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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
musím říct, že práce starostky je skutečně velmi rozmanitá. 
Nedávno jsem během několika mála hodin zažila dojednání 
nového školního autobusu, odbornou konzultaci na obnovu 
městských vodovodů, schůzku s Ředitelstvím silnic a dálnic  
k rekonstrukci dálnice D4, modernizaci IT prostředí měst-
ského úřadu a poradu s občany ohledně znečištěných stud-
ní. A patří k tomu i pravidelně informovat Vás občany, co se  
v našem městě děje. V posledních týdnech se ke mně doneslo 
několik nepravdivých poplašných zpráv, proto považuji za ro-
zumné je zde vyvrátit: 
1) Někteří členové bývalého vedení města se vyjádřili, že 
nové administrativní centrum s budovou městského úřadu 
prý bude stát 250 milionů Kč. Nebude. Budova úřadu byla  
architektem naceněna na 85-90 mil., společenský sál s parko-
vištěm na 25 mil., budova pro spolky a sdílené kanceláře na 
35 mil., případná věž na 5 mil. a okolí na 2 mil., celkem tedy 
152 –157 milionů Kč, což je částka srovnatelná s celkovým 
zkapacitněním školy v letech 2014-2019 (155 milionů Kč). Na-
víc jde stále jen o návrh, který se zcela jistě změní, mimo jiné  
i díky připomínkám, které jste zaslali vy, obyvatelé Mníšku. 
Celý komplex centra by tak byl podobně jako škola realizován 
po etapách a navíc pouze v případě, že by na něj město získa-
lo dotace. Bez dotací by se realizovala pouze budova nového 
úřadu, nebo by byla zrekonstruována stávající budova MěÚ. 
2) Úředníci městského úřadu údajně hromadně odcházejí  
a úřad nemá dost kompetentních lidí k zajištění svého fun-
gování. Není to pravda. Někteří úředníci (respektive úřednice) 
odešli nebo odcházejí, ale na jejich místo již nastoupili nebo 
nastoupí úředníci noví. Jedinou výjimkou jsou pozice na sta-
vebním úřadě, které se dlouhodobě nedaří obsadit téměř 
na žádném stavebním úřadě ve Středočeském kraji, protože 
kvalifikovaných lidí je nedostatek a práce je administrativně 
velmi náročná. 
3) Nový kamerový systém údajně není dostatečně kvalitní, 
aby mohl monitorovat město. Opět zavádějící fáma. Podle od-
borníků máme systém, který je nejlepší na trhu v poměru kva-
lita/cena. Já osobně jsem se pak přesvědčila například o tom, 
že ze vzdálenosti více než 100 metrů lze ze záznamu kamer 
rozeznat obličeje nebo přečíst státní poznávací značky aut. 
Přeji nám všem, abychom si vždy byli schopni zachovat od-
stup a zdravý rozum, kdykoli se nám někdo bude snažit pod-
strčit podobně „zaručené“ zprávy. A pokud snad budete mít 
někdy pochybnosti o tom, jak se věci opravdu mají, na úřadě 
jste vždy vítáni a ráda Vám osobně na Vaše dotazy odpovím.

S přáním pohody a osobního nadhledu
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Libor Kálmán

 z radnice

Snímek z otočné kamery pro přiblížení

V rámci výběrového řízení získala zakázku za 
necelých 678 000 Kč firma MapleTech s.r.o., 
která má v oblasti projektování, instalací, mo-
dernizací i správy kamerových systémů boha-
té zkušenosti. Přípravou tohoto projektu byl 
pověřen radní JUDr. Miroslav Vilimovský, 
pro kterého není oblast řízení projektů z oblas-
ti audio-video techniky novinkou.

S jakými osobními zkušenostmi jste do 
pořízení nového kamerového systému 
šel?
Ve společnosti Visual Connection jsme reali-
zovali řadu projektů spočívajících v dodávce 
specializované techniky pro televizní studia, 
rozhlas, přenosové vozy, přenosech utkání  
z fotbalových a hokejových stadionů a další 
speciální projekty. V té době se jednalo o prů-
kopnická řešení, ke kterým bylo nutné přistou-
pit kreativně.  

Mníšek už kamerový systém používal, 
navázali jste na něj?

Mníšek má nový kamerový systém

V rámci posilování 
bezpečnosti obyvatel  
i majetku pořídilo město 

mníšek pod Brdy nový kamerový 
systém, který byl úspěšně spuštěn 
koncem února 2020. Po městě bylo 
rozmístěno osm kamerových bodů  
s deseti kamerami, přičemž se zatím 
jedná o první etapu, na kterou  
v nejbližší budoucnosti navážou další 
realizace bezpečnostních prvků.

Když jsem byl v minulém roce pověřen ra-
dou města řízením projektu, jako první krok 
bylo zjištění stávajícího stavu. Celý systém byl 
kompletně vypnutý již delší dobu. V provozu-
schopném stavu (jakžtakž) byla jedna kamera. 
Bohužel jsem měl osobní zkušenost, že systém 
nefungoval ani před cca 5 lety. Tehdy ukradli 
dceři auto, a když jsme chtěli, aby byl zkontro-
lován záznam, tak nám bylo řečeno, že záloho-
vání nefunguje a v noci stejně není nic vidět. 
Na vlastní oči jsme si to ověřili na monitoru. 
Nebylo tedy na co navázat. Město připravova-
lo kamerový systém od roku 2007, vynaložilo 
na něj přes půl milionu korun a přesto byl vý-
sledek mizivý.

Na radnici jsem obdržel připravenou projek-
tovou dokumentaci na pořízení nového ka-
merového systému. Projekt byl za stávajících 
podmínek absolutně nerealizovatelný, pře-
dimenzovaný, v navrhovaném rozsahu ne-
využitelný a v řadě položek nadhodnocený. 
Celková částka byla 7,8 milionu, což však při 
bližším zkoumání nebyla cena konečná, když 
u 6 kamerových bodů nebylo datové připoje-
ní součástí projektu. Reálná hodnota tohoto 
projektu je tedy cca 9 milionů korun. Proto byl 
navržen projekt vycházející především z reál-
ných možností (zejména finančních) města. 
Limitujícím ukazatelem byla položka rozpočtu 
ve výši 700 tis. V pracovní skupině jsme deba-
tovali několik variant řešení, včetně možnosti 
využití cloudového prostoru. Nakonec byla 
zvolena varianta specializovaného rekordéru  
s možností připojení 64 kamer.

na která místa byly kamerové body 
instalovány? 
Nebudu uvádět konkrétní místa, jedná se  
o problematiku bezpečnostního charakteru 
a není důvod sdělovat porušitelům zákona, 
kde jsou stávající kamery umístěny a zejména, 
kde budou umístěny v následující etapě. Při 
výběru míst jsme samozřejmě vycházeli z lo-
gických potřeb města, kdy jsme se snažili po-
krýt jednak komunikace a jednak nejkritičtější 
místa na kterých dochází k páchání kriminální 
činnosti. V další etapě budeme v tomto pokra-

čovat a věřím, že v roce 2020 dokážeme mini-
málně zdvojnásobit počet kamer.

Jak zvolená technologie funguje? 
Jedná se o uzavřený LAN systém, který se zbí-
há v centrálním zařízení umístěném na služeb-
ně městské policie. Strážníci mají k dispozici 
monitor, na kterém mohou sledovat aktuální 
dění a mohou s jednotlivými obrazy pracovat. 
Rovněž jsou k dispozici 2 tablety, ze kterých se 
můžou strážníci připojit na systém, i pokud ne-
budou na služebně. Podstatou je samozřejmě 
zejména archivace, která je nejméně 14 dní. 
Velký důraz je kladen na ochranu dat a celkové 
zabezpečení systému, k čemu je vypracovaná 
směrnice a její dodržování bude přísně kont-
rolováno. Přenos dat probíhá na síti optických 
kabelů, díky patří za příkladnou součinnost 
provozovateli místní sítě. 

Odpovídá vysoutěžená cena kvalitě, 
kterou od kamerového systému 
očekáváme?
Dnešní technologie jsou neuvěřitelné,  
samozřejmě vzhledem rozpočtu se nejedná  
o „mercedesy“ mezi kamerami, nicméně zábě-
ry, které jsem měl možnost vidět, jsou výbor-
né kvality a splňují požadované parametry. 
Pořízené obrázky, které jsou přílohou tohoto 
článku, mluví samy za sebe. V Mníšku bydlí 
řada lidí, kteří jsou od fochu, a od nikoho z nich 
jsem nezaznamenal kritiku. V následující eta-
pě bude možné dle vhodnosti a financí zvolit 
případně i jiné druhy kamer. Podstatné je, že 
Mníšek má konečně funkční kamerový systém.

Původní snímek z otočné kamery
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z radnice z radnice

•  Schválila zadání veřejné za-
kázky „Mníšek pod Brdy – ge-
nerel vodovodu a kanalizace“, 
společnosti VODOHOSPODÁŘ-
SKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.,  
o cenové nabídce 2 224 101 Kč  
s DPH a pověřila starostku měs-
ta podpisem smlouvy.

•  Souhlasila, aby se město Mní-
šek pod Brdy stalo členem 
spolku Turistická oblast Brdy  
a Podbrdsko, z.s. a postoupila věc 
k projednání do zastupitelstva.

•  Vzala na vědomí informa-
ci o vkladu pozemků č. parc. 
1965/27 a č. parc. 1965/28  
v majetku Kovohutě holding DT, 
a s. dle znaleckého posudku do 
společného podniku Mníšecká 
servisní, s.r.o.

•  Revokovala usnesení č. 21-
28/2019 z 22. 7. 2019 následov-
ně: Souhlasila s těžbou dřeva 
na pozemku č. parc. 1701/2 
ve vlastnictví města Mníšek 
pod Brdy. Kácení provede SDH 
Stříbrná Lhota, připraví Městu 
dřevo na oheň na Čarodějnice 
a zbytek si ponechá jako kom-
penzaci za práci.

•  Souhlasila s tím, aby Základ-
ní škola, Mníšek pod Brdy, Ko-
menského 420 přijala účelový 
finanční dar od společnosti 
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.  
v rámci charitativního projektu 
OBĚDY PRO DĚTI pro 50 žáků 
ve školním roce 2019/2020 a to 
v období od 2. 9. 2019 do 30. 6. 
2020 v celkové výši 277 901 Kč, 
který bude poskytnut ve dvou 
etapách: po podpisu 1. daro-
vací smlouvy pro období do  
31. 12. 2019 ve výši 103 565 Kč 
a následně 2. darovací smlou-
vy pro období od 2. 1. 2020 do  
30. 6. 2020 ve výši 174 336 Kč. 
Souhlasila s uzavřením Darova-
cích smluv na finanční dar mezi 

rada města č. 32 – 34/2019

KRÁTCE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
Základní školou, Mníšek pod 
Brdy, Komenského 420 a spo-
lečností WOMEN FOR WOMEN, 
o.p.s.

•  Souhlasila s tím, aby Základ-
ní škola, Mníšek pod Brdy, Ko-
menského 886 přijala účelový 
finanční dar od společnosti 
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.  
v rámci charitativního projektu 
OBĚDY PRO DĚTI pro 11 žáků 
ve školním roce 2019/2020 a to 
v období od 2. 9. 2019 do 30. 6. 
2020 v celkové výši 63 794 Kč, 
který bude poskytnut ve dvou 
etapách: po podpisu 1. daro-
vací smlouvy pro období do 
31. 12. 2019 ve výši 25 384 Kč 
a následně 2. darovací smlou-
vy pro období od 2. 1. 2020 do  
30. 6. 2020 ve výši 38 410 Kč. 
Souhlasila s uzavřením Darova-
cích smluv na finanční dar mezi 
Základní školou, Mníšek pod 
Brdy, Komenského 886 a spo-
lečností WOMEN FOR WOMEN, 
o.p.s.

•  Nesouhlasila se záměrem pro-
nájmu pozemků za účelem ze-
mědělské činnosti Zemědělské 
společnosti Dobříš. Pověřila 
OSMI dořešením pachtovného 
za uplynulé období za pozemky, 
které byly využívány bez smlouvy.

•  Nesouhlasila, aby pozemky 
parc. č. 2890/1 o výměře 2,361 
m2 a 2890/3 o výměře 225 m2  
v k. ú. Mníšek pod Brdy, které 
jsou v majetku KSÚS Středočes-
kého kraje, byly prodány firmě 
Casa D´Angolo s.r.o. se sídlem 
Naardenská 665/1, 162 00 Praha 
6 – Liboc.

•  Souhlasila s výběrem dodavate-
le PD – Retence srážkových vod 
ZŠ Mníšek pod Brdy společností 
Voda z Mraku – Ing. Jakubem 
Benýškem a zpracovatelem žá-
dosti o dotace na tuto akci Ing. 
Davidem Plíštilem, Ph.D.

•  Souhlasila s demolicí stávající-
ho objektu na pozemku č. parc. 
2392, k. ú. Mníšek pod Brdy  
a s následnou stavbou nového 
rekreačního objektu na pozem-
ku č. parc. 2392 a 2393, k. ú. Mní-
šek pod Brdy.

•  Souhlasila se stavbou rodinné-
ho domu, vč. oplocení a kanali-
zační a vodovodní přípojky pro 
budoucí rodinný dům a s připo-
jením pozemku č. parc. 206/13, 
k. ú. Rymaně na kanalizační  
a vodovodní řad za podmínky 
uzavření Smlouvy ve smyslu 
§ 86 zákona č. 183/200+6 Sb. 
stavební zákon v platném zně-
ní. Pověřila starostku podpisem 
této Smlouvy mezi Městem 
Mníšek pod Brdy a panem J. V.

•  Souhlasila se zněním a uza-
vřením Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě stavby 
„CG5C_S_PHJIH:PBCHO+2BTS_
OK“, 11010-052628- vedení 
elektronických komunikací  
v pozemku č. parc. 2902/67,  
k. ú. Mníšek pod Brdy. Pověřila 
starostku podpisem této smlou-
vy mezi městem Mníšek pod 
Brdy a Českou telekomunikační 
infrastrukturou a.s.

•  Schválila 1. SčV, a.s. jako do-
davatele stavebních prací akce 
„Výměna vodovodního řadu vč. 
výměny 2 ks podzemních hyd-
rantů a přepojení 16 ks přípojek 
v ul. Čisovická z důvodu předlo-
žené nabídky s nejnižší nabíd-
kovou cenou. Pověřila starostku 
podpisem objednávky Smlouvy 
o dílo.

•  Souhlasila se zadáním projek-
tové dokumentace stavby veřej-
ného osvětlení v ul. Na Šibenci. 
Pověřila OSMI vystavením ob-
jednávky pro firmu ElmozCzech 
s.r.o. s finančním plněním v r. 
2020.

