční v průběhu
října nebo listopadu 2019.

ADAM

ELIŠKA

JAKUB

18

AMÁLIE

HANA

JAKUB

JAKUB

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

LIBOR

MAREK

MARKÉTA

MARTIN

NAVA

NIKOLA

ROZÁRIE

VIKTORIE

foto: Petr Marhoul

LENKA

ZITA
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SPOLEČENOST

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych poděkovat vedoucímu Sběrného
dvora v Mníšku pod Brdy panu Zbyňku
Uhlířovi i jeho kolegům za jejich pomoc, ochotu a vstřícnost. V dnešní komplikované době
pro odpady taková záslužná služba potěší.
Přála bych jim, aby se u obyvatel Mníšku
a okolí setkávali jen s pochopením. Zároveň
bych jim přála, aby lidé neporušovali pravidla hospodaření s odpady a chovali se šetrně
k životnímu prostředí.
MUDr. Sylva Říhová

Rádi bychom poděkovali mníšeckým hasičům
a městské policii za profesionální a velmi
ochotnou pomoc při likvidaci havárie poslední červencový víkend. Lékárna byla
kompletně vytopená, ze stropu lila voda
a na podlaze nám stálo jezero. Tímto se také
omlouváme našim pacientům, lékárna musí
být do vyřešení situace uzavřena. Budeme se
snažit otevřít co nejdříve.
Věříme, že nám i do budoucna zachováte přízeň.
Kolektiv Lékárny U Matky Boží

BLAHOPŘEJEME!

Kamarádství a solidarita
Ve Stříbrné Lhotě hořelo. Ve tři hodiny k ránu
jednoho červencového víkendu vzplála chata,
ve které spal Petr Straka. Naštěstí ho požár
probudil, vzbudil svou matku a zavolali hasiče.
Petra musela odvézt helikoptéra na oddělení
popálenin, kde se léčil do začátku srpna.
Mníšecký a Lhotecký sbor dobrovolných
hasičů zasáhl okamžitě, ale chata prakticky
celá lehla popelem. Na zahradě zůstala spoušť
po požáru, z chaty zbyly jen ohořelé zbytky
trámů, hromada popela a haraburdí. Kamarádi ze Stříbrné Lhoty ale nenechali Strakovy
na holičkách.
,,Byla jsem dojatá k slzám, jaká solidarita
v dnešní době u některých lidí stále ještě je.
Po požáru se sešlo snad 20 lidí s nezištnou
pomocí v neštěstí druhých, ještě jednou všem
děkujeme i za přání brzkého uzdravení našeho
syna“, děkuje paní Straková.
Manželé Strakovi spolu se synem chtějí
alespoň touto cestou poděkovat všem

Město se prostřednictvím starostky Magdaleny Davis připojilo ke gratulantům, kteří
22. srpna popřáli k výjimečnému životnímu
jubileu paní Věře Dlouhé. Maminka zdejšího
pana faráře totiž slavila 101. narozeniny!
V Domově pro seniory, kde poslední roky žije,
pro ni uspořádali malou oslavu.

spoluobčanům a zejména místním hasičům
a jejich kamarádům, kteří se podíleli na likvidaci spáleniště. Panu Tomáši Krajinovi,
který zajišťoval vše potřebné, odvoz plných
kontejnerů včetně traktoru s vlekem a bagr.
Strakovi moc děkují paní starostce Magdaleně
Davis za poskytnutí kontejneru na odpad
na náklady města.
Za rodinu Strakových napsala
Alexandra Merunková

V areálu UVR proběhne taktické cvičení složek IZS
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ve spolupráci s Policií ČR – územním odborem Praha
venkov-západ, Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského
kraje, Záchrannou službou ASČR
PZ, městem Mníšek pod Brdy
a odborem životního prostředí
ORP Černošice připravuje v areálu
společnosti UVR a.s. Mníšek pod
Brdy konání rozsáhlého taktického cvičení složek integrovaného
záchranného systému.
plk. Ing. Tomáš Hradil
ředitel územního odboru Kladno
HZS Středočeského kraje
Předpokládaný termín cvičení je 3. října
2019 od 10 hodin. Za účelem důkladného
procvičení společného zásahu složek IZS
(tak, aby cvičení bylo přínosem pro všechny
zúčastněné složky) zvolili organizátoři jako
námět cvičení výbuch s následným požárem
v prostoru drtící linky s únikem látek, kdy do-
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VZPOMÍNÁME...
Oznamujeme všem přátelům a známým, že dne
9. 6. 2019 zemřel pan Václav Sosna, dlouholetý pracovník Kovohutí, ve věku
71 let. Vzpomínají kamarádi a spolubydlící z domu
č. p. 571 v Mníšku pod Brdy
nepovolaných osob a provádění evakuace
osob, identifikace zraněných, ohledání místa
události, zajištění a hlídání místa zásahu.
Spolupráci se základními složkami IZS
si procvičí i vybraní odborní pracovníci
městských úřadů Černošice a Mníšek pod Brdy.

