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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
když jsem si na  konci února připravovala Slovo starostky 
do  březnového vydání řádného Zpravodaje, žili jsme ještě 
v jiné realitě. Mnohé se od té doby změnilo. Nebudu podrobně 
popisovat průběh událostí za poslední tři měsíce, ten už ostat-
ně věrně zdokumentovala dvě mimořádná vydání Radničních 
listů. Nyní je na  místě vyhodnotit nejdůležitější zjištění, která 
nám krize přinesla, přizpůsobit tomu přítomnost a vytvořit si 
jasný plán pro nejbližší (i vzdálenější) budoucnost.
Pandemie koronaviru zcela jistě přispěla k  hromadnému vy-
střízlivění z  mylné představy, že žijeme v  bezpečném a  před-
vídatelném světě, ve kterém není nutné mít plán B, případně 
že plán B je pouhou formalitou. Opak je pravdou. Globální svět 
přináší kromě mnoha výhod i  reálné hrozby a řada ukazatelů 
naznačuje, že doznívající krize nebude ojedinělá, pouze první. 
Zpochybnění našich jistot ale přineslo i  něco cenného.  Pře-
svědčili jsme se totiž, že některé pilíře naší společnosti jsou 
pevné a  je možné se o  ně v  těžkých dobách skutečně opřít. 
Jedním z  takových pilířů byli ti, kteří pracují v  integrovaném 
záchranném systému a po mnoho týdnů neúnavně nasazovali 
vlastní zdraví, aby pomáhali chránit to veřejné. Osobně bych 
ráda poděkovala našim hasičům, kteří byli páteří krizového 
řízení, sloužili  24 hodin denně, 7 dní v  týdnu, nic pro ně ne-
byl problém a  vždy všem vycházeli vstříc. Ocenit bych chtěla 
i kytínské hasiče, kteří v Mníšku několikrát vydezinfikovali ve-
řejná prostranství, a  strážníky mníšecké městské policie, kteří 
se po vyhlášení nouzového stavu stali koordinátory dobrovol-
né pomoci občanům a po celou dobu aktivně spolupracovali 
na krizovém řízení města. 
Dalším nosným pilířem byli lidé, kteří se v první linii ocitli neče-
kaně a navzdory okolnostem zodpovědně zajišťovali chod celé 
společnosti – prodavačky a prodavači, doručovatelky a kurýři, 
pracovníci sociálních služeb, řidiči zásobování, zaměstnanci vo-
dovodů a kanalizací a další a další. Všem těmto lidem patří velký 
dík za to, že my ostatní jsme mohli žít relativně normální život.
Tím třetím pilířem jste pak byli vy všichni, kdo jste se rozhodli, 
že nebudete jen nečinně přihlížet. Ze srdce děkuji všem, kdo 
šili roušky, nakupovali seniorům, poskytli či zprostředkova-
li finanční a  hmotné dary konkrétním institucím, podíleli se 
na tvorbě a roznášeli mimořádné radniční listy nebo se prostě 
jen zeptali sousedů, jestli něco nepotřebují. Zvláštní poděková-
ní si pak zaslouží zaměstnanci školy a další dobrovolníci, kteří 
pro mníšecké občany nastříhali 10 kilometrů filtrů do roušek! 
Podrobný přehled všech dárců najdete na straně 14. 
Úvahy o tom, jak by měla vypadat naše přítomnost či blízká bu-
doucnost najdete v anketě zastupitelů na straně 17.
Do nové éry, na jejímž prahu jsme se společně ocitli, Vám přeji 
mnoho štěstí i odvahy.
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Sen o parkourovém hřišti 
se stal skutečností

M yšlenka na vybudování parkourového 
hřiště vznikla před 3 lety při veřejném 
plánování prostranství před školou. Tehdy 

se ve škole sešli architekti s obyvateli, kteří projevili 
zájem podílet se na dnešní podobě parku. Byli tam 
také žáci základní školy, kteří přišli s touto myšlenkou 
přišli jako první jako první. Dnes se jejich sen stal 
skutečností.

Celý proces od rozhodnutí o stavbě, podání žádosti o dotaci, výstavbě 
a konečně otevření pro veřejnost trval něco málo před rok.

Velký dík patří Magdaléně o.p.s. a jejich projektovým manažerům. Pod 
velkou časovou tísní odvedli skutečně precizní práci při sepsání žádosti 
na Ministerstvo pro místní rozvoj. Díky nim město získalo dotaci ve výši 
1 548 532 Kč. Zbylou částku ve výši 1 mil Kč schválili zastupitelé na svém 
zasedání.

Již dávno se na  Mníšku ozývaly nespokojené hlasy, že jsou ve  městě 
dětská hřiště pro malé děti, ale nic pro teenagery. Nyní je tedy hřiště 
k dispozici v dopoledních hodinách především škole a odpoledne pro 
veřejnost.

Na závěr děkuji svým bývalým žákům za inspiraci a všem, kteří se něja-
kou měrou podíleli na úspěšné realizaci.