•  Souhlasila s PD pro stavební 
povolení na akci „OC Mníšek 

pod Brdy“ s přilehlými komu-
nikacemi a inženýrskými sítěmi  
v k. ú. Mníšek pod Brdy za pod-
mínek stanovených dotčenými 
orgány. Souhlasila se stavbou 
vrtané studny na pozemku  
č. parc. 1316/8, k. ú. Mníšek pod 
Brdy pro zásobování pitnou vo-
dou pro „OC Mníšek pod Brdy“. 
Souhlasila s připojením areálo-
vé komunikace s parkovištěm 
u objektu SO 01 na komunika-
ci na č. parc. 1314/3 a 1314/5,  
k. ú. Mníšek pod Brdy, která je 
ve vlastnictví města Mníšek pod 
Brdy. Souhlasila s umístěním in-
ženýrským sítí do komunikace  
a chodníku: Přípojka plynu, chod-
ník a komunikace na pozemky  
č. parc. 1315/1, 1315/2, 1315/9 
k. ú. Mníšek pod Brdy, které jsou 
ve vlastnictví města Mníšek pod 
Brdy. Souhlasila s umístěním 
části komunikace, části par-
koviště a části veřejné zeleně  
u objektu SO 01 na pozemky  
č. parc. 1314/3, 1314/5, 1316/9, 
k. ú. Mníšek pod Brdy, které jsou 
ve vlastnictví Města Mníšek pod 
Brdy. Doporučila doplnit zeleň 
na pozemku 1316/8, k. ú. Mníšek 
pod Brdy o výsadbu minimálně 
10 ks stromů.

•  Nesouhlasila s rozdělením 
hranic honiteb dle 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 Změ-
na hranice honiteb Mníšek Lov  
a Dobřichovice – Štítek a požadu-
je, aby území města Mníšek pod 
Brdy spadalo do jediné honitby.

•  Postoupila zastupitelstvu  
k rozhodnutí návrh, aby členo-
vé Finančního výboru mohli  
z důvodu kontroly hospodaření 
s majetkem a finančními pro-
středky města nahlížet do účet-
nictví města v IS VERA.

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

Magdaléna  
davis

Před několika týdny jsem se stala spolupřed-
sedkyní Strany zelených a vedle role starostky 
budu mít v příštích dvou letech spoluzodpo-
vědnost i za politickou stranu. Velmi si vážím 
důvěry svých stranických kolegů i zájmu mé-
dií, pro mě osobně se ale zásadně změnilo jen 
málo. V uplynulém období jsem byla 1. místo-
předsedkyní strany a řadu statutárních úkonů 
tedy vykonávám již od ledna 2018. Teď jsem 
sice o jeden stupeň povýšila, zároveň se ale  
o tento nejvyšší post dělíme se spolupředse-

Jak se může doplňovat komunální politika s politikou celostátní
dou Michalem Bergem, takže jsme na povin-
nosti dva, což je u neplacené funkce velkou 
výhodou. Největší změnou je tak pro mě spíše 
moje vnitřní nastavení, s novým předsednic-
tvem Zelených (celkem 7 lidí) je totiž velká 
radost pracovat. 
Zpátky k Mníšku. Svoji roli starostky a spo-
lupředsedkyně politické strany vnímám jako 
vzájemně kompatibilní, kontakty na celostátní 
úrovni se už několikrát osvědčily jako výhod-
né pro naše město, ať už se jednalo o dotace, 
konzultace s odborníky nebo bližší informace 
k novým zákonům dotýkajících se měst a obcí, 
na jejichž důsledky se tak můžeme lépe při-
pravit. Neméně důležitá je pro mě i propaga-
ce Mníšku, protože si upřímně přeji, aby naše 
město do budoucna přitáhlo nové pilotní pro-
jekty a investice, např. co se týče moderních 

technologií, školství nebo přírodě blízkých 
opatření. Zároveň je vhodné zmínit, že kom-
binace funkcí není na české politické scéně 
nijak ojedinělá, za zmínku stojí několik pří-
kladů, z nich většinu znám osobně, například 
Radim Sršeň (STAN), který je starostou Dolní 
Studénky a zároveň místopředsedou STAN  
a krajským zastupitelem, Martin Kupka (ODS), 
který je starostou Líbeznice a zároveň krajský 
zastupitelem a poslancem, Vít Rakušan (STAN), 
který byl donedávna starostou Kolína a záro-
veň poslancem a předsedou strany, Jan Burian 
(ODS), který je starostou Sedlčan a zároveň se-
nátorem, nebo Michal Šmarda (ČSSD), který je 
starostou Nového Města na Moravě a zároveň 
místopředsedou ČSSD a krajský zastupitelem. 
I tito kolegové jsou pro mě zárukou, že úspěš-
né propojování politických rolí je možné.
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Starostka Mníšku pod Brdy Magdaléna Davis zve veřejnost na jednání Zastupitelstva, 
které se uskuteční 

Pozvánka na  
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

v pondělí 16. března 2020, od 18 hodin 
ve velkém sálu Pavilonu

V prosinci 2019 byla 
uvedena do provozu nová 
podoba webových stránek 

Mníšku pod Brdy. Nyní probíhá 
jejich dolaďování a optimalizace. 
Jejich zhotovením a údržbou 
byla pověřena Smíchovská 
střední průmyslová škola, kde je 
ředitelem místostarosta Radko 
Sáblík, kterého jsme se zeptali na 
souvislosti spojené se vznikem 
nového webu.

Proč byla zvolena právě spolupráce se 
Smíchovskou střední průmyslovou školou?
Měli jsme několik možností, jak nové webové 
stránky vytvořit. Nejdříve jsme jednali s bý-
valým provozovatelem, ten však odmítl jejich 
významné úpravy, neboť je vytváří pro větší 
počet obcí a nemá zájem měnit jejich základní 
podobu. To se týká obsahu i zavedení nových 
aplikací v budoucnosti. Další možností bylo 
oslovit jinou firmu, tam by ale mohl později 
nastat podobný problém, město by bylo závis-
lé na zhotoviteli. 

Jakou roli v tom sehrála jejich pořizovací 
cena?
Samozřejmě šlo také o cenu, která byla násob-
ně nižší, než by byla u zavedených firem. V tuto 
chvíli má k webu všechna práva obec a může 
si je později upravovat podle svých požadav-
ků. Jsou postaveny tak, aby jejich správu mohl 
převzít v budoucnu kdokoli, a aby se v nich 
snadno orientovali případní další administrá-
toři. Vždy je něco za něco, pevně však věřím, že 
nakonec budou spokojeni občané i úředníci, 
kteří se stránkami pracují v rámci svých pozic 
na městském úřadě.

někteří občané vznesli námitku, že se 
stránky měly napřed doladit do konečné 
podoby a až poté spustit. nikoli provádět 
jejich úpravu za provozu. 
S tím musím zásadně nesouhlasit a vysvětlím 
proč. Byla provedena analýza, během které 
byli vyzpovídáni úředníci městského úřadu, 

Jak vzniká nová podoba stránek města Mníšek pod Brdy?

byla uspořádána anketa mezi občany. Bohužel 
již tehdy byly poskytnuté informace nepřesné 
a nebyly také uvedeny všechny požadavky na 
jednotlivé funkce stránek. Po spuštění neve-
řejného provozu nového webu byli požádáni 
pracovníci městského úřadu, aby si stránky vy-
zkoušeli a uvedli své požadavky a připomínky. 
Ozvalo se jich však jen pět ze třiceti. Teprve až 
když jsme stránky zprovoznili naostro, spustila 
se i lavina nejrůznějších požadavků a připomí-
nek, které nezazněly ani během vytváření ana-
lýzy ani během zkušebního provozu. 

Jak budou práce na dolaďování webu 
probíhat v nejbližší době?
Pevně věřím, že se v brzké době podaří zajis-
tit všechny funkce, a pak přijde ke slovu opti-
malizace stránek z pohledu jejich vstřícnosti 
směrem k uživateli. Aby se v nich občan dobře 
orientoval a byly pro něj uživatelsky přívětivé. 
Velkou komplikací byl přístup bývalého pro-
vozovatele, který odmítl jakoukoli součinnost 
a tak veškeré staré informace, soubory apod. 
musely být na nové stránky aplikovány ruč-
ně. Znamenalo to obrovské množství hodin. 
Pro představu veřejnosti, jednalo se asi o čtr-
náct set padesát souborů. To pochopitelně 
významně ztěžovalo situaci tvůrcům nového 
webu, odvádělo je od jejich odborné práce.

Další dotaz směřuje na hlavního autora nových 
webových stránek Jana Vrkotu, který v květnu 
2019 maturoval na Smíchovské střední průmy-
slové škole, mimochodem s vyznamenáním,  
a který se školou dále spolupracuje, když vede 
praktická cvičení v oblasti Internetu věcí. Sou-
časně i studuje na Vysoké škole ekonomické. 

Jak jsou nové stránky naprogramovány  
a jak vidíte jejich další rozvoj? 
Pro realizaci stránek Mníšku pod Brdy jsme 
zvolili volně dostupný redakční systém  
WordPress, který je zcela bezplatný. Největší 
výhodou tohoto systému je jeho dostupnost 
a široká komunita, která se stará o jeho bez-
pečnost a pravidelně vydává aktualizace, které 
udržují systém zabezpečení. Celé stránky má 
město oproti starému webu ve svém vlastnic-
tví a není tedy omezeno o možnost přidávání 
nových funkcí, například informačního panelu 
pro chytrá města atd. Již před realizací jsme se 
s vedením města domluvili na následné sprá-
vě webu, pokud by si město později vybralo 
jiného správce, nebude to příliš náročný úkol 
vzhledem k tomu, že tento systém umí spravo-
vat stovky programátorů a firem. 

Jak vidíte jejich další vývoj?
Aktuálně pracujeme na dokončení webu. Na 
základě desítek připomínek od občanů se ho 
snažíme doplnit o chybějící obsah a zároveň 
co nejvíce usnadnit návštěvníkům prohlížení, 
tak aby byly stránky co nejvíce uživatelsky pří-
větivé. Podobné projekty jako je tento zamezí 
zbytečně předraženým zakázkám na správu 
webu, které dosahují leckdy nesmyslných čás-
tek. Věřím, že až web bude dokončen na sto 
procent, budou občané spokojeni a usnadní 
se jim život, například pokud budou potře-
bovat vyřídit záležitosti spojené s městským 
úřadem.

Michal Kalista  
ze Smíchovské střední průmyslové školy
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V ětšina obyvatel mníšku 
pod Brdy již využívá 
intenzivně vymoženosti 

informačních technologií, které se 
stávají nedílnou součástí jejich života. 
Usnadňují jim komunikaci, získávání 
informací, ale i kontakt s blízkými, 
kteří jsou doslova na druhém konci 
světa. Přesto však zůstává skupina 
obyvatel, která si v mnoha případech 
neví rady či tápe, a přitom by i do 
jejich života mohlo vhodné využití 
těchto moderních vymožeností vnést 
nové světlo. 

Z toho důvodu vznikl program s názvem Hodi-
nový ajťák, do kterého jsou zapojeni studenti 
Smíchovské střední průmyslové školy, jejímž 
ředitelem je mníšecký místostarosta Radko 
Sáblík. „Naši studenti již několik let pomáhají 
seniorům v různých programech, včetně Ho-
dinového ajťáka, kterého provozuje Moudrá 
sovička,“ uvádí Radko Sáblík a dodává „Dostá-
vám pak zprostředkovaně děkovné dopisy od 
jejich klientů. Daný student dorazí za seniorem 
přímo domů, a většinou mu pomůže s mno-
hem více požadavky. Zároveň dochází k vzá-
jemnému poznávání, student těží z životních 
zkušeností seniora, ten má naopak možnost 
si popovídat s příslušníkem nastupující gene-

race, který mu mezitím poskytne technickou 
podporu.“
Vedení města se rozhodlo podpořit tuto čin-
nost ve svém rozpočtu na rok 2020. Student 
obdrží za hodinu své práce odměnu v hodnotě 
200 Kč, z níž 150 Kč uhradí město a 50 Kč zapla-
tí senior. „Tento systém není naším výmyslem. 
Navrhl jsem převzít způsob úhrady práce, jak 
již funguje v tomto programu v jiných regio-
nech. Senior hradí jen menší část nákladů a zá-
roveň tím potvrzuje, že v tomto rozsahu byla 
práce skutečně vykonána,“ vysvětluje Radko 
Sáblík.
Služba bude spuštěna od druhé poloviny 
března 2020 a bude ji koordinovat kulturní 
referentka městského úřadu Jana Dušková, 
která se tak stane prostředníkem a garantem 
serióznosti jak pro seniory, tak pro studenty. 
To je velmi důležité z toho důvodu, aby se ně-
kdo nepokusil zneužít důvěry jedné ze stran. 
Pochopitelně, až se senior blíže seznámí se 
studenty poskytující tuto službu, může jim již 
zavolat přímo a domluvit si s nimi další návště-
vu bez prostředníka. 
„Pro naše seniory lze udělat mnohé. Kromě 
Hodinového ajťáka jsem třeba na pobočce 
České spořitelny učil zájemce, jak používat in-

ternetové bankovnictví. A díky našim návště-
vám začalo být mnoho seniorů v každoden-
ním kontaktu se svými dětmi či vnoučaty, kdy 
s nimi mohou hovořit přes nastavenou kame-
ru, prohlížet si jejich fotografie, videa. Anebo 
nacházet rozptýlení a zajímavé informace na 
internetu,“ říká student Smíchovské střední 
průmyslové školy a občan Mníšku pod Brdy 
Jakub Ráž.
Celý projekt si samozřejmě bude muset po-
stupně získat důvěru i mezi dříve narozenými 
občany. A nakonec nemusí zůstat jen u nich.
„Pokud se tato služba osvědčí, můžeme v bu-
doucnu uvažovat o jejím rozšíření. Třeba pro 
matky s malými dětmi, které díky pomoci mla-
dých ajťáků mohou například získat doved-
nosti a podmínky pro práci z domova,“ upo-
zorňuje starostka Mníšku pod Brdy Magdalena 
Davis. 

Trápí vás problémy v okolí vašeho bydliště?
Můžete přispět radou nebo zkušeností ke 
zlepšení života v Mníšku?
Rádi byste se svých zastupitelů na něco 
zeptali?
Máte možnost s nimi neformálně pohovo-
řit během pravidelně konaných SETKÁNÍ SE  
ZASTUPITELI, která budou letos celkem 5x. 
Pokaždé na jiném místě, v jiné lokalitě Mníšku. 
„Model setkávání zastupitelů s občany se  
v minulém roce osvědčil, a proto jsme roz-
hodli, že v něm budeme pokračovat i v roce 
2020,“ uvádí starostka Magdaléna Davis a do-
dává: „Zvolené konkrétní místo neznamená,  

že diskuze budou zacílené pouze na tu určitou  
lokalitu, vítání na nich jsou samozřejmě i oby-
vatelé z jiných částí Mníšku.“

kal

KDY A KDE S NIMI MŮŽETE NEFORMÁLNĚ MLUVIT:
ČÁST MĚSTA MÍSTO DATUM ČAS
Stříbrná Lhota restaurace na návsi 2. dubna 2020 17:30 - 18:30

rymaně restaurace u Kašných 21. května 2020 17:30 - 18:30
Staré sídliště esmarin 18. června 2020 17:30 - 18:30

Centrum restaurace Sokolovna 1. října 2020 17:30 - 18:30
nové sídliště Pavilon 25. listopadu 2020 17:30 - 18:30

Daňové přiznání 
zkonzultujete i na 
mníšeckém úřadě
Ve čtvrtek 19. března 2020 budou  
od 13 do 18 hodin v zasedací místnos-
ti (1. patro) Městského úřadu Mníšek pod 
Brdy pracovníci Finančního úřadu pro 
Středočeský kraj vybírat daňová přiznání  
k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 
a poskytovat k nim konzultace. 
Informace nezbytné pro správné splně-
ní daňových povinností k daním z příjmu 
jsou zveřejněny na www.financnisprava.
cz a budou aktuálně doplňovány v No-
vinkách. Interaktivní formuláře daňových 
přiznání k DPFO a DPPO budou k dispozici 
na stránkách Finanční správy v záložce Da-
ňové tiskopisy. V budově městského úřadu 
budou tiskopisy k vyzvednutí nejdříve po 
4. březnu a to v přízemí před podatelnou.