foto: Zdeněk Sluka

jde ke smrtelným, těžkým i lehkým zraněním
cca deseti osob.
Při cvičení se plánuje účast 2 profesionálních
a 8 dobrovolných jednotek požární ochrany
i výjezdové skupiny chemické laboratoře
HZS SČK, kdy si hasiči procvičí náročný zásah
na únik nebezpečné látky včetně zdolávání
požáru, vyhledávání, záchrany a evakuace
osob ohrožených mimořádnou událostí
a celkovou koordinaci složek integrovaného
záchranného systému. Zdravotničtí záchranáři
si procvičí postup dle traumatologického
plánu, provedení zdravotnického průzkumu
a komunikaci s velitelem zásahu, třídění,
ošetření zraněných a přípravu na jejich
transport do nemocnic a předávání informací na operační středisko ZZS. Policie bude
cvičit úkoly při zajištění objektu proti vstupu

Mezi hlavní cíle cvičení patří:
• o
věřit nejsložitější variantu mimořádné
události zpracovanou v dokumentaci zdolávání požáru,
• 
procvičení plné součinnosti složek integrovaného záchranného systému, včetně
součinnosti s orgány města Mníšek pod Brdy
a ORP Černošice s vedením a zaměstnanci
podniku,
• 
seznámit místně příslušné základní složky
integrovaného záchranného systému s objektem a jeho specifiky.
Vzhledem k plánovanému rozsahu cvičení
bude v jeho průběhu docházet k omezení
průjezdnosti okolních komunikací či jiným
případným zásahům do běžného denního
režimu v dotčené lokalitě, organizátoři se
předem omlouvají za tato omezení, která
umožní co nejreálnější odbornou přípravu
složek IZS pro řešení obdobného typu
mimořádných událostí.

KNIHOVNA

Škola mladých
kouzelníků

J

ako každý rok i letos
se u nás v knihovně
konal příměstský tábor.
Letos bylo táborové téma
„Škola mladých kouzelníků“.
NikolaBláhová
knihovnice
a vedoucí tábora

Náš školní týden probíhal od 19. 8. do 23. 8.
2019. V pondělí ráno jsme se sešli a seznámili
se spolu, poté jsme si vyráběli školní hábity
a učili se hrát famfrpál. Odpoledne jsem si šli
do hůlkového lesa posbírat hůlky. Ve sběru
nám bránili dva bazilišci, ale všichni jsme se
jejich pohledu vyhnuli a získali své hůlky.
Další den jsme si hůlky ozdobili. Pak nás čekal zajímavý program na zámku. Šli jsme se
podívat do sklepení, kde jsou mníšecká strašidla a princezna nás vzala podívat se na šaty,
které se nosily v průběhu staletí. A ještě jsme
si došli vyrobit něco do zámecké dílničky.
Před obědem jsme se vydali do lesa, kde jsme
museli rozšifrovat tajné písmo. Po obědě nás
na zahradě knihovny čekala alchymistická
dílna. Naučili jsme se, jak roztančit hrozinky

a odbarvit kečup. Zajímaví byli i cukrový draci
a vybuchující sopky. Ve středu jsme se vydali
na hodinu péče o kouzelné tvory. Na tu jsme
se museli přesunout na Farmu Klínec, kde na
nás čekali různí tvorové v podobě bažantů,
koz, prasátek, kraviček a králíčků. V druhé části dne jsme se museli dostat k vrbě mlátičce
a pomocí rozšifrovaného písma vyluštit jak ji
uklidnit. V hodině bylinkaření jsme sázeli kořen mandragory. Ve čtvrtek jsme odjeli na celodenní výlet do Pohádkové kovárny Selibov,
kde byl pro nás připraven krásný program.
Prohlídli jsme si muzeum českých pohádek,
vyrobili jsme si suvenýr, hledali jsme poklad
a mnoho dalšího. Po návratu do knihovny
jsme si připravili naše pelíšky, abychom večer měli kam ulehnout. Vyrobili jsme si svíčky

NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
NIKDYNOC
Jay Kristoff
Fantasy román o mladé dívce, která
se stala vražedkyní, aby se mohla
pomstít.
PŘIVEĎ MĚ ZPÁTKY
B.A. Paris
Psychologický thriller o tajemstvích
ve vztazích, o tom, jak málo známe
ty, s kterými chceme spojit svůj
život.
OSVĚTIMSKÁ UKOLÉBAVKA
Mario Escobar Golderos
Příběh Němky Helene
Hannemannové, která za 2. světové
války dobrovolně následovala svoji
romskou rodinu do cikánského
tábora v Osvětimi.
MODLITBA ZA ČERNOBYL
Svjatlana Aljaksandrauna
Aleksijevič
Otřesné výpovědi prostých Bělorusů

o důsledcích výbuchu jaderné
elektrárny Černobyl
v r. 1986 – zkáza, smrt a trvalá
tělesná i duševní postižení.

a vydali se na noční stezku pro odvážné kouzelníky. V pátek byl závěr našeho školního
týdne a my šli do lesa porazit zlé kouzelníky,
kteří používají černou magii. Závěrem dne
jsme všichni dostali hlavní cenu, což byla kniha "Co víš o kouzlech, magii a čarodějnictví".