Ing. Dana Dalešická  
místostarostka

V  haldách průmyslové 
skládky za areálem 
Kovohutí lze najít řadu 

položek z periodické tabulky prvků. 
Těžké kovy jako je kobalt či měď zde překra-
čují povolené limity pro životní prostředí 
10krát, fluoridy a chloridy je překračují 50krát 
a plyny, jako je například amoniak, je překra-
čují 3500krát (!). Více než 50 let prosakují tyto 
a  mnohé další jedy do  půdy a  spodní vody 
v blízkosti Bojovského potoka a místo vzrost-
lého dubového lesa, který tu ještě v polovině 
minulého století sloužil jako bažantnice, zůsta-
la mrtvá měsíční krajina. 

Naděje na  nápravu největšího ekologického 
průšvihu v historii Mníšku pod Brdy a zároveň 
druhé největší ekologické zátěže ve  Středo-
českém kraji snad ale konečně svitla. V červen-
ci loňského roku se městu podařilo navázat 
partnerský vztah s  firmou Kovohutě Holding 
a  společně založit společnost Mníšecká 
servisní, s.r.o. za účelem sanace ekologické 
zátěže z dotačního titulu Státního fondu pro 
životní prostředí. Společnost má dva jedna-
tele, jednoho za Město Mníšek pod Brdy (mě 
coby starostku) a jednoho za Kovohutě (pana 
J. Štěrbu). Svoji činnost provádíme zcela bez-
úplatně a  dle stanov společnosti rozhoduje-
me společně. Firma Kovohutě Holding vložila 
do společnosti kromě 100 000 Kč peněžitého 
vkladu i kontaminované pozemky a dokumen-

taci z  předchozích průzkumů skládky, Město 
Mníšek pod Brdy zatím vložilo 100 000 Kč pe-
něžitého vkladu a do konce tohoto roku vloží 
do  společnosti vlastní dokumentaci o  doda-
tečném průzkumu z roku 2019 a projektovou 
dokumentaci na samotnou sanaci ekologické 
zátěže, na  kterou v  současnosti běží výběro-
vé řízení. Právě dodatečný průzkum zadaný 
Městem v roce 2019 prokázal ohrožení lokál-
ních zdrojů pitné vody obyvatel trvale žijících 
v dosahu kontaminačního mraku průmyslové 
skládky i pohyb tohoto kontaminačního mra-
ku směrem k Bojovskému potoku. V únoru le-
tošního roku jsem výstupy průzkumu konzul-
tovala s  Ministerstvem pro životní prostředí 
a výsledkem našeho jednání byla aktualizace 
klasifikace ekologické zátěže z původní druhé 
nejvyšší priority A2 do úplně nejvyšší priority 

A3. Znamená to, že budoucí žádost o  dotaci 
na sanaci by měla mít nejvyšší možné bodové 
ohodnocení, a  tedy vysokou pravděpodob-
nost, že Mníšecká servisní, s.r.o. dotaci ze Stát-
ního fondu pro životní prostředí získá. 

Samozřejmě ještě není vůbec vyhráno. Nikdo 
totiž neví, jak se koronavirová krize promítne 
do dotačních rozpočtů v dalším programovém 
období 2021-2027, navíc rozpočet Evropské 
unie stále ještě není schválen a kolem dostup-
ných finančních zdrojů včetně těch pro ČR se 
tak vznáší velká nejistota. Štěstí však přeje při-
praveným, a  tak v  mezidobí děláme všechno 
pro to, aby dotace mohla být schválena.

Mgr. Magdalena Davis, Ph.D.  
starostka

Další úspěšný krok směrem k sanaci ekologické zátěže u Kovohutí

Jezírko mezi haldami 
svítí těžkými kovy
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V  období 
nouzového 
stavu pracovali 

zaměstnanci městského 
úřadu v individuálním 
režimu tak, aby byli co 
nejvíce chráněni před 
nákazou, ale přesto, aby 
chod úřadu nebyl znatelně 
omezen. 
V  této době byly některé investiční akce do-
končeny, jako např. parkourové hřiště u  ško-
ly, kamerový systém, technická místnost pro 
městskou policii.  Částečně se upravilo veřejné 
osvětlení v ulici Pod Lesem.

Započali jsme s  úpravou plochy u  pomníku 
padlým v  Rymani. Byla zde upravena plo-
cha pro parkování a  zatravněná zelená plo-
cha bude ohraničena dřevěnými zábranami. 
Na  podzim budou přestárlé ovocné stromy 
nahrazeny novými. 

Probíhá realizace česlí na  obtoku čistírny od-
padních vod. Do  dnešního dne zde žádné 
česle nebyly a v případě přívalových dešťů vy-
tékala odpadní voda z čistírny i s mechanický-
mi nečistotami (např. hygienické ubrousky se 
zachytávaly na rostlinách rostoucích na louce 
u Luckého mlýna).
Byl vybraný zhotovitel na akci Vodovod a splaš-
ková kanalizace pro 4RD, ul. Severní, k.ú. Ryma-
ně, Chodník Lhotecká a  parkování na  Starém 
sídlišti, Rozšíření komunikace ve Stříbrné Lho-
tě a  je poptáván zhotovitel projektové doku-