Věra Landová  
tajemnice MěÚ Mníšek pod Brd

První letošní setkání se bude konat ve Stříbrné Lhotě.

Neformální Setkání se zastupiteli pokračují i letos

Město poskytne seniorům služby Hodinového ajťáka

HODINOVÝ AJŤÁK  
služba pro dříve narozené

Jste senior (65+), nebo držitel průkazu ZTP, či ZTP/P  
a chcete využít služeb Hodinového ajťáka?

Kontaktujte Lukáše říhu na: tel.: 318 541 910
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Poděkování našim hasičům
Děkujeme všem hasičům z Jednotky sboru dobrovolných hasičů  
Mníšek pod Brdy a výjezdového stanoviště JSDH ve Stříbrné Lhotě  
za nasazení a obětavost v době vichřice Sabine, která u nás řádila od 
neděle 9. 2. do úterý 11. 2.
Celkem 14 hasičů drželo nepřetržitou pohotovost od neděle 23:30 do 
úterního rána. Během této doby měli 9 výjezdů s 11 událostmi. Řešili 
především odstraňování padlých stromů před komunikace i poničené 
střechy.
Celostátní popularitě se těší video z Rymaně se záchranou veverky  
s hlavou zaseklou v ptačí budce, která se v ní chtěla pravděpodobně 
ukrýt před vichřicí. Budku, která byla na ovocném stromě ve výšce čtyř 
metrů, bylo nejdříve zapotřebí sundat pomocí nastavovacího žebříku  
a následně osvobodit při použití ručního nářadí. Zrzka vyvázla jen s leh-
ce poškozenou srstí v oblasti krku.

 

 

úterý 10. března 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.  

Další termíny v roce 2020: 
 

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. 

Město likviduje nelegální výlep
V poslední době evidujeme zvýšené množství nele-
gálně umístěných plakátů či letáků na výlepových  
plochách města. Takový „černý“ výlep je následně pra-
covníky městského úřadu stržen.
Plakátovací plochy jsou zpoplatněné a stanovené ceny pokrývají ná-
klady města na legální výlep. Po celém Mníšku (vč. Rymaně a Stříbrné 
Lhoty) máme k dispozici 12 ploch, které jsou pravidelně aktualizovány. 
Jsou umístěny na veřejně přístupných a frekventovaných místech jako 
jsou autobusová zastávka na náměstí, pěší zóna vedle prodejny Albert, 
křižovatka ulic naproti Esmarinu apod., takže kolem nich projdou den-
ně stovky lidí.

Došlo také ke změně termínu výlepu plakátů, který je nově probíhá  
každou středu.

Pořádáte-li akci nebo chcete-li propagovat vaši provozovnu či výrobky, 
kontaktuje v této záležitosti paní Janu Duškovou na emailu jana.dus-
kova@mnisek.cz  a výlep vašich plakátů bude zajištěn nejbližší středu. 
Uzavírka příjmu plakátů na daný týden je ve středu do 11 hodin.

Jana dušková – kulturní referentka

PLAKÁTOVACÍ PLOCHY – CENÍK
FORMÁT PLAKÁTU DOBA ZVEŘEJNĚNÍ CENA ZA 1 KS

a3 týden 30 Kč
a4 týden 15 Kč
a5 týden 10 Kč
a3 měsíc 90 Kč
a4 měsíc 40 kč
a5 měsíc 30 Kč

Ještě měsíc můžete zaplatit  
za svoz komunálního odpadu 
Do 31. března 2020 máte povinnost uhradit poplatek 
za svoz komunálního odpadu. 
Od tohoto roku platí změna v platbě za svoz odpadu, kdy je počet pří-
spěvků omezen v závislosti na objemu nádoby a frekvenci vyvážení.
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.
Pro poplatky za psy platí: „Obecně závazná vyhláška města Mníšek pod 
Brdy č. 2/2019 o místním poplatku ze psů“

Pro poplatky za svoz 
komunálního odpadu 
platí: „Zásady pro po-
skytování finančního 
příspěvku města Mníšek 
pod Brdy na úhradu po-
platku za komunální od-
pad č.1/2020“
Poplatek ze psů je splat-
ný do 30. dubna 2020.
V případě jakýchkoli 
dotazů se obraťte na 
paní Pokorovou na 
tel.: 318 541 929, nebo 
paní Dalešickou na tel.: 
737 287 444.

 lik

Odstraňování stromu ze silnice z Mníšku na Kytín.
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Dana Dalešická 
 Společně pro Mníšek

Z hlediska zřizovatele je navržené řešení vyu-
žívání Pavilonu v kombinaci Město a škola ne-
šťastným. Z důvodu navýšení dotace je téměř 
celý Pavilon v gesci školy, jen kavárna a mateř-
ské centrum jsou pod správou Města. Sice je 
pozitivní, že je Pavilon skutečně často využíván, 
ale již po půl roce užívání je patrná značná de-
vastace (protržená textilie mezi dřevěným ob-
kladem na akustických obkladech, oloupané 
obklady na pultu s ozvučovací technikou, věč-
ně vyvrácená dvířka u skříněk, odražená černá 
barva na obkladech). Něco má na svědomí ar-
chitekt, něco dodavatel, něco uživatelé. Stále 
reklamujeme.
Věděli jsme, že bude chvíli trvat, než se vychy-
tají první „mouchy“, některé situace, se kterými 
se ale potýkáme, jsou opravdu kuriozity. Napří-
klad když jsme chtěli prostory budoucí kavárny 
dočasně otevřít pro veřejnost, aby si čekající 
rodiče mohli dát alespoň kávu z automatu, ne-
byl k dispozici odpovídající klíč. Údajně bylo vy-
robeno 5 stejných klíčů, ale zjistili jsme, že jen 
jedním lze odemknout určité dveře. 
Nějakou dobu také trvalo, než se přihlásili zá-
jemci na místo uklízečky a našla zodpovědná 
osoba, která bude dveře pravidelně odemykat  
a zamykat. To se nakonec ve spolupráci se ško-
lou podařilo vyřešit.
Snažíme se také dořešit nevyhovující akustiku. 
Tento nedostatek se naplno projevil při koncer-
tu Krylovek, kdy se hudebníkům odrážely zvuky 
za zády a špatně se navzájem slyšeli. Stávající 
akustika vyhovuje pouze mluvenému slovu.
Co ale určitě nemůžeme změnit, je fakt, že sál 
je příliš malý na uspořádání nějaké větší a kva-
litnější akce tak, aby nebyla ztrátová. Pokud 
bychom chtěli zaplatit renomované umělce, 
tak kapacita sálu 120 diváků nepokryje náklady 
na představení a Město by pak muselo velkou 
částku doplácet. 
Umístění Pavilonu se značně negativně odrazi-
lo v předem nedořešeném dopravním zatížení, 
a to zejména v ranní špičce. 

Magdaléna Davis 
 Společně pro Mníšek

Budova rozhodně plní svůj účel pro potřeby 
rozšíření kapacity školy. Zejména kmenové tří-
dy a družiny v horních dvou patrech splnily oče-
kávání a od dětí, rodičů i učitelek slyším, že se  
v prostorách cítí dobře. V pravé části přízemí je již 
velmi dobře zavedeno Mateřské Centrum Oáza, 
malý sál se po prvotních nejasnostech podařilo 
adaptovat pro potřeby tanečního oboru mníšec-
ké pobočky řevnické ZUŠ a účelové učebny i klu-
bovna si pomalu nacházejí své uživatele. 

Jako problematické vidím využití velkého sálu, 
který bohužel není dostatečně velký na to, aby 

V březnovém čísle Zpravodaje se mů-
žete znovu začíst do Ankety zastupi-
telů, která se do radničního periodika 
vrací po delší pauze.
Tentokrát položila redakce našim zastupitelům 
následující otázku:

 JaK BYSte zHOdnOtiL/zHOdnOtiLa 
FunGOVÁnÍ PaViLOnu PůL rOKu PO 
JeHO dOKOnČenÍ, POPŘ. cO BYSte 
naVrHOVaL/naVrHOVaLa zMĚnit?

ho bylo skutečně možné využít coby plnohod-
notný kulturní sál, jak to slibovalo předchozí 
vedení města. 
Poslední prostor, tedy budoucí kavárna, je za-
tím využitý nejméně. To je samozřejmě na jed-
nu stranu škoda, na druhou je ale důležité, aby 
bylo její využití dobře připravené pro dlouho-
dobé fungování. Budoucí provoz se totiž bude 
muset obejít bez prodeje jakéhokoli alkoholu, 
což je pro soukromé provozovatele finančně 
méně atraktivní varianta. Proto se nakonec 
město rozhodlo ve spolupráci s dalšími subjek-
ty připravit takový projekt na kavárnu, ve kte-
rém budou moct pracovat i lidé se zdravotním 
postižením a na který může město částečně 
čerpat dotace. Otevření se plánuje od září 2020. 
Je to zejména proto, že lidé s postižením potře-
bují v novém prostředí najet na dlouhodobý 
režim, který by momentálně nebylo možné 
zajistit z důvodu blízkosti letních prázdnin. Do 
té doby bude prostor provizorně vybaven jako 
čekárna pro rodiče.
A co do budoucna změnit? V prvé řadě bude 
nutné za dalších 6 měsíců vyhodnotit, jaké 
vlastně Pavilon generuje náklady na provoz. 
Osobně jsem velmi nespokojená s tím, že pro-
jekt nebyl v době svého zadání (2015) koncipo-
ván v souladu s vývojem evropské legislativy 
na energeticky úsporné budovy (platí od roku 
2018). Mohli jsme tedy mít pasivní budovu s te-
pelným čerpadlem a minimálními provozními 
náklady, jako to mají např. ve škole v Psárech, 
která byla zkolaudována o pár dní dříve než 
Pavilon. Místo toho máme architektonicky za-
jímavou, ale funkčně zcela konvenční budovu 
s tepelnými úniky, k tomu napojenou na starou 
plynovou kotelnu. V budoucnosti bude tedy 
velmi pravděpodobně nutné investovat další 
finanční prostředky, aby se dlouhodobé pro-
vozní náklady budovy snížily.

Petr Digrin, Milan Kotouč, Vlastimil 
Kožíšek, Markéta Nováková
 STAN

Podle našeho názoru je na hodnocení provo-
zu nového školního pavilonu příliš brzo. Škol-
ní část funguje teprve pět měsíců. Přízemí, 
takzvané komunitní centrum, reálné o měsíc 
méně. V některých částech nejsou odstraněny 

všechny závady a provoz se bude ještě nějaký 
ten měsíc ladit.
To je normální, nikdy se předem nedají podchy-
tit všechny eventuality. Teprve delší praxe uká-
že, kde to „klaplo“ a kde bude potřeba udělat 
změny.
I přesto je dnes jasné, že pavilon naplnil to, co 
se po něm chtělo primárně. Aby základní ško-
le poskytl nové prostory pro výuku, prostory 
šaten i prostory pro kabinety a družinu. To plní 
na jedničku. Základní škola se může opět „na-
dechnout“. Nadšené jsou děti. Těm se nové třídy  
a družina líbí hodně. U rodičů už převažu-
jí osobní preference vkusu. Někomu se holý  
a technický vzhled líbí moc, někomu vůbec.
Přízemí zatím pracuje tak napůl. Část, kde jsou 
zájmové kroužky, ta „jede“. Využívá se na 100%. 
Dokonce i pro činnosti, které v této části původ-
ně být neměly, jako například ZUŠ. To je důvod, 
proč je zde tak nabito. Radost trochu kalí fakt, 
že město organizaci pronájmů v městském ko-
munitním centru předalo škole. Škole tím bez-
důvodně přidalo práci, kterou dělat nemá.
Druhá část se sálem a budoucí kavárnou, ta je 
trochu zakletá. Sál je zatím využit málo a ka-
várna nefunguje vůbec. To je pochopitelně 
velká chyba. Kavárna je pro provoz připravena 
a schválena hygienou tak, aby případný nájem-
ce musel investovat pouze do svého vybavení 
a do menších stavebních úprav. Její otevřením 
se však neustále odkládá. Měla být v provozu 
na podzim, pak v lednu. Teď to vypadá na příští 
školní rok. 
Pokud se původní záměr města, otevřít zde 
pouze malou kavárnu s omezenou otevírací do-
bou, jak se slibovalo lidem ze sídliště, nezměnil, 
tak by to měla být otázka maximálně dvou mě-
síců. Na to jsou prostory připravené. Pokud zde 
ale má být něco jiného, třeba restaurace, nebo 
výrobna a prodejna, například školních svačin, 
tak to bez velké a nové investice nepůjde. Mož-
ná to nepůjde vůbec. S něčím takovým se vů-
bec nepočítalo. Šlo to změnit ještě v průběhu 
stavby. Po dokončení se to mění hodně těžko. 
Chybí prostor, požadavky hygieny jsou v tomto 
případě přísnější a musí se bourat. 
Doufáme ale, že už brzy bude jasno, co se  
v prostoru pro kavárnu skutečně chystá a že se 
to otevře co nejdříve. Dříve, než rodiče při čeká-
ní na děti vystojí v betonu důlek.
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Stanislav Jirota 
 Společně pro Mníšek

Bohužel nemám osobní zkušenost ani infor-
mace z mého blízkého okolí, proto nemohu na 
tuto otázku dát objektivní odpověď. Domnívám 
se, že otázka fungování Pavilonu by měla být 
především určena rodičům dětí, které využívají 
toto zařízení. O hospodaření a ekonomickém 
provozu Pavilonu bude zveřejněn článek v ně-
kterém z příštích čísel Zpravodaje.

Šárka Klímová Slavíková
 TOP 09 a nezávislí

Z pozice rodiče prvňáčka si na novou třídu ne-
mohu stěžovat. Z pozice radní se domnívám, že 
by město a spolky uvítaly ještě více prostoru pro 
kroužky a další aktivity. Vzhledem k tomu, že 
se snažíme zprovoznit v Pavilonu kavárnu, tak 
mne nejvíce mrzí, že při projektování budovy se 
zapomnělo na to, že v těchto prostorách je po-
třeba vzduchotechnika. Mrzí mne to o to více, 
že se od začátku vědělo, v jakém místě budovy 
má kavárna být, ale už nikdo například nemyslel 
na to, že je nutné tyto prostory odvětrávat.

Hana Kotoučová
 Sdružení nestraníků

Na využití prostor v Pavilonu jsem se mimo to, 
co se dá sledovat na sociálních sítích zeptala pří-
mo paní ředitelky. Škola je v zásadě spokojena  
s chodem Pavilonu a to jak v úrovni školního, tak 
mimoškolního využití, tedy ve smyslu využití hor-
ních pater pro školu a přízemní části Pavilon nejen 
pro školu, ale i pro zájmové či komerční účely. Sa-
mozřejmě, že to pro školu ale přináší i práci navíc. 
Původní záměr pronajmout lobby Pavilonu se ov-
šem změnil, nyní tato část není využívaná.  O pro-
voz kavárny usilují společně uskupení Revenia, 
Náruč a Magdaléna o.p.s., prostor však nevyhovu-
je hygienickým normám a ani hendikepovaným. 
Důležité je, aby se prostory začaly brzo využívat a 
to bez ohledu na to, jak se původní záměr liší od 
záměru současné radnice.

