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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
podle dlouhodobých meteorologických předpovědí 
stojíme na prahu dalšího teplého a převážně suchého 
roku. Dosavadní mírná zima bez sněhu zmátla přírodu 
tak, že v polovině ledna vyrašily na některých keřích 
v okolí Mníšku pupeny a z mnoha míst se ozývá jarní 
zpěv drobného ptactva. Změna klimatu se ale začíná 
projevovat i mnohem závažnějšími dopady. Dlouhodo-
bé teploty nad bodem mrazu totiž napomáhají šíření 
nakažlivých kapénkových onemocnění. To jsme ostat-
ně v Mníšku pocítili v minulých dvou týdnech, kdy bylo 
nutné (vše po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí) 
z důvodu chřipkové epidemie přistoupit k uzavření zá-
kladní školy a následně i obou mateřských škol. Život 
se tak zkomplikoval nejen dětem, ale i jejich rodičům. 
Epidemie navíc ještě zdaleka není u konce, pediatři pro-
to doporučují, aby rodiče věnovali zvýšenou pozornost 
zdravotnímu stavu svých dětí a při prvních náznacích 
nemoci je izolovali od dětského kolektivu. Mnoho ško-
láků si tak zřejmě vyzvedne své pololetní vysvědčení až 
v průběhu února. 

Abych však nepsala jen o věcech znepokojivých, v úno-
ru se můžeme těšit i na pozitivní události. V sobotu  
15. února ve 13:30 vyrazí do ulic tradiční masopustní 
průvod, který jako každoročně organizuje mníšecký 
spolek Rorejs. Do konce února pak bude dokončena 
instalace nového kamerového systému, který připra-
voval posledních 14 měsíců radní Miroslav Vilimovský 
společně s úředníky MěÚ. Po mnoha letech tak konečně 
budeme mít v našem městě systém, který bude moni-
torovat veřejný prostor a významně přispěje k bezpeč-
nosti mníšeckých obyvatel (více v souvisejícím článku 
na straně 5). 

Přeji nám všem, abychom si v únoru užili alespoň tro-
chu té bílé zimy a za dlouhých večerů si udělali čas na 
sebe i na své blízké.

Sněhulákům zdar!
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Před zahájením projednávání schváleného 
programu proběhlo osobní poděkování zastu-
pitelů paní Zdeňce Říhové, která během svého 
dlouholetého působení v mníšeckém Sokole 
vedla tři generace dětí k aktivnímu sportu. 
Poté odpovídala starostka Magdaléna Davis na 
dotazy z publika. Ředitel firmy Evraz vystoupil 
s připomínkami, podle nichž může nový územ-
ní plán zabránit v rozvoji firem ve zdejším prů-
myslovém areálu. Starostka ovšem upozornila 
na fakt, že se zmíněná firma neúčastnila něko-
lik let trvajícího otevřeného připomínkového 
řízení k návrhu nového územního plánu, tudíž 
neměl přípravný tým jejich námitky k dispo-
zici. Předseda FK Mníšek pod Brdy se vyjádřil  
k navrhované výši příspěvků na činnost spolků 
v roce 2020 a upozornil na to, že s financemi 
pro mladé fotbalisty zřejmě po celý rok nevy-
stačí. Starostka přislíbila možné řešení v rámci 
rozpočtu na rok 2020. 
Magdaléna Davis přečetla zprávu starostky  
o činnosti rady města a městského úřadu. 
Oznámila, že byla dokončena oprava 14 kap-
liček Křížové cesty v barokním areálu Skalka, 

V září 2019 schválilo zastupitelstvo 
města střednědobý výhled hos-
podaření města na rok 2020-2022  
a z něho vychází rozpočet na rok 
2020, který byl schválen na jednání 
zastupitelů v prosinci 2019. 

V první řadě je třeba upozornit, že byla razant-
ně změněna forma zákonem povinně vyvěšo-
vaného rozpočtu před jednáním zastupitel-
stva. Proč se tak stalo? Od roku 2019 přešlo 
přezkoumávání hospodaření města (včetně 
dodržování zákonů) na bedra Středočeského 
kraje. Během roku tak proběhla dvě dílčí pře-
zkoumání a forma doposud vyvěšovaného 
rozpočtu nevyhovovala zákonu v paramet-
rech, které město v dřívějších letech stanovilo 
jako závazné. Součástí schvalovaného rozpoč-
tu tak již nebyla vyvěšena např. příloha oprav 
a investic do majetku města. Funkci detailního 
seznámení s připravovanými projekty měl na-
hradit akční plán minimálně na rok 2020, ale 
bohužel, nebyl dosud dopracován z důvodu 
personálních změn na oddělení OSMI, jak in-
formovala paní starostka na jednání zastupi-
telů. Slíbila doplnění akčního plánu na dalším 

zastupitelstvu. Osobně jsem také nebyla spo-
kojená a mrzí mne, že Komise pro strategické 
plánování nepředložila akční plán v termínu 
daném harmonogramem. Doufala jsem, že 
občané, kteří mají zájem o detaily se dojdou 
podívat na radnici na podklady k rozpočtova-
címu procesu, nebo budou kontaktovat své 
zastupitele, kteří podrobné informace měli  
k dispozici. 

Co nám říkají čísla v rozpočtu?
Hlavním příjmem města je příděl z daní, kte-
ré vybere stát a mezi obce je rozdělí určitým 
klíčem. Již v srpnu a listopadu 2019 vydalo 
ministerstvo odhady, kolik peněz se očekává 
z výběru daní. V našem rozpočtu se město 
přiklonilo k nižší variantě odhadu, kterou do-
poručovala kalkulačka Svazu měst a obcí ČR. 
Dalšími příjmy města jsou pronájmy majetku, 
služby a případné dotace.  Na straně výdajů 
by město rádo udržovalo běžné výdaje ve stej-
né výši jako v minulém roce, zvýšené pouze  
o zákonem dané položky (například nárůst 
platů). Běžné výdaje bude nutné stále ana-
lyzovat a postupně snižovat. Na investiční 
výdaje zbývá část z příjmů roku 2020 a pak 
peníze, které zůstaly na konci roku v městské 
pokladně. V roce 2019 se nerealizovaly některé  

významné investiční položky rozpočtu z růz-
ných důvodů a s těmito investicemi se počí-
tá právě v roce 2020 (například jen vodovod  
a kanalizace pro 4 rodinné domy v Rymani  
7-8 mil. Kč). Poprvé v roce 2020 se začne splá-
cet úvěr za Pavilon. Celkově město počítá s pří-
jmy 128 mil. Kč a výdaji 147 mil. Kč (106 mil. 
Kč běžné výdaje, 33 mil. Kč investice a 8 mil. 
Kč úvěr). Výdaje převyšují příjmy = schodko-
vý rozpočet. Schodek je krytý nevyčerpaný-
mi penězi v roce 2019 a budou z něj hrazeny  
investice. 
Dovolte mi ještě pohled na rozpočet ZŠ Ko-
menského 420. Ta si požádala o příspěvek 
města ve výši 9 mil. Kč na provoz školy bez 
mimořádných položek. V rozpočtu byla zatím 
schválena částka 8 mil. Kč s tím, že bude ještě 
revidována a případně bude navržena úprava 
(možnost nahoru i dolů) na dalším jednání ZM. 
Pro informaci občanů – na rok 2018 obdržela 
škola příspěvek 5,9 mil. Kč bez dvou mimořád-
ných položek (1 mil. Kč). Na rok 2019 byl pří-
spěvek 6,5 mil. Kč a k tomu škola dostala navíc 
2,3 mil. Kč na mimořádné položky a vybavení 
Pavilonu. Ráda bych touto informací předešla 
spekulacím, že město krátí příspěvek pro ZŠ. 

Lenka Jeřábková za Finanční výbor

Zastupitelé schválili nový územní plán a rozpočet na rok 2020

N ový územní plán, 
rozpočet města  
na rok 2020  

a rozdělení finančních příspěvků 
spolkům. To byla hlavní témata 
prosincového zastupitelstva.

Libor Kálmán

byly opraveny schody v Nádražní i část chod-
níku v ulici Nová, zkolaudováno parkoviště  
u Pavilonu, byl vybudován nový chodník  
z mlatového písku jako spojnice mezi komu-
nikacemi Nová a Ke škole a řada dalších sta-
vebních prací. Dále informovala, že v testovací 
verzi byly spuštěny nové webové stránky měs-
ta a samozřejmě jsou vítány jakékoli připo-
mínky od občanů.
Schválena byla kalkulace vodného a stočného 
na rok 2020 v této výši: vodné 45,84 Kč bez 
DPH/m3 a stočné 33,15 Kč bez DPH/m3.
Zastupitelé většinou hlasů schválili schodko-
vý rozpočet na rok 2020, který zajišťuje běžný 
chod správy a údržby města, údržbu majet-
ku, chod městského úřadu, příspěvkových 
organizací, zajištění bezpečnosti a pořádku 
a finančních plnění úvěrů a úroků dle splát-
kových kalendářů a plnění povinností z dříve 
uzavřených smluv. Dále finančně podporuje 
činnosti, které jsou nutné pro budoucí rozvoj 
města: tvorbu strategického a akčního plá-
nu, projekční činnosti v oblasti realizovaných  
investic (městský úřad, zdravotní středisko, 

Domov pro seniory Pod Skalkou, školní jídel-
na), inženýring a projekci přípravy investičních 
akcí a rekonstrukcí (městský úřad, komunika-
ce, Bažantnice, zdravotní středisko, školní jídel-
na, Domov pro seniory Pod Skalkou atd.). Mezi 
další priority patří opravy komunikací, nutné 
opravy majetku města, opravy a údržby rybní-
ků. Zbývající akce budou do rozpočtu zařazeny 
formou rozpočtových opatření v závislosti na 
vývoji příjmové strany rozpočtu (dotace).

Jednohlasně bylo zastupiteli schváleno rozdě-
lení finančních příspěvků na činnost spolků na 
rok 2020. Na jejich podporu bylo vyčleněno  
1 040 000 Kč, i když zástupci spolků ve svých 
žádostech chtěli částku 4x vyšší (více na str. 6).

Nejnáročnějším procesem příprav prošel ná-
vrh nového územního plánu, který byl nako-
nec přijat všemi přítomnými zastupiteli. Nový 
územní plán se od dosud platného územního 
plánu sídelního útvaru liší zejména větším dů-
razem na zastoupení a ochranu ploch krajinné 
a sídelní zeleně, vymezením ploch pro dopl-
nění občanského vybavení komunálního (ne-
komerčního) typu včetně sportu a rekreace,  
reálným návrhem řešení dopravních problé-
mů, a naopak vyšší regulací a plošným ome-
zením zastavitelných ploch pro bydlení a pro 
průmyslovou výrobu.

„Po 26 letech od schválení původního 
územního plánu a 8 letech přípravy nového 
návrhu jsme konečně u konce. Moje díky 
patří nejen architektům, ale i členům komi-
sí, kteří se na přípravě podíleli, a koaličním 
a opozičním zastupitelům, že návrh společ-
ně schválili,“ poděkovala na závěr Magdaléna 
Davis všem, kteří se na přípravě nového územ-
ního plánu podíleli. 

Další řádné jednání zastupitelstva se uskuteční 
v březnu 2020. 

Trochu jiný pohled na rozpočet pro rok 2020
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•   Souhlasila s výběrem zhoto-
vitele projektové dokumenta-
ce na akci: Přístavba objektu 
ZUŠ při MŠ Nová, společností 
Star atelier s.r.o. Souhlasila se 
zněním a uzavřením Smlouvy 
o dílo.

•   Souhlasila s předloženým Ná-
vrhem výsadby zeleně v Mníš-
ku pod Brdy v r. 2019 a pověřila 
OSMI provedením poptávko-
vého výběrového řízení na do-
davatele.

•   Souhlasila s výsadbou dvou 
stromků na pozemku města  
č. parc. 709/1 v k. ú. Mníšek 
pod Brdy v ul. Ke škole u BD  
č. p. 863 a 864 za předpokla-
du, že výsadba bude předem 
konzultována s Ing. Jiřinou Ro-
movou, budou respektována 
ochranná pásma inženýrských 
sítí a samotná výsadba a po-
výsadbová péče bude v režii 
Bytového družstva Mníšek pod 
Brdy.

•   Souhlasila se zněním a uza-
vřením Příkazní smlouvy na  
zajištění autorského dozo-
ru projektanta na akci: „Park  
a okolí nového pavilonu ZŠ  
v Mníšku pod Brdy – Etapa III.“ 
mezi Městem Mníšek pod Brdy 
a společností GRIDO, ARCHI-
TEKTURA A DESIGN, s.r.o.

•   Souhlasila se zněním a uza-
vřením nájemní smlouvy mezi 
Městem Mníšek pod Brdy jako 
pronajímatelem a panem P. D. 
jako nájemcem o pronájmu 
části pozemku p. č. 1292/1  
o výměře 799 m2 v k. ú. Mníšek 
pod Brdy dle situačního plán-
ku v příloze č. 1 k č. j. 6205/19 
tj. zahrádky pod pořadovým 
číslem 3 v zahrádkářské osadě 
„Pod Hřištěm“ na dobu určitou 
do konce roku 2021. Pověřila 
starostku podpisem nájemní 
smlouvy.

•   Souhlasila se zněním a uza-
vřením Dohody o skončení 
smlouvy o nájmu nebytových 
prostor mezi Městem Mníšek 
pod Brdy a Pořádkovou a zá-
sahovou službou s.r.o., se síd-
lem Vrážská 1582/24 a, Praha 5  
k 31. 10. 2019.

•   Souhlasila se zněním a uzavře-
ním Smlouvy o zřízení věcného 
břemene-služebnosti stavby  
č. IV – 12-6022050/1- název 
stavby „Mníšek pod Brdy, kNN 
pro p. č. 484“. Pověřila starost-
ku podpisem této smlouvy 
mezi Městem Mníšek pod Brdy  
a ČEZ Distribuce a.s.

rada města č. 29-32/2019

KRÁTCE Z jEDNÁNÍ RADY MĚSTA 

•   Souhlasila se stavbou č. IV-
12-6024343 „Mníšek pod Brdy, 
kNN pro č. ev. E380“ v k. ú. Mní-
šek pod Brdy za podmínky, že 
stavba bude provedena protla-
kem pod komunikací č. parc. 
2905/1, k. ú. Mníšek pod Brdy. 
Sdělila, že Město Mníšek pod 
Brdy vlastní IS – veřejné osvět-
lení 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 provo-
zovatele o jejich vytyčení.

•   Nesouhlasila se stavbou do-
mácí čistírny odpadních vod na 
pozemku č. parc. 2501 a 2500, 
k. ú. Mníšek pod Brdy z důvo-
du možného nebezpečí konta-
minace okolních zdrojů pitné 
vody.

•   Nesouhlasila s přidělením sva-
tebních termínů na rok 2020 
státnímu zámku v Mníšku pod 
Brdy z důvodu, že konečný 
výběr místa a data svatebního 
obřadu náleží snoubencům.

•   Souhlasila s případným pro-
dejem pozemku č. parc. 536  
v k. ú. MpB za cenu v místě  
a čase obvyklou (dle znalecké-
ho posudku, který bude hrazen 
budoucím kupujícím) a po-
věřila OSMI dalším jednáním  
o prodeji tohoto pozemku. 
V případě prodeje bude věc 
předložena k projednání zastu-
pitelstvu města.

•   Schválila Smlouvu o spoluprá-
ci při výstavbě veřejných dobí-
jecích stanic pro elektromobily 
uzavřenou mezi Pražskou ener-
getikou a.s. a Městem Mníšek 
pod Brdy na dobu určitou do 
30.6. 2023.

•   Souhlasila se zněním a uzavře-
ním Dodatku č. 3 ke Smlouvě 
o nájmu prostoru sloužícího  
k podnikání mezi Městem Mní-
šek pod Brdy a paní I. J. o pro-
vozování tabáku na Náměstí 
F. X. Svobody na dobu určitou 
do 31.10. 2019 za celkové ná-
jemné 10 000 Kč. Pověřila sta-
rostku podpisem Dodatku č. 3 
ke Smlouvě o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání.

•   Pověřila OSMI vypracováním 
výběrového řízení na provozo-
vání objektu, prostoru sloužící-
ho k podnikání (prodejna tabá-
ku na Náměstí F. X. Svobody) za 
podmínky poskytování služby 
„Informace“ pro turisty.

•   Schválila znění a uzavření da-
rovací smlouvy uzavřené mezi 
ČR HZS Středočeského kraje 
a Městem Mníšek pod Brdy 
na radiostanici ruční – SMART 
SA TR 1021 DB/SA PEGAS vč. 
jednonásobného nabíječe HR 
5939AB.

•   Souhlasila s vypracováním 
cenové nabídky firmou ZK 
PROFI SERVIS s.r.o. na provede-
ní prací a výkonu rozhodnutí 
Stavebního úřadu Mníšek pod 
Brdy ze dne 31. ledna 2018 
pod č. j. MMpB-SÚ/1029/18 _ 
1225/2017-Min, které nabylo 
právní moci dne 7.3.2018 – od-
stranění stavby rekreační chaty 
na pozemcích čísla parcelní 
2698/30 a 2698/29 v katastrál-
ním území Mníšek pod Brdy.

•   Vzala na vědomí záměr TJ 
Sokol na výstavbu zimního 
stadionu v Mníšku pod Brdy 
na pozemku č. parc. 1299/2, k. 
ú. Mníšek pod Brdy, ale upo-
zorňuje, že Město Mníšek pod 
Brdy se nemůže finančně podí-
let na financování projektu.

•   Souhlasila se stavbou rodin-
ného domu, vč. dílny, skladu, 
oplocení a kanalizační a vo-
dovodní přípojky pro budoucí 
rodinný dům a s připojením 
pozemku č. parc. 274/26, k. ú. 
Rymaně na kanalizační a vo-
dovodní řad za podmínky uza-
vření Smlouvy ve smyslu § 86 
zákona č. 183/2006 Sb. staveb-
ní zákon v platném znění. Po-
věřila starostku podpisem této 
Smlouvy mezi Městem Mníšek 
pod Brdy a panem T. V. Upozor-
nila  stavebníka, že napojení na 
vodovodní a kanalizační řad a 
napojení na komunikaci bude 
možně až po výstavbě řadů a 
komunikace městem Mníšek 
pod Brdy.

•   Souhlasila se zněním a uza-
vřením nájemní smlouvy mezi 
Městem Mníšek pod Brdy jako 
pronajímatelem a panem D. 
E. jako nájemcem o pronájmu 
pozemku parc. č. 2698/14 o 
výměře 454 m2, orná půda v 
lokalitě U Červeného kříže Mní-
šek pod Brdy do 31.12. 2019. 
Pověřila starostkou podpisem 
nájemní smlouvy.

•   Vzala na vědomí žádost o 
úpravu dopravního řešení v 
ulici Za Rybníky. Pověřila OSMI 
projednáním dopravní situace 
s dopravní policií.

•   Souhlasila se stavbou vodo-
vodní přípojky a s připojením 
pozemku č. parc. 769, k. ú. 
Mníšek pod Brdy na vodovodní 
řad. Upozornila stavebníka, že 
po dobu realizace stavby bude 
zachována plynulost dopravy 

ul. Nová a povrch komunika-
ce bude po dokončení stavby 
uveden do původního řádné-
ho stavu.

•   Souhlasila se stavbou č. IV-
12-6024385 „Mníšek pod Brdy, 
Kaple, kNN  č. ev. 181“ v k. ú. 
Mníšek pod Brdy.

•   Byla seznámena s předlože-
nou studií doplnění podélných 
parkovacích míst v ulici Ná-
dražní a souhlasí s vypracová-
ním projektové dokumentace 
a podáním žádosti o stavební 
povolení.