Na závěr článku bych chtěla poděkovat:

městu Mníšek pod Brdy, zámku Mníšek pod
Brdy za zajímavý program, restauraci Sokolovna za vynikající obědy, paní Trachtové,
která nás provedla krásnou farmou v Klínci,
panu Pšenicovi za odvoz do Pohádkové kovárny, samozřejmě Pohádkové kovárně Selibov, panu Ing. Petru Štěpánkovi za výborný
mošt, který byl dětem k dispozici v průběhu
tábora, Gitě Otavové a Markétě Paulové za vedení tábora a všem, kteří se na táboře podíleli.

knihovna.mnisek.cz l tel.: 318 592 552 l e-mail: knihovna@mnisek.cz
SLZY OD SMÍCHU
Alena Blanářová
Humoristický román
s autobiografickými prvky je určen
především ženám a líčí životní
snažení Anežky, holky
z jihomoravské vesnice.

HŘÍCHY PANSTVÍ CAVENDON
Barbara Taylor Bradford
Panství Cavendon čelí bankrotu
a rody Swannových a Inghamových
se dostávají do pře. Dokážou se oba
KNIHY PRO DĚTI
rody spojit, aby zachránily jméno
rodiny a svou budoucnost?
OHROŽENÁ ZVÍŘÁTKA
Pavla Hanáčová
NEFRITOVÉ SLZY
Lidí přibývá a přírody ubývá.
Laura Walden
Kácíme stromy, osídlujeme
Mila se do rukou dostane vzácný
i dříve neprobádaná místa
amulet, okamžitě cítí jeho moc.
a bereme zvířatům a rostlinám
To ovšem ještě netuší, že v životě
jejich domovy. Jestli chceš
jejích předků sehrál tragickou
přírodě pomoci, neváhej a čti.
úlohu a že ovlivní i její osud.
VLAK DO ZÁZRAČNÝCH SVĚTŮ
SNĚŽNÁ SLEPOTA
P. G. Bell
Ragnar Jónasson
Dobrodružný fantasy příběh,
Detektivní román odehrávající se
jehož hlavní hrdinkou je
v temném izolovaném prostředí
jedenáctiletá Suzy, se odehrává
zimního severního Islandu.
v Zázračných světech – kouzelných

a zvláštních místech různých tvarů
a velikostí.
HOTEL WINTERHOUSE
Ben Guterson
Alžběta je sirotek. Žije u svého
strýce a tety, kterým jednoho dne
neznámý dobrodinec věnuje velkou
sumu peněz. Jedinou podmínkou
je, aby jejich svěřenkyně odjela na
svátky do hotelu Winterhouse.
KRUTÁ KRÁSA
Rosamund Hodge
Převyprávění klasické pohádky
o Krásce a zvířeti, ve kterém se
netvorovi zaslíbená Nyx musí
postavit svému osudu a bojovat
o přežití.
PRINCEZNA POPELA
Laura Sebastian
Fantasy román o nezdolné vůli
zachránit rodnou zemi a zotročený
lid před nenávistí mocného
panovníka a jeho nohsledů.
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Z OKOLNÍCH OBCÍ

Sociální rehabilitace Náruč v Dobřichovicích

S

polek Náruč už mnozí
obyvatelé regionu znají převážně v souvislosti
s příjemnou kavárnou Modrý
domeček na náměstí v Řevnicích.
Ta poskytuje pracovní místa lidem
s duševním onemocněním. Organizace zároveň v regionu poskytuje
sociální službu určenou pro klienty
s duševním onemocněním nebo
s mentálním postižením, ale i pro
osoby, které se ocitnou v náhlé sociální krizi.
Simona Petrejová
Náruč, z.s.

Jedná se o službu Sociální rehabilitace Náruč
působící v regionu Praha-západ. Rádi uvítáme
také obyvatele Mníšku či okolí, v rámci terénní
služby totiž mohou pracovníci služby navštívit
klienta i u něho doma.

Co je cílem?