Luboš Kožíšek 
 Společně pro Mníšek

Mám rád moderní budovy, takže z tohoto hle-
diska se mi Pavilon docela líbí. Ačkoliv musím 
přiznat, že se sousední  školní budovou, která 
byla dokončena v roce 1956 a která je velmi 
dobrým učebnicových příkladem architektury 
50. let, příliš nekoresponduje. Na druhou stra-
nu si ale říkám, že o tento efekt architektovi šlo 
především. Celkové řešení Pavilonu je sice zají-
mavé, ale dodnes si lámu hlavu nad tím, proč 
se v nevelké budově objevil tak zbytečný archi-
tektonický prvek, jako je dosti velkorysá pasáž. 
Vždyť by o to mohl být větší sál, mohla tam být 
třeba i šatna nebo další klubovna. Některé spol-
ky raději zůstaly v MKS, do Pavilonu se ale stej-
ně nemohou vejít. 
Multifunkční sál v Pavilonu jsem navštívil  
u příležitosti různých akcí, které byly opravdu 
vydařené. Byl jsem ale nemile překvapen stís-
něnými podmínkami na jevišti při zasedání 
zastupitelstva města, myslím, že je to i pro vy-
stupující dost omezující. Obávám se, že byť jen 
částečné dořešení některých chyb při zadání 
projektu přinese městu další výdaje. Nejvíc mě 
však mrzí, že v našem městečku stále nemáme 
kulturní sál s dostatečnou kapacitou. Možná, že 
se může v budoucnu otevřít jednání s předsta-
viteli místního Sokola ohledně kulturního vyu-

žití sálu v sokolovně, ale vůči tomu jsem spíše 
skeptický. Znamenalo by to totiž nutnost najít 
další finanční prostředky, které momentálně  
v rozpočtu města nejsou, na to, co mělo být 
Pavilonem jednou pro vždy vyřešeno. Myslím, 
že Pavilon je skvělá věc, ale zároveň i tak trochu 
promarněná šance a to je škoda.

Daniela Páterová 
 Mníšek – město pro rodinu

Z dokončení Pavilonu jsem nadšená, což vás asi 
nepřekvapí.  Jsem přesvědčená nejen o tom, 
že je budova architektonický skvost, ale pře-
devším věřím, že školní a spolková část splňuje 
svůj účel. Zachránila děti, jejich rodiče i učitele 
od zoufalých náhradních řešení nedostatečné 
kapacity školy. Já se však musím přiznat, že 
jsem po tolika letech dohadů a napadání celé-
ho projektu s obavami očekávala, co řeknou ti, 
kdo budou tyto prostory využívat. A ti sdílí mé 
nadšení! Potkávám se s nimi v Pavilonu a oprav-
du ráda slyším děti, jak si pochvalují světlé třídy, 
široké chodby a jak je tento prostor baví. Úplně 
nejvíc mě hřeje u srdce, když vidím spokojené 
učitele, kteří oceňují pohodlné kabinety a  pří-
jemné prostředí, kde se jim dobře pracuje. Sa-
mozřejmě jsem slyšela i kritiku, a to především 
od rodičů. To mi přijde přirozené, každý rodič 
chce to naprosto nejlepší pro své dítě. To, čeho 
jsem si sama všimla je, že děti, které chodí na 
hodiny tance ZUŠ, nemají v některých časových 
intervalech dost prostoru pro pohodlné převlé-
kání. Myslím si, že je to především tím, že v tom-
to prostoru původně ZUŠ být neměla, částečně 
rozvrhem, množstvím a také věkem dětí, které 
potřebují pomoc rodičů. 
Co cítím jako velký prostor pro zlepšení, je vy-
užití sálu Pavilonu. Myslím, že jeho potenciál 
zůstává nevyužitý a existují akce, které by se  
v sále konat měly a konají se jinde, nebo se 
nekonají vůbec. Motivace je většinou finanční, 
malé spolky nebo neziskové organizace si vy-
soký nájem nemohou dovolit nebo chtějí výtě-
žek ze vstupného věnovat na dobročinné účely  
a ne jej vynaložit za pronájem. Cena za proná-
jem by měla být alespoň odstupňovaná. 
Mně i mnoha dalším uživatelům nové budovy 
vadí, že v Pavilonu stále nefunguje kavárna. 
Nesouhlasím s tím, že by prostor neumožňoval 
předem vybranému nájemci zahájit provoz bez 
složité a nákladné rekonstrukce. Vítám, že má 
město záměr pronajmout prostory přednostně 
neziskové organizaci, která by zde zaměstná-
vala znevýhodněné občany. Toho si vážím. Ale 
těžko splnitelné podmínky tohoto vybraného 
zájemce by neměly otevření kavárny zabloko-
vat. Jistě je možné najít nějaký kompromis, aby 
kavárnu ve stávajících podmínkách organizace 
provozovala. Pokud to možné není, přiklonila 
bych se k výběrovému řízení, které by umožnilo 
vybrat zájemce jiného, kterému by dané pod-
mínky vyhovovaly. 
Těším se, až se budou moci rodiče čekající na 
své děti ohřát u kávy, místo postávání v průcho-
du. Nebo až se budeme moci po koncertním či 
divadelním představení v kavárně s mníšecký-
mi sousedy zastavit na kus řeči.

Martina Pochmanová
  Společně pro Mníšek

Jsem moc ráda, že se otevřením Pavilonu vytvo-
řily pro malé děti nové prostory, které jsou oddě-
leny od starších dětí. Bohužel již dnes je z jedné 
družinové učebny vytvořena kmenová učeb-
na. Předpokládám tedy, že se může stát, že se  
i z ostatní družinové třídy přemění na učebny.

Sál v Pavilonu jsem navštívila s dětmi u příleži-
tosti vánoční pohádky. Krásné představení. Ale 
bohužel pro takové množství dětí v Mníšku to 
jsou malé prostory. Děti si neměly kam sed-
nout. A také není zde žádná šatna, kam bychom 
si mohli odložit kabáty. Aspoň, že bylo dobře 
slyšet, protože vidět zezadu moc dobře není.

Radko Sáblík 
 ODS

Půl roku je poměrně krátká doba, než aby bylo 
možné se opravdu kvalifikovaně vyjádřit k fun-
gování Pavilonu. Mnohé si postupně sedá, na-
opak se objevují další problémy, které je nutné 
řešit. Klíčová je přitom komunikace mezi zřizo-
vatelem a školou, která určitě doposud nebyla 
optimální. Vzhledem k tomu, že jsem byl Radou 
města pověřen, abych si do své kompetence 
přibral základní školu, pokusím se v tom být 
maximálně nápomocný. Zatím jsem se přede-
vším věnoval oblasti inovací a digitalizace, nyní 
jsem připravený se intenzivně věnovat i celkové 
oblasti školství v Mníšku pod Brdy, ne jen obec-
né vizí vzdělávání.   
V rámci tohoto předsevzetí jsem ve středu  
19. února strávil celý den v základní škole, sešel 
se s jejím vedením, asistentkami a vychovatel-
kami, žákovským parlamentem i učiteli. Do-
mluvili jsme se na pravidelných měsíčních se-
tkáních s vedením školy, kde budeme řešit vizi 
rozvoje školy společně, škola a město. Také jsme 
se domluvili, jak bych mohl pomoci jako ředitel 
Smíchovské SPŠ, prestižní IT školy, kam chodí 
i někteří bývalí žáci zdejší ZŠ. Rýsuje se hned 
několik různých oblastí spolupráce, worksho-
py, kroužky, podpora výuky IT. A součástí toho 
všeho bude pochopitelně i dobré fungování 
Pavilonu. Když zde již je, měl by být intenzivně 
využíván jak školou, tak veřejností. 
Pavilon je novinka a tu musí přijmout i veřej-
nost, naučit se do něj chodit na různé společen-
ské akce, využívat ho pro spolkovou činnost. 
Také se musí zjistit, jak finančně náročný je jeho 
provoz, což se však ukáže nejdříve po roce jeho 
provozu. S tím budou souviset nájmy a jistě  
i diskuse o jejich výši. 
Obecně bych chtěl, aby se základní škola stala 
komunitním centrem, které bude sloužit ne-
jen dětem školou povinným, ale též veřejnosti. 
Bude místem k setkávání, k celoživotnímu vzdě-
lávání, ke společenským akcím. V tom musí hrát 
Pavilon důležitou roli. Nejde ho však ale chápat 
odtrženě od školy. 
Je třeba si také uvědomit, že život školy nekon-
čí s poslední hodinou výuky. Pokračuje dalšími 
aktivitami, a to nejen na hřišti či v tělocvičnách. 
Jsou zde různé spolky, které hledají prostory 
pro svou činnost. Některým přitom může dobře 
posloužit i klasická třída. Proč ji tedy po domlu-
vě s vedením školy v odpoledních či večerních 
hodinách nevyužít? Jde o komplexní řešení, sta-
novení podmínek, oslovení veřejnosti. Věřím, že 
toto vše bude i součástí společné vize fungo-
vání ZŠ, kterou vytvoříme v součinnosti vedení 
školy a města. V tom chci být nápomocný jak 
svou aktivitou, tak svými zkušenostmi. 

Marie Šretrová 
 Nezávislí městečka pod Skalkou

Nedodala příspěvek v požadovaném termínu.

Miroslav Vilimovský 
 Otevřená radnice

Nedodal příspěvek v požadovaném termínu.
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V období od 15. března do 30. dubna 2020 bude 
uzavřena komunikace z Mníšku pod Brdy do Řevnic 
v obou směrech. Důvodem úplné uzavírky je sanace 
záchytného systému na sil. II/116 Řevnice.
Objízdná trasa pro automobilovou dopravu do 7,5 tuny bude vedena 
v obou směrech z Mníšku přes Řitku, Všenory, Dobřichovice, Lety až do 
Řevnic.

Rymaňskou kapli zdobí nová soška
V sobotní podvečer 15. února 2020 se u rymaňské 
kapličky setkalo několik místních lidí i zájemců ze 
sousedních obcí, aby společně přivítali novou sošku 
Panny Marie Svatohorské, která se na zdejší oltář 
vrací po třech měsících.

Nejedná se ovšem o sošku původní věnovanou 
manželi Hrubými, a která byla na podzim minu-
lého roku odcizena a zřejmě již nenávratně ztra-
cena, ale o nové umělecké ztvárnění patronky 
rymaňské kaple.
Dřevěnou sošku Panny Marie Svatohorské da-
roval pan Vladimír Skalla z Čisovic, který se  
v dohledné době stane obyvatelem Rymaně.  
O motivech svého daru říká: „Sošku jsem se roz-
hodl koupit, protože jsem křesťan katolického 
vyznání a zmizela z kaple, která je proti domu, 
který jsme se zrovna v době, když jsme se  
o ukradení sošky se ženou Hankou dozvěděli, 
rozhodovali koupit. Nakonec jsme právě díky 
Panně Marii, její sošce a různým snům, vnuk-
nutím a tajuplným souvislostem dům koupili  
a soška teď stojí vysvěcena v kapli v Rymani  
– a kaple sama je nově vysvěcena také. Doufám, 
že Rymani přinese pokoj a ochranu před zlem.“
Kapli i sošku slavnostně vysvětil farář mníšecké 
farnosti Jan Dlouhý.
Finance, které se podařilo shromáždit během 
loňské Štědrodenní sbírky, budou, podle slov 
jejího organizátora Luboše Kožíška, použity na 
pořízení betlému a obnovení nápisu na kříži 
před kaplí.

lik

Silnice z Mníšku do Řevnic bude přes měsíc neprůjezdná
Objízdná trasa pro nákladní automobilovou dopravu bude vedena  
v obou směrech z Mníšku přes Dobříš, Hostomice až do Řevnic.

Na tuto úplnou uzavírku bude navazovat částečná uzavírka komunika-
ce z Mníšku do Řevnic v období od 1. května do 30. října 2020. V tomto 
období bude úsek silnice o celkové délce 2,4 km zúžen a provoz bude 
povolen pouze automobilové dopravě do 7,5 tuny a maximální délky 
vozu 6 metrů.

Dva březnové týdny nepojedou přes Mníšek vlaky
Od pondělí 2. března do neděle 15. března 2020 
nebudou přes Mníšek pod Brdy jezdit vlaky.  
Důvodem je výluka na trati 210  
z Vraného nad Vltavou do Dobříše.
Po dobu výluky budou všechny vlaky v úseku Dobříš – Vrané nad  
Vltavou nahrazeny autobusy náhradní dopravy podle výlukového 
 jízdního řádu.
Přestup mezi vlaky a autobusy náhradní dopravy je zajištěn ve stanici 
Praha-Zbraslav.
Za úsekem s výlukou se u vlaků očekává navýšení zpoždění asi  
o 5 až 10 minut.
Umístění zastávek náhradní dopravy:

•  Mníšek pod Brdy – před staniční budovou

•  Rymaně – na autobusové zastávce „Mníšek p. B., žel. zast. Rymaně“ 
v ulici kolmé ke kolejím

Výlukové jízdní řády najdete na: www.cd.cz 
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Velikonoční veselice 
Šermířská vystoupení

Divadélko pro děti 
 O pejskovi a kočičce 

 Sněhurka 

Velikonoční prohlídky
Zábavné prohlídky pro děti a dospělé.

Prohlídky prvorepublikových 
interiérů

Pohádkové sklepení 
Během prohlídky navštívíte pohádkové 

bytosti v zámeckém sklepení.

Pašijové hry, čtení z Bible, výtvarné tvoření,
vyhlídka z věže, řemeslný jarmark

www.zamek-mnisek.cz

Sobota 11. 4. na zámku od 10:00

Suchej únor na Magdalléně
„Bože, dej mi klid přijmout to, co 
změnit nemohu. Odvahu změnit to, 
co změnit mohu. A moudrost oboje 
od sebe rozeznat…“ (A. Miller)

Poslední zimní měsíc únor je u nás v Magdalé-
ně „suchej“, stejně jako všechny další měsíce v 
roce. Únor je ale přesto specifický – „suchej“ je 
totiž kromě mníšecké Magdalény i na mnoha 
jiných místech. V celém Česku probíhá kam-
paň Suchej únor, která testuje vztah Čechů k 
alkoholu. I zaměstnanci Magdalény se k této 
akci s pokorou připojili. 
Právě alkohol je jednou z nejrozšířenějších ná-
vykových látek u nás. Podle Světové zdravot-
nické organizace vypijí Češi čtrnáct litrů čisté-
ho alkoholu na hlavu ročně. Jsme tedy na třetí 
příčce za Litvou a Moldavskem. 
Odborníci z Magdalény během celého února 
vysvětlovali v médiích, co alkohol způsobuje a 
jak případnou závislost rozpoznat. „Pití nejsou 
jen dva extrémní póly, jako je abstinence a 
závislost. Ta se rozvíjí postupně: na začátku je 
mírná konzumace, poté rozlišujeme rizikové a 
škodlivé pití a až poslední stadium je závislost 
na alkoholu. V Česku je milion lidí, kteří užívají 
alkohol škodlivým způsobem, a to je ohrom-
né číslo,“ řekl ředitel Magdalény, o.p.s. Ondřej 
Sklenář pro deník Právo. 
Magdaléna, o.p.s. provozuje mimo jiné i adik-
tologické ambulance, kterými projde každý 
rok zhruba 500 klientů. Většina z nich potře-
buje pomoci nebo poradit právě s problémem 
jménem alkohol. 