Investiční akce města pokračují

mentace na sanaci ekologické zátěže v místě 
haldy u Bažantnice (za Kovohutěmi).
Tento rok jsme vyčlenili finanční prostředky 
na přípravu projektových dokumentací, které 
musí být hotové pro případ vypsání dotačních 
titulů. Jedná se o  projekty boje se suchem, 
jako např. projekt na  revitalizaci rybníků, re-
tence srážkových vod u ZŠ, využití dešťových 
vod z náměstí nebo retence srážkových vod ze 
střechy kláštera na Skalce.  Dále se připravuje 
projekt na  rekonstrukci školní jídelny při ZŠ 
Komenského 420 (některá zařízení jsou stará 
přes i 30 let), na zateplení zdravotního středis-
ka pro dospělé, rekonstrukci ulice Na  Oboře, 
chodník podél komunikace č.116 a ve Stříbrné 
Lhotě, dešťovou kanalizaci ve Stříbrné Lhotě.
Je připravena dokumentace pro stavební  
povolení na vybudování parkování v ulici Ná-
dražní, nové kanceláře městského úřadu a pří-
stavby objektu ZUŠ a  zajišťujeme stanoviska 
dotčených orgánů.
Máme vydáno stavební povolení na Víceúčelo-
vé hřiště v Edenu a Opravu mostu přes Bojov-

Vážení obyvatelé,
v minulém roce v květnu a červnu proběhlo měření dopravy v ulicích 
Nová a  Ke  škole. Poté byl zaveden zkušební jednosměrný provoz 
od srpna 2019 do ledna 2020. 
Ve dnech 3. – 7. 2. 2020 bylo opět provedeno měření, z kterého vyplývá, 
že zavedení jednosměrek se osvědčilo a nijak zvlášť nezvýšilo dopravní 
zátěž v jednotlivých ulicích.
Pro srovnání zveřejňujeme obě měření, která byla prováděna ve všední 
den mezi 7:00 a 8:00. 

V důsledku opatření nedošlo k negativnímu vlivu na dopravní situaci 
v lokalitě V Edenu, jak se obávali právě místní obyvatelé. Doprava se zde 
navýšila v průměru za den z 27 na 34 aut (o 26 %), v konkrétních číslech 
to ale znamená pouze 7 aut navíc.

V následující tabulce jsou zveřejněna další měření, z kterých lze vyčíst 
dopravou nejvíce zatížené ulice. Tato data jsou podkladem při zadání 
dopravní studie, která se nyní zpracovává.

Letošní jaro je poznamenáno koronavirovou pandemií, takže v  této 
době byla dopravní zátěž u školy minimální. 

Přesto předpokládáme, že jste o  dopravní situaci přemýšleli, a  proto  
Vás žádáme o  zpětnou vazbu ohledně zavedení jednosměrek, popř.  
o Vaše další podněty týkající se dopravy ve městě, které můžete zaslat 
do 30. 6. 2020 na adresu jaroslava.svitalkova@mnisek.cz.

Ing. Dana Dalešická 

měření 2019 průměrný počet aut směrem dolů průměrný počet aut směrem nahoru
ulice Nová 26 42
ulice Ke Škole 88 61
celkem ulice Nová a Ke Škole 114 73
křižovatka V Edenu x Dobříšská 27  

měření 2020 průměrný počet aut směrem dolů průměrný počet aut směrem nahoru
ulice Nová 0 117
ulice Ke Škole 119 0
křižovatka V Edenu x Dobříšská 34

Měření 2020 v dalších ulicích průměrný počet aut

Jana Šťastného z ul.Komenského do ul. Nová 87

Jana Šťastného z ul. Nová do ul.Komenského 71

Nádražní od náměstí ke hřbitovu 45

Nádražní od hřbitova k náměstí 129

Komenského od ul. Pražská ke škole 157

Komenského od školy ke ul.Pražská 156

z Dobříšské do Edenu 4

z Edenu na Dobříšskou 30

Vyhodnocení zkušebního provozu dvou jednosměrek

ský potok (u Káji Maříka). Bylo za-
hájeno stavební řízení na Chodník 
v křižovatce Pražská x Čisovická.
Velkou výzvou je pro nás cel-
ková rekonstrukce objektů Do-
mova pro seniory Pod Skalkou. 
Připravujeme podklady a  výzvu 
na  zpracovatele projektové do-
kumentace. V současné době zde 
řešíme poměrně rozsáhlou havárii 
vnitřní kanalizace. 
Na zchátralé budovy Na Oboře je 
podáno ohlášení odstranění. Bu-
dovy jsme nechali zapsat do  Ná-
rodní databáze brownfieldů, což 
je podmínkou pro získání dotace 
na jejich regeneraci. Probíhá zpra-
cování projektové dokumentace 
na úpravy plochy na Oboře. V pří-

pravě je také zadávací dokumentace na veřej-
nou zakázku.
Připravujeme zateplení hasičské zbrojnice 
v Mníšku. V současné době máme již stavební 
povolení, je podána žádost o dotaci a připra-
vena výzva na  zhotovitele. V  případě získání 
dotace bychom tento projekt chtěli zrealizovat 
ještě během letošního podzimu.
Toto je jen výčet akcí, které jsou v určité fázi. 
Jejich skutečná realizace bude samozřejmě 
záviset na  mnoha faktorech, ovšem finance 
budou hrát podstatnou roli.
Nesmíme zapomínat na rutinní činnosti odbo-
ru, kterými jsou údržba dětských hřišť, měst-
ského mobiliáře, oprava komunikací, údržba 
zeleně (kácení suchých stromů, výchovné 
a zdravotní řezy stromů, kosení zelených ploch 
apod.), drobné opravy objektů, povolování 
dočasných záborů, agenda hřbitova a v nepo-
slední řadě vyřizování žádostí občanů o  sou-
hlas rady města s připojením na vodovod a ka-
nalizaci.