Cílem je pomoct lidem k rozvíjení jejich schopností a dovedností, aby se dokázali opět začlenit do společenského života a posílit svoji
soběstačnost. U každého to může znamenat
něco trochu jiného. Někdo potřebuje pomoc
při zvládání běžných situací každodenního
života, jako je třeba vaření, péče o domácnost
nebo nakupování, jiný zase potřebuje natrénovat hospodaření s financemi anebo posílit
své schopnosti komunikovat a nacvičit zvládání situací při jednání s lidmi. Klienti se také
mohou v rámci sociální rehabilitace naučit

pracovním návykům před vstupem do nového
zaměstnání, zlepšit paměť či natrénovat práci
s počítačem. Někdy se pomoc může týkat roz-

s kuchyňkou než sociální zařízení. Stejně tak
vstřícného přivítání se klientům dostane i od
pracovníků, a to každý den od pondělí do pátku. Kapacita služby je aktuálně otevřená.

A jak to celé probíhá?
Klienti díky novým
Budete-li mít vy nebo někdo z vašeho blízkého okolí zájem o pomoc či podporu, stačí se
zkušenostem postupně
dohodnout na osobní schůzce. Tam si zájemce
pracovníkem služby může sdělit vzájemná
získávají novou sebedůvěru sočekávání,
společně zmapují konkrétní obpotřeb a poté naplánují takovou podobu
tolik potřebou pro převzetí lasti
služby, která bude vyhovovat potřebě daného
člověka. Každý z klientů si může být jistý, že
zodpovědnosti za
vždy budou respektovány jeho individuální
potřeby.
svůj život.
víjení osobních zájmů klienta, nalezení nových
možností jak si zpříjemnit svůj volný čas.

Centrum sociální rehabilitace

Kde nás najdete?

Pražská 345, Dobřichovice
www.spoleknaruc.cz
vedoucí sociální služby: Simona Petrejová
tel.: 732 757 881, simona@os-naruc.cz

Pracovník služby může klienta navštívit přímo v jeho domácnosti nebo je možné přijít
do Centra sociální rehabilitace v Dobřichovicích. Tam je služba poskytována v přívětivém
prostoru, který působí víc jako útulný obývák

Kytín má nový volnočasový areál Na sochařském sympoziu
Zahájení letošvzniklo osm nových soch
ního Kytínského
kulturního léta
provázelo slavnostní otevření
nové areálu pro
sportovní a volnočasové aktivity
na prostranství
pode vsí v sobotu
17. srpna.

Program zahájilo Salátobraní, na kterém předvedli místní amatérští
kuchaři a kuchařky své kulinářské dovednosti. Čerpali nejen z tradičních rodinných receptů, ale mnohdy prokázali i notnou dávku
kreativity.
Po gastronomické části následovalo symbolické otevření volnočasového areálu pro veřejnost, během kterého předvedli divákům různé
způsoby tréninku na cvičebních prvcích dva sportovci z firmy Colmex.
Víceúčelový areál bude sloužit zájemcům z řad veřejnosti a místním
sportovním i jiným volnočasovým spolkům k jejich aktivitám. Kromě
sportovišť se tu nachází také relaxační plocha se sezením na zemních
valech, cyklo-point, veřejné ohniště a také cvičební a herní prvky určené pro děti, mládež i seniory.
lik
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Na bratřínovském hřišti tvořilo druhý srpnový týden šest sochařů a dvě sochařky. Výsledkem jejich umělecké práce jsou
půvabné dřevěné sochy, které brzy ozdobí osm obcí Mníšeckého regionu.
Kromě sochy Mnicha určené pro Mníšek pod
Brdy, vznikla během sympozia další díla, která
mají symbolizovat objednávající obec. Bratřínov má sochu Dva bratři, která upomíná na
pověst, podle níž měli obec založit dva sourozenci. Socha Kytara s prsama bude umístěna
u trampské restaurace U Dernerů nad Kytínem.
Hříbek má ve Voznici připomínat, že kraj je vyhledávaným rájem houbařů. Sochu Zvonička
s motivem švestkového listí umístí bojanovičtí v plánované švestkové aleji, Okřídlený zvon
(Tělo, srdce a duše) bude dělat radost v Klínci
a Kometa bude stát v Líšnici.
Socha Svatého Josefa má být součástí dřevěného betlému, který si nechává vyřezávat
Nová Ves pod Pleší.
Příští ročník sochařského sympozia budou
hostit
Bojanovice.
				
kal

INZERCE
INZERCE

Pomáhám lidem plnit si své sny.
A teď si plním ten vlastní.
Znám v Mníšku (skoro)
každého. Od roku 2010,
kdy jsem začala pracovat
jako realitní makléřka, jsem
tady prodala několik set
nemovitostí, některé
i opakovaně. Potkávali jste
mě na pobočce v Pražské
ulici, nebo možná častěji
pobíhat po Mníšku ze schůzky
na schůzku. Během letošních
prázdnin zmizely moje billboardy
a v nabídce zůstalo namísto desítek nemovitostí jen
několik nabídek. Otázka „Co se stalo? Zkrachovali jste?“
je poměrně častá, tak jsem se rozhodla to celé shrnout.