V Česku je milion lidí, 
kteří užívají alkohol 
škodlivým způsobem,  
a to je ohromné číslo.

A jak se vlastně pozná závislost na alkoholu? 
„Každý si může položit čtyři otázky, které my 
sami pokládáme těm, kdo k nám přijdou. První 
zní: Cítil jste sám někdy potřebu své pití snížit 
nebo přestat? Druhá otázka je, jestli vaše pití 
kritizují lidé ve vašem okolí. Za třetí: Měl jste 
někdy pocit viny? To je silný průvodní signál. 
A čtvrtá otázka je, jestli má člověk potřebu 
pít po ránu. To jsou čtyři kraťoučké otázky,  
a pokud je tři a více odpovědí kladných, pak 
se s vysokou mírou pravděpodobnosti jedná  
o závislost. I jednu kladnou odpověď už je tře-
ba zkoumat a ptát se dál,“ popisuje Sklenář. 

Nabízí se otázka, má-li má smysl jeden měsíc 
v roce abstinovat. Na svých dvou únorových 
přednáškách v Praze na ni odpovídal zástupce 
vedoucího magdalénské terapeutické komu-
nity, František Jirový. „Pokud se měsíc nenapi-
jete alkoholu, zregenerují se vaše játra, zlepší 
se trávení, sníží hmotnost i krevní tlak, pokud 
byl vyšší. Zlepší se duševní výkonnost, spánek 
a začnou vznikat nové mozkové buňky.“
Ať už jste v únoru zkusili být bez skleničky 
alkoholu, či nikoliv, ať už se vám povedlo se 
celý měsíc nenapít, nebo ne, můžete se spolu  
s námi těšit na nadcházející jarní dny a třeba se 
k nám i přidat při akcích, které pro naše mní-
šecké sousedy chystáme. 
Pokud byste se k nám chtěli přidat nebo se  
o naší činnosti dozvědět víc, právě teď přijí-
máme nové dobrovolníky, ideálně z Mníšku  
p. Brdy a okolí. V případě zájmu, kontaktujte 
Petru Čermákovou: cermakova@magdalena-
-ops.cz, 605 014 907.

Petra Martínková za Magdaléna, o.p.s.
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Jak jste se dostala do Mníšku?
Byla to naprostá náhoda. Když jsem odcházela 
od bývalého partnera z jižních Čech, tak jsem 
se už nechtěla vracet kvůli dětem do Prahy, 
ale hledala jsem pro ně zdravé a klidné životní 
prostředí. Prohlížela jsem nabídky na interne-
tu a jako první se mi zobrazil volný prostorný 
byt za dobro cenu ve Skalecké ulici. S prohlíd-
ku města i bytu jsme byli všichni tři spokojeni,  
a tak je Mníšek už tři roky naším domovem. Ur-
čitou roli v tom hledání sehrálo i to, že můj táta 
pochází z Dobříše.

Čím Vás Mníšek oslovil?
Zamilovala jsem se do něj už tehdy, když jsme 
přijeli na prohlídku bytu. Je tu krásná příroda, 
s dětmi chodíme skoro každý víkend na pro-
cházky na Skalku. Vždycky se při nich musíme 
zastavit u Zámeckého rybníka a pozorujeme 
kačenky. K přírodě i zvířatům mám blízko od 
dětství. Vyrůstala jsem na farmě v Průhonicích, 
kde pracovali strýc s tetou. To mě také ovliv-
ňovalo při výběru mého budoucího povolání, 
kdy jsem toužila být veterinářkou. Rodičům 
se ale nelíbilo, abych dojížděla na školu až 
do Brna, chtěli mě mít více na očích. Nakonec 
jsem se rozhodla pro studium chemie v Praze.

Vaší životní vášní je kulečník, kdy jste s ním 
začala?
K poolu mě přivedli kamarádi z party, když mi 
bylo asi 14 let, a já ho chodila hrát zpočátku 
především kvůli nim. Scházeli jsme, tehdy ješ-
tě u nealka, na Jižním Městě v klubu Galaxy, 
kde bylo pár stolů. Hrozně mě ta hra chytla  
a už mě nepustila. Zajímavé ale je, že ze všech 
kamarádů, se kterými jsem začínala tehdy hrát, 
jsem u poolu vydržela jediná. Všichni, kdo mě 
viděli hrát tak říkali, že mám talent, a tak jsem 
byla v roce 1998 vyslaná na svůj první velký 
turnaj s mezinárodní účastí, kde jsem se umís-
tila na nečekaném druhém místě. Získané stří-
bro bylo pro mě tenkrát velkou motivací, která 
mě u poolu udržela a já se mu začala věnovat 
na závodní úrovni. 

Kam směřovala Vaše další kariéra v poolu?
Zlomem pro mě byla dovolená na Kanárských 
ostrovech, kde jsem se, kde jinde než v herně, 
seznámila s jedním Slovákem, který už hrál 
pool na špičkové úrovni a ve svém zemi patřil 
k top 8. Začali jsme spolu chodit, trénovat a on 
mě přivedl na profi úroveň. Bylo to i časově ná-
ročné, trénovali jsme třeba i 4 až 5 hodin den-
ně. V roce 2001 jsem se dostala na svoje první 
mistrovství Evropy do Brna. V silné konkurenci 

Eva Mašková: Mníšku ještě chybí kulečníkový oddíl

J Její životní vášní se stal 
pool, ve kterém se stala 
mistryní České republiky 

a reprezentovala nás v evropě  
i americe. nechce vzpomínat jen 
na své úspěchy, ale jejím snem je 
prosadit tento sport mezi dětmi 
a mládeží v mníšku, ve kterém 
bydlí již třetím rokem.

asi 60 hráček se mi podařilo vyhrát jen jedi-
ný zápas a v konečném pořadí jsem skončila 
někde za polovinou. Následovalo pak několik 
třetích míst z mistrovství ČR a třikrát jsem se 
dostala i na mistrovství Evropy, ale tam jsem 
končila bez medaile. 

a dostavily se nějaké další úspěchy?
V roce 2005 jsem přešla od poolu ke sno-
okeru a tam hned přišly moje první úspěchy. 
Stala jsem se vůbec první hráčkou snookeru 
v ČR, a tak jsem musela trénovat s muži, což 
pro mě byla obrovská škola. O tři roky později 
jsem už vyhrála otevřenou rakouskou ženskou 
ligu, což byl první historický úspěch pro český 
ženský snooker. Na následujícím mistrovství 
Evropy v polském Lublinu v tomto sportu, kte-
rý je převážně doménou Angličanek, jsem se 
dostala mezi nejlepší šestnáctku, ve které jsem 
se pak několik let pohybovala.

Kam jste se při turnajích podívala nejdále?
V roce 2009 mě potkalo pár důležitých zvra-
tů. Z osobních důvodů jsem se vrátila k poolu  
a o rok později vyhrála mistrovství ČR ve smí-
šených dvojicích. V téže době jsem už nastou-
pila k Hasičskému záchrannému sboru ČR 
jako vyšetřovatelka příčin požáru. Moje nové 
pracovní zařazení mě přivedlo až do USA, kam 
jsem byla nominována na každoroční Světové 
policejní a hasičské hry v roce 2011 (The World 
Police and Fire Games), jakousi hasičskou  
a policejní olympiádu. V New Yorku jsem re-
prezentovala Českou republiku v poolu a ve 
společné kategorii žen a mužů jsem skončila 
na krásném druhém místě.

Je rozdíl mezi ženským a mužským poolem?
Mezi muži a ženami je velký rozdíl, co se týká 
hraní. Nejmarkantněji je to samozřejmě patr-
né ve členské základně, protože pool je pře-
devším mužský sport. Další rozdíl je ve způso-
bu myšlení a dohrávání her, které mi u mužů 
přijde daleko přímočařejší. I když na světě už 
najdete několik žen, které se ve výkonnosti vy-
rovnají mužským hráčům. Ten poměr bych ale 
odhadovala na 1:1000 v neprospěch nás žen.

Jak vypadala Vaše další kariéra po uSa?
U hasičů jsem byla populární, ve volném čase 

jsem u nich působila také jako lektorka plážo-
vého volejbalu. O kariéru u sboru mě ale při-
pravil pracovní úraz v roce 2012, při kterém 
jsem si rozdrtila chrupavku v kotníku, a rok  
a půl jsem nemohla chodit. Sedm let po úraze 
jsem pak nemohla vůbec sportovat. Musela 
jsem taky u hasičů skončit. Tehdy jsem dala 
přednost rodině a narodila se mi Zuzanka  
a začali jsme žít v jižních Čechách v Horní  
Plané.

nezapomněla jste v Horní Plané na pool?
Naopak. Během své mateřské dovolené jsem 
začala trénovat děti v tamní dětském domově. 
Bylo to fajn období, s dětmi jsem trávila spous-
tu času a bylo vidět, že je to baví. Začínala jsem 
s pěti dětmi, ale pak začal být o tréninky velký 
zájem, takže za ty dva roky jich k nám do oddí-
lu chodilo až 20. Jezdila jsem s nimi po turna-
jích mezi školami i dětskými domovy v rámci 
dotačního projektu „Kulečník do škol“. Tahle 
etapa pak skončila mým životním rozhodnu-
tím a přestěhováním s dětmi od partnera do 
Mníšku.

Máte chuť něco podobného rozjet  
i v Mníšku?
Mám to v plánu a ráda bych to v dohledné 
době realizovala. Nyní hledám v Mníšku vhod-
né prostory, kde bych mohla rozjet, ve spolu-
práci s Českomoravským billiardovým svazem, 
projekt „Kulečník do škol“, se kterým mám už 
zkušenosti z Horní Plané. Mým cílem je ukázat 
dětem a mládeži krásu i obtížnost kulečníko-
vého sportu. Neomezovala bych se samozřej-
mě pouze na lidi mladší 18 let, mou ambicí je  
k tomu sportu přitáhnout i zájemce z řad do-
spělých. V případě, že bychom sehnali dost 
hráčů, tak bychom postupně vybudovali ku-
lečníkový oddíl a vychovávali i vlastní mladé 
talenty. Myslím, že Mníšku ještě chybí kuleční-
kový oddíl.

Jak hodnotíte současnou popularitu 
kulečníku u nás?
Je to nejspíš otázka módy. Zhruba před  
dvaceti, patnácti lety byl kulečník obrovsky 
populární a stůl nechyběl snad v žádné re-
stauraci. V Praze bylo tenkrát několik velkých 
heren, které byly plné hráčů a uživily se. Sou-
viselo to určitě i s tím, že se někde hrávalo  
o pěkné peníze. Dneska se to všechno se ztra-
tilo. Myslím, že je časem vytlačil fotbálek nebo 
šipky, které zabírají méně prostoru. Dopomohl 
k tomu zřejmě i popularita pokeru.
V Mníšku ani v okolí žádný poolový stůl není. 
Nejbližší stoly jsou až v Příbrami a Berouně. 
Nejraději jezdím trénovat do pražských Vyso-
čan ke stanici metra Kolbenova, kde funguje 
obrovská herna s 10 stoly. 

Mníšek na své kulečníkové stoly zatím teprve 
čeká.

Eva Mašková (* 1981 v Praze)
Vystudovala Vysokou školu chemicko-tenchnologickou, 
obor energetika. Již třetím rokem žije v mníšku pod Brdy, 
vychovává syna Petra a dceru zuzanu.

Při loňském turnaji  
v Pardubicích.  
Foto: Jiří Vacek

Kulečníkový (billiardový) sport se v Čr dělí na tři sekce: 

KARAMBOL je hra, která se hraje na kulečníkovém 
stole bez kapes (děr), s tágem a třemi nebo čtyřmi 
koulemi. Karambolem je myšlena srážka hracích 
koulí.
POOL je kulečníková hra, která se hraje na 
kulečníkovém stole se šesti kapsami.
SNOOKER je královská disciplína kulečníku s 
kapsami na velkém třímetrovém stole.
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L esy v okolí Mníšku byly 
v minulosti plné zvěře, 
která lákala nenechavé 

jedince, o čemž svědčí i téměř 
stoletý zápis v Památníku 
četnické stanice Mníšek pod 
Brdy. Pytláci si ulovenou 
zvěřinou nejen zpříjemňovali 
svůj jídelníček, ale především 
jim sloužila ke snadnému 
výdělku při nabízení  
v okolních hospodách.

Dne 24. února 1929 kolem 7. hodiny zadržel 
strážmistr Štěpán Palman v obci Řitka již ně-
kolikrát trestané pytláky lesní zvěře, dělníky 
Václava Housku a Václava Zikána ze Staré 
Hutě u Dobříše a Václava Fišera z Dobříše, 
každého s plným baťohem ulovených zajíců.

Po zatčení shodili baťohy ze zad na zem  
a dali se na útěk, přičemž „vůči pronásledu-
jícímu strážmistru Palmanovi podle hma-
tů rukama, pohybů a obratů těl, chovali se 
podezřele hrozivě, proto strážm. Palman, 
po bezvýsledném vyčerpání všech možných 

prostředků k jich zadržení, použil střelné 
zbraně, vystřelil dvakráte z karabiny.“ Výstře-
lem zasáhl Václava Housku a těžce ho zranil do 
levé strany hrudníku. Další výtečník, Fišer, byl 
ještě téhož dne zatčen vrchním strážmistrem 
Jindřichem Černým a poslední pytlák, Zikán, 
byl chycen až v Dobříši. Všichni byli doprave-
ni do vazby Krajského tretsního soudu v Praze  
a zde potom odsouzeni.
Použití zbraně stržm. Palmanem bylo jeho 
nadřízenými v Praze následně vyhodnoceno 
jako plně ospravedlněné a odůvodněné.
Za zmínku také stojí, ve srovnání s letošním 
počasím, zpráva z Památníku, že v zimním 

období roku 1928/1929 byla „ve zdejším kra-
ji velice krutá zima, napadlo též mnoho sně-
hu, který tu ležel až do měsíce března 1929.  
Mrazy se pohybovaly mezi 30 až 40 °c,  
a v obvodě nebylo pamětníka takových 
mrazů.“ Mrazy způsobily v obvodu veliké 
škody na zvěři, ptactvu a hlavně na ovocných 
stromech, kterých odhadem pomrzlo až 50%. 
Následkem velice krutých mrazů se spoustou 
sněhu vázla železniční doprava a tím také 
dovoz uhlí, kterého byl v kraji velmi citelný 
nedostatek.

zdroj:  
Památník četnické stanice Mníšek pod Brdy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
M N Í Š E K  P O D  B R D Y

S R D E Č N Ě  Z V E  B U D O U C Í  Ž Á K Y  A  J E J I C H  R O D I Č E  K  Z Á P I S U  D O  1 . T Ř Í D Y

rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce (cizinci pas)

K zápisu si přineste:
 

Zápisní list a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání si můžete
případně stáhnout z našich webových stránek.

 
Nezapomeňte si rezervovat svůj termín zápisu na www.zsmnisek.cz

„Školy čar a kouzel“
pro školní rok 2020/2021

ZÁPIS SE KONÁ
ve čtvrtek 30. dubna
od 8:00 - 17:00 hod.