Eva Mesteková 
za Odbor správy majetku a investic (OSMI)

Hasičská zbrojnice by se mohla 
dočkat zateplení už letos
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K budoucnosti Prostředního rybníka

Vývoj rozpočtu města Mníšku pod Brdy 
v souvislostí s pandemií koronaviru

B ude mít současná situace 
s koronavirem vliv i na náš 
městský rozpočet? ANO. 

Hlavní příjem do rozpočtů obcí 
a měst je zákonem stanovený 
příděl z daní vybraných státem. 

Ministerstvo financí odhadovalo výši daní, které se v roce 2020 mezi 
obce a města rozdělí, na podzim 2019 a v dubnu 2020. Porovnáním 
odhadů zjistíme, že pro Mníšek pod Brdy je nyní možné předpokládat 
příděl z daní v roce 2020 o cca 16 mil. Kč nižší proti původnímu schvá-
lenému rozpočtu na  rok 2020. Další výpadek může město očekávat 
asi 1 mil. Kč z příjmů města (např. správních poplatků nebo nájemné-
ho). Celkové nižší příjmy v rozpočtu Mníšku pod Brdy na rok 2020 až 
do výše 17 mil. Kč je město schopné pokrýt z finanční rezervy minu-
lých let. Rezerva na provozní výdaje a neočekávané události přitom 
zůstane nedotčena.   

Očekáváme ale, že během dalších týdnů budou známy další predikce 
o vývoji daní, které zohlední situaci přesněji. Město se musí připravit 
i na případný vyšší propad příjmů, než je odhad z dubna 2020 a proto 
pracovníci úřadu budou intenzivně pracovat na aktualizaci rozpočtu 
pro rok 2020. Je nutné hledat rezervy a úspory, proběhne revize roz-
pracovaných a  plánovaných projektů. Aktualizace rozpočtu by měla 
být předložena zastupitelům koncem června 2020.

Lenka Jeřábková  
vedoucí Odboru finančního

N a základě častých 
otázek od obyvatel 
a různých 

dohadů ohledně vypuštěného 
Prostředního rybníku se 
pokusím shrnout problematiku 
všech mníšeckých rybníků, 
které jsou již dlouhodobě 
v neutěšeném stavu.
V současné době probíhá zpracování projekto-
vé dokumentace na revitalizaci rybníků a toků 
tak, abychom mohli případně podat žádost 
o dotaci na opravu hrází, vypouštěcího zaříze-
ní a případného odbahnění.
V  létě 2018 došlo ke  zhoršení vodních pod-
mínek na  Prostředním rybníce a  to tak, že 
bylo nutné přečerpávat vodu ze Zámecké-
ho do  Prostředního rybníka, aby neuhynuly 
všechny ryby. Podíl na tomto stavu mělo velmi 
suché léto a  také samovolný nekontrolovaný 
únik velkého množství vody z  bývalého vý-
pustního zařízení, které bylo při rekonstrukci 
výpustě v roce 2001 v hrázi ponecháno a prav-

děpodobně zaslepeno. Nad staré výpustní za-
řízení bylo nainstalováno nové, které nemělo 
správné parametry a  činilo problémy při vy-
pouštění rybníku. K odbahnění rybníku nedo-
šlo, takže současná mocnost bahna dosahuje 
na mnoha místech i přes 1metr.
Rybník se tedy nadále nekontrolovaně napou-
štěl a vypouštěl. Tato situace byla nebezpečná 
i v zimě, kdy se začal propadat led při náhlém 
úbytku vody.
Na jaře 2019 nám navrhli zástupci ČRS, že vy-
pracují projekt na  provizorní řešení, které by 
spočívalo v odstranění bahna v okolí výpustě 
a ucpání staré výpustě, odhadem asi za 200tis.
Kč. Projekt jsme bohužel neobdrželi, pouze 
nabídku na  odkoupení rybníků. Tudíž jsme 

hledali jiné řešení. Proto jsme uzavřeli 
smlouvu se členem ČRS na  odstra-
nění náletů v  okolí výpustě, vyčiš-
tění výpustě a  její monitoring, aby 
se nezanášela a  tím nekontrolovaně 
nenapouštěla. Dále mělo dojít k  vy-
stokování tak, aby rybník vyschnul 
a porost mohl být posekán. Tím by se 
vyživil a případně napuštěná voda by 
byla čistější. Vystokování nebylo bo-
hužel provedeno kvalitně, rybník ne-
vyschnul a nebylo možné ho posekat, 
a to ani v zimě, protože nemrzlo.
Všechny tyto kroky jsme konzultovali 
se členy Komise pro životní prostředí, 

kteří mají mezi sebou odborníky zabývajícími 
se problematikou rybníků.
Nyní je hráz vyčištěna z  návodní strany 
od  menších náletů a  dochází k  postupné-
mu odstraňování vrb, které tam mezitím 
narostly.
Nyní poptáváme firmy, které stokování rybní-
ků skutečně umí. Pokud by se nám podařilo 
rybník vysušit, mohlo by tedy dojít k  násled-
nému odbahnění a opravě hráze tak, aby bylo 
možné jej nadále bezpečně užívat.
A  ještě dodatek. Na  úřadě jsem našla dopis 
předsedy ČRS z roku 2004, ve kterém upozor-
ňuje město na špatný stav vypouštěcího zaří-
zení na Prostředním rybníce.