•   Souhlasila se zněním a uza-
vřením Dodatku č. 4 Smlouvy 
o dílo č. Pú/17 P/2016 ze dne 
10.8. 2016 mezi Městem Mní-
šek pod Brdy a společností  
1. SčV, a.s. na akci: Odstranění 
havárie kanalizace ZŠ Komen-
ského 420, přeložka. Pověřila 
starostku podpisem tohoto 
Dodatku.

•   Vzala na vědomí návrh aktu-
alizace dokumentu „Informa-
ce k poskytnutí příspěvku na 
školné pro zákonné zástupce“ 
a postoupila ho zastupitelstvu 
města ke schválení.

•   Souhlasila se zněním Dodatku 
č. 5 Smlouvy o dílo mezi Měs-
tem Mníšek pod Brdy a společ-
ností PKS stavby, a.s. na akci: 
„Výstavba školního pavilonu ZŠ 
Komenského 420, Mníšek pod 
Brdy“. Pověřila starostku podpi-
sem tohoto dodatku.

•   Vzala na vědomí opatření 
provedená OSMI v rámci ha-
várie ZŠ Komenského č.p. 886  
a souhlasila s financováním 
této havárie z prostředků urče-
ných na realizaci zateplení ZS 
pro dospělé.

•   Souhlasila s odpuštěním  
nájemného za nebytový pro-
stor lékárny U Matky Boží za 
měsíc srpen a září 2019 ve výši 
31 500 Kč. Souhlasila s vyrov-
náním zvýšených nákladů el. 
energie v důsledku používá-
ní vysoušečů, úhradu ušlého 
zisku, způsobenou dočasným 
přerušením provozu lékárny, 
úhradu mzdových nákladů 
zaměstnanců lékárny (mzdy, 
včetně odvodů) od 29. 7. 2019 
dokonce trvání rekonstrukce 
prostor a obnovení provozu.

•   Vzala na vědomí Rozhodnutí 
MěÚ Černošice – odboru život-
ního prostředí, Oddělení země-
dělství, lesnictví a myslivosti  
č. j. MUCE 50625/2019 OZP/L/
Le ze dne 19.8.2019 ve věci 
Změna hranice honiteb Mníšek 
Lov a Dobřichovice – Štítek.

(Výběr z usnesení v plném znění na  
www.mnisek.cz)
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Posilujeme bezpečnost 
v ulicích Mníšku
Poslední dobou se v médiích šíří zprávy o zvýšené 
kriminalitě v Praze a jejím okolí. Pro vedení města 
je bezpečnost a klid obyvatel Mníšku prioritou, 
již 14 měsíců proto pečlivě připravuje opatření na 
minimalizaci možných rizik.
Koncem února 2020 bude ve městě dokončena instalace kamerového 
systému, který pomůže při kontrole a zajištění bezpečnosti veřejného 
prostoru. V rámci první etapy, která vyšla na necelých 700 tisíc Kč, bude 
po Mníšku umístěna první desítka kamer, které budou monitorovat při-
lehlé komunikace a objekty. 
„Původní kamerový systém byl zastaralý a měl přesně jednu funkč-
ní kameru. Novému vedení města se za necelých 14 měsíců podaři-
lo připravit nový kamerový systém, navíc za pouhou desetinu ceny 
návrhu, který připravilo ještě staré vedení města.“ říká k tomu sta-
rostka Mníšku Magdaléna Davis.
Kromě kamerového systému doznala změny také mníšecká městská 
policie, která v lednu navýšila počet strážníků na osm a od 1. února za-
hájila nepřetržitý 24hodinový provoz. Pozitivně se to projeví mimo jiné 
i na zvýšení počtu kontrol v rizikových oblastech a v nočních hodinách. 
I mníšecké obvodní oddělení Police ČR, které je personálně stabilizová-
no na počtu 19 policistů, provádí v posledních třech měsících zvýšenou 
hlídkovou činnost ve vytipovaných lokalitách. Podle slov jeho vedou-
cího, npor. Stanislava Šampalíka, má však kriminalita v našem městě 
v posledních několika letech spíše sestupnou tendenci. „V minulém 
roce tu bylo nahlášeno zhruba 80 trestných činů. Polovina z nich se 
týkala majetkových činů, což je jedno z nejnižších čísel za posled-
ních několik let,“ dodává npor. Šampalík.
Kontakty:
Městská policie Mníšek pod Brdy: 737 274 227
OO Policie ČR Mníšek pod Brdy:     725 885 672

 

 

úterý 11. února 2020 od 16:30 do 17:30  
před prodejnou Albert na náměstí F. X. Svobody 

Starostka Mgr. Magdaléna Davis, PhD. zve občany na 
pravidelná setkání, která se konají každé druhé úterý v měsíci: 

 
11. února, 10. března, 14. dubna, 12. května, 9. června,  
14. července, 11. srpna, 8. září, 13. října, 10. listopadu, 

 8. prosince 
  

Můžete sem přijít s vašimi dotazy, stížnostmi  
i připomínkami. 

PODPORA vONOČASOvÝCH NESPORTOvNÍCH AKTIvIT – NEINvESTIČNÍ
ŽadaTel PoŽadoVanÁ 

ČÁSTKa SCHVÁlenÁ ČÁSTKa

SH ČmS - Sbor dobrovolných hasičů mníšek pod Brdy 76 300 Kč 76 200 Kč
Spolek Brdský šikula 39 800 Kč 39 800 Kč
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace rymaně, mníšek pod Brdy 20 100 Kč 15 100 Kč
mladí ochránci přírody, Přírodovědecký klub, mníšek pod Brdy 40 000 Kč 40 000 Kč
mezi lidmi, z.s. 74 000 Kč 31 900 Kč
oÁZa mníšek pod Brdy, z.s. 42 000 Kč 42 000 Kč
okrašlovací spolek v mníšku pod Brdy, z.s. 30 000 Kč 5 000 Kč
rorejs, mníšek pod Brdy 45 000 Kč 45 000 Kč
SH ČmS - Sbor dobrovolných hasičů Stříbrná lhota 25 000 Kč 25 000 Kč
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace mníšek pod Brdy 15 000 Kč 15 000 Kč
Český svaz včelařů z.s., Základní organizace mníšek pod Brdy 111 08 20 000 Kč 15 000 Kč
Brdský zálesák, z.s. 20 000 Kč 7 000 Kč
Klub při ZUŠ v Řevnicích, z.s. 18 000 Kč 18 000 Kč
Základní článek Hnutí Brontosaurus Kandík 25 000 Kč 25 000 Kč

PODPORA SPORTU – INvESTIČNÍ 
ŽadaTel PoŽadoVanÁ ČÁSTKa SCHVÁlenÁ ČÁSTKa

SK Vlčáci mníšek pod Brdy, z.s. 140 000 Kč 0 Kč
Fotbalový klub mníšek pod Brdy z.s. 1 037 000 Kč 0 Kč
SK SPB z.s. 97 742 Kč 0 Kč
Tenisový klub mníšek, z.s. 100 000 Kč 100 000 Kč

PODPORA vONOČASOvÝCH NESPORTOvNÍCH AKTIvIT – INvESTIČNÍ
ŽadaTel PoŽadoVanÁ ČÁSTKa SCHVÁlenÁ ČÁSTKa

rodinné centrum essentia, z.s. 65 000 Kč 10 000 Kč
Římskokatolická farnost mníšek pod Brdy 50 000 Kč 40 000 Kč
Základní článek Hnutí Brontosaurus Kandík 40 000 Kč 0 Kč
Junák - český skaut, středisko Skalka mníšek pod Brdy, z.s. 150 000 Kč 50 000 Kč

PODPORA SPORTU – NEINvESTIČNÍ
ŽadaTel PoŽadoVanÁ ČÁSTKa SCHVÁlenÁ  ČÁSTKa

oK dobříš, z.s. 30 000 Kč 25 000 Kč
SK Vlčáci mníšek pod Brdy, z.s. 181 200 Kč 28 000 Kč
Fotbalový klub mníšek pod Brdy z.s. 562 000 Kč 96 000 Kč
TJ Sokol mníšek pod Brdy 120 000 Kč 64 000 Kč
SK KamIWaZa KaraTe z.s. 20 000 Kč 20 000 Kč
SK SPB z.s. 30 000 Kč 18 000 Kč
Sportovní klub esmarin, z.s. 150 000 Kč 21 000 Kč
Pavel Bambousek 25 000 Kč 25 000 Kč
F.C. Žízeň rymáně z.s. 50 000 Kč 13 000 Kč
Tenisový klub mníšek, z.s. 35 000 Kč 20 000 Kč
BIoS fit z.s. 150 000 Kč 51 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol radotín 270 000 Kč 18 000 Kč
BIKe puzzle team z.s. 90 000 Kč 23 000 Kč
Škola TaeKWon-do I.T.F. de-BaeK HoSIn Sool, z.s. 48 000 Kč 18 000 Kč

Zastupitelé rozdělili 
spolkům přes milion korun
Na svém posledním loňském zasedání rozdělili mní-
šečtí zastupitelé finanční příspěvky mezi 36 žadatelů.
Celkem bylo pro tyto účely alokováno 1 040 000 Kč, které byly určeny na 
podporu sportovních i volnočasových nesportovních aktivit místních 
spolků a obyvatel v roce 2020. Pro sport byla určena částka 440 tisíc Kč, 
volnočas dostal 400 tisíc Kč, na investice bylo vyčleněno 200 tisíc Kč (z 
toho polovina šla na podporu sportu a druhá na volnočasové aktivity).
„Při hodnocení žádostí jsme postupovali podle přesně stanovených kri-
térií, která zohledňovala nejen počet členů žadatele či cílovou skupinu, 
ale také potřebnost projektu, který žadatel ve své podané žádosti před-
stavil,“ uvedla místostarostka Dana Dalešická, do jejíž gesce příspěvky 
a spolková činnost patří. V zájmu transparentnosti byla do rozdělování 
finančních příspěvků poprvé zapojena Komise pro kulturu jako poradní 
orgán rady města, která dodané žádosti posoudila a navrhla rozdělení 
peněz mezi jednotlivé žadatele. Na základě jejího doporučení odsou-
hlasila s mírnými úpravami navržené částky rada města a finálně odsou-
hlasilo zastupitelstvo.
Žadatelé si letos řekli o částku v celkové výši 3 931 142 Kč, nicméně 
pro rozdělení byla na rok 2020 určena suma téměř 4x nižší. Na nein-
veističní činnost spolků byly určeny finance v přibližně stejné výši jako  
v loňském roce.
Z investičních volnočasových projektů byla podpořena výstavba toalet 
na farní zahradě nebo klubovny pro mníšecké skauty, ve sportovní ob-
lasti obdrželi plnou sumu tenisté na pořízení malé zastřešené tribuny.
„Poskytnuté finance přispějí v příštím roce především na celoroční čin-
nost spolků, které se starají o smysluplné trávení volného času našich 
dětí a mládeže, “ dodala místostarostka Dalešická.
Přehled rozdělených finančních příspěvků mezi jednotlivé žadatele:

kal
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY v MNÍŠKU
autobusová doprava martin Uher: 731 131 345
domov pro seniory Pod Skalkou:  318 591 381
Farní úřad:  318 592 619
Hasičský záchranný sbor - Řevnice:  950 845 011
KomWaG:  736 533 056, 737 242 200
lékárna BellIS:  722 123 124
lékárna U matky boží:  318 592 258
městská knihovna:  318 592 552
městská policie:  737 274 227 (24 hodin)
městský úřad - ústředna:  318 541 911
Policie Čr:  725 885 672
Pošta:  954 225 210
Sběrný dvůr: 318 541 920
Státní zámek:  318 590 261

ŠKOLSTvÍ:
mateřská škola 9. května:  318 592 207
mateřská škola nová:  318 592 513
Základní škola Komenského 420:  318 592 254
Základní škola Komenského 886:  318 599 465

ZDRAvOTNICTvÍ
DĚTŠTÍ LÉKAŘI

mUdr. markéta nováková:  318 592 467
mUdr. romana Štěpánková:  318 592 375

GYNEKOLOGIE A PORODNICTvÍ
mUdr. Jana Staňková:  318 592 355

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI
mUdr. Hana Brichová:  318 592 275
mUdr. michal Pirunčík:  318 592 575
mUdr. Věra Vojáčková:  318 694 773

ORTOPEDIE
mUdr. Vladimír Janeček:  605 743 098

UROLOGIE
mUdr. Karel Franěk:  605 789 134

ZUBNÍ LÉKAŘI
mUdr. Irena Böhmová:  318 543 326
mUdr. maksym magura:  318 592 369
mUdr. Věra maunová:  318 592 180
mUdr. michal Potůček:  318 592 282

TÍSŇOvÁ vOLÁNÍ:
Hasičský záchranný sbor Čr 150
Policie Čr 158
Zdravotnická záchranná služba  155

Nezapomeňte na poplatky za psy 
a svoz komunálního odpadu 

Od ledna 2020 je již možné 
vyřizovat veškeré záležitosti 
ohledně poplatků a zároveň 
je hradit v pokladně 
Městského úřadu Mníšek 
pod Brdy.

Poplatek ze psů je splatný do 30. dubna 2020. 
Poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný do 31. března 2020.

Pokud plátce uhradí poplatek později, ztratí nárok na příspěvek od 
města (toto platí pro poplatníky, kteří mají trvalý pobyt na území města 
Mníšek pod Brdy). Při platbě poplatku za komunální odpad bankovním 
převodem musí být částka připsána na účet města nejpozději 31. břez-
na 2020.
Pamatujte na to, že je zároveň třeba vyzvednout a nalepit známku na 
odvoz komunálního odpadu do 31. března 2020. Známky si můžete 
vyzvednout v 1. patře městského úřadu na pokladně nebo u paní Po-
korové.
V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na paní Pokorovou na  
tel.: tel.: 602 259 705.

kal

Radnici oživilo psí nadělení
V pátek 10. 1. převzali strážníci městské policie krabici se čtyřmi ště-
ňátky. Jednalo se zhruba o čtyřtýdenní křížence černé barvy, tři pejsky 
a fenku. Svou hravostí, neustálým kňouráním a poštěkáváním, se jim 
podařilo oživit jindy všední prostory úřadu. O nalezence tu bylo dobře 
postaráno, o krmení a čistotu se jim postarali jak strážníci, tak přede-
vším pečlivé úřednice. 
Fenky i jednoho pejska se už ujali dobří lidé. ŤAPINKA dělá radost rodi-
ně v Benešově a pejsek, který dostal jméno BONO, je v láskyplné péči  
v Rymani. Zbylí dva pejsci jsou (zatím) umístěni v dočasné péči a zhruba za 
3 týdny budou (po odčervení, očkování a očipování) připraveni k adopci.
Zájemci o poslední dva pejsky se mohou ozvat paní Pullmanové na 
tel.: 602 259 705.  

lik
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ANKETNÍ LÍSTEK
Chcete pokračovat v akci Předčasný Silvestr?
ANO   NE                                 

Předčasný Silvestr navrhujete v jaké podobě?
ohňostroj  tichý ohňostroj  videomapping  laser show  koncert  

něco jiného …………………………………………………………………………………………………………….………………….

V případě, že chcete videomapping, tak navrhněte vhodné místo pro projekci: 

………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

jak bude  
vypadat  
Předčasný  
Silvestr  
2020?

Mnoho měst hledá způsoby, jak vyhovět vkusu 
a přání svých obyvatel, kteří se dělí na zastánce 
klasického ohňostroje a na příznivce nehluč-
ných show jako je např. videomapping nebo 
laserová show. Rozhodli jsme proto oslovit 
mníšecké obyvatele s dotazem: jak by si před-
stavovali show spojenou s Předčasným Sil-
vestrem do budoucna. Variant se nabízí hned 
několik. Kromě zmiňovaného ohňostroje, 
který Předčasný Silvestr provází již od samého 
počátku v roce 2004, se nabízí tzv. tichý ohňo-
stroj, laser show, videomapping nebo koncert. 

KLASICKÝ OHŇOSTROj se pro nás stal již tradicí, 
kterou se s končícím rokem loučíme v mníšku již  
16 let. 
Tato oblíbená světelná a zvuková show vyšla loni 
město na 38 525 Kč s dPH. Příznivci klasického 
ohňostroje upozorňují i na skutečnost, že termín 
jeho odpálení je v mníšku vždy řádně ohlášen 
prostřednictvím komunikačních kanálů města (tištěný 
Zpravodaj, SmS InfoKanál, webové stránky, oficiální 
facebookový profil města, plakáty na nástěnkách), 
 a tak se na něj mohou chovatelé domácích zvířat 
předem připravit. 
Show trvající 6 minut tak nikoho nemůže zaskočit 
nepřipraveného. 
TICHÝ OHŇOSTROj obsahuje pouze přízemní 
světelné efekty a nedoprovází ho žádný hluk, takže 
je vůči zvířatům ohleduplný. Používá se při něm totiž 
nehlučná pyrotechnika, která může být případně 
sladěna s hudebním doprovodem. Tichý ohňostroj 
je ale limitován výškou, do které je odpalován. 
Vystřeloval by zhruba do výšky zhruba deseti až 
dvaceti metrů, takže by jej viděli pouze lidé stojící 
v blízkém okolí. má tedy své limity, a tak je spíše 
komorní záležitostí hodící se pro menší skupinu lidí, 

např. pro zahradní slavnost, ale ne už pro akce, které 
navštíví stovky diváků.

LASER SHOw je oblíbenou atrakcí především  
v uzavřených místnostech jako jsou diskotéky, nebo  
ve aquaparcích či nad vodními plochami, které snadno 
vytvoří mlhu, do které pak směřují laserové paprsky.  
rizikem může být venkovní projekce, která je závislá 
na aktuálním počasí, protože pokud prší nebo fouká 
silný vítr je nerealizovatelná. Vytvořenou mlhu, ve 
které lze laserové efekty sledovat, totiž odfoukne vítr. 
Tuto zkušenost mají ve Svitavách, kde náhlý poryv 
větru zničil jejich laserovou show při vítání nového 
roku 2017.  

vIDEOMAPPING je ze všech uvedených variant 
technicky a organizačně nejnáročnější, a tudíž  
i nejdražší. náklady vznikají především se zajištěním 
veškeré projekční techniky, ozvučení, kreativního 
návrhu, scénáře, režie, výrobou animací, hudebního 
podkresu a ruchy a samozřejmě personálním 
zajištěním. nikoli nepodstatným problémem by 
bylo najít v mníšku vhodnou projekční plochu pro 
videomapping, aby ji mohl pohodlně sledovat co 
největší počet diváků.

P ředčasný Silvestr 2019 je 
již minulostí a pomalu 
začínáme plánovat oslavy 

pro tento rok. Vrcholem loňských 
oslav byl tradiční ohňostroj nad 
kostelem, který si podle reakcí 
na facebookových stránkách 
pochvalovala většina uživatelů. našly 
se samozřejmě i takové hlasy, které 
ho kritizovaly kvůli hlučnosti a jejímu 
negativnímu dopadu na domácí 
mazlíčky a volně žijící zvířata.