Startují přihlášky do Brdské kosa 2020
V sobotu 23. května 2020 se velký sál mní-

šeckého Pavilonu rozezní zpěvem talen-
tovaných dívek a chlapců, pro které je 
hudba koníčkem a radostí. Letošní roč-
ník soutěže Brdský kos je výjimečný 

hned ve dvou věcech. Poprvé se bude 
konat v prostorech nové budovy Pavilonu 

a především tím, že se bude jednat o jubilejní 20. roč-
ník v pořadí. 

Součástí tohoto nevšedního kulturního zážitku se můžete stát i vy, a to 
buď jako divák nebo jako soutěžící.

Je ti mezi 5 a 18 lety?
Rád zpíváš a myslíš si, že máš talent?
Tak právě pro tebe je určena pěvecká soutěž Brdský kos.

Přihlášení do soutěže je snadné, stačí vyplnit a odeslat formulář, kte-
rý najdete na webových stránkách www.mnisek.cz/volny-cas/kultura/
brdsky-kos-2020/

Termín pro podávání přihlášek do soutěže je do 30. dubna 2020.

Soutěžící budou rozděleni do celkem pěti kategorií podle věku: 
I. kategorie 5 – 8 let, II. kategorie 9 – 11 let, III. kategorie 12 – 14 let,  
IV. kategorie 15 – 18 let a V. kategorie je pro vícečlenná seskupení.

Na finalisty Brdského kosa 2020 čekají nejen hodnotné ceny, ale přede-
vším možnost vystoupit veřejně před zaplněným náměstím na akcích 
pořádaných městem jako je Skalecká pouť nebo Předčasný Silvestr.

Všem soutěžícím přejeme hodně štěstí a hlavně, aby si tento den skvěle 
užili. 
Věříme, že přijdete mladé zpěváky a zpěvačky podpořit a společně jim 
vytvoříme skvělou atmosféru.

Jana dušková – kulturní referentka

V únoru 1929 trápili četníky pytláci i silné mrazy
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POZVÁNKA

V rámci programu města 
mníšek pod Brdy na 
podporu činnosti 

spolků zahájíme letos pilotní 
program, ve kterém budou děti 
pěstovat ze semínek, z náletů, 
ale případně i z koupených 
jednoletých sazenic dřeviny, které 
by měly druhově obohatit naši 
krajinu. 

Podobné projekty v ČR již v minulosti proběh-
ly, ale až nyní se naskytla vhodná příležitost, 
neboť si společnost začíná uvědomovat, jak je 
důležitá druhová pestrost krajiny a lesů.   

Zvolili jsme zdánlivě obyčejné 
dřeviny
Projekt počítá s pěstováním zcela obyčejných 
černých bezů, šípků, hlohů, kalin, lískových 
keřů a dalších, které jsou cenné pro hmyz, 
drobné pěvce i další obratlovce. Zdánlivě 
obyčejné dřeviny jsou hostiteli stovky druhů 
hmyzu, a tím i potravinovou a hnízdní příle-
žitostí pro ptactvo. A právě zemědělské kra-
jině a monokulturních lesích takové dřeviny 
schází. 

Záhony budou V Lipkách
Pro výsadbu se využijí se vyvýšené záhony, 
které budou instalovány u Městského kultur-
ního střediska, kde mají Čejka, Lipka, skauti  

a další spolky svoji základnu. Vyvýšené záho-
ny jsou vybrány jako modelový příklad pro 
následovníky, kteří třeba u škol nemají pěs-
tební záhony, ale velké zpevněné plochy. Pro 
zálivku bude především využívána srážková 
voda z části střechy Městského kulturního 
střediska. 

První keře vysadíme už letos
A vzhledem k tomu, že projekt rozbíhá letos, 
tak základem pěstování budou semenáčky, 
které se vyzvednou v krajině. Dále chceme 
některé keře dokoupit, aby si děti mohly první 
dřeviny vysadit už během letošního roku. Na 

podzim již budou moci v terénu sesbírat svoje 
semínka a připravit je na výsadbu. 
Cílem projektu je obohatit krajinu o cen-
né původní dřeviny, dětem a i dospělým 
přiblížit, jak se dřeviny rodí od semínka až  
k výsadbě. Ročně by se mělo jednat jen  
o desítky dřevin, ne tisíce. Není cílem kon-
kurovat odborným školkám. Projekt má být 
pro radost a poznání, tak aby to všechno 
děti zvládaly s radostí. 
V průběhu roku zkušenosti z projektu budou 
sepsány do metodiky a nabídnuty školám  
a dětským spolkům k inspiraci a následování.

Pavel Jeřábek za partnery projektu

KLUB DŮCHODCŮ 
v mníšku pod Brdy
pořádá výroční schůzi

KDY:  
ve středu 18. března 2020 od 14 hodin

KDE:  
v Městském kulturním středisku  
V Lipkách 610

PROGRAM:
• návrhy na výlety v roce 2020 
• diskuze
• občerstvení
• hudba k tanci a poslechu

Noví zájemci o členství v Klubu důchodců 
jsou vítáni!

K oncem minulého 
byl vydán Adresář 
poskytovatelů 

sociálních a návazných  
služeb na území ORP  
(obec s rozšířenou 
působností) Černošice.

Brožura obsahuje komplexní adresář posky-
tovatelů sociálních služeb pro území okresu 
Praha-západ. Najdete tam mj. také poskytova-
tele těchto služeb z mníšeckého regionu. Na 
jednom místě tak naleznete potřebné kontak-
ty na sociální i návazné služby a další důležité 
instituce.
Dokument vznikal v průběhu roku 2019 na 
komunitním plánování ORP Černošice ve vzá-
jemné spolupráci sociálních pracovníků a so-
ciálních služeb pod vedením Bc. Jany Blehové.

Pro bližší informace se můžete obrátit na  
sociálního pracovníka MěÚ Mníšek pod Brdy 
Bc. Lukáše Říhu na tel.: 739 735 449 nebo 
emailu: lukas.riha@mnisek.cz.

Tento Adresář vznikl díky projektu „Střed-
nědobý plán rozvoje sociálních služeb pro  
ORP Černošice“, spolufinancovaný Evropskou 
unií.

lik

Čejka, Lipka, 7kvítek a další dětské spolky budou pěstovat dřeviny

V sociálních problémech pomůže chytrý katalog
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M edvěda hrajícího na basu, masopusta  
s ukulele, bábu s nůší, Žida s pejzy  
v kaftanu tlačícího vozík, smrtku hrající 

na flétnu a spoustu dalších roztodivných masek jste 
mohli potkat v sobotu 15. února v ulicích Mníšku. 
Spolky Rorejs a Oáza se svými přáteli už popáté pořádali 
masopustní průvod, který dříve nechyběl na žádné české 
ani moravské vsi či městě a slavnostně zakončoval dlouhé 
období mezi Vánocemi a postní dobou.
Maškary zahájily své tažení Mníškem na farní zahradě a cestou na ně 
čekalo celkem deset zastavení, během nichž byly pohoštěny rozličnými 
dobrotami a posilněny alkoholickými nápoji.  Za odměnu pak zahrá-
ly štědrým hostitelům na hudební nástroje, kterým vévodil medvěd  
s basou, a vzaly je i do tance. Diváci tak mohli obdivovat veselé taneční 
kreace na lidové i zlidovělé melodie jako Chytili jsme lososa, Kalamajka, 
Vysoký jalovec a další oblíbené písničky.

„S přáteli jsme se rozhodli, že si budeme připomínat zvyky a obyčeje 
z časů dávno minulých. Neradi bychom, aby se v dnešní době, zapo-
mnělo na staré české tradice, které naši předkové dodržovaly po dlou-
hé generace. Masopustní průvod spolupořádáme pátým rokem a jsme 
rádi, že má mezi obyvateli Mníšku docela ohlas. Přidávají se k nám totiž 
i se svými dětmi nejen jako diváci, ale častokrát přispějí i se svou vlast-
noručně vyrobenou maskou. Doufáme tedy, že tato obnovená tradice 
jen tak nezanikne. Rád bych také připomněl, že s ROREJSi jsme s maso-
pustem začali pomáhat Lucce a Daniele, které první obnovený průvod 
uspořádali v roce 2009. Jim patří díky za obnovení téhle pěkné tradice!“ 
vysvětluje Jiří Hladovec ze spolku Rorejs.

V dnešní době označujeme slovem MASOPUST (v původním smyslu jde o „opuštění 
masa“ nebo „loučení se s masem“) období od Tří králů do Popeleční středy. Začíná 
tedy po vánočních svátcích a jeho konec je nepravidelný, protože Popeleční středa 
vychází každý rok na jiné datum. Podle tradice připadá na 46. den před Velikonoční 
nedělí a ten najdeme v rozmezí od poloviny února do počátku března. Letos 
Popeleční středa vyšla na 26. února. Na ni navazuje postní období dlouhé 40 dní  
a po něm následují Velikonoce.
Během masopustního období se tradičně pořádaly zabíjačky, hodovalo se, veselilo, 
často se konaly svatby. Dodnes se, převážně na venkově, pořádají veselé masopustní 
původy s maskami.

Mníškem prošly masopustní maškary

15
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NOVé KNIHY V MĚSTSKé KNIHOVNĚ
KniHY PrO dOSPĚLé
nezVYKLÝ zÁJeM O MrtVOLY 
ann Granger
Historická detektivka  
z devatenáctého století  
přibližuje pátrání po pachateli 
vraždy mladé ženy, nalezené  
na místě obrovského staveniště, 
které vyrostlo ze sutin zchátralé 
nouzové kolonie. 

OdŘÍKanéHO ManŽeLa 
neJVĚtŠÍ KraJÍc 
alena Jakoubková
Román pro ženy oblíbené  
autorky oddechové literatury 
vypráví o mladé ženě,  
která se musí vyrovnat  
s minulostí, aby mohla začít nový 
život.

FÁMa 
Lesley Kara
Psychologický thriller přináší 
příběh z poklidného přímořského 
městečka v Essexu, ve kterém 
život totálně změní jedna nevinně 
vyslovená fáma.

HLuBOKÁ MOdŘ MOŘe 
Marie Lamballe
Stejně jako v předchozí autorčině 
knize Hortenziová zahrada se na 
pozadí dech beroucích kulis Bretaně 
odvíjí dramatický příběh plný 
romantiky.

VraŽednÝ rOzSudeK 
andreas Gruber
Nizozemský případový analytik 
Maarten S. Sneijder a mnichovská 
kriminalistka Sabina Nemezová 
sledují stopu šíleného vraha.

OPatOVa PrOtiVenStVÍ 
Pavel Hrdlička
Evropa se vydává na křížové 
výpravy a v Čechách zuří boj o 
trůny.  Na pozadí těchto událostí 
vzniká v  jižních Čechách velký 
premonstrátský klášter. Mladý 
milevský opat Jarloch se ze všech sil 
snaží zvládnout svůj náročný úkol.

POSedLé dÍtĚ 
Lone theilsová
Dánský thriller s novinářkou Norou 
Sandovou se dotýká tématu černé 

magie. V Londýně se ztrácejí děti a 
Nora se snaží vypátrat proč.

KdO zaBiJe eVu S.? 
Petr eidler
Detektivní příběh líčí vyšetřování 
vraždy starší ženy. Má násilná smrt 
kořeny v její záhadné minulosti 
během protektorátu?

nÁVrat na VYSOČinu 
Suzanne enoch
Historická romance americké 
autorky odehrávající se ve Skotsku 
na počátku 19. století.

KniHY PrO děti
VeLKÝ zÁVOd 
Katy Hudsonová
Veselý příběh s celostránkovými 
ilustracemi o soutěživé veverce  
a jejích kamarádech.

OSiÁnůV ceStOVnÍ KOtLÍK 
Světlana Glaserová
Napínavý fantasy příběh z Čech,  
v němž se propojuje současnost  
s keltskou minulostí.

zJizVenÝ KrÁL 
Leigh Bardugo
Temný příběh o králi Nikolajovi, 
jenž bojuje s děsivým dědictvím 
ukrývajícím se v jeho nitru.

ČuMidLO a FuJtaJBLÍci 
Hynek Klimek
Čumidlo se usídlilo v jednom 
šumavském penzionu, kam  
dorazili zlobiví páťáci z Prahy,  
a tak má čumidlo spolu se svými 
pomocníky fujtajblíky plné ruce 
práce.

ĎÁBeLSKÝ ParnÍK  
– KLuB tYGrů 
thomas c. Brezina
Tygří parta řeší další záhadu, 
tentokrát na řece Mississippi. 
Čtenáři se za použití speciální lupy 
sami mohou stát účastníky pátrání.

důM PLnÝ zVÍŘÁteK 
Sabina Konečná
Interaktivní knížka s odklápěcími 
částmi stránek, kde jsou ukrytá 
zvířátka, která utekla ze zoo, aby 
prozkoumala dům lidí.

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

 

 

 

 

Kouzlo Vánoc pomohlo matkám s dětmi
V pondělí 23. prosinci 2019 se v sálu Městského kultur-
ního střediska V Lipkách konalo představení KOUZLO 
VÁNOC v podání dětí z mníšecké farnosti.

Patnáct dětí tu před asi stovkou diváků sehrálo, zazpívalo i zatančilo  
příběh o tom, jak rozdílně může vypadat Štědrý den v dnešních rodi-
nách. 

Sdělením příběhu je zjištění, že pravé Kouzlo Vánoc spočívá v něčem 
jiném než v materiálním přebytku a vůbec nezáleží ani na množství 
ani na pořizovací ceně dárků, které děti naleznou pod stromečkem. 
Toto si nakonec uvědomí dětští hrdinové příběhu, kteří naleznou štěstí  
v tom, že se jejich rodiče mají rádi a tráví společně s celou rodinou  
Štědrý večer.

Autorkou scénáře je paní Jiřka Ptáčková. Tuto hru jsme uváděli už  
podruhé, světlo světa spatřila před pěti lety.

Vstupné na představení bylo dobrovolné a podařilo se vybrat 3 900 Kč, 
které byly věnovány Azylovému domu sv. Ludmily pro matky s dětmi  
v Novém Kníně.

daniela Feltová za organizátory představení
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P řesně v 5:45 odjížděl 
poslední lednovou 
neděli autobus do 

Českých Budějovic plný mladých 
sportovkyň z mníšku pod Brdy.  
na holky čekaly jejich první závody 
letošního roku.
Před utkáním panovala v kabině mírná ne-
jistota. Holky se sice během přípravy připra-
vovaly svědomitě, ale stále řádící chřipka 
ochromila i náš klub a k závodům jste tedy 
nastoupily v oslabení. Naše město reprezen-
tovala čtyři družstva pod vedením trenérek 
Lindy Sevaldové, Michaly Jungmannové,  
Nikoly Malkusové a Kláry Jelínkové. Týmy při-
jelo podpořit mnoho rodičů, kteří nejen skvě-
le fandí, ale také velmi pomáhají s přípravou a realizací před závody.  
Atmosféra byla velmi napínavá až do samotného vyhlášení vítězů.
Přestože naše holky předvedly skvělé výkony, při kterých jim fandila 
celá sportovní hala Jihočeské univerzity, výsledek nebylo možné před-
vídat. Konkurence byla veliká, některé zúčastněné týmy nás totiž už  
v minulosti porazily. O to větší nadšení propuklo pak mezi našimi fa-
noušky, trenéry i závodníky, když holky skvěle skórovaly! Tři závodní 
týmy si odvezly zlaté medaile z ligy A a jeden získal bronzovou medaili 
z ligy B.
Tento výsledek nás motivoval a ujistil v tom, že máme dobře nastavený 
tréninkový plán, ve kterém je zapotřebí pokračovat, abychom i z dalších 
soutěží vozily cenné kovy. Další závody na holky čekají již v únoru, tak 
nám držte palce!