Ing. Dana Dalešická 

Prostřední rybník je už 
dlouhodobě vypuštěný



Den vítězství jsme si připomněli 
položením věnce a květin
Vedení města Mníšek pod Brdy se připojilo k připo-
mínce 75. výročí ukončení 2. světové války v Evropě 
(Den vítězství) a v pátek 8. května uspořádalo čtyři 
pietní akty.
Starostka Magdalena 
Davis spolu s  mís-
tostarosty Danou Da-
lešickou a Radko Sáb-
líkem během nich 
položili k  pomníkům 
věnce a  kytice jako 
projev úcty všem li-
dem, kteří se podíleli 
na  osvobození Čes-
koslovenska od  ně-
meckých okupantů 
a zaplatili za to svými 
životy.
Starostka Magdalena Davis spolu s  místostarosty Danou Dalešickou 
a Radko Sáblíkem během nich položili k pomníkům věnce a kytice jako 
projev úcty všem lidem, kteří se podíleli na osvobození Československa 
od německých okupantů a zaplatili za to svými životy.
Vzhledem k panujícímu nouzovému stavu, který vyžadoval zpřísněná 
hygienická opatření, se všechny pietní akty obešly bez účasti ostatní 
veřejnosti.
„Skláním se před vámi, kteří jste se v roce 1939 nesmířili s německou 
okupací Československa, podařilo se Vám z vlasti včas odejít a zapojit 
se do války v rámci armád protihitlerovské koalice. Za svou vlast, za svo-
bodné Československo, jste umírali v těžkých bojích na poušti u Tobr-
úku, v mrazech u Sokolova, v horách při Slovenském národním povstá-
ní, ale také v leteckých soubojích nad Anglií. Skláním se také před vámi, 
kteří jste za hranice neodešli a zůstali na území tzv. Protektorátu a proti 
okupantům bojovali v rámci domácího ilegálního odboje. Při odhalení 
činnosti vás čekala téměř jistá smrt, které předcházelo nelidské týrání 
při gestapáckých výsleších v pražské Petschkárně či brněnských Kou-
nicových kolejích a potom další utrpení v nacistických koncentračních 
táborech.
Vaše oběť nebyla marná, byla naplněna 8. května 1945, kdy válka v Ev-
ropě skončila a Československo bylo osvobozeno. Za to vám všem patří 
naše vděčnost a poděkování. NIKDY NEZAPOMENEME,“ uvedla ve svém 
projevu mníšecká starostka.
Pietní akty se uskutečnily na čtyřech místech, které upomínají na dru-
hoválečné období. U  mohyly „Obětem světových válek“ na  náměstí  
F. X. Svobody, před pomníkem na dnešním Skaleckém náměstí, na hřbi-
tově u  hrobu „Památce padlým rudoarmějcům“, před pomníkem 
na dnešním Skaleckém náměstí a u pomníku „Památce padlým“ v Ry-
mani.

lik
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úterý 9. června 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: 

 
14. července, 11. srpna, 8. září, 13. října, 10. listopadu, 

 8. prosince 
  

Můžete sem přijít s vašimi dotazy, stížnostmi  
i připomínkami. 

Na radnici zavlála tibetská vlajka

M ěsto Mníšek pod Brdy se také letos 
připojilo k mezinárodní akci Vlajka 
pro Tibet, jejímž cílem je poukázat 

na porušování lidských práv v této dlouhodobě Čínou 
okupované zemi.

Vlajku 10. března vyvěsila, v den připomínky výročí Tibetského národ-
ního povstání (1959), z  okna mníšecké radnice starostka Magdalena 
Davis.

Neformální Setkání se zastupiteli 
budou na podzim
Původně plánovaná Setkání se zastupiteli, která se 
měla uskutečnit v polovině roku 2020 (ve Stříbrné 
Lhotě, Rymani a Esmarinu) se přesunují na podzimní 
měsíce. 
Důvodem posunu termínů byl vládou vyhlášený nouzový stav (březen-
-květen) a  s  ním spojená opatření omezující volný pohyb osob, která 
nedovolala shromažďování ve veřejném prostoru.
„Občané o možnost neformálních setkání se svými zastupiteli rozhod-
ně nepřijdou, budeme se těšit opět na podzim a zavítáme do všech pů-
vodně plánovaných lokalit,“ uvádí starostka Magdaléna Davis.
Přesné termíny i místa konání budou s dostatečným předstihem zveřej-
něny v zářijovém Zpravodaji městečka Pod Skalkou.

kal
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U rčitě všichni známe tu 
situaci, že si nemáme kde 
dojít na toaletu, popř. jen 

si umýt ruce. 

Při besedě se seniory již několikrát padl po-
vzdech nad chybějícími veřejnými toaletami 
poblíž Billy. Je to celkem logický požadavek, 
protože pokud tam jdete nakoupit pěšky, než 
se vrátíte domů, uběhne nějaký čas.