V níže uvedeném anketním lístku se můžete vyslovit pro jednu z nabízených variant.  
Sběrné nádoby na anketní lístky najdete v Mníšku na čtyřech místech:  
na podatelně MěÚ, v ZŠ Komenského 420, v prodejně Albert nebo v prodejně na staré sídlišti v ulici 5. května. 
Hlasovat můžete do 28. února 2020. Potom budou sběrné nádoby odvezeny a anketní lístky vyhodnoceny. 
Výsledek hlasování bude předán na jednání rady města. kal
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ANKETNÍ LÍSTEK

Přeji si zachovat pouťové atrakce ve stávajícím počtu a rozsahu

Uvítal/la bych snížení počtu pouťových atrakcí

Uvítal/la bych staročeskou pouť s dřevěnými atrakcemi a řemesly

Jiná možnost………………………………………………………………………………………………………………………………

Revitalizace předzámčí
Prostor předzámčí lze ovšem využívat i efek-
tivněji než pouze jako odstavnou plochu pro 
auta návštěvníků města nebo jako místo pro 
pouťové atrakce a cirkusy.
Ideální využití neudržované plochy mníšecké-
ho předzámčí je otázkou, na kterou současné 
vedení města hledá odpověď. Může se přitom 
opřít o výsledky workshopu „Plánujeme spo-
lečně aneb den plný nápadů“, který v Mníšku 
proběhl v listopadu 2015, a jehož účastníci se 
vyslovili pro revitalizaci předzámčí vedoucí ke 
zvelebení tohoto veřejného prostranství spo-
jenou s minimalizací parkoviště. Stalo by se tak 
ideálním prostorem pro setkávání všech gene-
rací a tím i neformálním komunitním centrem 
města. Po revitalizaci by tu mohla vzniknout 
zelená plocha s lavičkami sloužící relaxaci, zá-
bavě i aktivnímu trávení volného času.
Nabízí se tedy otázka, zda si obyvatelé Mníšku 
umí do budoucna představit Skaleckou pouť 
s omezeným počtem hlučících a pestrobarev-
ných atrakcí nebo zda jsou ochotní vyzkoušet 

STAROČESKÁ POUť 
Hlavní lákadlo staročeské pouti představují dřevěné 
atrakce slibující nevšední zážitky a spoléhající se 
výlučně na ruční pohon. Žádné těžké a hlučné železné 
kolotoče spotřebovávající kilowatthodiny elektřiny, 
ale ekologicky nezátěžové dřevěné atrakce, jejichž 
obsluhu a pohyb zajišťují komedianti v dobových 
kostýmech. na travnaté ploše v mníšeckém podzámčí 
by se vyjímaly kotrmelčák, velký houpák, kolotoč, 
houpačky ve tvaru zvířecích lodiček, kušová střelnice, 
barbarské sekery nebo hlavotoč.
Určitě už jste podobné staročeské atrakce viděli 
a možná je i vyzkoušeli, hostují především na 
každoročních historických slavnostech v Českém 
Krumlově, Kutné Hoře apod. 

UKÁZKA DOBOvÝCH ŘEMESEL
Součástí staročeské poutě bývá ukázka tradičních 
řemesel jako jsou kovář-mečíř, truhlář, přadlena, 
mlynář, caletnice, sýrařka, písař-kaligrafista, razič 
mincí, keramik a řada dalších. návštěvník se při 
prohlídce dřevěných a plátěných řemeslnických  
stánků přenese do doby dávno minulé, kdy města 
 pořádala jarmarky, na kterých si jejich obyvatelé 
pořizovali věci pro běžnou potřebu i na parádu. 
 Řemeslníci v dobových kostýmech seznamují diváky  
s činnostmi, které se již desítky i stovky let neprovozují. 
Předváděná řemesla ukazují dovednost našich 
předků, jsou divácky atraktivní a zájemci si je mohou 
i vyzkoušet. 

jakou podobu může mít Skalecká pouť 
v předzámčí?

S kaleckou pouť má většina  
z nás spojenou s hlučnými 
atrakcemi, které po 

několik dní vyplňují rozlehlý prostor 
parkoviště a zelené plochy před 
mníšeckým zámkem. Stává se 
vyhledávaným cílem rodin  
s dětmi, které si chtějí užít zábavu 
na lákavých atrakcích nebo si pořídit 
běžné pouťové suvenýry v podobě 
plastových hraček nebo přeslazených 
pochutin. 

i jiný druh zábavy. Oblíbenou alternativou 
„Matějské pouti“, kterou známe z pražských 
Holešovic, může být tzv. staročeská pouť  
s jarmarkem. Případná změna by se ovšem 
týkala nejdříve roku 2021, pro letošek  
zůstane rozsah atrakcí v obvyklé podobě. 
Rozhodli jsme proto oslovit mníšecké obyva-

tele s dotazem: jak by si představovali využití 
předzámčí v době Skalecké poutě. Variant se 
nabízí hned několik. Kromě zachovávání stá-
vajícího počtu a rozsahu atrakcí se nabízí také 
omezení jejich počtu i obsazené plochy, nebo 
zcela jiný koncept založený na připomínce sta-
ročeských poutí.

V níže uvedeném anketním lístku se můžete vyslovit pro jednu z nabízených variant.  
Sběrné nádoby na anketní lístky najdete v Mníšku na čtyřech místech:  
na podatelně MěÚ, v ZŠ Komenského 420, v prodejně Albert nebo v prodejně na staré sídlišti v ulici 5. května. 
Hlasovat můžete do 28. února 2020. Potom budou sběrné nádoby odvezeny a anketní lístky vyhodnoceny. 
Výsledek hlasování bude předán na jednání rady města. lik
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Ostatně jiná datování se v minulých staletích 
ani neužívala. Narození Krista byla tak dů-
ležitá událost, že se kvůli tomu měnil i celý 
kalendář a lidé si letopočtem stále připomí-
nali tuto událost. Na začátku nového roku 
hledíme optimisticky dopředu, ale občas je 
užitečné a potřebné ohlédnout se zpět. Řidič 
při jízdě sleduje pozorně cestu před sebou, 
ale často také mrkne do zpětného zrcátka. 
Navrhuji mrknout na uplynulé Vánoce. Věřím, 
že pro většinu z nás byly krásné se vším, co 
k nim tradičně patří. Tradičně proto zazněla 

Rok „Dvacetdvacet“
S nad si mohu dovolit 

připomenout starší 
označení l.P. 2020  

– tzn. „léta Páně 2020“. Také se říkalo 
„2020 let po Kristu“. myslí se tím 
počet let od narození Ježíše Krista. 

v kostele oblíbená Rybova mše. A právě v ní 
jde především o narození Krista. Jakub Jan 
Ryba ozdobil celou zprávu o epochální udá-
losti líbeznou hudbou. Samotný text je velmi 
důraznou výzvou pastýřů k cestě do Betléma, 
a to, pokud možno neprodleně. Je tam něco 
mimořádného, co je třeba vidět a co navíc sil-
ně přitahuje. Celé společenství prostých lidí 
tam s radostí putuje a nese dary. To, co spatří, 
předčí jejich očekávání. Slyšíme, že uviděli 
dítě s jeho matkou, padli na zem a klaněli se 
mu. Podobně později tři králové přišli do Bet-
léma, aby se narozenému poklonili.

Vánoční událost nám ukazuje také osoby, kte-
ré se nedovedou správně klanět. Především 
je to král Herodes, který používá sloveso po-
klonit se zavádějícím způsobem – chce se lží 
narozeného zbavit. Herodes byl obeznámen 
o narození Ježíše, ale uměl se klanět jen sobě. 
Kromě něj jsou ještě jmenováni velekněží  
a učitelé lidu. Ti znají význam a místo narození 
i cestu, ale nejdou tam, aby se poklonili. Klaní 
se jen sobě.

O Vánocích, a v Rybově mši především, jde 
o správnou a upřímnou poklonu. Vidíme ji  
u prostých lidí, kteří vyjdou uprostřed noci 

ze svého pohodlí a dojdou do správného cíle.  
Neklaní se tomu, čemu se klanět nemají: bůž-
ku peněz, bůžku konzumu, rozkoše, úspěchu  
a svému já povýšenému na bůžka. Klaní se 
tomu Mesiáši, v kterého dříve věřili, a teď ho 
před sebou vidí živého. Jsou v cíli a jsou napl-
něni nevýslovnou radostí. 

Mrknutím zpět dejme slovu klanění ten správ-
ný význam, jaký má v bibli: „Pánu, svému Bohu 
se budeš klanět“. Pokud budeme poklekat 
před Bohem, přemůžeme pokušení sebestřed-
nosti. Klanění je totiž únikem z toho největšího 
otroctví, kterým je otročení sobě. Je to cesta 
detoxikace od mnoha zbytečností a závislostí, 
jež umrtvují srdce a ohlupují mysl. Znamená to 
objevit, že radost a pokoj rostou chválou a dí-
kůvzdáním. Klanět se znamená jít k podstatě. 
Klanění je gestem lásky, jež mění život. Je to 
počínání mudrců, kteří přinášejí Ježíšovi zlato, 
aby mu řekli, že nic není cennější než On. Da-
rují kadidlo, aby mu sdělili, že pouze s Ním se 
náš život povznáší. Podávají myrhu, kterou se 
pomazávala raněná a zdeptaná těla, aby slíbili 
Ježíšovi, že budou oporou svému trpícímu ne-
mocnému bližnímu.

Přeji vám šťastné putování dvacítkovým ro-
kem. Ať je před námi vždy dost toho světla, 
které vede k správnému cíli – nevýslovné ra-
dosti. A nezapomeňme občas mrknout zpět. 
To minulé, co se nám zdá překonané, může být 
docela užitečné pro cestu vpřed…   

Jan dlouhý

Mníšek se připojil  
k Červené středě
Město Mníšek pod Brdy a místní Římskokato-
lická farnost se připojily k celostátní akci na 
podporu osob pronásledovaných pro víru.  
V noci z 26. na 27. 11. 2019 tak byly fasáda 
kostela sv. Václava a vnitřní část kostelní zdi 
symbolicky nasvíceny červeným světlem.
Smyslem akce je veřejně si připomenout 
všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni 
pro své náboženské přesvědčení. Znakem této  
iniciativy je rozsvícené červené světlo symboli-
zující krev trpících pro víru.

lik

redWednesday (Červená středa) je kampaň 
s heslem make a stand for faith and freedom 
(Společně za víru a svobodu), která vznikla na 
britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat 
víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu 
s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí 
a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. 
Červená je barva krve, mučednictví; světlo je 
symbolem naděje v temnotách.

Na začátku ledna opět procházeli  
mníšeckou farností Tři králové. 
Přáli štěstí zdraví a přinášeli po-
žehnání našim domům.

I letos to byli dobrovolníci, kteří se připojili  
k Tříkrálové sbírce pořádané Charitou ČR.  
Díky štědrosti dárců, obětavosti a vytrvalosti 
koledníků se v naší farnosti vybralo celkem 
131 456 Kč, z toho v Mníšku, Stříbrné Lhotě  
a Rymani 82 735 Kč. 

Celých 65 % výtěžku, tj. téměř 85 tisíc korun, 
využije mníšecká farní charita Mníšek na míst-
ní potřeby. 

Z loňské sbírky pomohla uhradit školní druži-
nu, kroužek, obědy ve školce, školní pomůcky  
potřebným dětem. Postiženému chlapci při-
spět na rehabilitační pobyt a přispět na léky 
lidem v nouzi.
Zbylých 35 % půjde na financování rekon-
strukce azylového domu pro matky a rodiny 
s dětmi sv. Maří Magdalény v Kralupech nad 
Vltavou, sociální bydlení, pomoc rodinám  
v nouzi a zdravotní péči v Ugandě.
Velké díky patří dobrovolníkům z řad farníků, 
učitelům a dětem z lesní školky Sedmikvítek  
a také mníšeckým skautům.

Monika Umlášková za organizátory sbírky

Tříkrálová sbírka pomůže lidem v nouzi
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Dana Dalešická 
 Společně pro Mníšek

Práce za uplynulý rok bylo opravdu hodně. 
Spoustu času a energie mi zabralo zorientovat 
se v chodu úřadu, seznamování se s pracovní-
mi programy, novými lidmi (těch jsem poznala 
opravdu hodně), s úkoly, které jsem si vzala na 
starosti.
Smiřovala jsem se také s tzv. úředním šimlem, 
kterého jsem znala jen zvenčí coby běžný ob-
čan, tedy s tím, že některé věci nejdou tak rych-
le, jak bych si přála a že výsledky často nezáleží 
na mé vůli.
Přesto se mi podařilo splnit řadu úkolů, na kte-
rých jsem pracovala či spolupracovala, a jiné 
zdárně začít.
Nejdůležitější bylo dokončení stavby Pavilonu  
a to v termínu, aby zde mohli žáci nastoupit 
hned v září. Úředně byla také přemístěna kapa-
cita školy z ÚVRu do Pavilonu. Pro jistotu jsme 
prodloužili v ÚVRu nájem, což nakonec využila 
ZŠ Komenského 866 poté, co byla škola vytope-
na kvůli havárii vodovodního potrubí.
V původním plánu úprav okolí Pavilonu bylo 
navrženo parkourové hřiště. Díky navázané 
intenzivní spolupráci s projektovou kanceláří 
Magdaléna o.p.s. se nám podařilo získat dotaci 
na 1,5 milionu  Kč. Hřiště by mělo být dokonče-
no již na jaře tohoto roku. 
Během roku se v mezích daných možností po-
dařilo vyřešit většinu podnětů od občanů, které 
se týkaly služeb prováděných společností Kom-
wag. Jednalo se o zimní údržbu, odvoz odpadu 
či četnost sečí.
Má vize farmářských trhů v Mníšku se stala 
skutečností. Především díky Kristýně Vávrové, 
Zdence Janouškové a Jakubovi Potměšilovi,  
a samozřejmě spousty dalších obětavých pra-
covníků, jste se mohli najíst či nakoupit regi-
onální potraviny na náměstí či před zámkem.  
I tento rok se na farmářské trhy můžete těšit. Za-
čínáme již v  dubnu před Velikonocemi. Radost 
mi udělalo odhalení dřevěné sochy Mnicha, 
který od prosince vítá návštěvníky našeho měs-
ta před kostelní zdí na náměstí..
Mezi rozpracované úkoly patří např. projekt na 
rekonstrukci školní jídelny, revitalizaci rybníků,  
či řešení dopravní situace u školy. Těm (a řadě 
dalším) se budu věnovat v příštích dvou letech.

Petr Digrin, Markéta Nováková,  
Milan Kotouč a vlastimil Kožíšek 
 STAN

Vítáme, že se po roce ve Zpravodaji obnovila 
rubrika pro zastupitele a doufáme, že se zastu-
pitelé budou moci na stránkách Zpravodaje 
pravidelně vyjadřovat i k důležitějším otázkám, 
než je otázka „jak hodnotíte svoji práci...“. Naši 
práci v zastupitelstvu by měl hodnotit někdo 
jiný než my sami. 

Počínaje tímto zimním dvojčíslem 
se do Zpravodaje vrací Anketa za-
stupitelů jako pravidelná rubrika. 

V každém čísle budeme zveřejňovat odpově-
di mníšeckých zastupitelů na zajímavé otázky, 
které jim položí redakce.
Uběhl již více než rok od ustavení nového za-
stupitelstva, a tak jsme jeho členům položili 
následující otázku:

JaK hodnotíte svou 
práci v zastupiteLstvu? 

Ačkoliv jsme zcela zásadně nesouhlasili s radi-
kálním navýšením odměn radním a zastupite-
lům, využili jsme finanční prostředky tak, jak 
jsme slíbili. Vrátili jsme je zpátky tam, kde, podle 
nás, nejvíce chybí. Skoro 20 tisíc jsme věnovali 
fotbalistům a skautům. Chceme podporovat ty, 
kteří se věnují dlouho a intenzívně dětem. 
Určitě se nám podařilo otevřít i diskusi k návrhu 
nového úřadu, který předložila paní starostka. 
Tento kardinální nesmysl za 250 milionů určitě 
projde velkou revizí a pevně doufáme, že až se 
začne dělat projekt, bude to přijatelné řešení 
pro celé město. Rozpracovali jsme i konstruktiv-
ní alternativu, aby bylo zřejmé, že to jde i jinak 
a lépe. 
Povedlo se zabránit zrušení příspěvků na po-
pelnice pro trvale hlášené občany a tím velké-
mu zdražení. 
V neposlední řadě jsme vymohli příslib rady 
města, že znovu rozdělí peníze na činnost těm 
dobrovolným organizacím, které to nejvíc po-
třebují a nedostali, jako třeba sokolové a fotba-
listé. A příslib, že rada města sníží nájemné pro 
spolky v kulturáku a tělocvičně.

Stanislav jirota 
 Společně pro Mníšek

Jako smysluplnou. 

Luboš Kožíšek 
 Společně pro Mníšek

Pro mě osobně je to velice obohacující zku-
šenost. Prvním logickým krokem bylo si něco  
o roli a povinnostech zastupitele přečíst, proto 
jsem okamžitě sáhl po příručce, která je k tomu 
určená. Pak následovalo velké vystřízlivění  
z dojmu, že se z pozice zastupitele dají rychle 
měnit zaběhnuté pořádky a že jako jednotlivec 
konečně “pohnu ledy”. Praskání ledů se neozva-
lo a je komické, že jsem se naučil pravý opak, 
že být součástí dobře fungující koalice zname-
ná především naučit se respektovat názorovou 
shodu, umět dělat příjemné i bolestivé kom-
promisy a zároveň se nebát vyjádřit svůj názor. 
Pokud se ale dohodneme na něčem důležitém, 
ostatní zastupitelé musí mít jistotu, že se na 
mne v rámci jednání zastupitelstva a hlasování 
mohou spolehnout. Dále jsem se naučil zamě-
řit se na méně cílů nebo jinak řečeno projektů, 
než se věnovat stovce různých věcí najednou, 
protože jedině takhle tu existuje naděje, že je 
možné některé z nich dovést k zdárnému konci 
nebo alespoň k pokročilejší přípravě. Stále mi 
však zbývá zdokonalit svůj tzv. time manage-
ment, neboť skloubit povinnosti zastupitele  
s pracovními a rodinnými je někdy hodně za-
peklitý úkol. 
Vybral jsem si dvě hlavní oblasti svého zájmu, 
a sice kulturní a sociální oblast. Pravidelně se 
zúčastňuji jednání kulturní komise, která se  
v poslední době věnovala např. formě budou-
cího využití nově otevřeného pavilonu, měst-
skému kulturnímu programu či se vyjadřovala 
k rozdělení finančních prostředků plynoucích  
z městské kasy různým místním spolkům  
a organizacím. Podařilo se rozdělit prostředky 
podle jasně formulovaných pravidel a ne po-
dle kritérií typu Pepík má modré oči a Mařenka 
pěkné dlouhé vlasy, a proto jim uřízneme větší 
kus koláče. Jako téma, které patří pod kultu-
ru, vnímám stále probíhající debatu ohledně 
řešení prostoru předzámčí, v rámci níž zastá-
vám názor jedinečné místo nezastavovat vel-
kými hmotami (budovami). Přikláním se spíše  
k parkové úpravě, která by respektovala názory  
a nápady občanů, kteří se již v minulosti do 

diskuse aktivně zapojili, výsledky z této diskuse 
jsou městu plně k dispozici. Zabývám se také  
(i z profesních důvodů) sociální oblastí, jako 
host se účastním jednání dobře fungující sociál-
ní komise. Všichni si uvědomujeme, že v sociální 
oblasti budou v budoucnosti chybět zejména 
služby určené seniorům, a proto by město mělo 
podpořit vznik terénních, asistenčních služeb,  
v rámci nichž by bylo možné seniorům pomá-
hat přímo u nich doma v jejich přirozeném pro-
středí. Určitou inspirací z nejbližšího okolí nám 
může být Charita Starý Knín. Rád se zapojuji  
i do počinů, které jsem si pro sebe nazval “hez-
ké projekty”, s paní radní Šárkou Slavíkovou 
Klímovou si nyní “pohráváme” s myšlenkou za-
ložit komunitní zahradu, jako ideální místo se 
nám prozatím jeví zahrada místní knihovny, tak 
uvidíme, jak se to ujme a jestli budou mít lidé  
o tento nápad zájem.
Pokud bych měl odpovědět na otázku, co se 
nejvíce za uplynulý rok podařilo, vyzdvihl bych 
úspěšné dokončení a otevření přístavby ško-
ly - pavilonu, vedení města a úředníkům se 
podařilo udržet rozpočet na úzdě a nezaplatit 
obrovské částky za tzv. vícepráce, jak se to jin-
de v podobných případech často stává. Dalším 
významným okamžikem bylo nedávné přijetí 
nového územního plánu, vážím si především 
toho, že koalice a opozice se shodla a hlasovala 
jednodnotně. Konečně tedy dojde k nahraze-
ní dávno překonaného územního plánu, který 
vznikal hluboko v devadesátých letech. 
To, co mě jednoznačně trápí, je neutuchající tlak 
některých developerů, posledním příkladem je 
příprava stavby válcovité budovy v Edenu, jejíž 
výstavbě se nedá zabránit a nelze ani přesvěd-
čit investora k přepracování návrhu, protože 
předchozí reprezentaci jednoduše dávno ujel 
vlak. Vyjednávat s developerem, který mává 
s platnými povoleními v ruce a sleduje pouze 
vlastní zájmy, je, troufám si říci, nemožné. 
Jako jednu z největších výzev pro město  
v nejbližší době vnímám řešení situace kolem 
nevyhovujícího stavu současné radnice, která 
je v dezolátním stavu a občanům a ani pracov-
níkům úřadu momentálně neslouží tak, jak by 
měla. Tímto problémem se vedení města mo-
mentálně intenzivně zabývá a pevně věřím, že 
nám všem postupně předloží veškeré možné 
varianty řešení. Jejich odvahy využít smart tech-
nologie a dívat se dál do budoucnosti si velmi 
cením. Dalším důležitým úkolem pro nadchá-
zející období podle mne bude najít shodu, jak 
bude v dalších letech vypadat nakládání s od-
pady, zde bych i nadále rád viděl spolupráci se 
zástupci opozice. Komunální služby ve městě 
vůbec budou, myslím, v nejbližší době předmě-
tem velkého zájmu a diskuse. 
Přál bych si, abychom se na zastupitelstvu  
v roce 2020 méně bavili o minulosti a starých 
kauzách a více se zaměřili na současnost a bu-
doucnost, protože na nich mnohem více záleží. 
Dovolte mi nyní také popřát i Vám čtenářům 
Zpravodaje vše nejlepší a hlavně hodně zdraví 
do nového roku. Těším se na nahodilá setkání  
v novém roce třeba při konání jedné z kultur-
ních akcí města. 