Linda Sevaldová – BiosFit z.s.

Aerobičky zahájily novou závodní sezónu

Mníšecké aerobičky  
v Českých Budějovicích.

Od 19. do 24. ledna 2020 se v Kar-
lovarském kraji konala IX. Zimní 
olympiáda dětí a mládeže (ZODM) 
za účasti téměř 2000 závodníků. 
Soutěžilo 14 krajů z České republi-
ky ve 12 disciplínách a již podruhé 
byl zařazen do programu také ly-
žařský orientační běh neboli „LOB“. 

Orientační běh si většina z nás spojuje s bě-
háním v lese s mapou a buzolou od jara do 
podzimu. V orienťáku se však závodí v zimě na 
lyžích (LOB) a v létě také na kole (MTBO).

Úspěšná nominace pro tři členy 
OK Dobříš
Ačkoli se oddíl OK Dobříš zaměřuje na ten 
klasický „pěší orienťák“, lyžařsky zdatné děti 
z Mníšku pod Brdy a z Dobříše se začátkem 
ledna vypravily bojovat o nominaci na Zimní 
olympiádu v lyžařském orienťáku. Nominační 
závody proběhly v polských Jakuszycích (LOB) 
a na Benecku (3 km resp. 5 km volnou techni-
kou). Do olympijského družstva za Středočes-
ký kraj v LOB byly zařazeny tyto děti z našeho 
oddílu: Barbora Housková v kategorii D14 
ze Stříbrné Lhoty, Veronika Arnoštová v D16 
a v Martin Snížek v H16 (oba z Dobříše).

Pro Středočechy čtvrté místo
Uspořádání všech závodů v LOB (sprint, krátká 
trať a mixové sprintové štafety) byl malý zázrak 
a obrovský výkon pořadatelů, kteří se potýkali 
s nedostatkem sněhu. Nakonec se závodilo v 
běžeckém biatlonovém areálu Eduard u Jáchy-
mova a na Fichtelbergu poblíž Božího Daru. 
Závody to ovšem byly profesionální, tratě těž-
ké na orientaci i volbu postupů, závodníci měli 
na zádech GPS jednotky a jejich výkony sníma-
ly v přímém přenosu televizní kamery.

A jak se dařilo našim? Středočeský kraj obsadil 
na Olympiádě celkové 4. místo za Libereckým, 
Královéhradeckým a Jihomoravským krajem. 
Orientační běžci ze Středočeského kraje ob-
stáli čestně, nějakými body jsme do celkového 
bodování krajů přispěli, i když na medaile to 
nestačilo.

Zimní soustředění na Šumavě
Brzy na to, 25. - 26. ledna 2020, vyrazil náš od-
díl na zimní soustředění na běžkách na Nové 
Hutě. A tam si jednoduchý LOB zpestřený blu-
dištěm vyzkoušely všechny děti. Kdopak z nich 
asi oblékne barvy Středočechů na příští Zimní 
olympiádě dětí a mládeže v roce 2022? Anebo 
té bližší, Letní olympiádě v roce 2021?

Přidejte se k nám
Přijďte si i vy vyzkoušet orientační běh, sport 
pro všechny věkové kategorie, kombinující 
fyzickou zdatnost a chytrou hlavu. Příležitost 
máte již v neděli 22. března mezi 14-16 ho-
dinou, kdy oddíl OK Dobříš pořádá veřejný  
trénink ve Voznici pod názvem „Otvírání stu-
dánek“.
Bližší informace budou postupně zveřejňová-
ny na webových stránkách www.okdobris.cz. 
Informace podá též trenérka Jana Bochenko-
vá, pište na email okdobris@seznam.cz

Jana Bochenková – trenérka žactva OK Dobří

Na zimní olympiádě jsme měli reprezentantku

Barbora Housková na trati.
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N a evropském 
poháru, který se 
konal 26.-31. ledna 

2020 ve slovenské Jasné, získal 
handicapovaný sportovec z mníšku 
Pavel Bambousek tři medaile.
Celkem se jely čtyři závody: dvakrát obří sla-
lom a dvakrát slalom speciál. V prvním závodě 
obřího slalomu zopakoval Pavel své dosavadní 
maximum a obsadil 2. místo, a to především 
díky dobré jízdě ve druhém kole, kdy dosáhl 
ve své kategorii (sedící muži) nejlepšího času. 
Na prvenství to ale nestačilo, v součtu jízd byl 
totiž o 0,62s rychlejší Australan Sam Tait.

Druhý závod v obřím slalomu byl na pořadu 
hned následující den. A opět to Pavlovi stříbr-
ně cinklo. Tentokrát nestačil pouze na Poláka 
Igora Sikorskeho.

Třetí den byl na pořadu slalom speciál a zde 
náš sportovec obsadil „až“ 4. místo, ovšem 
získal skvělých 90,46 FISbodů. Ne nadarmo se 
říká to nejlepší na konec. A tentokrát to platilo 
dvojnásob. Bambousek ve své kategorii díky 

fantastické jízdě ve druhém kole zvítězil, těsně 
porazil aktuálně třetího závodníka ve světo-
vé žebříčku Sikorskeho a získal historicky své 
nejlepší FISbody (55,88). Tento výkon Pavla ka-
tapultoval do užší světové špičky ve slalomu, 
který v poslední době nepatří mezi jeho oblí-
bené disciplíny.

Nyní se bude v domácích podmínkách připra-
vovat na MČR 2020 v Rokytnici nad Jizerou, 
březnové finále Evropského poháru a hlavně 
závody Světového poháru v Norsku, kde se 
bude konat v roce 2021 Mistrovství světa.

kal

Badminton v Mníšku pod Brdy vzni-
kl rozšířením pražského závodního 
oddílu s dlouholetou tradicí Sokol 
Meteor Praha-Radotín. Stalo se tak 
na konci září roku 2019, kdy došlo 
k dohodě a následnému podepsá-
ní smlouvy mezi předsedou oddílu 
Ondřejem Lubasem a hlavní tre-
nérkou mníšecké části Terezou Ku-
drnovou, které jsme se zeptali na 
dění související s místním badmin-
tonovým oddílem.

Jak dlouho se badmintonu věnujete a co vás 
vedlo k tomu, abyste začala trénovat?
Badmintonu se aktivně věnuji od dvanácti let. 
Začala jsem hrát v oddílu TJ Sokol Nový Knín 
pod vedením trenérky Markéty Holečkové.  
V sedmnácti následoval přestup do Sokol Me-
teor Praha-Radotín, kde jsem i zůstala. Většina 
lidí kouká s obdivem na hráče, ale mě fascino-
vali trenéři, kteří mě trénovali. Během tří mě-
síců působení v Sokol Meteor Praha-Radotín 
jsem se rozhodla a vydala se na trenérskou 
dráhu. Nyní mám třetí badmintonovou třídu.
Kolik dětí trénujete a jak často tréninky pro-
bíhají?
Začátkem druhého školního pololetí budu 
mít 31 svěřenců. Trénuji v hale Sportovně-re-
laxačního centra Esmarin ve středu od 17:00 
do 18:30 s pomocí trenéra Miroslava Kozáka  
a v pátek od 15:30 do 17:00 s Petrem Nejedlým, 
který je stále úspěšným závodním hráčem.  

K tomuto složení se 
na začátku ledna 
2020 připojil asistent 
a bývalý člen oddílu 
Martin Augustýn.
už děti závodí? Jak 
často by měli jezdit 
na turnaje?
Děti začaly závodit 
už během února. 
Turnaje pod Českým 
badmintonovým sva-
zem probíhají každý 
víkend ve všech čás-
tech republiky. Bude-
me jezdit na turnaje 
zejména do Prahy, 
např. do Radotína, Vinoře, Braníku, Štěrbohol 
nebo i do Kladna, Ústí nad Labem či Benátek 
nad Jizerou. Ráda bych, aby se závodní děti zú-
častnily alespoň 1-2 turnajů měsíčně.

Plánujete o letních prázdninách pauzu nebo 
budou probíhat soustředění?
Moji svěřenci dostanou možnost jet na mini-
málně dvě oddílová soustředění. Jedno kon-
diční – Smržovka a druhé herní – Liberec nebo 
Skuteč (místo bude upřesněno až v březnu). 
Již třetí rok budu o letních prázdninách vést 
příměstský badmintonový kemp přímo tady  
v Mníšku pod Brdy. Kemp má již osvědčený 
systém: dva dny jsou zaměřené na trénování 
úderů a pohybu po kurtu, ve středu je kon-
dička na atletickém ovále u ZŠ, čtvrteční do-
polední blok probíhá na kurtech, odpoledne 
chodíme do sauny a v pátek úsilí celého týdne 
vyvrcholí turnajem o ceny.

Poslední otázka. Věnujete se ještě něčemu 
kromě trénování?
Ano, ale také to souvisí s badmintonem.  
Jezdím jako lajnová rozhodčí na republikové  
i zahraniční turnaje. Byla jsem přítomna na 
Mistrovství světa ve švýcarské Basileji, Inter-
national open, Czech International v Brně  
i Karviné. Nově mám i licenci na umpirového 
rozhodčího. Zatím bylo mým vrcholem na této 
pozici letošní MČR v Plzni (31. 1. – 2. 2. 2020).

Mníšecký monolyžař vyhrál Evropský pohár

V Esmarinu trénují badmintonové naděje

Monolyžař Pavel Bambousek při závodě na Slovensku.

Tereza Kudrnová (* 2000) – považuje se 
za mníšečačku, ačkoli má v našem městě trvalý po-
byt „jen“ 5 let. Od dětství tu totiž trávila hodně času 
u svých příbuzných. absolvovala Gymnázium Karla 
Čapka v dobříši a nyní studuje Vyšší odbornou školu 
publicistiky v Praze. V budoucnu by se ráda věnovala 
sportovní publicistice.

lik

 Mníšecké badmintonové naděje v Esmarinu
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Pavilon poprvé zažil 
maškarní bál
Děkujeme všem, kteří si s námi užili maškarní 
bál MC Oáza, který se konal letos poprvé ve 
velkém sále mníšeckého Pavilonu. Těšíme se 
na vás na dalších akcích nejen mateřského 
centra.

tereza Kovandová za MC Oáza

V roce 2020 se tým spolku 
mezi lidmi rozrostl  
o dalšího člena a s ním 

přišla do našich řad i nová vlna 
entusiasmu a inspirace. V letošním 
roce tak plánujeme nové typy akcí, 
na kterých se s vámi rádi potkáme. 
z těchto bychom rádi zmínili 

například literární soutěž v poezii  
a próze, autorská čtení, či turnaje  
v deskových hrách. 

Mimo menší akce letos chystáme na náměstí 
2. ročník celodenního festivalu Mníšek do ulic, 
opět spojený s již 6. Tvořivým trhem. Zaškrt-
něte si v kalendářích 16.5. a těšte se s námi 
na den plný hudby, divadla pro malé i velké, 
workshopů všemožného zaměření a výrob-
ků lokálních umělců a tvořivců. Začneme od  
9. hodiny ráno a skončíme po 7. hodině večer-

Děti byly nadšené z virtuálních brýlí z kartonu. 
Pro lesní školku v rámci našeho projektu Hravé 
bádání byly v klubovně Mladého vědce připra-
veny pokusy na zkoumání vlastností kapalin, 
pro komunitní školu byla určena hodina elek-
trotechniky.
S nejstarší skupinou Mladých vědců jsme se 
pustili do domácí výroby hydrolátů. Zatím jen 
první pokus s kupovanými růžemi, no nadšení 

obrovské. Hned na jaře a v létě, až budou na 
zahradě květiny a bylinky a my budeme mít jis-
totu, že nejsou chemicky ošetřené, vrhneme se 
do toho s celou parádou. A nejenom, že půjde-
me do květinových osvěžujících hydratačních, 
pleťových a čistících vod z jasmínu, meduňky, 
rozmarýnu, máty, levandule, nebo léčivé kos-
metiky k podpoře růstu a regeneraci vlasů  
z pampelišky, kopřivy, třezalky a šalvěje, ale ze-

jména se těšíme i na 
použití v gastronomii 
a to hlavně růžové 
vody do zmrzliny. Jen 
škoda, že nemáme 
šanci sehnat květy 
pomerančovníku, to 
by pak byla kávička 
s pár kapkami pome-
rančové vody.

anna Čišková  
– Spolek Brdský šikula

Zveme vás mezi lidi ní. Jídlo a pití bude zajištěno, tak věříme, že  
s námi zůstanete celý den. Vstupné bude stej-
ně jako loni dobrovolné. Prostor k sebepre-
zentaci dostanou i ostatní spolky a organizace 
působící v Mníšku.

Myslíme si, že loňský ročník se moc povedl  
a jsme rádi, že nás město podporuje v po-
řádání této unikátní akce, která představuje  
a podporuje místní tvorbu. Pokud byste se rádi 
zapojili do této akce i jako tvůrci, neváhejte 
nás kontaktovat, všechny potřebné informa-
ce najdete na našem webu www.mezilidmi.cz 
nebo facebookové stránce https://www.face-
book.com/mezilidmi. Dobrotivým sponzorům 
se rovněž nebráníme.
Těšíme se na setkání při této i dalších příleži-
tostech.

anna, Martin, Martin – Mezilidmi, z.s.

Šikulové experimentovali v lednu s optikou
V měsíci lednu jsme pokračovali s pokusy na téma optika, optický klam, 
3D prostor, zákon odrazu, hologram. Vyrobili jsme si i periskopy.
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Dlouhodobě zanedbaná a finančně podhodnocená síť 
komunikací všeho druhu v Mníšku trápí asi každého  
z nás a dobrou zprávou je, že v rozpočtu na tento rok je 
na její opravy vyčleněná o něco větší částka, než tomu 
bylo v loňském roce. 

Na obrovskou investici, která by rychle zahojila velké i menší bolístky 
na místních silnicích, nemá město bohužel dostatek finančních pro-
středků, což trápí, troufám si říci, všechny obce v naší zemi. Nevyhne 
se nám tedy spíše pomalé tempo oprav a postupné vylepšování sítě,  
a proto každá koruna, která je do silnic v našem městečku investována, 
je dobrá.  

Do plánu oprav na příští rok se podařilo zařadit i mnoho let zanedba-
nou vozovku nacházející se u “staré benzinky”. Konkrétně se jedná  
o pokračování sjezdu z dálnice D4, který ústí na hlavní silnici vedoucí 
z Nové Vsi. Toto místo můžeme označit, díky jeho neutěšenému stavu, 
jako jedno z nejnebezpečnějších v Mníšku, protože díry jsou tu místy 
několik centimetrů hluboké a především v noci je velmi snadné do ně-
které z nich zahučet. Nejhůře jsou na tom ovšem řidiči a řidičky, kteří/
ré dotyčné místo dobře neznají a po sjetí z opravené D4 takový tanko-
drom neočekávají.

Oprava sjezdu by měla proběhnout mezi dubnem a srpnem, vše bude 
záležet zejména na přízni počasí. Tentokrát bude použita metoda vyře-
závání asfaltu a ne pouhé záplatování výmolů, které, jak všichni víme, 
dlouho nevydrží. 