Řešení navrhované některými obyvateli, aby 
město uzavřelo smlouvu s  místními restau-
racemi o  otevření WC pro veřejnost, by byla 
možné, ale v  tomto případě by nepomohlo. 
Nejbližší restaurace je Al Capone (pro seniory 
dost daleko a ne zrovna na trase směrem Sta-
ré sídliště). Také by je čekala překážka v podo-
bě schodů nahoru a následně dolů na toalety.

Proto město podpořilo Pavla Jeřábka, aby 
pomohl realizovat nápad vedení města 
a za Hnutí Brontosaurus podal projekt na ve-
řejné toalety do  programu participativního 
rozpočtu Středočeského kraje. Hlasovat pro 
projekt Veřejných toalet v  Mníšku pod Brdy 
můžete až do 15.6. 2020 na webových strán-
kách mujkraj.kr-stredocesky.cz. Pokud ne-
máte přístup na  internet, tak Vím poradíme 
na telefonním čísle 604 360 094.

Podpořme projekt veřejných toalet

Obnovujeme službu Hodinového ajťáka
Přes dva měsíce panující nouzový stav spojený s omezením volného 
pohybu osob nedovoloval plně rozjet službu Hodinového ajťáka, kterou 
město od jara poskytuje seniorům.
Situace se však mění k lepšímu, a tak jsou Hodinoví ajťáci, kteří jsou zároveň studenty Smíchov-
ské střední průmyslové školy, připraveni dojet k vám do domu a pomoci s problémy s počítačem, 
tabletem či jinou moderní technologií.

Službu koordinuje sociální pracovník mníšeckého městského úřadu Bc. Lukáš Říha, který je pro-
středníkem a garantem serióznosti jak pro seniory, tak pro studenty. To je velmi důležité z toho 
důvodu, aby se někdo nepokusil zneužít důvěry jedné ze stran. 

red
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HODINOVÝ AJŤÁK  
služba pro dříve narozené

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

Kontaktujte Bc. Lukáše Říhu na: tel.: 318 541 910,  
nebo na emailu: lukas.riha@mnisek.cz

Máme kontejner na jedlý olej
Před areál sběrného jsme nově 
umístili kontejner na použitý jedlý 
olej.
Žádáme občany, aby do  něj vyhazovali pou-
žitý jedlý olej pouze v uzavřených plastových 
nádobách.
Dále byly nově osazeny dva hnědé kontejne-
ry na použité plechovky před prodejnu Albert 
do  Nádražní ulice a  před mníšecký sběrný 
dvůr.
Děkujeme že dodržujete pravidla pro třídění 
odpadu a vhazujete do nich pouze věci, které 
tam patří.

kal

Měla by to být jednoduchá přenosná desig-
nová toaleta otvíraná platební kartou nebo 
sms zprávou z mobilního telefonu (věřím, že 
senioři chodící nakupovat sms zprávu poslat 
umí). V projektu je započítán i servis toalet.

Pokud se nic nezmění a  město dostane pří-
spěvek, toaleta by měla stát u  Zahradnictví 
pod Skalkou. Místo bylo vybráno z  toho dů-

vodu, že se nachází na trase obchody - Staré 
sídliště, je zde parkoviště (mohou využít do-
jíždějící nebo přestupující), jsou zde nataženy 
sítě a je pod kamerovým dohledem. A samo-
zřejmě je tu ještě možnost toaletu v budouc-
nu přemístit podle potřeby. 

Ing. Dana Dalešická  
místostarostka 

Ilu
str

ač
ní

 fo
to

Ilustrační obrázek  
s plánovaným umístěním toalety

Kontejner na použitý jedlý olej
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Starostka Mníšku pod Brdy Magdaléna Davis zve veřejnost na jednání Zastupitelstva, 
které se uskuteční 

Pozvánka na  
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

v pondělí 29. června 2020, od 18 hodin 
ve velkém sálu Pavilonu

Březnové zastupitelstvo  
(16.3. 2020) se konalo v nezvyklé 
atmosféře během vládou 
vyhlášeného nouzového stavu 
spojeného s přísnými hygienickými 
pravidly. Zastupitelé i přítomní 
hosté museli mít ochranu 
dýchacích cest a nasazeny  
latexové rukavice. 
Kvůli omezením byla také tentokrát výraz-
ně omezená účast zastupitelů. Na  jednání se 
do  velkého sálu Pavilonu nedostavilo 7 z  15 
volených zástupců. Vzhledem k  okolnostem 
vyhlášené karantény a nouzového stavu pova-
žovala předsedající (starostka) za vhodné, aby 
se program upravil pouze na body, které jsou 
nezbytně nutné k projednání. Část bodů z pů-
vodně plánovaného programu byla přesunuta 
na následující zasedání zastupitelstva (27. 5.).
Magdalena Davis informovala o to, že na rad-
nici operativně zasedá Krizový štáb města 

a připomněla přítomným i divákům u on-line 
přenosu doporučení, které na  svém jednání 
přijal. Nezapomněla přitom poděkovat všem 
dobrovolnicím, které šijí roušky, kterých je 
momentálně všeobecný nedostatek. Předloži-
la také zastupitelům na vědomí zápisy ze dvou 
konaným jednání Krizového štábu (ze 12., 13. 
16. 3. 2020).