Bod zlomu aneb za všechno můžou
vajíčka
Typický pracovní den. Jeden z těch, kdy jsem měla i hlídání pro děti, od
8 do 13 hodin. Co jiný makléř dělal několik dní, snažila jsem se zhustit
na „tady a teď“. Měla jsem několik schůzek, nesčetně telefonátů, upravovala smlouvy. Ve 12:50 jsem vyběhla z kanceláře pro nákup. Rychle
otevírám chladicí vitrínu s vajíčky. Nejsem moc uvědomělá a přítomná,
spíš v pološíleném presu. A pak na mě vypadávají vajíčka. Celá plata vajíček z obrovského regálu. A jak tam tak stojím s košíkem, notebookem,
taškou plnou papírů a stékajícími vajíčky všude, říkám si: „Tak takhle to
nechci.“ Druhý den jsem zrušila schůzky, vzala peníze a odjela rezervovat statek do jižních Čech.

Proč statek aneb zahrádkaření
zdar

Vždycky jsem byla blázen do zahrádkaření. Kromě rodičovství to považuji za jednu z nejsmysluplnějších záležitostí. Od dětství jsem si přála
vysadit sad ze starých ovocných odrůd. Asi za to může Přemek Podlaha,
na kterého jsem se s dědečkem pravidelně dívala. I když Přemek by asi
fandil nějakému bizarnějšímu řešení jako geneticky vyšlechtěné rajčatojablkošvestce. Když jsem s nápadem na sad po přistěhování do Mníšku přišla tenkrát ještě za manželem, řekl mi, že klidně, ať si sad pořídím,
když si na něj sama vydělám. To byla výzva. A tak jsem šla namísto práce
soukromé porodní asistentky a začínající psychoterapeutky do realit.
Ale prvotní plán vydělat si na sad a vrátit se zase k původní práci vzal
rychle za své, protože mě práce makléřky neuvěřitelně bavila. Bavilo
mě nacházet nová řešení, vzdělávat se, po nocích absolvovat zahraniční
kurzy a koučování. Jenže postupně se ve mně začal ozývat hlásek, který
se po tom sadu ptal. Takže bylo načase s tím něco udělat.

Mí nejlepší klienti

Vždycky jsem měla nejlepší klienty. Nevím, čím jsem si to zasloužila, ale
vždycky jsem za ně – vlastně za Vás - byla moc vděčná. To se ukázalo
hlavně v momentě, kdy mi po 17 letech vztahu umřel manžel. V Mníšku
jsme dostala neuvěřitelnou podporu. A díky ní jsme s tenkrát roční dcerou náročné období prošly nejlépe, jak to šlo. Pamatuji si třeba jedny
majitele, kteří za mnou přišli a řekli mi: „Paní Benešová, budeme chtít
prodat dům. Chceme, abyste nám ho prodávala Vy a jen Vám chceme
říct, že počkáme, až to trochu zvládnete a zase se vrátíte do práce.“
A i kvůli takovýmhle lidem jsem se vrátila. A žádný majitel se mnou nikdy neřešil, že jsem pak pracovala s malou dcerkou v šátku. Děkuji. Byl
to pro mě ještě větší závazek tuhle práci dělat nejlépe, jak dovedu.

Největší realitní úspěch aneb
královna autobusů

Když období posledních deseti let bilancuji, přemýšlím také, co byl můj
největší pracovní úspěch. Někdy se mi podařilo prodat nemovitost za

výrazně vyšší cenu, než původně majitel chtěl. Od té doby jsem chtěla ne spokojené, ale nadšené klienty, protože ta radost byla nakažlivá.
Když jsem pak zastupovala jedny kupující při nákupu nemovitosti u jiné
realitky v Praze, našla jsem zásadní právní vadu, díky které jsme vyjednali velkou slevu a problém předem vyřešili. Ale nic se nevyrovná tomu,
jaký úspěch měly moje billboardy na autobusech. Když jsem vyzvedávala dceru z lesní školky Sedmikvítek v Mníšku, děti se kolem mě shlukly
s tím, že jsem „ta paní z autobusů.“ A pak začaly volat, že jsem přímo
jejich „autobusová královna.“ Takže, upřímně: co může být víc, než být
autobusová královna :-).