Pevně věřím, že si po opravě této komunikace mnoho motoristů a mo-
toristek oddychne. O tom, jak místo dnes vypadá, se můžete přesvědčit 
na fotografii. Myslím, že může posloužit jako dobrý odstrašující příklad 
toho, jak by to vypadat rozhodně nemělo. 

Luboš Kožíšek – obyvatel Rymaně

Protože jsem byla u jeho zrodu, rozhodla 
jsem se napsat pár řádek o tom, proč vlastně 
„Předčasný Silvestr“ v Mníšku pod Brdy sla-
víme. V komunálních volbách 2002 zvítězilo  
v Mníšku pod Brdy Občanské sdružení „Za 
lepší Mníšek“ a jeden z jeho členů přišel  
s návrhem začít s osvětlováním mníšeckých 
monumentů, tedy kostela sv. Václava na nám. 
F.X. Svobody a kostelíku na Skalce, tak jako 
to bývá zvykem i v jiných městech. Návrh byl 
přijat a bylo rozhodnuto, že se tak učiní v den 
před Silvestrem, tedy 30. 12. A skutečně se 
tak stalo. Před 16 lety, 30. 12. v 18.00, zhaslo 
náměstí, postupně se začal osvětlovat kostel 
sv. Václava za nádherného zpěvu Andrei Bo-
celliho a zakončením byl ohňostroj. Komorní 
atmosféra. Náměstí bylo zaplněno do posled-
ního místečka a nebojím se říci, že málokteré 
oko zůstalo suché. Pro mne to byl jeden z nej-
krásnějších zážitků mého života.

Zůstaňme proto u této jedinečné mníšecké 
tradice, tak jak jsme na ní léta zvyklí, s ohňo-
strojem, setkáním se známými a přáteli, s pří-
pitkem dobrého moku, který nám zajistí jako 
dosud zdejší podnikatelé v pohostinství, kte-
rých zde máme dost. Nesnažme se zavádět 
do této oslavy nové trendy, potom už nejde  
o tradici, kterou si každé město snaží uchrá-
nit. A nakonec ještě malá připomínka – naši 
čtyřnozí přátelé na oslavu „Předčasného  
Silvestra“ nepatří, všichni víme proč.

eva Stieberová – obyvatelka Mníšku

Sjezd z dálnice u “staré benzinky” bude letos konečně opraven

Jak vznikla oslava „Předčasného Silvestra“
Při nedávné návštěvě jedné  
z mníšeckých restaurací jsem zce-
la nechtěně vyslechla dosti emo-
tivní diskusi, týkající se oslavy 
„Předčasného Silvestra.“ Někteří 
zúčastnění byli s průběhem oslavy 
spokojeni, jiným se nelíbilo pouťo-

vé pojetí celé akce, někteří vůbec 
nevěděli, jak oslava PS vznikla.  
Z diskuse jsem nabyla dojmu, že  
se jedná o občany, kteří žijí v Mníš-
ku krátce a nevědí o vzniku „Před-
časného Silvestra“ vlastně vůbec 
nic. 
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Setkání po 30 letech od ukončení školy 

Naučná stezka Okolím Padrťských 
rybníků je dokončena

CHKO Brdy má 
novou naučnou 
stezku, která 
návštěvníky 
provede po 
turisticky ob-
líbeném okolí 
Padrťských 
rybníků.
Stezka má celkem  
13 zastavení, 4 kla-
sické velké infor-
mační panely a 9 

malých kovových panelů netradičně umístěných na solitérních kame-
nech, které jsou příspěvkem k zachování nezastavěné krajiny CHKO. 
Tyto tabule se věnují především přírodním hodnotám území. Oko-
lí Padrťských rybníků však bylo výrazně formováno i prací lidí, kteří 
tu žili v dnes již neexistujících obcích Padrť, Přední a Zadní Záběhlá  
a Kolvín. Těm jsou věnovány velké panely umístěné v místech, kde dří-
ve stávaly vesnice. Panely i tabule jsou doplněny QR kódy, pod kterými 
se skrývají další rozšiřující informace ke každému tématu, např. kroniky 
zaniklých obcí. Vzhledem k tomu, že Brdy jsou odlehlou a členitou kra-
jinou, může se stát, že signál mobilních operátorů potřebný k zobrazení 
obsahu QR kódů nebude u všech zastavení k dispozici. Mnohdy stačí po 
načtení QR kódu popojít pár kroků a obsah se zobrazí. V obzvláště ne-
příznivých podmínkách lze QR načíst do svého mobilního zařízení a ob-
sah prohlédnout doma. Jednotlivá zastavení stezky je možné procházet  
v libovolném pořadí, návštěvníci si mohou sami vybrat, kde na stezku 
nastoupí a kolik zastavení si prohlédnou.

zdroj: www.brdy.ochranaprirody.cz

Příbramská nemocnice získala darem 
20 monitorů dechu pro novorozence
Nadace Křižovatka za podpory a účasti hejtmanky 
Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové  
a lokálních sponzorů předala Oblastní nemocnici v Pří-
brami celkem 20 kusů monitoru dechu značky Babys-
ense. Ty budou použity na novorozeneckém oddělení, 
kde budou zvyšovat bezpečnost péče o nově narozené 
děti.
Hodnota 20 kusů těchto přístrojů je zhruba 40 000 Kč. Polovina z částky 
byla použita z fondu hejtmanky, zbylé prostředky dodali lokální spon-
zoři a Nadace Křižovatka ze své sbírky. Protože se jedná o certifikované 
zdravotnické zařízení, smějí se podložky používat pouze dva roky a ná-
sledně vyměnit za nové.
Monitor dechu Babysense hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe 
pauzy (bezdeší) a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka. V přípa-
dě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který 
může včas poskytnout dítěti první pomoc.

zdroj: www.dobrisskoaktualne.cz

Most přes dálnici D4 u Řitky 
získává novou podobu
O únorových víkendech, vždy ze soboty na ne-
děli, byl krátkodobé uzavírán v obou směrech 
úsek dálnice D4 u Řitky. Důvodem uzavírek, 
kterých bylo za noc zpravidla šest, a nepřesáh-
ly každá interval 20 minut, byly montáže nos-
níků k nově budovanému mostu.
Původní most přes dálnici D4 u Řitky byl uza-
vřen koncem dubna 2019 z důvodu havarij-
ního stavu a následně v noci z 19. na 20. října 
2019 zdemolován.
S ohledem na mírný průběh letošní zimy, bě-
hem níž díky příznivým klimatickým podmín-
kám neproběhla přestávka v pracích, by mohl 
být nový most zprovozněn podle původního 
plánu zhotovitele stavby již koncem května 
roku 2020. 
O dalším postupu opravy mostu a souvisejí-
cích novinkách v dopravě vás budeme průběž-
ně informovat.

lik

Setkání po 65 letech (paní Čeledová uprostřed)

Milá setkávání po 60 a více letech
V mníšeckém Domově pro seniory Pod Skal-
kou žije paní Anna Čeledová, která s Mníškem 
spojila celý svůj život. Aktivně sleduje dění ko-
lem sebe a ráda také zavzpomíná na svá škol-
ní léta. Nedávno upozornila naši redakci na 
skutečnost, že v roce 1981 vyšel ve Zpravodaji 
městečka pod Skalkou článek o srazu spolužá-
ků a spolužaček z mníšecké střední školy po  
30 letech, která po válce sídlila v budově dneš-
ního městského úřadu. Ve Zpravodaji doslova 
stojí: "setkání bývalých mníšeckých žáků zor-
ganizovala 10. 10. 1981 paní Anička Čeledová 
roz. Brabencová."

Někdejší spolužáci se scházeli a scházejí pravi-
delně dodnes, jen jich ubývá. Zatímco v roce 
1981 přijelo 41 lidí, v loňském roce jich bylo už 

jen 9. Paní Čeledové děkujeme za sdílení mi-
lých zážitků a přejeme jí do dalších let hodně 
zdraví a také mnoho krásných chvil při dalších 
setkáváních s jejími spolužačkami a spolužáky.
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Spojte body od jedničky po číslo 72 a zjistíte, 
kdo se vyhřívá na sluníčku.

zÁBaVa

Nejlepší volbou je zvíře přímo od 
chovatele
Na začátku je vždy koupě nebo pořízení tako-
vého zvířátka. Doporučuji pořídit morče nebo 
králíčka raději od chovatele. Zvířata lze sa-
mozřejmě koupit téměř v jakémkoli zverime-
xu. Tam je ale potřeba vždy pečlivěji vybírat. 
Prohlédnout si zvíře, že je čisté, není vyhublé, 
nemá místa s vypadanými chlupy. Ale také si 
všimnout, zda třeba nepšíká nebo nemá ule-
pené oči a nos. V těchto zařízeních jsou zvířata 
často ve velkých skupinách a snáze tak mezi 
nimi může docházet k přenosu různých ne-
mocí, ale i dalších milých malých „překvapení“. 
Často vídáme situace, kdy si majitel z obchodu 
odnese samičku i s několika pasažéry v bříšku.
Samozřejmostí je zjistit si, jaké má mít daný 
druh zvířete podmínky pro chov. U morčete, 
králíka nebo křečka to není nic náročného. 
Postačí dostatečně velká klec, vhodná pode-

irena  
Luxová
veterinářka

S tále se v článcích 
věnujeme pouze péči 
o psa a kočku. Velmi 

oblíbení domácí mazlíčci 
jsou však také křeček, morče 
nebo zakrslí králíčci. Jak o ně 
pečovat? Jak je krmit? A kdy je 
čas vyrazit s nimi k veterináři?

stýlka (hobliny, nebo papírová podestýlka), 
případně domečky či různé druhy prolézaček. 
Náročnější na podmínky chovu jsou pak napří-
klad činčily (potřebují „koupele“ v písku), pís-
komilové nebo osmáci. Dále je vhodné zvážit, 
zda je dané zvíře spíše druh žijící osamoceně 
nebo ve skupině více jedinců.

Krmení s dostatečným obsahem 
vlákniny
Základem krmení morčete a králíka by mělo 
být seno a voda. V létě pak případně čerstvá 
tráva. Jako doplněk lze podávat různé druhy 
zeleniny a ovoce. Nejdůležitější je dostatečný 
podíl vlákniny, která zajistí udržení peristaltiky 
trávicího traktu a také rovnoměrné obrušová-
ní zubů. Není vhodné podávat směsi obsahu-
jící obiloviny, ořechy, sušené banány a různé 
barevné lupínky. Vždy by měl být zajištěn pří-
stup k dostatečnému množstvím čisté vody.
Většina z těchto druhů zvířat, na rozdíl od psů 
a koček, nevyžaduje žádná preventivní očko-
vání nebo odčervení. Výjimkou je králík – u něj 
je více než doporučitelné každoroční očkování 
proti moru a myxomatóze.
Z preventivních úkonů je dobré hlídat zejmé-
na stav drápků. U králíků a morčat potřebují 

čas od času drápky zkrátit, aby nedocházelo 
například k deformitám tlapek. 

Důležitá je i návštěva veterináře
K veterináři je potřeba vyrazit vždy v násle-
dujících situacích. Pokud morče nebo králík 
přestane náhle přijímat potravu, měli byste 
na veterinu vyrazit ještě týž den. Není určitě 
vhodné čekat několik dní, zda se stav nezlepší. 
Mohlo by dojít i k náhlému úhynu. Když se zví-
ře často drbe, vypadávají mu chlupy a vznikají 
holá místa, je to také situace, kterou je potřeba 
řešit. Povětšinou se jedná o různé druhy rozto-
čů, někdy může jít i o plíseň, která je dokonce 
přenosná i na člověka. Další důvod k návštěvě 
veterinární ordinace je hubnutí zvířete nebo 
situace, kdy začne být chlupáč vybíravý v jíd-
le a některé části krmiva úplně odmítá nebo 
vynechává. Další příznaky nemocného zvířete 
je samozřejmě jakýkoli výtok z nosu, nebo očí, 
ale i kašel a kýchání.
I tito drobní mazlíčci však dokáží být velmi 
dobrými a příjemnými společníky. Stejně jako 
psa nebo kočku je možné je celkem snadno 
ochočit. S morčaty i králíčky lze vyrážet i na 
různé výstavy, s králíčky se můžete věnovat  
i soutěžní disciplíně králičí hop.

Máme doma křečky, morčata a králíčky
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny
„Nikdo nemiluje svou....“ (dokončení v tajence)

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

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději  
do 13. března 2020 na emailovou adresu zpravodaj@mnisek.cz, 

nebo doručte osobně (v pracovní dobu městské úřadu)  
do redakce zpravodaje.

VYLOSOVANÝ VÝHERCE ZÍSKÁ: 

řešení křížovky ze zimního dvojčísla zpravodaje: Publius Vergilius Maro: „Neštěstí mne naučilo poskytnout pomoc nešťastným.“
Výhercem dvou ekologicky šetrných zálohovatelných kelímků se znaky mníšku se stal Jiří Čejka.

dva dárkové 
poukazy  
do sítě kin  
Cinema City
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SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

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

CELOROČNÍ PROVOZNÍ DOBA SBĚRNéHO DVORA

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

Nabízí tyto služby:
l  objednávky kontejneru v celém  

mikroregionu mníšecko

l  sběr různých druhů odpadů

l  odvoz odpadu po úpravách zeleně

l  vyštěpkování větví a jejich svoz

l  k vyzvednutí černé pytle na uložení  
komunálního odpadu
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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

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).

 

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

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

nabídka práce. Bezpečnostní agentura Centr Group a.s. nabízí pracovní 
pozice: bezpečnostní pracovník pro filiálky Billa v mníšku a v Letech. Čistý 
Tr, mzda do výše 115 Kč/hodina, náborový příspěvek 2 000 Kč po splnění 
podmínek. Služby v civilu. možno i brigádně. Volejte na tel.: 734 161 103

KAVÁRNA MALÝ MNICH

Program březen 2020

6.3. v 18:30  Patrik Saudek:
vernisáž obrazů

 
11.3. v 19:00  Hakim Amdouni:
beseda - archetyp šeherezády

 
18.3. v 19:00 Rockování s

Tonym:
Pink floyd

 
23.3. v 19:00 KafeKvíz IV.

www.malymnich.cz

www. zpravyzmnisku.cz 

facebook/mnisekpodbrdy
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28
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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

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



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

CHCEŠ JET JAKO MOTORKA,

KUP SI (ELETRO)KOLO OD ŠTORKA

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

po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12
www.kola-sport.cz

Kvalitní	servis
perfektní	předprodejní
příprava	kol

Krásné bydlení s výhledem! 
Nadstandardní 2+kk/terasa, 
Mníšecký Eden. 
PRODÁNO 

Krásný výhled a klid! Novo-
stavba 2+KK, 46 m2, Mníšek 
pod Brdy – Eden! 
Cena: 3.690.000,-

Zajímavý byt 2+KK se zahra-
dou a parkováním, OV, Nová 
Ves pod Pleší.  
Cena: 1.860.000,-

Krásný výhled, klid a soukro-
mí! Rodinná vila 6+1 /G/3 
terasy na unikátním místě. 
Cena: NA VYŽÁDÁNÍ

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

739 039 163
mnisek@general-reality.cz

Mníšecké reality
zavedená realitní kancelář na Mníšku

Hledáme nemovitosti na prodej nebo pronájem.

PRODÁNO

  NOVINKA

Mníšek Mníšek Nová Ves  pod Pleší Vonoklasy

Václav Prokop
vedoucí kanceláře
již 10 let na Mníšku