Šárka Klímová Slavíková
 TOP 09 a nezávislí

Není snadné hodnotit „rozdělanou práci“, pro-
to raději s ní čtenáře aspoň krátce seznámím. 
V radě města mám zodpovědnost za sociální 
oblast a té se také věnuji. Mám na starosti pří-
pravu projektu „senior taxi“, které by mělo být 
spuštěno během letošního roku. Je to služba 
pro seniory v Mníšku, která má za cíl zkvalitnit 
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jejich dopravu za lékaři. Službu si město nemů-
že objednat „na klíč“, proto hledáme jiné cesty. 
Věřím však, že se nám to podaří. V rámci práce  
v sociální komisi se i nadále snažíme pomoci ob-
čanům, kteří se dostali do těžké životní situace  
a požádali město o pomoc. Ráda bych více 
zapojila různé skupiny obyvatel do života ve 
městě, např. seniory, kteří jsou sami. V zastu-
pitelstvu se mi podařilo prosadit návrh na 
rozšíření příspěvku pro děti dvouleté, které se 
nedostaly do mateřské školy. Kromě sociální ob-
lasti mne zajímají podmínky pro činnost spolků  
a byla bych ráda, kdyby se nám podařilo nasta-
vit a zajistit pro ně takové podmínky, aby mohly 
nadále působit a nejlépe svou činnost rozšířit. 
V současné době je to složité, protože chybí 
vhodné prostory. Do Pavilonu a nové tělocvič-
ny se všichni nevejdou a MKS v Lipkách není 
ve vyhovujícím stavu. Proto podporuji přípravu 
projektu, ve kterém budou i nové komunitní 
prostory. Se zastupitelem Lubošem Kožíškem 
bychom rádi letos otevřeli komunitní zahradu, 
proto budu ráda, když se mi ozvou lidé, kteří by 
měli zájem se na ní podílet.

Daniela Páterová 
 Mníšek – město pro rodinu

V zastupitelstvu pracuji pět let, z toho čtyři roky 
jsem zastávala pozici místostarostky a posled-
ní rok jsem v opoziční roli. Jsem ráda, že se do 
Zpravodaje vrací rubrika „Anketa zastupitelů“. 
Chápu, že s koncem starého roku a začátkem 
nového většina lidí bilancuje a plánuje nejen 
v soukromém, ale i pracovním životě, a zřejmě 
proto jsme dostali k zodpovězení právě tuto 
otázku. Osobně bych však také navíc uvíta-
la pravidelná pracovní setkávání zastupitelů  
v čase, který bude vyhovovat všem, a věcnou 
společnou diskusi, jejímž obsahem by bylo ne-
jen sebehodnocení jednotlivých zastupitelů, 
ale také plány zastupitelstva na rok 2020. 
V loňském roce jsem se zapojila do pracovní 
skupiny pro aktivaci nového školního Pavilonu, 
která měla za úkol sestavení programové kon-
cepce Pavilonu, organizační podoby fungování 
Pavilonu, nastavení podmínek k pronájmu ka-
várny a sálu, dořešení detailů technického zá-
zemí a pomoc se zahájením provozu Pavilonu. 
Téměř vše se podařilo, Pavilon byl slavnostně 
otevřen, je v provozu a skvěle plní svou funk-
ci. Mrzí mě, že kavárna doposud není otevřená  
a myslím, že v nejbližší době ani nebude. Do-
mnívám se, že rada města nepovažuje otevře-
ní a fungování kavárny za prioritu. Z ohlasů 
uživatelů Pavilonu však vím, že kavárna či jiný 
prostor, kde by našli zázemí, jim jednoznačně 
chybí.
Jsem ráda, že se podařilo zabránit zrušení zásad 
pro poskytování příspěvku na komunální od-
pad a nedošlo ke schválení nového navrhova-
ného ceníku nádob pro komunální odpad, čímž 
by došlo u některých občanů ke značnému na-
výšení plateb. 
Někteří z vás pravděpodobně ani nezazname-
nali, že původně veřejným hlasováním vás ob-
čanů vybraná podoba skromnější nové budovy 
radnice má být podle plánů vedení města roz-
šířena na nákladný projekt rozsáhlého admini-
strativního centra s mnoha funkcemi. Většina 
občanů o tomto plánu neví a měla jen ome-
zenou možnost se k němu vyjádřit. Podpořila 
jsem proto významné rozšíření diskuse k návr-
hu nového administrativního centra. Věřím, že 
díky ní nebude celý proces plánování uspěchán 
a projekt bude upraven tak, aby byl hospodárný 
a dobře sloužil občanům Mníšku. 
Přeji občanům Mníšku pod Brdy do roku 2020, 
aby byli o dění ve městě transparentně infor-

mováni a mohli se lépe podílet na správě svého 
města.

Martina Pochmanová
  Společně pro Mníšek

Po svém zvolení do mníšeckého zastupitelstva 
jsem se začala věnovat oblasti, která mi je nej-
bližší, a to životnímu prostředí. Trápí mě, stejně 
jako většinu obyvatel Mníšku skutečnost, že 
někteří lidí si přírodu stále ještě pletou s odpad-
kovým košem nebo sběrným dvorem. Žijeme  
v krásné a zachovalé krajině brdského podhůří, 
která je v okolí hlavního města spíše vzácnos-
tí, a proto bychom o ni měli i náležitě pečovat. 
Proto jsem se rozhodla zorganizovat pravidel-
né dobrovolnické úklidy veřejného prostran-
ství „Za krásný a čistý Mníšek“ a oslovit všechny 
obyvatele našeho města, kterým není lhostejný 
nepořádek v jejich okolí. 
V minulém roce jsme se k úklidům sešli celkem 
čtyřikrát. Začínali jsme v prostoru kolem Kovo-
hutí, který bývá zaneřáděn především řidiči zde 
parkujících kamionů i projíždějícími automobi-
listy. Během dvou akcí jsme vyčistili okolí silni-
ce vedoucí na Řevnice od plastů i vyhozených 
pneumatik. Při dalších úklidech jsme se s dob-
rovolníky zaměřili na Hladový vrch a prostor 
mezi zámkem a rybníky. S lidmi, kteří neváha-
jí přiložit ruku k díku a pomoci dobré věci i ve 
svém osobním víkendovém volnu, se nám po-
dařilo do připravených kontejnerů shromáždit 
loni přes 3 tuny odpadků. V těchto dobrovol-
nických úklidech budeme pokračovat i v roce 
2020 a věřím, že se nás bude scházet čím tím 
více a budu se při nich potkávat s dalšími pozi-
tivně naladěnými lidmi.
Mám radost, že se podílím na něčem, co má 
smysl a je to vidět. 

Radko Sáblík 
 ODS

Práci v mé funkci místostarosty Mníšku pod 
Brdy hodnotím kladně, byť bych si pochopitel-
ně dovedl již v tuto dobu představit daleko více 
viditelných výsledků. Na druhé straně dobře 
vím, že trvá jistý čas, než dokážete navázat po-
třebné kontakty, zviditelnit organizaci, kterou 
zastupujete, dostat ji do podvědomí kompe-
tentních osob a orgánů. O což jsem se usilovně 
snažil po celý rok nejen na Středočeském kraji, 
ale i u našich možných sociálních partnerů. Bo-
hužel ty desítky a desítky jednání nejsou vidět, 
a někdy se stane, že postoupíte na určitou úro-
veň, kdy například s ředitelem Středočeského 
inovačního centra jednáte o konkrétní podobě 
projektů, a on je „odejit“ a vy s jeho nástupcem 
začínáte nanovo. Což vás však nesmí otrávit. 
Mám určitou výhodu, že se mi občas otevřou 
dveře díky tomu, že jsem ředitelem úspěšné 
střední školy, a také díky tomu, že jsem v roce 
2019 připravoval novou vizi českého školství 
pod názvem Strategie 2030+, jako jeden z osmi 
členů expertní skupiny, jmenované ministrem 
školství. Na mnohých jednáních jsem neopo-
mněl připomenout, že jsem také místosta-
rostou Mníšku pod Brdy, a že máme zajímavé 
plány, mohli bychom být jako město partnery 
v některých projektech a podobně. Snažím se i 
tak dělat Mníšku dobré PR. 
Další mou výhodou je, že ze své ředitelny kou-
kám na úřad Středočeského kraje, a stačí přejít 
křižovatku, ať z jedné či druhé strany. A také to, 
že se podílíme jako škola na některých aktivi-
tách kraje, spojených s využíváním moderních 
technologií.  
Co považuji za velmi podstatné, tak je dle mého 
dobrá komunikace uvnitř naší koalice, ale i ko-

munikace s opozicí. Já sám osobně nejsem za-
tížený žádnými bolístkami z minulosti a vždy se 
snažím, abych se ke každému choval vstřícně 
a slušně. A respektuji, že lidé mohou mít jiný 
pohled na věc a že vždy nemohu prosadit své 
záměry. Jsem také velmi rád, že jsme dokázali 
dotáhnout dostavbu Pavilonu, a že to nebylo 
vždy snadné, dobře vím, neboť jsem se zúčast-
nil většiny kontrolních dní. Zde bych rád vyzdvi-
hl jednání paní starostky a paní místostarostky, 
které bylo vždy věcné a naopak postrádalo 
emoce, což byl významný počin k úspěšnému 
řešení velmi mnoha problémů. 
Domnívám se, že jsme ten první rok využili 
účelně a dokázali najít způsob, jak komuniko-
vat mezi sebou, ale i s opozicí, a pochopitelně 
i s občany. Seznámili jsme se s problematikou 
řízení města, s povinností řešit závazky, které 
vyplývají z předchozích dohod. Dostali se tak ří-
kajíc „do obrazu“. Což dle mého není málo. Nyní 
bychom se měli zaměřit na zvyšování kvality 
zmíněné komunikace a na realizaci některých 
konkrétních projektů, které jsou naší prioritou. 

Marie Šretrová 
 Nezávislí městečka pod Skalkou

Jsem ráda, že se v termínu dokončil a uvedl do 
provozu školní Pavilon, a že se nám podařilo 
do města získat nové lékaře v pasáži Pražská - 
zvláště dětskou lékařku. Za pozitivní považuji  
i schválení nového územního plánu.  

Miroslav vilimovský 
 Otevřená radnice

Jak hodnotím uplynulý rok na radnici? Hodně 
pracovně a hodně pozitivně. Hodnocení mého 
přínosu je spíše na kolezích z rady města. Akti-
vity pro město dělám vedle svého zaměstnání, 
takže o „zábavu“ mám po večerech a víkendech 
postaráno. Pravidelně se věnuji přípravě jed-
notlivých bodů programu rady města, zejména 
pak majetkové agendy. Zodpovědná příprava 
umožňuje kvalitní rozhodování a rovněž časo-
vě zkrátí jednání rady. Věřím, že kolegové tuto 
moji práci oceňují. Rovněž já důvěřuji jim, když 
projednáváme otázky z oblasti školství nebo 
sociální agendy. Přes množství a náročnost 
agendy se práce v radě zúčastňuji skutečně rád 
s ohledem na přátelskou a tvůrčí atmosféru. 
Ani při svém pobytu v lázních jsem nezanedbal 
svoji obvyklou podporu. Kromě této pravidelné  
činnosti jsem pověřen řízením několika projek-
tů, z těch větších lze jmenovat zavedení měst-
ského kamerového systému, jehož první fáze se 
právě realizuje. Do finále dospěla rovněž první 
fáze projektu řešení komunikace v lokalitě Na 
Kvíkalce. Kontinuálně přecházíme do druhé 
etapy těchto projektů. V rámci ověření stavu 
objektů v majetku města jsem zjistil několik zá-
važných právních nedostatků, které byly pak ve 
spolupráci s odborem OSMI odstraněny. Podí-
lím se také na dalších aktivitách, které mohou 
přinést Mníšku užitek anebo zlepší vzhled. 

Magdaléna Davis 
 Společně pro Mníšek

Na tuto otázku odpověděla již ve svém pří-
spěvku pod názvem „Nejvíc mě baví setkávání  
s občany“, který byl zveřejněn v minulém vydá-
ní Zpravodaje na str. 3 (č. 291/2019).

Hana Kotoučová
 Sdružení nestraníků

Odpověď z vážných rodinných důvodů nezaslána.
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rozhovor šKoLy

co vás v dospívání vedlo k tomu, že jste se 
rozhodl pomáhat druhým?
Především mě k tomu inspirovalo rodinné pro-
středí, neboť oba moji rodiče jsou speciální pe-
dagogové. Takže už od dětství jsem měl blízko 
k tomu pomáhat potřebným lidem. Po gym-
náziu jsem šel studovat sociální práci, ale když 
v roce 2005 na lékařské fakultě Univerzity Kar-
lovy otevřeli obor adiktologie (věda zabýva-
jící se závislostmi, jejich prevencí, původem, 
léčbou, výzkumem, poradenstvím a jinými 
souvislostmi), tak jsem tam přestoupil a vystu-
doval ho.

Kde jste působil před tím, než jste nastoupil 
do magdalény?
První šest let po absolutoriu jsem pracoval 
pro občanské sdružení Progressive, o.p.s. na 
pražském Smíchově přímo v kontaktním cen-
tru pro uživatele drog, kde jsem získával první 
zkušenosti se závislými již v době vysokoškol-
ských studií. Potom jsem přešel do Magdalény 
a jsem tu zatím osm let. Postupně jsem pro-
cházel různými pozicemi. Začínal jsem jako ve-
doucí terénního programu pro uživatele drog 
v Berouně. Následně jsem k tomu přidal funkci 
odborného ředitele nízkoprahových služeb 
pro další naše pobočky v Benešově a Příbrami. 
Má práce spočívala v tom, že jsem tyto ambu-
lantní centra zaštiťoval a odborně vedl.

popište činnost magdalény o.p.s., čím se za-
bývá?
Magdaléna má čtyři pilíře působnosti. Je to 
práce s dětmi spočívající v primární prevenci 
na školách, kdy s dětmi pracujeme tak, aby-
chom předešli užívání drog a dalších forem 
rizikového chování. Dalším pilířem je oblast 
vzdělávání, zejména pedagogů, pro které 
pořádáme konference a kurzy, na kterých se 
naučí vést programy prevence a získají infor-
mace o aktuálních trendech rizikového cho-
vání. Nyní plánujeme vzdělávání prevence ve 
firmách. 

Ondřej Sklenář: Sedmi z deseti klientů          pomůžeme ze závislosti, je to skvělý pocit

M noho obyvatel 
mníšku ví o tom, 
že na kraji našeho 

města v lokalitě na Včelníku 
sídlí magdaléna o.p.s., kde se 
snaží zdejší klienti zbavit svých 
závislostí. málokdo už ale tuší, 
co taková léčba obnáší a čím se 
tu lidé zabývají. na toto i další 
zajímavá témata jsme se zeptali 
ředitele magdaleny o.p.s. mgr. 
ondřeje Sklenáře, který v čele 
této organizace stojí již tři roky.

Libor Kálmán
Třetím pilířem je léčba, v jejímž rámci máme 
dvě adiktologické ambulance, doléčovací pro-
gram a rezidenční terapeutickou komunitu. 
Posledním pilířem je Harm reduction (snižová-
ní rizik), které je zaměřeno na práci s aktivní-
mi uživateli drog, tj. s lidmi, kteří drogy berou  
a ještě nejsou ve fázi, kdy by se rozhodli s tím 
přestat.

co se vám za tu dobu podařilo? Kam se mag-
daléna za ty tři roky posunula?
Magdalénu znám již od roku 2005, kdy jsem 
tu byl jako student na odborné stáži a bydlel 
jsem dva roky v Rymáni. Tenkrát na mě zapů-
sobila jednak kvalitní práce tehdejší paní ře-
ditelky Martiny Berdychové a týmu terapeutů  
a zároveň i samotné umístění objektu s velkou 
zahradou uprostřed lesa.
Magdaléna má za sebou dynamické období 
rozvoje. Před 22 lety tu, díky iniciativě man-
želů Kaplanových a za pomoci města Mníšek 
pod Brdy a římskokatolické farnosti, vznikla 
terapeutická komunita s několika málo tera-
peuty jakožto jedna služba. Za tu dobu se nám 
podařilo vybudovat ucelený systém služeb  
a v současnosti máme 90 zaměstnanců  
a 15 typů služeb ve Středočeském kraji a Praze.

Kolik zaměstnanců působí na včelníku?
Tady pracuje zhruba 30 lidí, máme zde dva-
náctičlenný tým terapeutů, kteří se věnují 
klientům, administrativní a technické zázemí, 
management společnosti a projektový tým. 
Maximální kapacita klientů začleněných v lé-
čebném programu je 23 osob. Zhruba dvě tře-
tiny tvoří muži a věkový průměr našich klientů 
se pohybuje okolo 30 let.
Mezi našimi klienty jsou lidé závislí na nele-
gálních drogách, na alkoholu, na lécích a také 
gambleři.
Každou první neděli v červnu se naše řady ně-
kolikanásobně rozrostou, protože pořádáme 
pravidelnou akci, nazvanou Výroční komunita. 
Přijíždějí sem za námi bývalí klienti, úspěšní 
absolventi našeho léčebného programu. Čas-
tokrát s sebou vezmou svou rodinu, příbuzné 

i své děti, podělí se s námi o to, jakým způso-
bem žijí, kde pracují, jak se jim daří.  Podělí se 
i o radost z toho, že se jim podařilo úspěšně 
začlenit do normálního – nezávislého – života.
na podzim minulého roku magdaléna díky 
veřejné sbírce získala nový automobil. Jak se 
vám to povedlo?
Veřejná sbírka trvala dva roky a díky podpoře 
mnoha dárců, kterých si velmi vážíme, vynesla 
zhruba 300 tisíc korun, za něž jsme pořídili no-
vou sedmimístnou dodávku Fiat Dobló. Slouží 
k zásobování komunity a také ji využíváme pro 
dopravu na tzv. zátěžové pobyty, které s klien-
ty podnikáme několikrát ročně. Jezdíme s nimi 
do hor, na pěší túry i na běžky. Cílem těchto 
zátěžových pobytů je, aby si klienti sáhli na 
dno svých sil v pozitivním smyslu slova, tedy 
při sportu, při překonávání sama sebe.
Každoročně se také s  klienty účastníme v již-
ních Čechách závodu v triatlonu, jehož jsme 
spolupořadateli a nese název Železný adikto-
log.