Zlatokop aneb splněný sen

Lidé nemovitosti nejčastěji prodávají v poměrně náročných životních
situacích – očekávání rodiny, rozvod, smrt v rodině nebo zkrátka jen
„velká změna.“ Nebo mají velký sen, který chtějí realizovat. Jako jeden
postarší pán v otrhaných šatech, který mě před lety na pobočce navštívil. Byl těžce nemocný a přišel s tím, že chce prodat podíl na nemovitosti, protože si chce splnit svůj životní sen - odjet s kamarády rýžovat
zlato do Kalifornie. Hned jsem zbystřila, protože pomáhat plnit někomu
sny, to mě dost baví. Prodej byl i kvůli protáhlým jednáním s dalšími
spoluvlastníky náročný, ale podařil se ke spokojenosti všech – podařilo
se domluvit, že nemovitost s pomocí geodeta rozdělíme a prodáme jen
část. O několik měsíců později jsem dostala pohled. Stálo tam „Zdravím
ze slunné Kalifornie.“ Tak ten mám schovaný dodnes.

Můj milý tým

Po letech jsme tvořily poměrně velký tým – byla v něm právnička,
transakční koordinátorka, prohlídková specialistka, 2 asistentky a já.
Tak skvělé ženy, jako se na pobočce sešly, jen tak nenajdete. A přestože
jsme byly všechny mámy s malými dětmi, byly jsme jeden z nejlepších
týmů u nás vůbec (podle počtu prodaných nemovitostí). Když máte
kolem sebe lidi, na které se můžete spolehnout, kteří jsou osobnostmi
a od kterých se máte stále co učit, práce se dělá s velkou radostí.
A i když vím, že bylo často těžké stíhat moje tempo, díky, že jste to se
mnou vydržely tak dlouho.

Realitní perličky

Být realitní makléřkou je výzva. Jeden den drhnete v gumových rukavicích půdu chatičky hluboko v brdských lesích, abyste odpoledne
řešili prodej projektu za stamiliony. Může se vám stát, že při prohlídce
chytnete blechy nebo narazíte na utopeného divočáka v bazénu. Občas
smeknete před osmdesátiletým majitelem, kterému vehementně chcete obrovským písmem tisknout smlouvy k pročtení a on jen suše oznámí: „A proč mi to nepošlete do mailu?“. Občas mírníte majitele (který
třeba tvrdí, že ta obrovská díra ve zdi je v pořádku, protože si na ni přeci
kupující dají televizi nebo obraz a nebude to vidět). Občas se zastavíte,
když vidíte klienty v luxusních nemovitostech, kteří tak nějak po cestě
ztratili schopnost radovat se z toho, co mají, a ten samý den zažijete
mladý pár, který skáče dva metry vysoko, když získá pronájem svého
prvního bytu – garsonky před rekonstrukcí na Staráku.

Co bude dál?

V našem krásném městečku poběží život dál, i nemovitosti se budou
dál prodávat a pronajímat. Určitě časem do Mníšku přibudou i jiné realitní kanceláře. Všem minulým i současným klientům moc děkuji, bavilo
mě být Vaší realitní makléřkou a všichni jste můj život obohatili. Být makléřkou je skvělá dobrodužná práce, každý den jsem se něco nového
naučila. Dál spolupracuji se společností GENERAL REALITY a.s., i když
externě. Pokud jste ode mě v minulosti nemovitost kupovali, můžete
se na mě obrátit i nadále, chci, abyste věděli, že pro Váš prodej udělám
všechno, co umím. Kromě toho ale budu víc odpočívat, budu s dětmi
a tvořit krásný sad v jižních Čechách. Nashledanou.

Zdena Benešová / tel.: 728 961 519
https://www.facebook.com/
Zdenka.Benesova.makler/
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dětský koutek

wi-fi

mazlíčci vítáni

parkoviště

jídlo s sebou

catering

makáči vítáni :-)

Otevírací doba restaurace od 11:00 do 23:00

Denně obědové menu od 90 Kč | Á la carte menu
Velice rádi pro Vás zajistíme …
svatby, rodinné oslavy, narozeninové oslavy, firemní školení, teambuildingy, tematické akce
… a to vše s možností ubytování

Pražská 58, Řitka 252 03
T: +420 777 138 846 | E: info@naveselce.com | www.naveselce.com
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VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV SLAPY NAD VLTAVOU
Nabízí volná pracovní místa na pozici

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV SLAPY NAD VLTAVOU
Nabízí volná pracovní místa na pozice

KUCHAŘ/KA
PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
SKLADNÍK POTRAVIN

FYZIOTERAPEUT
/VŠEOBECNÁ SESTRA/
MASÉR/ NUTRIČNÍ TERAPEUT

NABÍZÍME: zázemí stabilní české společnosti; odpovídající platové

NABÍZÍME: práci s vysokou odbornou úrovní a dlouholetou tradicí v oblasti

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

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: 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.