Následně zastupitelé rozhodli o  rozdělení 
200  000 Kč mezi žadatele o  finanční dary. 
Převáženě se jednalo o  spolky, které půso-
bí na území Mníšku pod Brdy. Celá polovina 
této částky byla schválena pro FK Mníšek pod 
Brdy, z.s., který ji využije na financování čin-
nosti dětí a mládeže. Na činnost sportovního 
oddílu SK Mníšecký expres, z.s. byla poukázá-
na suma ve výši 20 000 Kč. Částku 30 000 Kč 
získal Bronislav Přibyla jako příspěvek na po-
řádání V. ročníku multižánrového hudebního 
festivalu Bronfest v srpnu 2020. Tři tisíce zís-
kal Ing. Zdeněk Houdek na požádání 7. roční-
ku Letní ligy v křížovém mariáši, dva tisíce do-
stala záchranná stanice pro živočichy z volné 
přírody AVES.

Investiční příspěvek 45  000 Kč byl přidělen 
Rodinnému centru Essentia, z.s., na zakoupení 
nové střešní plachty jurty a  vybudování ven-
kovní předsíně přiléhající k jurtě.
Zastupitelé dále rozhodli o prodloužení termí-
nu pro platby poplatků za svoz komunálního 
do 30.4. 2020. Měsíční posun termín si vynuti-
lo omezení úředních hodin  MěÚ Mníšek pod 
Brdy v souvislosti s vyhlášeným nouzovým sta-
vem a přísnými hygienickými pravidly.
Závěrem jednání proběhla dovolba nového 
člena Finančního výboru. Na svou funkci ve Fi-
nančním výboru rezignovala paní Lenka Jeřáb-
ková z důvodu neslučitelnosti funkcí, protože 
mezitím uspěla ve výběrovém řízení na vedou-
cí Odboru finančního MěÚ Mníšek pod Brdy. 
Novým členem byl všemi hlasy zvolen Eduard 
Navara.
Další řádné jednání zastupitelstva se uskuteč-
nilo ve  středu 27.5. 2020 po  uzávěrce tohoto 
vydání časopisu. O výsledcích květnového za-
stupitelstva vás budeme informovat na webo-
vých stránkách města a  v  následujícím čísle 
Zpravodaje.

Zastupitelé rozdělili dalších 200 tisíc spolkům
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Z aměstnanci naší školy 
se aktivně zapojili 
v době nouzového stavu 

do pomoci potřebným. V tomto 
ohledu bych zmínila především šití 
roušek a stříhání filtrů pro veřejnost 
a také vaření jídla pro mníšecký 
Domeček.

Školní jídelna vařila
Pro Domov pro seniory Pod Skalkou bylo 
od 14. 4. do 7. 5. uvařeno a distribuováno 1 710 
porcí jídla. Převáželi ho denně ve dvou autech 
zaměstnanci MěÚ Mníšek pod Brdy (Odbor 
majetku a investic) a celkově najeli asi 115 km. 
Každý den bylo naplněno a  po  jídle i  umyto 
a dezinfikováno zheuba 6 000 kastrůlků.
Pro strávníky „přes ulici“ jsme vařili od  20. 4. 
do  7. 5. při ceně oběda včetně obalů 80 Kč. 
Uvařeno a vydáno bylo za tuto dobu 150 obědů.
Do školní jídelny dodalo město 50 ks ústenek, 
dalších 150 ks zakoupila škola. Dále město do-
dalo jedno balení rukavic – další tři balení za-
koupila škola.
Jmenovitě si naše poděkování zaslouží tyto 
pracovnice a  pracovníci školní jídelny: Lenka 
Hrubá, Pavla Chroustová, Helena Plocková, 
Dana Pourová, Renata Slepičková, Jana Šim-
ková, Zdeňka Zychová, Marek Inderka a Pavel 
Šedivý.

Šití a stříhání roušek
Roušky šily nebo stříhaly skoro všechny asis-
tentky a vychovatelky. Stejně tak i stříhaly filtry 
do roušek pro občany Mníšku pod Brdy.

Vyrobené roušky byly volně k odběru ve vrát-
nici školy každý všední den u  paní Gabriely 
Jančíkové, které děkujeme za  jejich distribu-
ci občanům. Roušky jsme dodávali rovněž 
mníšeckým lékařům, do  místních lékáren 
a do LDN Bubeneč.
Jmenovitě si naše poděkování zaslouží tyto 
zaměstnankyně, které se na jejich výrobě po-
dílely: Alena Bachová, Marcela Bláhová, Tereza 
Bory, Blanka Dolejší, Jana Fibichová, Jitka Izá-
ková, Věra Kakosová, Anna Kinstl, Anna Kotí-
ková, Petra Kubínová, Kateřina Moravčíková, 
Markéta Myšáková, Kateřina Pilecká, Eva Pro-
cházková, Martina Procházková, Petra Řeho-
řová, Marianna Srp, Iva Šmejkalová, Johana 
Švarcová, Radka Troníčková, Romana Třešňá-
ková, Šárka Turynská, Kateřina Typlová, Petra 
Vejvodová, Marcela Zemanová, Lenka Živná.
Pomáhali jsme nejenom my, ale naopak nám 
vyšla vstříc i řada ochotných lidí.