Jaká je úspěšnost léčby ve vaší komunitě?
Všichni naši klienti tu jsou dobrovolně. Prochá-
zejí u nás nejdelším a nejintenzivnější druhem 
pobytové léčby, která se v oblasti drogových 
závislostí v České republice nabízí. Léčba  
u nás v komunitě trvá jeden rok. Podle statistik 
počet abstinujících absolventů naší léčby na 
Včelníku dosahuje 70 %. Sedmi z deseti klientů 
pomůžeme ze závislosti, je to skvělý pocit.
Několik našich bývalých abstinujících klientů si 
našlo práci i bydlení v Mníšku a okolí, kde zača-
li žít nový život. Nechtějí už zpátky do Prahy či 
svého někdejšího působiště, které mají spoje-
né se svou drogovou minulostí.

Jaké pracovní aktivity ve zdejších areálu pro-
vozujete?
Jednou z částí terapie je, kromě individuální, 
skupinové a rodinné psychoterapie a sportov-
ních aktivit, také fyzická práce. Jedná se tak  
o komplexní léčbu a resocializaci. V rámci  
pracovní terapie dělají klienti celou řadu věcí. 
Pracují v dílně a truhlárně, pěstují ovoce a ze-

Při akci  
Festival svobody 

na pražském 
Albertově
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Ondřej Sklenář: Sedmi z deseti klientů          pomůžeme ze závislosti, je to skvělý pocit

K adventnímu času 
v našem městečku 
patří neodmyslitelně 

Knoflíkový trh. Ten loňský 
proběhl nově v odpoledním 
a podvečerním čase první 
adventní neděle a vyvrcholil 
slavnostním rozsvícením 
městského vánočního stromu 
a vánoční výzdoby. 
O organizaci se tradičně rozdělila Základní 
škola Komenského 420 a město Mníšek pod 
Brdy. Do prodeje se zapojilo asi 350 žáků naší 
školy a vždy po cca 10 prodejcích u stánků 
všech ostatních spolků a společností.
Přípravy ve škole, hlavně tedy výroba advent-
ního a vánočního zboží k prodeji, začíná vždy 
minimálně dva měsíce před akcí, kdy se schází 
učitelé, žáci a jejich rodiče a vyrábějí společně 
budoucí zboží do třídních stánků. Zároveň se 
začíná skládat program a hledají se moderá-
toři, tradičně žáci nejvyšších tříd. Nejen škola 
ale zažívá toto přípravné období. Výrobky tvoří 

i žáci druhé základní školy, obyvatelé Domo-
va pro seniory Pod Skalkou, členové místních 
spolků jako jsou Oáza, Brdský šikula, Brdský zá-
lesák a Magdaléna o.p.s. Doprovodný program 
na pódiu Rádia Blaník pak svými vystoupeními 
obohatili žáci naší školy, žáci ZUŠ, členky spol-
ku BiosFit a opět po roce přijel dudák Martin 

Škanta. V průběhu akce vystoupily zástupkyně 
města, starostka Magdaléna Davis a místosta-
rostka Dana Dalešická, která v průběhu akce 
odhalila sochu Mnicha zdobící nově náměstí. 
Všechny zúčastněné také pozdravil pan farář 
Jan Dlouhý a ředitel domova pro seniory Jan 
Daniel.
Další tradicí je využití výtěžku z tzv. „knoflíkové 
daně“ pro bohulibý účel. Jako každý rok, tak  
i v loňském roce se většina prodejců zapoji-
la. Korunu z každého utrženého knoflíku pak 
vložili do společné „kasičky“. Připojili se tak  
k rozhodnutí žáků školy využít utrženou část-
ku k nákupu sazenic stromů a výsadbě nového 
lesa v Brdech na místech těžby po kůrovcové 
kalamitě. A že to bude slušný kus nového lesa 
– částka takto získaná totiž dosáhla rekordní 
výše 29 565 Kč! Václav Hroch ze společnosti Kří-
žovnické lesy, s.r.o. přes kterou bude výsadba  
a péče o nový les probíhat, si převzal symbo-
lický šek od paní ředitelky Michaely Pažoutové 
už v průběhu akce. O dalším pokračování bu-
deme informovat na webu a facebooku školy.
Děkujeme touto cestou všem, kteří umožnili 
tuto akci opět uskutečnit a aktivně se podíleli 
na její organizaci. Děkujeme i všem návštěvní-
kům trhu, kteří svým nákupem přispěli na re-
kordní výtěžek z akce.

Marek Inderka  
za organizátory Knoflíkového trhu

Knoflíkový trh 2019 vynesl rekordní částku

leninu, chovají včely a zvířata, zvelebují okol-
ní les, ve kterém velmi často likvidují černé 
skládky odpadků a použitých pneumatik. Tyto  
aktivity nejsou výdělečné, truhlařením i far-
mařením se klienti spíše seznamují s jedno-
duchými, ale krásnými věcmi, které v životě  
nezažili: podojí krávu a mléko pak vypijí, sladí 
si medem od vlastního včelstva, jí vlastnoruč-
ně vypěstovaná rajčata.

Jak se vaši klienti zapojují do veřejného dění 
v mníšku? 
My už se více než 20 let snažíme zapojovat 
do společenského života v Mníšku. V době 
Velikonoc naši klienti připravují pašijové hry, 
které pak uvádějí před mníšeckým zámkem. 
Účastníme se každoročně Skaleckých poutí, 
kde máme stánek a prodáváme naši kerami-
ku i vlastní med. Pravidelně sestavujeme tým  
a vyrábíme plavidlo na Neckyádu nebo zdo-
bíme stromek na Knoflíkový trh, vyrábíme 
vánoční věnce i velikonoční výzdobu pro 
obyvatele Mníšku nebo uklízíme veřejný pro-
stor. Odhadem se jedná o přibližně 10 aktivit 
ročně.

v letošním roce rozjíždíte nový projekt, kte-
rý bude zaměřený na propojení magdalény  
s mníšeckou komunitou, co přesně to zna-
mená?
Rádi bychom se více zapojili do veřejného ži-
vota v Mníšku pod Brdy, chtěli bychom být na-
dále prospěšní široké veřejnosti, zaměřit se na 
spolupráci s místními komunitami i instituce-
mi. Budeme hledat kde a jak bychom mohli být  

v Mníšku nápomocni. Zároveň bychom rádi 
tento rok otevřeli více naše brány široké ve-
řejnosti tak, abychom demytizovali naši čin-
nost i naše klienty a abychom naše sousedy 
a zájemce seznámili s tím, co všechno děláme  
a umíme. 

proslýchá se, že ve spolupráci s městem už 
máte vymyšlený konkrétní projekt, o co jde?
Jedná se o společný projekt s městem Mníšek 
pod Brdy, který plánujeme spustit od září 2020  
a týká se provozu kavárny v mníšeckém Pavi-
lonu. Cílem je vytvořit tzv. chráněné pracovní 
místo, kde budou zaměstnáni naši klienti, pří-
padně i absolventi našich programů pod vede-
ním terapeuta. Jednalo by se tedy o abstinující 
osoby, které už vedou řádný život a kterým by 
byl oporou a pomocí právě zkušený pracovní 
terapeut. Zaměstnanci tréninkové kavárny 
by mimo jiné připravovali svačiny pro žáky 
základní školy. Podobné tréninkové kavárny 
jsou současným trendem ve velkých městech 
a pomáhají otevírat dveře ke vzájemnému po-
tkávání. 

Jak se mohou naopak zapojit mníšečtí obča-
né do dění v magdaléně? 
V Magdaléně funguje klub dobrovolníků, kte-
rý má na starosti kolegyně Petra Čermáková. 
Dobrovolníci působí nejen tady v Mníšku, ale 
i na ostatních pobočkách a pomáhají nám  
v řadě oblastí. Máme tu lidi, kteří ve svém 
volném čase vyučují naše klienty angličtinu, 
nebo studenty pomáhající při organizaci in-
terních akcí, jako je každoroční výroční komu-
nita, manuálně zruční dobrovolníci učí klienty  
v truhlárně pracovat se dřevem, další se mo-
hou zapojit do akcí pro veřejnost.

Každý je vítán, každý nám může pomoct tím, 
co umí.

Mgr. Ondřej Sklenář  

(* 1983 v Kyjově)
Vystudoval 1. lF UK obor adiktologie.
od ledna 2017 je ředitelem neziskové státní organizace 
magdaléna, o.p.s. 
Žije v Praze, je ženatý a má tři děti.
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Jak ale rozlišit, kdy je stav akutní a vyžaduje 
okamžitou návštěvu veterináře a v jaké situaci 
si můžeme dovolit vyčkat nebo udělat pro na-
šeho chlupáče něco doma? Odpověď na tyto 
otázky samozřejmě není jednoznačná, ale zde 
je stručný návod, jak se v některých situacích 
zachovat.

Kdy vyrážíme ihned
Akutní krvácení při poranění (řezná, tržná nebo 
kousaná rána), autoúraz. Stavy s poruchou vě-
domí – úraz, záchvat, „omdlení“. Alergická re-
akce – po bodnutí hmyzem (otok v oblasti očí 
a tlamy), uštknutí zmijí. Torze žaludku – pes 

irena  
Luxová
veterinářka

Kdy vyrazit k veterináři?

má nafouknuté břicho v krátké návaznosti po 
krmení. Akutní dušnost – namáhavé dýchání.
Zvracení – pokud zvíře zvrací několikrát za 
sebou, je apatické, nejí, nepije, je lepší vyra-
zit co nejdříve. Určitě nevyčkávat několik dní  
u malých plemen psů a u štěňat, která se mo-
hou rychle dehydratovat a dostat se do hypo-
glykemie. Průjem – úporný vodnatý průjem, 
nebo stolice s příměsí krve, v takové situace 
také nečekáme několik dní, zda to samo pře-
jde. Otrava – pokud opravdu víme, že zvíře 
pozřelo nějaký jed, hnojivo, lidské léky atd., je 
nutné dorazit k veterináři nejpozději do 2 ho-
din. Do takové doby je ještě možné vyvoláním 
zvracení dostat pozřený jed z těla ven.
Když začne fenka hodně pít v období cca  
6-8 týdnů po hárání, neměli bychom také vy-
čkávat, může se jednat o zánět dělohy, což je 
často akutní stav, který je nutné neprodleně 
řešit.

Morče nebo králík přestane úplně jíst nebo  
2-3 dny jí výrazně méně – určitě nevyčkává-
me několik dní, na veterinu je potřeba vyrazit 
ihned.

Kdy si můžeme dovolit „počkat“  
a pomoci zvířeti doma
Průjem – pokud je zvíře jinak čilé, má chuť  
k jídlu, doporučuji dát 12 hod. hladovku  
a poté nasadit dietu – vařené kuřecí maso s rýží  
a mrkví, to pak podávat po malých dávkách. 
Pokud se stav do 1-2 dnů neupraví, pak je na 
místě navštívit veterináře.
Klepe hlavou a škrábe si uši – můžeme vyčkat 
2-3 dny a v té době 1-2x denně vypláchnout 
ucho přípravkem na to určeným. Pokud se stav 
neupraví do normálu, je namístě se zastavit.
Kulhání – pokud zvíře nohu zatěžuje, ale kulhá, 
dopřejte mu 2-3 dny úplně klidový režim, kdy 
ven půjde jen třeba 3x denně na 5-10 minut  
a to na vodítku.

Kdy veterináře určitě navštívit a nebrat 
stav jen jako nedůležitou změnu
Zvýšené pití – pokud zvíře pije 2x více, než jste 
zvyklí (může jít o cukrovku, selhávání ledvin, 
onemocnění jater apod.). Nechutenství, hub-
nutí, pokud pes nebo kočka vůbec nejí více 
než 2 dny. Změna chování – agrese, přecitlivě-
lost. U koček je to také močení mimo záchod 
na neobvyklých místech – může to být projev 
stresu, ale i jakékoli bolesti a nepohody.
Závěrem je potřeba říct, že pokud pozoruje-
me jakýkoli problém, je lepší nekonzultovat 
se sousedem a s internetem, ale na veterinu 
raději zavolat a poradit se s lékařem nebo sest-
rou. Stále platí - raději dvakrát přijít nebo volat 
„zbytečně“, než jednou pozdě.

Děti z lesní školky sázely stromky
Ve středu 27. listopadu 2019 vysázely děti ze 7kvítku 
pět ovocných stromků do sadu na starém sídlišti u Řev-
nické ulice.

Akce se účastnilo 16 dětí se svými průvodci a během dopoledne vysá-
zely dvě třešně, dvě jabloně a jednu slivoň (švestka). Přejeme všem bu-
doucím konzumentům, aby jim třešně, jablka i švestky z nových stromů 
chutnaly.
Akce proběhla za podpory města Mníšek pod Brdy a Hnutí Brontosaurus.

Pavel Jeřábek 

vyměnili jsme lípy za hlohy
V prosince proběhla na náměstí F.X. Svobody výměna 
pěti napadených lip za vhodnější hlohy.

Lípy byly napadeny drvopleněm hrušňovým (Zeuzera pyrina), jehož 
larvy zapříčinily plošný požerek pod kůrou a tyto larvy následně sežrali 
ptáci a tím došlo k viditelným mechanickým poškození. Tento škůdce 
způsobil natolik rozsáhlá poškození na kmínku stromků, že bylo nut-
né je vyměnit, neboť se jedná o dlouhodobě neperspektivní dřeviny. 
Zároveň došlo k nové výsadbě dřevin, a to konkrétně hlohů obecných.

Jiřina Romová – Odbor vnitřních věcí 

P ije víc než obvykle? 
Několik dní nechce 
jíst? Zvrací, má průjem 

nebo se třeba úporně drbe? 
To vše jsou situace, kdy je 
potřeba dříve či později 
vyhledat péči veterinárního 
lékaře.
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Trendem moderní společnosti je zdravý životní styl, se 
kterým souvisí i konzumace kvalitních potravin od pr-
vovýrobců. Na principu nabídky sezónních zeměděl-
ských produktů, v ideálním případě lokálního původu, 
jsou založeny stále oblíbenější farmářské trhy, jejichž 
zorganizování se podařilo v Mníšku prosadit a zproce-
sovat v loňském roce. 
Během roku 2019 se trhy s názvem NAJÍME SE konaly celkem pětkrát  
a obsáhly všechna roční období (24. 4., 29. 6., 31. 8., 5. 10. a 7. 12.), což 
se odrazilo i v nabízením sortimentu. Zatímco na jaře byla na stáncích 
první čerstvá zelenina nebo sazenice, v červnu už na pultech lákalo  
zralé ovoce, a na říjnových trzích jste už mohli pořídit dýně všech tva-
rů i velikostí na přípravu helloweenské párty. Podařilo se nám pokaždé 
sehnat kvalitní prodejce, častokrát prvovýrobce, nabízející zboží, které 
v běžných obchodních řetězcích neseženete. Počet stánků se blížil tři-
cítce a my už začali mít pomalu problém s místem. 
Řešili jsme také umístění tržiště. Čtyřikrát jsme byli na náměstí pod kos-
telem, v srpnu jsme se přesunuli na zelenou plochu v předzámčí. Zelená 
varianta před zámkem se nám zdá pro pořádání trhů ideální, ale jsme 
pokaždé závislí na aktuálním počasí, neboť na podmáčené ploše by se 
špatně sedělo i nakupovalo.
Ambicí organizátorů trhů NAJÍME SE, jak už sám jejich název napovídá, 
není ovšem jen stánkový prodej, ale také vytvoření příjemného pro-
středí pro pohodové posezení se sousedy či přáteli u kávy či skleničky. 
Myslíme, a více než slušná návštěvnost jednotlivých trhů nás o tom pře-
svědčila, že se nám toto neskromné předsevzetí daří naplňovat.
Pro rok 2020 počítáme celkem s pěti trhy. Poprvé se sejdeme už v so-
botu 4. dubna (dle předpovědi počasí ještě upřesníme místo konání)  
a vy se můžete těšit na nejrůznější velikonoční sortiment.
Doufáme, že mníšeckým trhům zachováte přízeň a těšíme se na shle-
danou. Kristýna Vávrová – za organizátory trhů Najíme se

Divoká prasata tu již několik let pustoší roz-
sáhlý travnatý prostor mezi kostelíkem sv. Maří 
Magdaleny, kapličkami zastavení křížové cesty 
a budovou bývalého kláštera. Problém se ale 
netýká pouze Skalky, škody po divočácích jsou 
vidět po celém městě, nejčastěji v zahradách 
místních obyvatel, na travnatých pásech podél 
silnic a v parcích v centru města. Nepomáhají 
ani drátěné ploty nebo chemické odpuzovače. 
Divočáci jsou totiž velmi učenliví a vynalézaví, 
časem se většině překážek přizpůsobí a pře-
konají je. Jejich likvidace na území města je  
navíc velmi komplikovaná. Myslivci mohou 
prasata střílet na honebních pozemcích, na 
těch nehonebních pouze na zvláštní výjimku  
a v zástavbě nemohou střílet vůbec. Podob-

Libor Kálmán

Divočáci jsou dlouhodobým, nikoli neřešitelným problémem

D ruhou lednovou 
středu nového roku 
proběhl v lese Skalce 

a jejím okolí mimořádný odstřel 
divokých prasat, jehož výsledkem 
bylo 11 skolených jedinců.

né restrikce, i když mírnější, se týkají i odchy-
tových klecí. Navzdory evidentním škodám 
nedávno městu nepovolil nadřízený orgán 

umístění odchytové klece do rozsáhlého par-
ku v intravilánu města, kde se divočáci často 
zdržují.

„Moc tomu nerozumím,“ komentuje rozhod-
nutí nadřízeného orgánu starostka Magdaléna 
Davis, „odchytová klec je totiž v centru města 
jediným řešením. Nedávno jsme například  
s městskou policií opakovaně řešili případ, 
kdy v parku běhal zraněný divočák, několi-
krát na něj narazili i pejskaři a kolemjdoucí 
chodci, ale zasáhnout nemohli ani myslivci 
ani strážníci – ti by mohli divočáka zastřelit 
pouze v případě, že by zaútočil. Zvíře tak 
zbytečně trpělo a občané žili ve zbytečné 
nejistotě, a to i poté, co už z parku zmizelo.“

K uskutečněnému odstřelu na Skalce starost-
ka dodává: „Naháňky se bohužel stanou  
běžnou součástí našeho života, abychom 
škody černé zvěře alespoň částečně redu-
kovali. Podle mého odhadu by jich ročně 
mělo proběhnout alespoň pět až šest. Ča-
sem ale nebude stačit ani to. K zásadnější 
redukci prasat může dojít až po razantních 
krocích na celostátní úrovni, a to hlavně 
v zemědělství. Nezbytné bude zejména 
zmenšení polí s řepkou a kukuřicí a povin-
nost zemědělců ponechávat přechodové 
pásy a mezery mezi polem a lesem. Dalším 
krokem pak musí být zcela seriózní debata 
nad navrácením přirozeného predátora, 
tedy například vlka, do běžné české krajiny 
a co je pro to potřeba udělat.“

Číslo měsíce:
11

zastřelených divokých prasat 
při mimořádném odstřelu  

na Skalce 8. 1. 2020

Farmářské trhy budou 
pokračovat i v roce 2020



KuLtura KuLtura

16

Jana  
dušková
kulturní referentka

Rekordy zaznamenal Knoflíkový trh, a to jak 
v počtu návštěvníků, tak i výší vybraných fi-
nancí, které pomohou při obnově mníšeckých 
lesů. „Knoflíkáč“ se loni konal první adventní 
neděli a na jeho závěr jsme slavnostně rozsvíti-
li vánoční strom v kostelní zahradě.