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

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

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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MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ
MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková

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

asaze_inzerce_92x60.indd 1

13.10.2015 12:32:33

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
PRPRODEJ
P
OR
DO
ED
JE
CJCHOVNÉ
HC
OH
VO
NV
ÉN
DÉRD
ŮR
BŮ
EB
ŽEŽE
DRŮBEŽE

/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
/z veterinárně
/z veterinárně
kontrolovaných
kontrolovaných
chovů,chovů,
které
které
zaručují
zaručují
kvalitu
kvalitu
a vysokou
a vysokou
užitkovost/
(z veterinárně
kontrolovaných
které
zaručují
kvalitu
vysokou
užitkovost)
•chovů,
12h
Mníšek
pod
Brdy
/uaužitkovost/
zámku/

Kuřice• černé,
červené,
kropenaté,
bílé
bílá vejce/, sussex, kohoutci ,
•12h
12h
Mníšek
Brdy
(u zámku)
12h• Mníšek
Mníšek
pod
Brdy
podpod
Brdy
/u zámku/
/u /nesou
zámku/
kačeny pekingské, moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Kuřice
Kuřice
černé,
černé,
červené,
červené,
kropenaté,
kropenaté,
/nesou
bílé /nesou
bílá
vejce/,
bílá
vejce/,
sussex,
sussex,
kohoutci
kohoutci
, kuřata,
,kohoutci,
Husy
bílé,
Krůtybílé
/kanadské
širokoprsé
brojlerové/,
Brojlerová
Perličky
Kuřice
černé,
červené,
kropenaté,
bílé
(nesou
bílá
vejce),
sussex,
kačeny
kačeny
pekingské,
pekingské,
moularden
moularden
/kříženec
/kříženec
pižmové
pižmové
a pekingské
a pekingské
kachny/
kachny/
Termíny
závozu:
20.2.,
29.3.,
10.4.,
15.5.,
4.6.,
18.7.,
13.9.
a
10.10.2019
kačeny
pekingské,
moularden
(kříženec
pižmové
akuřata,
pekingské
kachny)
HusyHusy
bílé, Krůty
bílé,
Krůty
/kanadské
/kanadské
širokoprsé
širokoprsé
brojlerové/,
brojlerové/,
Brojlerová
Brojlerová
kuřata,
Perličky
Perličky

Husy
bílé,
Krůty
(kanadské
širokoprsé
brojlerové),
Brojlerová
kuřata, Perličky
Objednávky:
Gallus
Extra
s.r.o.,
20,13.9.
05
www,prodej-drubeze.cz
Termíny
Termíny
závozu:
závozu:
20.2.,
20.2.,
29.3.,
29.3.,
10.4.,10.4.,
15.5.,
15.5.,
4.6., Hubenov
18.7.,
4.6.,
18.7.,
13.9.
a588
10.10.2019
a Dušejov,
10.10.2019

tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833 158, po-pá 7-15h! info@prodej-drubeze.c
Objednávky:
Objednávky:
GallusGallus
ExtraExtra
s.r.o.,Termíny
s.r.o.,
Hubenov
Hubenov
20, 588
20,05588
Dušejov,
05 Dušejov,
www,prodej-drubeze.cz
www,prodej-drubeze.cz
závozu:
tel.567tel.567
212 754,
212567
754,214
567502,
214mob.731
502, mob.731
701 331,
701734
331,833
734158,
833 po-pá
158, po-pá
7-15h!7-15h!
info@prodej-drubeze.cz
info@prodej-drubeze.cz

13. 9. a 10. 10. 2019

Objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov, www,prodej-drubeze.cz
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, 734 833 158, po-pá 7-15h!
info@prodej-drubeze.cz

www.anbremetall.cz
www.aluhut.cz

NABÍDKA PRÁCE

Tavič | Elektrikář | Zámečník | Automechanik
Obsluha linky na sušení špon
Staňte se dalším článkem
našeho týmu...

26

Anbremetall a.s., Rybníky 75, Dobříš 263 01

724 235 377

Aluhut a.s., Rybníky 75, Dobříš 263 01

s.zachova@anbremetall.cz
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INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN
Chcete dostávat důležité informace
přímo do mobilu?
Chcete být informováni co nejdříve?
! d
 opravní omezení
! p
 řerušení dodávek vody
! odstávky elektrické
energie

!
!
!
!

b
 loková čištění ulic
havárie
k ulturní a sportovní akce
a další praktické informace

Zaregistrujte se do městského SMS InfoKanálu.
Registrace na: www.mnisek.cz

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

Nabídka volné pracovní
pozice - Černošice
Jsme úspěšná, stabilní a expandující společnost. Již více než 20 let poskytujeme komplexní a odbornou péči klientům s Alzheimerovou nemocí. Naše centra najdete téměř v každém
koutu naší republiky. Nabízíme Vám jedinečnou spolupráci na pozici:

ZDRAVOTNÍ SESTRA

PEČOVATEL/KA

Co vám můžeme nabídnout?
• velmi dobré mzdové podmínky
• HPP na dobu neurčitou
• 25 dní dovolené
• dotované stravování (oběd za 15 Kč)
• odborný růst a vzdělávání
• zázemí silné společnoss
• práci v příjemném prostředí
• možnost plného i zkráceného pracovního
úvazku

Co vám můžeme nabídnout?
• velmi dobré mzdové podmínky
• HPP na dobu neurčitou
• 25 dní dovolené
• dotované stravování (oběd za 15 Kč)
• odborný růst a vzdělávání
• zázemí silné společnoss
• práci v příjemném prostředí
• možnost plného i zkráceného pracovního
úvazku
• možnost získat cerrﬁkát pracovníka v sociálních službách

Jaký bude Váš pracovní den?
• budete poskytovat činnoss spojené s profesí
zdravotní sestry
• naplánujete a poskytnete péči klientům
• budete sledovat, hodnoot a evidovat zdravotní
stav klientů
• bud
budete dohlížet na práci pečovatelů
Jaké znaloss a dovednoss byste měli mít?
• ukončené odborné vzdělání
(všeobecná nebo prakkcká sestra)
• odbornost, profesionalitu
• chuť pomáhat druhým
• trpělivý a vstřícný přístup
• tým
týmovost

Jaký bude Váš pracovní den?
• pomůžete klientům při zvládání běžných
denních úkonů
• zprostředkujete jim kontakt se společenským
prostředím
• pomůžete jim při sociálně terapeuucké činnoss
• pomůžete
pomů
jim při zájmových akkvitách
• budete spolupracovat se zdravotními sestrami
Jaké znaloss a dovednoss byste měli mít?
• chuť pomáhat druhým
• trpělivý a vstřícný přístup
• týmovost

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Pište: kacaﬁrkova@alzheimercentrum.cz, Volejte: 774 774 088, Více informací: www.alzheimercentrum.cz
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Odpady

Čištění

Zeleň

svoz

chodníků a ulic

zahradnické práce

likvidace

strojní čištění

sekání trávy

odpadkové koše

ruční metení

údržba mobiliáře

zanáška popelnic

odstraňování
graffiti

ostatní komunální
služby

kontejnery

zimní údržba
posypový materiál

HLEDÁTE PRÁCI, KTERÁ MÁ OPRAVDU SMYSL?

Do našeho kolektivu pobočky v Mníšku pod Brdy přijmeme:

Řidiče skupiny C

Závozníky

Konta
k
telefo tní
737 2 n
42 20
0

Zahradníky

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

Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů,
keřů, živých plotů, apod. Tel.: 603 924 921
Děkuji slečně Barboře Rohanové z mníšecké Billy za úsilí
při pátraní po mé totožnosti. Díky ní se mi vrátila
peněženka i s penězi, jež mi vypadla při placení u pokladny.
Doc. Dana Dobrovská, Mníšek – Na Kvíkalce
Nabízím procvičování angličtiny pro žáky základní školy,
tel.: 602 956 612

ODKUP
DOMŮ
A BYTŮ

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

TELEFON:
736 762 563
MNÍŠEK POD BRDY

VÝPLATA ZÁLOHY!
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell – typu Araukana.
Stáří 14 - 19 týdnů, 159 – 209 Kč/ks.
Prodej: Mníšek p. Brdy – aut. garáže u firmy M. Uher

9. 9. 2019 – 10:00
22. 9., 20. 10. a 16. 11. 2019 – 16:20
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Informace: Po-Pá 9:00-16:00, tel.: 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

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).

• ELEKTROKOLA
• kola horská
• trekingová
• silniční
• dětská
• koloběžky

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

po-pá 8-18
so 8-12

L
O
K
Y
SLEV
!
L
O
K
O
TR
K
E
L
E
A

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

INZERCE

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

Centrum pro redukci váhy
a výživové poradenství
Víme, jak dosáhnout optimální váhy a udržet si ji.
Spolu kila dolů!

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

Ludmila Charvátová

+420 721 767 398

jaroslav.pycha@re-max.cz

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

Při předložení tohoto inzerátu
získáte úvodní konzultaci ZDARMA

Skladové vozy Srba Servis
› auto.srba.cz

- nové i zánovní vozy
- jasný původ s jasnou zárukou
- výhodné ceny
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info@bikepuzzle.cz
+420 776 176 173
/bikepuzzle.cz
www.bikepuzzle.cz

MNÍŠEK POD BRDY • Pražská 1594 • komerční objekt u Benziny

POSEZÓNNÍ SLEVY
KOLA * OBLEČENÍ
CYKLISTICKÁ OBUV

„CYKLISTŮM PRO RADOST ...“