Před téměř vyprodaným sálem Pavilonu za-
hrál a zazpíval Víťa Marčík se svým rodinným 
divadlem netradičně pojatý příběh o okolnos-
tech narození Ježíše pod názvem Setkání před 
Betlémem (na snímku). Návštěvníci vydařené-

Benefiční koncert pomohl Domečku
V Mníšku pod Brdy v kostele sv. Václava proběhl ve čtvrtek 19. prosince 
benefiční koncert pro místní domov seniorů - Domeček. Byl už šestý 
v pořadí a pokaždé jdou peníze na potřebná zařízení domova. Zpívaly 
děti z Líšnice, Eliška Rezková a chrámový sbor z Mníšku.
Na začátku promluvil farář Jan Dlouhý, popřál krásný advent a vánoč-
ní svátky všem přítomným a poděkoval za ochotu lidí přispět. Ředitel 
domova Jan Daniel pak informoval o všech novinkách v seniorském 
domově. Zmínil, že první benefiční koncert před šesti lety měl za cíl 
finančně přispět při nákupu auta pro šest vozíčkářů. K výtěžku z bene-
fičního koncertu přispělo vedení města a samotní obyvatelé Domečku, 
kteří po tři roky vyráběli různé dárkové předměty, například šili panen-
ky, zavařovali sirupy a marmelády. Všechny tyto výrobky pak s pomocí 
zaměstnanců domova prodávali při Skalecké pouti v Mníšku nebo na 
vánočních jarmarcích. Každou korunu skládali na potřebné vozidlo. Na-
konec slavili úspěch a auto za 1 milión a 200 tisíc korun se podařilo kou-
pit a je plně vytížené, i na benefiční koncert díky autu mohli vozíčkáři 
přijet. Obyvatelé domova se tak dostanou na výlety i mimo budovu.
Poslední benefiční koncert a jeho výtěžek je určený pro vybudování te-
rapeuticko- relaxační místnosti Snoezelen. 
Na benefičním koncertu zazpívaly děti ze ZŠ Líšnice pod vedením Vero-
niky Kopecké (na fotce), zpěvačka Eliška Rezková – vítězka soutěže Brd-
ský kos a Mníšecký chrámový sbor se sbormistrem Janem Krejčím. Na 
závěr se podávalo svařené víno a všichni si společně zazpívali koledy.

Alexandra Merunková za Mníšecký chrámový sbor

Město Mníšek pod Brdy  
zve děti i jejich dospělý doprovod  
na pohádku

Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v pokladně MěÚ nebo v kavárnách Malý mnich a Patina House.

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

KATEŘINA A MIROSLAV TÁBORŠTÍ

JAK JENÍČKA A MAŘENKU 
NAVŠTĚVUJÍ POHÁDKY

V SOBOTU 29. ÚNORA 2020 OD 15:00 
VE VELKÉ SÁLU PAVILONU

vstupné: 50 Kč

facebook/mnisekpodbrdy  www.mnisek.cz

jak jsme prožili konec roku?

M ěsto Mníšek pod 
Brdy pro své 
občany v prosinci 

připravilo celou řadu dnes již 
tradičních akcí, kterými jsme 
se společně oslavili Advent 
i Vánoce a také se loučili se 
starým rokem 2019.

ho představení mohli obdivovat věrnou kopii 
historicky i umělecky hodnotného dřevěného 
betlému z předminulého století, která byla dů-
ležitou součástí scény. 

Konec Štědrého večera odtroubili na náměs-
tí již počtrnácté na své pozouny Karlštejnští 
trubači Během půlhodinového vystoupení ne-
chyběly ani vánoční koledy jako např. Ježíšku 
panáčku nebo Štědrý večer nastal. Po koncer-
tě se část publika odebrala na půlnoční mši do 
kostela sv. Václava.

Na Boží hod zazněla ve zcela zaplněném mní-
šeckém kostele Česká mše vánoční a pasto-
rely Jakuba Jana Ryby v podání Komorního 
orchestru a sboru Praga Camerata a místního 
chrámového sboru. Zajímavostí je, že jejich 
autor působil 17 měsíců v Mníšku jako uči-
telský pomocník a v tomto kostele dozajista 
hrával na varhany.  Na závěr koncertu přidali 
vystupující několik vánočních koled jako např. 
Nesem vám noviny nebo Narodil se Kristus 
Pán. 

Předposlední den roku 2019 patřil na mníšec-
kém náměstí již tradičně Předčasnému Silves-
tru. Na pódiu se vystřídali finalista Brdského 
kosa Marek Pošta a Zora Jandová, která na zá-
věr zazpívala naši státní hymnu. Vrcholem akce 
byl slavnostní ohňostroj, který symbolicky  
doprovodily písně Karla Gotta Krev toulavá  
a Jdi za štěstím. Poprvé se také připíjelo svařá-

kem z ekologicky šetrných vratných kelímků se 
znaky Mníšku.

Přejeme všem obyvatelům našeho kouzelné-
ho města šťastný a úspěšný nový rok 2020,  
a také, abychom se nadále ve zdraví potkávali 
na kulturních akcích i v tomto roce. 
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Masopustní průvod městem 
– všechny srdečně zveme!

rorejs.mnisek.cz

ROREJS, OÁZA  
A JEJICH PŘÁTELÉ 
OPĚT CHYSTAJÍ…

sobota 15. 2. 2020 od 13.30 
– začátek i konec bude v Oáze Mníšek 

(farní zahrada, Náměstí F. X. Svobody 38)

20 LET ROREJSu – VÝROČNÍ PLES
14. března 2020 od 20.00 hodin
Restaurace Sokolovna Mníšek pod Brdy

Bohatá tombola
Hudba • Tanec • Soutěž

Obrazy z ROREJSí historie
Vstup pouze ve společenském oděvu! Občerstvení zajištěno

Předprodej brzy v Zeleném Krámku a v kavárně Malý Mnich. 
Více na rorejs.mnisek.cz a facebook/rorejs mníšek

Město Mníšek p. B.

Opravy skaleckých kapliček byly dokončeny 
v roce 2017 a kromě města Mníšek pod Brdy 
a Středočeského kraje na ni významnou mě-
rou přispěli také občané 100 tisíci korunami 
z veřejné sbírky. Osazení prázdných kapliček 
kamennými motivy křížové cesty zhotovil v 
letech 2018-2019 kameník Martin Mikula. Jím 
zvolený materiál i způsob zobrazení jsou plně 
v souladu s charakterem tohoto barokního 
areálu, a tak dotváří atmosféru této jedinečné 
kulturní památky. Kromě města Mníšek pod 

Skalecké kapličky jsou středočeskou Památkou roku 2019

Jana  
dušková
kulturní referentka

K omplex 
zrekonstruovaných  
14 kapliček křížové 

cesty na Skalce se stal Památkou 
roku 2019 ve Středočeském kraji. 
mníšecký projekt zvítězil  
v krajském kole této soutěže  
a postoupil tak do celostátního 
finále, které se bude konat  
v březnu v Jihlavě.

Brdy a místní Římskokatolické farnosti po-
mohla sochařskou výzdobu financovat další 
veřejná sbírka, která vynesla 42 490 Kč.
O vítězi krajského kola rozhodli účastníci 
konference Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska (dále jen SHSČMS), která 
proběhla v lednu 2020 v nové budově Národ-
ního muzea v Praze. Většina hlasujících dala 
mníšecké památce přednost před Kapličkou 
sv. Jana Nepomuckého ve městě Sedlec-Prčice 
i Parapetní zdí se sochařskou výzdobou před 
Jezuitskou kolejí v Kutné Hoře.
S vítězstvím v krajském kole se pojí i odměna 
ve výši 5 000 Kč.
Soutěž každoročně vyhlašuje SHSČMS, které-
ho je Mníšek pod Brdy členem.  Cena se udělu-

je za nejlepší projekt a realizaci obnovy budo-
vy nebo souboru staveb, které mají významné 
památkové, architektonické nebo urbanistické 
hodnoty a jsou nositeli specifického charak-
teru prostředí. Hodnoceny mohou být např. 
zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, 
radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristic-
ká část zástavby, brownfield, veřejný prostor, 
park atd.

Soutěží se ve dvou kategoriích podle výše  
investice: rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH 
(v této kategorii uspěl Mníšek) a rekonstrukce 
nad 2 mil. Kč bez DPH (vyhrál projekt kostela 
Povýšení sv. Kříže v Bělé pod Bezdězem).

Držíme Skalce palce do celostátního kola.

Před rekonstrukcí. Po rekonstrukci.
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NOvÉ KNIHY v MĚSTSKÉ KNIHOvNĚ
Knihy pro dospěLé
oBěŤ 2117 
Jussi adler – olsen
Kriminální thriller dánského 
autora opět přivede do středu 
dění nezdolného detektiva Carla 
Morcka.

noční Lovec 
chris carter
Detektivní thriller autora-
soudního psychologa nás 
zavádí do Los Angeles, kde jsou 
unášeny a zabíjeny ženy. Vrah 
nepatří mezi obyčejné zločince, 
své oběti zašívá.

zámeK u řeKy 
chloé duval
Román pro ženy je příběhem 
atraktivní kalifornské 
podnikatelky, která využije 
pracovního pobytu na 
evropském kontinentu k pátrání 
po svých rodinných předcích.

poKušení osudu 
alissa Johnson
Milostná romance americké 

autorky o divokém Whittakerovi 
a okouzlující Mirabelle z Anglie 
počátku 19. století.

taKhLe Jsem si to teda 
nepředstavovaLa 
halina pawlowská
Kniha představuje humorně 
laděné povídky známé autorky 
humoristické literatury, jež se 
tentokrát věnuje problémům  
s bydlením.

KLíč 17 
marc raabe
Detektivní thriller, v němž 
příslušník berlínské kriminální 
služby Tom Babylon řeší 
okolnosti hrůzné vraždy,  
jejíž stopy se týkají i jeho 
minulosti.

vratisLav 
hana Whitton
Historický román oblíbené  
české autorky vypráví  
o vleklém dědickém sporu  
dvou urozených bratrů 
Vratislava a Spytihněva.

důmysLné umění, JaK mít 
všechno u pr**Le 
mark manson
Autor ukazuje, že klíčem ke 
štěstí může být přestat se za 
každou cenu snažit být pozitivní 
a místo toho se snažit lépe 
strávit nepřízeň osudu.

průvodce LoneLy pLanet
Rakousko, Slovinsko, Jižní Itálie, 
Řím, Nizozemsko, Řecko, Finsko, 
Skotsko, Německo, Irsko, Norsko.

Knihy pro děti
o veseLé mašince 
Jan čarek
Veršované leporelo autorů Jana 
Čarka a Zdeňka Milera o cestě 
veselého vláčku od hranic k 
hlavnímu městu. Pro děti od 
dvou let.

ema a JeJí KouzeLná zoo 
amelia coob
Příběh o holčičce Emě, která žije 
s maminkou v kouzelné ZOO a 
rozumí řeči zvířat.

Kosmo KnedLíci 
craig thopson
Komiksové dobrodružství  
dívky Violety, která se  
na palubě kosmické  
rachotiny spolu s kuřetem 
snílkem a Zachem, starým 
kamarádem ze skládky  
ojetin, vydává na záchrannou 
výpravu.

deset tisíc Životů 
michael poore
Originální fantaskní cesta 
napříč prostoraem a časem, 
kterou absolvuje hrdina románu 
proto, aby mohl být se svou 
pravou láskou. Se Smrtí.

co má poznat  
správnÝ čech 
Jana vaněčková
Průvodce po významných 
místech a dalších 
pozoruhodnostech naší  
vlasti nabízí dětem více  
než sto tipů na zajímavé 
a zároveň poučné výlety.

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

Brdský kos oslaví dvacetiny 
také výstavou

Populární pěvecká soutěž pro 
děti a mládež Brdský kos 

se bude letos konat již 
podvacáté. Za svou 
mnohaletou historii 
prošla řadou změn  
a vylepšení, a tak  

jubilejní 20. ročník  
slibuje mimořádnou  

atmosféru.

Součástí letošního ročníku bude také retrospektivní výstava „Brdský 
kos slaví dvacetiny“, která zmapuje její úctyhodnou a pestrou minu-
lost. A že se máme čím chlubit. Za dvě dekády si soutěž získala již ta-
kové renomé, že se do Mníšku každoročně sjíždějí interpreti ze všech 
koutů České republiky. U soutěžního mikrofonu se za tu dobu vystří-
daly již stovky dětí, které svými výkony přesvědčily diváky i porotu  
o tom, že mají nejen talent, ale především, že zpívají rády a od srdce.

V současnosti shromažďujeme materiály z minulých ročníků,  
které bychom chtěli pro plánovanou výstavu použít. Proto jsme 
se rozhodli oslovit veřejnost s žádostí o spolupráci při její příprav. 

Vlastníte-li fotografie nebo diplomy z uplynulých ročníků a chtěli  
byste se o ně s ostatními podělit, rádi si je od vás zapůjčíme  
a zveřejníme v rámci výstavy. 

V tom případě nás prosím kontaktujte na emailu: 
jana.duskova@mnisek.cz nebo tel.: 318 592 280.

Jana Dušková – kulturní referentka

Strašidelné čtení v městské 
knihovně
Již počtvrté se 5. listopadu knihovna zahalila do straši-
delného hávu tmy a tajemného světla svíček.
U vchodu vítaly nebojácné posluchače postavy vyřezaných dýňáků 
spolu s čarodějnicí Niki. Nad schody se vznášel hrůzostrašný Mozkomor, 
pavouci nám vylezli ze sklepa, rozlezli se po všech záclonách a všude po 
nich zůstávaly rozvěšené pavučiny. Kostlivci v průvanu chřestili kostmi 
a na to celé hemžení dohlížela moudrá sova.
Tentokrát Tajemná dáma četla pět povídek z knihy od Martina Dah-
la – Děsivé historky 2. Na přání posluchačů jsme zopakovali povídku 
Hadrová panenka z knihy Strašidelné a upírské historky, které měly 
vloni velký úspěch. Večer jsme již tradičně uzavřeli Můrou noční před-
vánoční od Tima Burtona.

Letos se přišlo bát dva-
cet pět posluchačů. 
Celou hodinu tiše jako 
myšky se zatajeným 
dechem poslouchali 
příběhy o tajemné dív-
ce, která se zjevovala 
na fotografiích v mo-
bilu. O zombících le-
zoucích ze zatuchlých 
děr, o klukovi, který se 
ztratil v mizející ulici, 
o děsivé panence, kte-
ré rostly vlasy. A jako 
každý rok se Jack Ske-
llington pokusil ukrást 
vánoce.

Tereza Bauerová  
– knihovnice
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Třetí přípravné soustředění se konalo druhý 
lednový víkend ve sportovním areálu Moní-
nec. Tréninkový den končící až v 18 hodin za-
čínal vždy rozcvičkou, která děvčata připravila 
na náročný maraton tréninků přerušený pou-
ze poledními pauzami a krátkými svačinami. 
Sportovalo se najednou ve třech tělocvičnách 
i venku, tréninkový plán obsahoval kondiční  
a silovou přípravu, gymnastiku, rozvoj flexibili-
ty a zejména nácvik choreografií.

Děti podpořila skvělá choreografka a rozhod-
čí Kristýna Faktorová ze spřáteleného oddílu, 
která jim pomohla vylepšit závodní sestavy po 
estetické i technické stránce. Odměnou po ce-

Mikulášský volejbalový turnaj se vydařil
V sobotu 7. prosince 2019 se na základní škole Mníšek 
pod Brdy konal historicky vůbec první „Mikulášský vo-
lejbalový turnaj pro příchozí“. Dveře tohoto turnaje 
byly opravdu otevřeny všem, kteří mají rádi volejbal  
a chtěli si užít příjemné sportovní odpoledne.

Přestože turnaj čelil přímé konkurenci v podobě vánočních trhů na ná-
městí, účast byla hojná. Zaregistrovalo se celkem 27 mužů a žen, kteří 
byli náhodně rozlosování do pěti týmů. Každé družstvo se utkalo s ka-
ždým a za stmívání jsme znali vítěze turnaje. Stal se jim tým „Divočáci“, 
který jako kapitán vedl Jaroslav Salava. Věcné ceny obdržela všechna 
družstva.
Ředitelstvo turnaje přísně ale spravedlivě vyhlašovalo také nejlepší 
hráče a hráčky turnaje i volejbalovou miss. Nejlepší smečař: Tomáš Hru-
bant, universální hráč: Markéta Havlíčková, mníšecká naděje: Martina 
Balíčková, největší bojovník: Milan Brabenec, Miss turnaje: Aneta Jan-
dová.
Speciální poděkování patří Kamilu Virágovi, který celý turnaj vymyslel a 
zorganizoval. Nezapomněl ani na výborné občerstvení. Účast v turnaji 
je vzpruhou do dalších podobných akcí, které na sebe jistě nenechají 
dlouho čekat.

Martina Balíčková – účastnice turnaje 

14. Mníšecká rošáda zná své vítěze
V sobotu 7. prosince 2019 se v Městském kulturním 
středisku v Lipkách uskutečnil 14. ročník šachového 
turnaje Mníšecká rošáda.
Po devíti kolech statečných a čestných šachových soubojů se ze 14 zú-
častněných šachistů (šachistky letos chyběly) na medailová místa pro-
bojovali:
v absolutním pořadí: 1. Ondřej Vondrášek, 2. Oliver Jelínek, 3. Vladimír 
Chudáček
v kategorii děti a mládež: 1. David Bauckmann jr., 2. Vincent Řeháček, 
3. Marek Bauckmann
O organizaci turnaje se postarali: Šachový klub Mníšek pod Brdy, Měst-
ské kulturní středisko a Oáza Mníšek pod Brdy, z.s. 
Všem pořadatelům děkujeme a těšíme se opět za rok.

Vladimír Novák – organizátor turnaje

Přípravy na novou závodní sezónu vrcholí

B rzy čekají spolek BIoS 
fit první závody, na 
které se připravují 

nejen závodnice, ale i trenérky. na 
podzim proběhla dvě soustředění, 
jejichž cílem bylo vytvoření 
závodních sestav. nejvíce se dětem 
líbilo přespání v tělocvičně, které 
si opravdu užily. Večer jsme si 
objednali pizzu a z projektoru 
pustili pohádku na zeď.

lém dni bylo pro sportovkyně večerní lyžování 
a bobování, které si náležitě užily. Poslední den 
soustředění patřil přehlídce sestav, které doja-
ly všechny trenérky k slzám, a zaslouženému 
závěrečnému odpočinek v místním wellness.

Přípravu berou velmi vážně a zodpovědně 
i naši trenéři. Během podzimu získali čtyři  
z nich průkaz trenéra gymnastiky. Školení pro-
bíhalo několik týdnů pod vedením odborníků 

z oboru a bylo zakončeno praktickou i teore-
tickou zkouškou. Po Vánocích jsme se nechali 
inspirovat finskou trenérkou Kati Säkkinen na 
semináři pořádaném organizací Mistry S Mis-
try a Českou gymnastickou federací.

Letos nás čeká přes dvacet závodů po celé re-
publice. Držte nám palce.

Linda Sevaldová – BiosFit z.s.
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S rokem 2019 jsme se rozloučili  
v klubovně Mladý vědec s pokusy 
z optiky, pohráli jsme se s optický-
mi klamy, připomněli jsme si pana 
Descarta a lom světla i pana DaVin-
ciho a anamorfní kresbu. Vyrobili 
jsme si kaleidoskopy.

Vrhli jsme se pak i na mechaniku, zajímala 
nás odstředivá síla, vyrobili jsme si na tomto 
principu fyzikální hračku. Věnovali jsme se více 
dynamice, přiblížili jsme si Newtonovy pohy-
bové zákony a vyrobili si také fyzikální hračky 
na principu akce-reakce i na principu setrvač-
nosti.
Společně se skauty (oddíl Veverek) jsme vy-
robili a napsali, v rámci projektu Vianočná 
pošta, 80 vánočních přání a vytvořili také  
40 voňavých vánočních dárečků pro 40 babi-
ček i dědečků žijících v domovech seniorů na 
Slovensku.
Nechyběli jsme ani na Knoflíkovém trhu. Dě-
kujeme za Vaši návštěvu na našem stánku, 
jsme moc rádi, že jste si s námi popovídali  
a mohli jsme si vzájemně popřát všechno dob-
ré, především pevné zdravíčko, a zastavit se na 
chvilinku v tom shonu.
První schůzku dětí z našeho spolku jsme  
v novém roce 2020 zahájili výrobou krmiva pro 

ptáčky v podobě kuliček ze 100 % rostlinného 
tuku a různých semínek určených pro krmení 
ptáčků, které jsme pak odnesli do brdských 
lesů a ozdobili jsme s nimi stromeček.
Přejeme Vám i Vašim rodinám pokoj a zdraví  
v celém roce 2020.

Anna Čišková – Spolek Brdský šikula z.s.

PC/PS hry pomáhají poznávat  
historické souvislosti 
Při příležitosti oslav Mezinárodního 
dne studenstva se dne 17. listopa-
du 2019 konal, v prostorách MKS, 
workshop k PC/PS hrám, který zor-
ganizoval pro děti a mládež Spolek 
Brdský šikula.
Na začátku jsme si připomněli události roku 
1939, kdy čeští studenti protestovali proti oku-
paci své krajiny a byl zabit student Jan Ople-
tal. Dále jsme hovořili o následném uzavření 
všech českých univerzit, o zavraždění hlavních 
představitelů studentského hnutí, zatčení  
a odvlečení do koncentračních táborů více než 
tisíce studentů. Dále jsme si povídali o tom, jak  
17. listopadu 1989 vyšli studenti opět do ulic, 
aby vyjádřili svůj nesouhlas s komunistickým re-
žimem a zdůraznili tak svou touhu po svobodě 
a demokracii, což vedlo až k sametové revoluci.
Víme, že my jsme nemuseli zažívat něco po-
dobného, ale když se rozhlédneme na svět ko-
lem sebe, pociťujeme o to větší zodpovědnost 
chránit hodnoty, které za nás vybojovaly ge-
nerace před námi. Vzpomínání jsme ukončili 
studentskou písní Gaudeamus Igitur.
Pak jsme se pustili do prezentace našich vlast-
ních zkušeností, které máme s hraním PC/PS 
her. Společně jsme si různé hry také vyzkou-
šeli. Diskutovali jsme o pozitivech i negativech 
dnešního fenoménu hraní her. Děti se shodly 
na tom, že i když je všeobecně dospělými na-
hlíženo na hraní her spíše negativně, jim sa-
mým to přináší pozitiva především v oblasti 
výuky cizích jazyků, práce s PC, orientaci ve 
virtuálním prostoru i v mapách. Dále z nich 
lze získat spoustu zajímavých a důležitých 
poznatků v závislosti na konkrétní hře (např. 
historické nebo geografické souvislosti), nebo 
řadu zručností (letecké simulátory) i celkové 
zlepšení postřehu, paměti a soustředění se.
Všichni jsme si to užili a těšíme se na další  
společné setkání.

Robert Aurel Čiško a Viktor Matoušek  
za Spolek Brdský šikula

Hasiči se loučili se starým rokem
V sobotu 28. prosince 2019 se dob-
rovolní hasiči z Mníšku pod Brdy  
a nejbližšího okolí sešli v Zahořa-
nech k tradiční Silvestrovské soutěži.
Tyto soutěže mají každý rok upravená pravidla, 
v rámci kterých pořadatelé chystají pro soutě-
žící nějaký „špek“. Tentokrát to byl požární útok 
„za roh“, kterému předcházelo bezpečné za-
pálení zábavné pyrotechniky. Ale ve výsledku 
není důležité, kdo byl nejrychlejší a nejšikov-
nější, ale jde především o setkání hasičů a je-
jich rodin, během kterého se všichni společně 
rozloučí s letošním rokem a přivítají rok násle-
dující. Dále si všichni přejí, kromě zdraví, aby se 
setkávali především na cvičeních, společných 
akcích, kde pomáhají obci a občanům.  A aby 
bylo co nejméně setkání při ostrých výjezdech 
na snížení následků dopravních nehod, požárů 
nemovitostí i v krajině, k průmyslovým havári-
ím, hledání osob v terénu, případně při přírod-
ních pohromách.
Myslím, že všem hasičům můžeme společně 
poděkovat za jejich obětavou práci, které spo-
lečně se svými rodinami věnují mnoho volné-
ho času, a to jak při nácvicích, údržbě techniky, 
osvětových akcích a v neposlední řadě i vlast-
ních zásazích.

Pavel Jeřábek

Ochutnat pučálku, odlít olovo, 
ozdobit perníčky, udělat si svíčku 
nebo si vyrobit jablko zvané Svět. 
Kouzlo vánočních zvyků z časů na-
šich prarodičů mohl zkusit, kdo 
zavítal v sobotu 14. prosince na vá-
noční workshop na farní zahradu.

Na akci nazvanou Na Vánoce dlouhý noce zval 
už počtvrté spolek Rorejs. Na zahradě se činil 
pučálník, který z naklíčeného hrachu připravo-
val v kotlíku na improvizovaných kamínkách 
tradiční předvelikonoční a předvánoční postní 
pokrm. „Letos jsem na pučálku použil dva ki-
logramy hrachu a dělám tři verze: postní, na 
sladko a se slaninou. Potěšilo mě, že někteří 
rodiče tvrdí, že mou pučálku jedí i děti, které 
obvykle luštěniny nemusí,“ objasnil zkušený 
pučálník.

Venku se také odlévalo olovo a zejména děti 
byly zvědavé na svou buducnost. Ve vodě 
vzniklé roztodivné tvary všem slibovaly bu-
doucnost zářnou a bez mráčků.

Kdo vstoupil do budovy Oázy, toho přivíta-
la vůně svařeného vína, perníkového koření  
a koledy v podání sousedské kapely. V příjem-
né předvánoční atmosféře se kolem dlouhého 
stolu soustředili výrobci svíček ze včelího vos-
ku, lodiček z ořechových skořápek, jablek zva-
ných Svět i zdobiči perníčků. 

Vrcholem akce byl povedený živý betlém 
v podání Rorejsu a přátel, který si moh-
li návštěvníci užít během odpoledne hned 
dvakrát. Pro své představení si organizátoři 
vybrali příběh o příchodu Tří králů ke králi 
Herodovi a za předvedený výkon si vysloužili 
zasloužený potlesk.

Libor Kálmán

Spolek Brdský šikula vykročil do roku 2020 pravou nohou

Rorejs připomněl staročeské vánoce
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V e Zpravodaji i na 
vlastních webových 
stránkách často 

zveřejňujeme novinky z výprav  
a výletů skautských družin nebo  
z oddílových schůzek. 
Ukazujeme, jak se snažíme vést děti k lásce  
k přírodě, sportu, kultuře, naučit je samostat-
nosti i pomoci ostatním. Mnohokrát jsme 
zmínili i plánovaný projekt výstavby nové  
klubovny, která nám poskytne pevnější zákla-
dy a lepší podmínky. A právě tento velký pro-
jekt v mnohém prověří nejen naši vytrvalost, 
často nás učí také o pomoc si říct. 

Malými kroky vpřed
Pozemek v prostoru mezi novou zástavbou  
a dálnicí v Edenu ohraničuje budoucí plot a na 
vymezeném prostoru od podzimu září nově 
položená základová deska. Pokud máte zkuše-
nosti se stavbou, umíte si představit, kolik mra-
venčí práce a papírování pod ní obrazně leží. 
Další etapy budou přibývat, ale vyžadují po-
měrně velký rozpočet. Hrubá stavba je oce-

něna zhruba na 1,3 milionu, posledními kroky 
budou finální práce a vybavení, které si vyžá-
dají sumu ve stejné výši.
Část financí, doufejme, přinesou podané žá-
dosti o grant nebo příspěvky. Znovu musíme 
děkovat nejen stálé podpoře městského za-
stupitelstva, velkým partnerem je nám i Skaut-
ská nadace Jaroslava Foglara nebo soukromé 
firmy. Velkou pomocí, a hlavně také psychic-
kou podporou, byla veřejně vypsaná sbírka. 

Děkujeme,  
každý příspěvek je důležitý!
Prostřednictvím portálu darujme.cz jsme se 
snažili v adventní době oslovit i vás, kamarády, 
rodiče a velmi úspěšně. V relativně krátké době 
nám do rozpočtu přispělo 62 lidí celkovou su-

mou 100 279 Kč. Ale nechceme jen setrvale 
vypisovat žádosti a prosit o peníze. Rádi jsme 
přijali i nabídku brigády. V pražské Libuši nám 
byl ve dvou etapách svěřen úkol odklízení bio 
odpadu ve veřejném parku a srovnání terénu 
(viz. přiložený snímek). Skupina dobrovolní-
ků z oddílů Světlušek, Vlčat i starších Skautek  
a Skautů přispěla nejen k úpravě parku, ale 
také do stavebního rozpočtu.
Další důležitou brigádou, pro kterou však ne-
byl finanční motiv, ale kterou považujeme 
za samozřejmý příspěvek našemu životními 
prostředí, byla účast na sázení stromů ve Vše-
norech. I zde se objevil důstojný počet našich 
členů.

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

Mikuláš dělal radost v kostele  
i na zahradě
Mikuláš letos zavítal do mníšeckého kostela ve středu  
4. ledna a jako obvykle ho doprovázel zástup andělů.
Děti si s nimi mohly zazpívat, společně prožít příhodu z Mikulášova 
dětství a připomenout si, že obdarovávání je radost. A že tím dárkem 
nemusí být jen sladkosti, ale že někdy mnohem více potěší úsměv  
a laskavost – a tu mohou rozdávat všichni, děti i dospělí.

Děkujeme městu Mníšek za finanční podporu akce, Mikulášovi a všem 
jeho pomocníkům a organizátorům.

A možná o tom ani nevíte, ale kromě návštěvy kostela letos Mikuláš za-
vítal i na farní zahradu. Zdržel se dva dny a pomocí dvou bagrů a několi-
ka pomocníků věnoval budoucímnávštěvníkům velkorysý dar – přívod 
vody a kanalizace do budovy Oázy.

Velké díky za to, že se mezi mníšeckými podnikateli najdou tací  
„Mikulášové“! (Tušíte správně – ve skutečnosti se nejmenuje Mikuláš, 
ale František).

Zuzana Bartáková za OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s.

Za organizace zejména:•   Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy v čele s laskavým panem 
farářem P. Janem Dlouhým

•   městu Mníšek pod Brdy za poskytované zázemí a finanční podporu

•   Středočeskému kraji (Fond Podpora dětí a mládeže)

•   Nadaci České spořitelny za finanční podporu naší sbírky

•   spolku Rorejs za podporu a výtečnou spolupráci

•   pekárně Jarolímek s.r.o. za věcné dary (občerstvení)

•   Fabiánku Mníšek za věcné dary (hračky) pro naše Mateřské centrum

Za jednotlivce:•   panu Františku Keyřovi za mimořádně velkorysou pomoc – realizaci 
výkopů a pokládku potrubí

•   panu Stanislavu Zbořilovi za nabídku pomoci s realizací instalatér-
ských prací

•   panu Janu Churovi za všechnu pomoc s plánováním toalet na farní 
zahradě, fyzickou pomoc při přípravách a spolu s jeho kolegy z České 
spořitelny za brigádu na vyklizení stodoly

•   všem dobrovolnicím (dobrovolníkům), zapojeným do fungování  
Mateřského centra a Lipky

•   všem, kteří nám poskytli během roku 2019 jakékoliv finanční  
příspěvky (zejména na vybudování toalet

Zuzana Bartáková za OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s.

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2019 
podpořili, moc si toho vážíme

Na nové klubovně 
nám záleží
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 čtenáři píší čtenáři píší 

A do tohoto kraje se před více než 300 lety vy-
pravil elitní stavitel své doby Kryštof Dientzen-
hofer na objednávku Serváce Ignáce Engela 
z Engelsflussu, majitele mníšeckého panství. 
Architekt měl najít poutní místo, kde podle 
legendy žila Marie Magdalena, průvodkyně 
Ježíše Krista, a podle onoho místa vystavět 
kostelík na výčnělku kopce Rochota nad Mníš-
kem. Nový kostelík se měl pro poutníky stát, 
na tomto energeticky silném místě, lucernou 
v duchovním hledání.

My jsme zatím bloumali na jihu Provence  
v marné snaze kostelík najít. Ve městě Aix-en-
-Provence, kde se měl nalézat, nikdo o ničem 
nevěděl. Naše cesta nás zavedla do vesnice se 
slibně znějícím názvem Saintes-Maries-de-la-
-Mer, Svatá Marie od moře. Podle půldruhého 
tisíciletí staré legendy sem po ukřižování Krista 
připlula loďka s uprchlíky ze Svaté země. Mezi 

Turista nebo poutník?

pasažéry byla mimo jiné i Marie Magdalena, 
Marie Jakubova (sestra Panny Marie) a Sára. 
Ostatky těchto tří žen údajně leží uvnitř kos-
tela. Z jeho střechy jsme vychutnávali nádher-
ný výhled na moře a oblast Camargue, delty 
jedné z největších francouzských řek, Rhôny, 
a hlavou se nám honila spousta otázek o du-
chovním hledání. Možná to byla intuice, která 
nás vedla do míst několik desítek kilometrů od 
Aix-en-Provence, kde jsme přespali v hlubo-
kém tichém lese stranou jakýchkoli lidských 
stop. To ticho bylo uklidňující, ale zároveň vel-
mi naléhavě silné. 

Další den jsme uprostřed lesů to místo ob-
jevili, Sainte-Baume Grotte, Svatá jeskyně. 
Právě zde podle legendy po svém příchodu 
ještě třicet let žila v ústraní Marie Magdale-
na, a právě sem přijel v sedmdesátých letech  
17. století Kryštof Dientzenhofer. Samotná 

kaple se nachází vysoko ve skalním masívu. Do 
toho kopce musíte vykonat skutečnou pouť. 
Cestou nahoru nás provází ticho. Kráčíme ka-
ždý sám, podle svých potřeb se zastavujeme 
a rozjímáme. Je to vpravdě svaté místo. Na vr-
chu se vám nabídnou výhledy na rozsáhlé lesy 
a kaple.

Jeskyně, jejíž čelní stěna byla vyplněna zdí, 
okny a portálem. Uvnitř kamenná podlaha, 
pár prostých lavic a oltář. Neopracované stěny 
skalního masívu. Lidé se tu modlili po staletí. 
Máme pocit, jako by se pro nás zastavil čas. 
Moje kamarádka Kačka začne zpívat duchovní 
píseň. Dotýkáme se něčeho, co nás přesahuje. 
Nikdy na to nezapomenu.
Mníšek ještě nemá partnerské město. 
Co Saint-Maximin-la-Sainte-Baume?

 Josef Porsch – obyvatel Mníšku

S fotografií v ruce jsme se ptali místních, 
procházeli informační centra v okolí, 
nechávali se vést intuicí. Kostelík Marie 

Magdaleny nám však stále unikal. V této části 
jihofrancouzské Provence se rozkládají rozsáhlé 
vápencové hory pokryté hlubokými lesy.

Vážení rodiče, mníšečtí občané,
jako každý rok oslovuji veřejnost u příležitosti 
nástupu nového roku. Přiznám se, že letos se 
mi do toho psaní chtělo méně než jindy. Ptáte 
se v duchu proč?
Za prvé se s novoročními projevy na nejvyšší 
politické úrovni letos roztrhl pytel. Za druhé 
se mi zdá, že z projevů se v poslední době po-
stupně vytrácí jejich duchovní náplň a vyšší 
poselství, které dříve obsahovaly. Stále větší 
prostor v nich zabírá prezentace domnělých 
vlastních úspěchů, připomenutí osobních 
politických názorů a konstrukce projevů nese 
charakteristiky PR politických subjektů. Proto 
nechci dnes, možná v rozporu s Vaším očeká-
váním, hovořit o škole, jejích úspěších, jejím 
dalším vývoji a tom, co se tam v loňském roce 
odehrávalo.
Dnes chci zmínit něco jiného. Co mě moc 
potěšilo. Za prvé, že na facebooku se zcela 
nezávisle na mých myšlenkách objevila úva-
ha o prioritách hodnot od mého kolegy pana 
učitele Porsche. Nebudu zde nic citovat, kdo 
bude chtít, najde si to. Ale bylo pro mě v čase 
vánočním velkým povzbuzením, jak moc úva-
ha a názory kolegy rezonují s tím, na co čím dál 
častěji myslím i já.
Další věcí, která mi udělala radost, byla po-
zvánka od jedné z našich maminek, paní Sed-
lákové Hůlové, na Českou mši vánoční Jakuba 
Jana Ryby do kostela svatého Václava v Mníšku 
pod Brdy 25.prosince. Viděla jsem tam mnoho 
známých i neznámých tváří, ale všechny ty tvá-
ře měly něco společného. Vyzařoval z nich klid, 
vyrovnanost, touha se zastavit a nechat si na-
plnit duši vznešeností nádherné hudby. Je to 
jedna z mnoha věcí, které mohou lidi spojovat. 
Děkuji proto paní Sedlákové Hůlové i dalším 
účinkujícím, a to nejen za tu krásnou hudbu.

Třetím pro mě velmi pozitivním impulsem byla 
opět celková atmosféra prosincového Knoflí-
kového trhu. Nadšení, obětavost i spolupráce 
všech učitelů, Vás rodičů i dětí samotných a ko-
nec konců i rekordní letošní výnos této akce, 
to všechno je pro mě osobně výzvou i závaz-
kem pro příště. Vyvrcholením celého trhu bylo  
z mého pohledu to, že žáci si sami demokra-
ticky formou hlasování školního parlamentu 
rozhodli, na co bude výtěžek použit. Drtivou 
většinou přijatá volba pomoci výsadbě no-
vého lesa u Mníšku je pro mě důkazem o vy-
spělosti Vašich dětí, a já Vám za to, milí rodiče, 
upřímně děkuji.
Ony to totiž dnešní děti nebudou mít v životě 
jednoduché. Svět začínají ovládat nadnárodní 
korporace a význam tradic a duchovních hod-
not je potlačován honbou za ziskem. Doba je 
čím dál složitější. Jako společnost se možná 
někdy utápíme v materiálním nadbytku, pra-

cujeme někdy až příliš, a třeba nám unikají ně-
které věci, které by měly hrát v našich životech 
větší roli. Nezdravé politické ambice, touha po 
moci, touha po majetku, agrese, zloba, závist 
i nenávist, to je to, co nám otravuje vzduch. 
Chybí nám skutečné vzory hodné následová-
ní. Nebo myslíte, že je náhoda, že v jednom  
z posledních průzkumů je v Čechách nejpopu-
lárnějším politikem slovenská prezidentka Zu-
zana Čaputová? Ne, to není náhoda. Pokud si 
přečtete její projev z přelomu roku, zjistíte, že  
v tomto projevu je skutečné duchovní posel-
ství. Čiší z něj moudrost, smysl pro spravedl-
nost, touha po dobru.
A že dokázala slovenská prezidentka za tak 
krátkou dobu pozitivně oslovit tolik Čechů, 
je pro mě osobně velká naděje do budoucna. 
Když se tolik lidí dokáže s jejími názory ztotož-
nit, znamená to, že jako země a národ máme 
ještě naději.
Ano, vím, že kolem nás je stále řada těch, pro 
které peníze, moc a snaha ovládat druhé jsou 
na prvním místě jejich žebříčku hodnot. A že 
tito lidé často dávají svým chováním druhým 
najevo, že sami dodnes nepochopili skutečný 
význam pojmu demokracie. Nechť ale pro nás 
zůstanou tito lidé jen odstrašujícími příklady. 
Buďme my ostatní nadále ti slušní a řiďme se 
srdcem i rozumem současně a ve všem našem 
konání jednoduchým pravidlem Nečiň dru-
hým, co nechceš, aby druzí činili Tobě samé-
mu. A nezatracujme předem názory druhých, 
protože i opačný názor může mít svoji hodno-
tu a může nás někam posunout.
Přeji Vám všem co nejlépe prožitý šťastný rok 
2020 a pevné zdraví.

Vaše Michaela Pažoutová  
 ředitelka ZŠ Komenského 420
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Spojte body podle čísel od 1 do 42 a uvidíte, 
kdo se skrývá v závějích. Pak vezměte 
pastelky a obrázek vybarvěte.

ČTENÁŘI PÍŠÍ

PODĚKOvÁNÍ
Touto cestou bych chtěla poděkovat poctivé-
mu nálezci mé peněženky s doklady a mobil-
ním telefonem, které jsem ztratila 12. prosince 
2019 kolem 8 hodiny ranní v prostoru zastávky 
autobusu Pražská.
Kolem 16 hodiny se mi ozval neznámý pán,  
že mou peněženku našel a osobně mi ji přivezl. 
V peněžence nic nechybělo. 
Velice děkuji neznámému nálezci za předčas-
ného Ježíška.

Dagmar Königová

záBava

výtah pro zdravotní středisko
Každý, kdo v poslední době navštívil 
zdejší zdravotní středisko, byl jistě 
mile překvapen atmosférou způsobe-
nou renovací nejen ordinací, ale i ostat-
ních prostor střediska.
Jak jsem se dozvěděla, vzhledem k finanční 
náročnosti bude renovace postupně pokračo-
vat v intervalech podle nutnosti. Chápu, že při 
finančním zatížení bývalým vedením města 
megalomanským projektem Pavilonu, zápasí 
nová radnice s každou vydanou korunou, je-
likož i další městský majetek vyžaduje finanč-
ně náročné opravy, podívejme se například 
na mníšecký Dům pro seniory, a to nemluvím  
o chodnících na Pražské směrem do města atd. 
Přesto jsem si dovolila při setkání s paní sta-
rostkou 12. listopadu minulého roku upozor-
nit na skutečnost, že pro vozíčkáře a stejně 
tak osoby se sníženou mobilní schopností je 

absolutně nemožné se bez výtahu do 1. patra 
do zubních ordinací či do gynekologické ordi-
nace dostat. Byla jsem svědkem, když se starší 
dáma o dvou berlích snažila vyjít po schodech 
do 1. patra k zubaři. Podařilo se to jedině tak, 
že ji dva mladí muži do 1. patra doslova vynesli 
v náručí, jak se dostala dolů nevím.
O potřebě výtahu jsem mluvila již před časem 
s bývalým panem starostou, který přislíbil, že 
se bude tímto návrhem, kterému by podle 
jeho slov nemělo nic bránit v uskutečnění, za-
bývat. Řeč byla o venkovním výtahu. Bohužel 
nic se nestalo. 
Další možností by byl schodištní výtah, který 
by neměl být finančně tak nákladný. Paní sta-
rostka přislíbila, že zjistí podrobnosti ohledně 
tohoto návrhu a pokusí se vzhledem k finanč-
ním možnostem města učinit potřebné. Hezké 
by bylo, kdyby k uskutečnění tohoto projektu 
finančně vypomohli i zdejší podnikatelé, jak 
to bývá v jiných zemích zvykem, vždyť nikdo 

z nás nemládne a neví, kdy se dostane do situ-
ace, kdy bude právě tuto možnost potřebovat 
využít.

Eva Stieberová – obyvatelka Mníšku

Vážení spoluobčané,
na podzim 2017 podalo celkem 381 občanů 
Mníšku věcně shodnou připomínku k územ-
nímu plánu (ÚP) týkající se regulace těžké vý-
roby v průmyslových zónách na území města 
Mníšek pod Brdy. Jelikož jsem byl zmocněn 
hájit zájmy 381 občanů jakožto zástupce ve-
řejnosti v procesu pořizování ÚP, dovolím si 
Vás nyní informovat, že v nově schváleném 
územním plánu se podařily zapracovat po-
drobné podmínky ve smyslu naší společné 
věcně shodné připomínky. Oproti původ-
nímu návrhu územního plánu z roku 2017, 
který v průmyslových zónách na území města 
připouštěl do budoucna provozování těžké 
výroby bez podrobnějších omezení, v nyní 
zastupitelstvem schválené podobě územ-
ního plánu je v průmyslových zónách na  

území města (VS – plochy smíšené výrobní) 
jako hlavní využití uvedeno: “plochy výrob-
ních areálů lehké výroby či plochy skladů  
s odpovídající technickou a dopravní vybave-
ností“ s tím, že ve schváleném územním plá-
nu jsou dále definovány podrobné podmínky 
přípustného využití, podmíněného využití  
a nepřípustného využití, které by neodpo-
vídalo hlavnímu či přípustnému využití. Na 
základě nově schválených podmínek je do 
budoucna jasné a předvídatelné, jaké provo-
zy a za jakých podmínek mohou být rozšiřo-
vány, či nově zřizovány. To je zásadní zejmé-
na s ohledem na to, že v aktuálně platných 
právních předpisech v ČR došlo v posledních 
letech k výraznému omezení možností ve-
řejnosti zapojit se do povolovacích procesů 
či stavebních řízení. Územní plán je jedním  

z mála způsobů, jak zájem veřejnosti ochrá-
nit. Nově stanovené podmínky samozřejmě 
nemohou znamenat zásah do dosavadních 
provozů, ani nemají za cíl bezdůvodné ome-
zení poctivých podnikatelů, nicméně slouží 
zejména k tomu, aby činnosti provozů v prů-
myslové zóně měly co nejmenší dopady na 
život obyvatel Mníšku, ovzduší a životní pro-
středí na území města. Povolování jakýchkoliv 
provozů by tak mělo do budoucna probíhat 
především v úzké součinnosti s městem, aby 
mohly být zájmy obyvatel řádně ochráněny. 

Závěrem nezbývá než poděkovat všem 14 pří-
tomným zastupitelům, kteří pro nový návrh 
územního plánu hlasovali, a to bez ohledu na 
politickou příslušnost.

Michal Trkan – obyvatel Mníšku

Zpráva zástupce veřejnosti k územnímu plánu
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny
„Neštěstí....“ (dokončení v tajence)

Publius Vergilius Maro (70 – 19 př. n. l.) – nejslavnější římský 
básník doby císaře Augusta, která je označována za zlatý věk 

římské literatury.
Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději  

do 15. února 2020 na emailovou adresu zpravodaj@mnisek.cz, 
nebo doručte osobně (v pracovní dobu městské úřadu)  

do redakce zpravodaje.

vYLOSOvANÝ vÝHERCE ZÍSKÁ: 

Řešení křížovky z prosincového čísla Zpravodaje: Marcus Tullius Cicero: „je vlastností hlupáků vidět cizí chyby a na své vlastní zapomínat.“
Výhercem 2 poukazů do CineStar se stala anna milovanovičová.

ekologicky šetrný  
(k dlouhodobému využití)  
plastový kelímek  
se znaky Mníšku. 
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INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN

Mníšek pod Brdy   Pražská 16
mobil.: 732 825 975, 731 253 750

Provozní doba: PO – PÁ   7.30 – 12.00
                                                      13.00 – 17.00  
                                    SO              8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com
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Zdravím Vás Martine, můžete se čtenářům v krátkosti představit?
Dobrý den, je mi třicet let, mám ženu a dvouletou dceru. Hraji rád fotbal, zajímám se o osobní 
rozvoj a podnikám ve finančním poradenství.

Jak dlouho děláte poradenství?
Aktuálně jsem v oboru devátý rok.

Proč se zajímáte o Mníšek pod Brdy a okolí?
V Mníšku jsem vyrostl a žil do šestadvaceti let. Mám zde většinu příbuzných, přátele a také část 
klientů. I když bydlím v Praze, stále se, minimálně jednou do týdne do tohoto kraje rád vracím. 

Teď k vašim klientům. Máte vybranou skupinu klientů, se kterými chcete spolupracovat, nebo 
Vám může zavolat i člověk, který chce třeba zlevnit pojištění?
Prvotně se s klienty bavím o přidané hodnotě. Pokud chtějí „jen“ zlevnit pojištění, vždy jim 
vysvětluji možné následky této změny. Raději řeším veškeré jejich portfolio – pojištění, spoření, 
investice, úvěry, účty. Mám zkušenost, že většina společností má alespoň jednu výhodu, kterou 
další instituce na trhu nemají. Je důležité, abychom si s klientem „sedli“ i po lidské stránce, jinak 
spolupráce nemá takový efekt. Většina mých klientů má příjem nad 50.000-Kč. 
S takovým příjmem jim pak dokážu pomoci zejména v oblasti investic.

Můžete uvést příklady, ze kterých vyplývá, v čem jsou určité společnosti lepší než jiné?
Například ČSOB pojišťovna – technické riziko, ČPP – pojištění invalidity, AXA – pojištění pneu-
matik, Kooperativa – pojištění sportovců a řidičů, Metlife – sleva za zdravotní životní styl, Allianz 
– možnost slev za více produktů, ČSOB banka – dokládání příjmů, Modrá pyramida – při podpisu 
smlouvy o hypotečním úvěru nevyžaduje zástavu. Samostatným tématem jsou pak investice. 

Co tím myslíte?
Hodně klientů má peníze buď v bance, nebo ve stavební spořitelně. Přitom dnes už existuje řada 
produktů, které dokážou krátkodobě i dlouhodobě vydělat zajímavější peníze. Moji klienti inves-
tují do produktů, se kterými mám osobní zkušenost a které mají svoji konkrétní historii. 

V jakých oblastech financí můžete pomoci klientům?
Celkově se zabývám ekonomickým poradenstvím. Od hypotečních úvěrů přes pojištění 
nemovitostí, až po investice do celosvětových a tuzemských firem.

To je zajímavé. Můžete to trochu přiblížit?
Jde mi o celkovou finanční situaci klienta. Někdy to trvá, než mě klient „pustí“ 
do svého světa financí. Přece jenom jsou to důvěrné informace, a ne každý je ochoten 
je sdílet. Proto je potřeba myslet dlouhodobě a poté sklízet ovoce vzájemné spolupráce. 
To se jen těžko dosahuje v krátkodobém horizontu. Při dlouhodobé spolupráci se daří lépe 
dojít k vzájemně výhodným cílům. Například nyní právě hledám pro klienta byt na investici, 
nebo pomáhám získat dotaci na fotovoltaické systémy.

To zní, jako kdybyste dělal mnoho různorodých věcí. Jak to stíháte?
Mám okolo sebe tým lidí, kteří se ve své profesi vyznají, mám k nim důvěru, a proto mohu 
své klienty odkázat i na ně.

Vaše vize v poradenství?
Může to znít jako banální fráze, nicméně s klienty pracuji dlouhodobě. Chci být u toho, 
kdy jim například skončí po osmnácti letech investice pro děti a oni jim mohou 
vybrat částku, kterou jsme po těch osmnáct let spolu vytvářeli a chránili. 
Proto si buduji klientelu se vzájemnou důvěrou a dlouhodobými bonusy naší spolupráce.

Jaká je tedy s Vámi možná spolupráce?
Jednorázové, nebo privátní placené poradenství. Vše najdete na mých webových 
stránkách www.martinsilhavy.cz

Jednorázové a placené poradenství, jak to funguje?
Jednorázové poradenství – klient platí za určitou oblast (pojištění, úvěry, investice). 
Privátní placené poradenství – s klientem vytvářím finanční plán a poté se pravidelně 
scházíme a já prezentuji výsledky naší spolupráce. 

Znamená to tedy, že máte určitou kapacitu klientů?
Ano přesně tak. Dnes jsem za polovinou své kapacity klientů, se kterými bych rád 
do budoucna spolupracoval.

Nějakou radu na závěr?
Najděte si spolehlivého poradce a s ním se pravidelně setkávejte a dlouhodobě 
spolupracujte ve vzájemné shodě. Výsledky se dostaví!

Kde se můžeme dozvědět ještě více informací?
Nejvíce informací o mé práci samozřejmě můžete zjistit při osobní schůzce, anebo na mých 
stránkách www.martinsilhavy.cz
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VAŠE FINANCE VE VAŠICH RUKOU
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Kontaktní telefon 737 242 200HLEDÁTE PRÁCI, KTERÁ MÁ OPRAVDU SMYSL?
Do našeho kolektivu pobočky v Mníšku pod Brdy přijmeme:

Řidiče skupiny C ZahradníkyZávozníky

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

Odpady

svoz

likvidace

odpadkové koše

zanáška popelnic

kontejnery

chodníků a ulic

strojní čištění

ruční metení

odstraňování 
graffiti

zimní údržba

posypový materiál

ZeleňČištění

zahradnické práce

sekání trávy

údržba mobiliáře

ostatní komunální 
služby

Komw_inz_Mnisek_188x128_ZIMA_2020_tisk.indd   1 7.1.2020   14:38:07

FLOATING & MASÁŽE MNÍŠEK
MASÁŽE

-Relaxační masáž
-Klasická masáž
-Masáž lávovými kameny
-Masáž baňkami

FLOATING

Ponořte se do svých myšlenek, ulevte si od 
bolesti, zažijte jinou formu relaxace.
-uvolňuje svaly                  -působí proti akné
-urychluje léčbu úrazů   -odstraňuje stres

KONTAKT
www.�loatingmnisek.cz
+420 722 554 605
info@�loatingmnisek.cz
Nádražní 487, Mníšek pod Brdy, 252 10
Po - Ne  8.00 - 21.00 dle telefonické domluvy

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

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

"Měním bydlení
na domov"
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info@kola-sport.cz | tel.257 721 313 | Komenského 92, Řevnice

SLEVY KOL

A ELEKTROKOL!ZIMNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
(říjen až únor)

po-pá 8-18
so 8-12
www.kola-sport.cz

Kvalitní servis
perfektní předprodejní
příprava kol

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

PRODEjNA GALANTERIE A LÁTEK
Galanterie, metráž, spodní prádlo andrIe,  

ponožky VoXX a nově dámská ITalSKÁ mÓda.

otevírací doba:
Pondělí - pátek : 9.00-12.00 a 13.00-17.00, Sobota: 9.00-11.00

malé náměstí 95, mníšek pod Brdy

od úNORA budou SLEvY 20-25 %  
na dámské podprsenky zn. TIMO 

PRODEj SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,  

Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell typu  
Araukana a Dark Shell typu Maranska.  
Stáří 15-19 týdnů, cena 169-219 Kč/ks.

Prodej: Mníšek p. Brdy – aut. garáže u firmy M. Uher                                                                                                  
28. 2., 15. 4., 29. 5. a 29. 6. 2020 – 16:20 hod. 

3. 3. a 30. 6. 2020 – 10:00 hod.
Výkup králičích kožek, cena dle poptávky. 

Info: po-pá 9:00-16:00, tel.: 601 576 270, 728 605 840 
www.drubezcervenyhradek.cz
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l  Zastupování u soudů, 
úřadů

l  Vymáhání pohledávek
l  Smlouvy
l  Rozvody

l  Ověřování podpisů
l  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

l  Realitní služby

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

andĚl realITY.Com- informace jak správně prodat nemovitost.  
Poptáváme k prodeji byty, rd a pozemky v mníšku a okolí. Bohaté  

zkušenosti s prodejem nemovitostí v této lokalitě viz. náš web. Vyhotovíme 
Vám také odhad pro dědické řízení. Volejte p. nežádala 774 616 80

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

Krásné bydlení s výhledem! 
Nadstandardní 2+kk/terasa, 
Mníšecký Eden. 
Cena: 4.290.000,- 

Prodej rekreačního domu 
6+1 s pozemkem 2.126 m2, 
Mníšek pod Brdy. 
Cena: 4.300.000,-

Prodej srubové chaty na po-
zemku 1.841 m2, Mníšek pod 
Brdy - Rymaně.  
Cena: 5.460.000,-

Prodej pole 14.403 m² Mní-
šek pod Brdy, okres Praha-
západ
PRODÁNO

GENERAL REALITY a.s.
Ke Škole 1389, Mníšek pod Brdy

TELEFON: 739 039 163
Email: mnisek@general-reality.cz

PŘÍMÝ ODKUP DOMŮ, BYTŮ A POZEMKŮ
nejen na Mníšku a okolí

Hledáme nemovitosti na prodej nebo pronájem.
Naši klienti poptávají:

PRODÁNO

REZERVOVÁNO

 Pro dceru koupíme byt přímo  
v Mníšku nebo okolí. Platba hotově.

o Dlouhodobě poptávám stavební po-
zemek, podmínkou je hezké místo. Cena 
dle rozlohy a inženýrských sítí.

o Veterinář koupí dům se zahradou  
v Mníšku a okolí.

o Existuje ještě v Mníšku rodinný dům  
„s duší“ na prodej? Nechceme novostav-
bu, ale dům s charakterem, překážkou 
není ani špatný technický stav.

o Nutně sháníme byt na Starém sídlišti, 
ideálně s půdou či sklepem. Spěchá.

Mníšek Mníšek Mníšek Mníšek

Přijmeme zaměstnance na technické/údržbářské práce.  
Hlavní pracovní poměr, ŘP B, minimální znalost práce s PC, výhodou  
vyhláška 50. Přijmeme zaměstnance na úklidové práce na občasnou  

výpomoc. dPP/dPČ, výhodou ŘP B (vhodné i pro maminky na md,  
aktivní seniory). Více informací na telefonu. Pracoviště mníšek pod Brdy.  

IJK Gestion s.r.o., tel.: 736610375, 604633072

 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:
Velkoobchod potraviny, drogerie ve Velkotržnici lipence, 

Praha 5, přijme na pozice:

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

SKLADNÍK
l jednosměnný provoz pondělí-pátek

pracovník EXPEDICE
l vyřizování objednávek zákazníků

pracovník VÝKUPU OBALŮ
- možné na plný i zkrácený úvazek

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

Tel. 777 66 1111, 608 777 977 po 14. hodině
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MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

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

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33
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„CYKLISTŮM PRO RADOST ...“

EXIT D4 MNÍŠEK POD BRDY • Pražská 1594 • vedle Benziny

info@bikepuzzle.cz 
+420 776 176 173 

/bikepuzzle.cz 
www.bikepuzzle.cz  

Dopřejte  
vašemu kolu  

servisní péči nyní,  
nečekejte  

na jaro!