Za  štíty pro zaměstnance děkujeme velmi  
Daniele a Marcelovi Páterovým.
Za  otestování našich zaměstnanců ve  školní 
jídelně děkujeme řediteli Domova pro seniory 
panu Janu Danielovi.

Mgr. Michaela Pažoutová 
ředitelka ZŠ Komenského 420

Škola se ihned aktivně zapojila do pomoci potřebným

Jak si možná ještě většina z Vás 
vzpomene, 1. prosince loňského 
roku se konal již tradiční Knoflíko-
vý trh.
Hlavní smyslem této akce nebylo vytvoření 
zisku, ten nikdy pro naši školu nebyl prioritou. 
Na druhou stranu, děti, rodiče i učitelé proje-
vovali vždy tolik invence, pracovitosti a nápa-
ditosti, že jakýkoliv výdělek je příjemným vyjá-
dřením jejich úspěchu.
Snažíme se vždy využít získanou částku k ně-
jakým obecně prospěšným účelům, například 
v  předchozím období jsme peníze z  prodeje 
použili se souhlasem dětí na podporu Domova 
seniorů v Mníšku.
Výtěžek z  posledního Knoflíkového trhu činil 
bezmála 30 tisíc korun. Škola dala příležitost 
samotným žákům školy rozhodnout si o tom, 
jak se s touto částkou naloží.
Děti projevily velkou míru dospělosti, uvážli-
vosti a dobrého vztahu k přírodě tím, že s vel-
kou převahou odhlasovaly prostřednictvím 
školního parlamentu nákup sazenic a vysáze-

Za výtěžek z Knoflíkáče vyroste nový les

ní stromků. Škola proto oslovila společnost  
Křížovnické lesy, s.r.o., Lesní správy Borotice, 
pod jejíž odbornou záštitou pak bylo možné 
celou akci sázení připravit.

Na  úspěšné realizaci se samozřejmě podílely 
i další subjekty, které zaslouží naše poděková-
ní. Jedná se o sdružení Pro školu v Mníšku pod 
Brdy, spolek Brdský šikula, Oáza, Magdalena  
o.p.s., Brdský zálesák a  také ZŠ Komenského 
886. Všem těmto subjektům patří ocenění 
za vstřícnost a pomoc.

Naše vřelé díky ale patří především všem 
učitelkám a  učitelům, asistentkám a  vycho-
vatelkám, kteří ve dnech 8., 9. a 14. dubna šli 
na paseku vyhrazenou pro tento účel a vlast-
noručně tam zasázeli oněch tisíc stromků. Pů-
vodní záměr byl jiný – sázení se měly zúčastnit 
především děti. Bohužel kvůli korona-virovým 
opatřením jsme museli zvolit jinou strategii. To 
však nemění nic na tom, že všechny ty zasáze-
né douglasky tisolisté, jedle bělokoré a  mod-
říny evropské vděčí za  svou existenci hlavně 
Vašim dětem!

Se zástupcem lesní správy p. Kouklíkem máme 
domluveno, že na  kraji tohoto nového lesa 
bude umístěna dřevěná pamětní tabulka s při-
pomenutím těch, kdo se o tento les zasloužili.

Díky všem!

Mgr. Michaela Pažoutová 

Ondřej Solnička  
s úsměvem na rtech
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P o více než dvou měsících 
od prvního opatření 
Ministerstva školství 

mládeže a tělovýchovy (dále jen 
MŠMT) a následného uzavření škol 
můžeme konečně začít hodnotit, 
jak si naše škola s touto nelehkou 
situací poradila. Můžete mi věřit, že 
nic jednoduchého to rozhodně pro 
nás nebylo a není. Pokud sledujete 
sdělovací prostředky, tak víte, že 
manuály a návody prezentované 
MŠMT jsou ve školní praxi téměř 
nepoužitelné. A v zásadních 
otázkách ministerstvo přesunuje 
odpovědnost na ředitele škol.

Museli jsme se s  tím poprat bez zkušeností 
s něčím obdobným, bez možnosti se na něco 
takového připravit s dostatečným předstihem. 
I  řada rodičů se ocitla v  podobné nelehké si-
tuaci. Někteří v  pozici nedobrovolné „ošetřo-
vačky“, jiní s  home-office alternativou práce, 
někteří v existenčním ohrožení.
Tímto bych chtěla moc poděkovat rodičům, 
učitelům, asistentkám i vychovatelkám. Nera-
da bych ale opomněla obětavou práci zaměst-
nanců kuchyně, kteří vařili pro Domov senio-
rů, nebo snahu našich uklízeček, které kromě 
úklidu rozlehlých prostor naší školy měly práci 
navíc s aplikací dezinfekčních prostředků.
Hlavní ocenění pak ale patří celému pedago-
gickému sboru za to, s  jakou ochotou a rych-

lostí dokázal vstřebat potřebné základní 
technické znalosti nezbytné k  zahájení námi 
vybrané formy výuky. Za to, že se všichni k ce-
lému problému postavili čelem, nikdo z  nich 
neřekl, že školou vybrané produkty Google 
se nebude učit. Je skvělé mít tým lidí, kteří 
perfektně spolupracují, umí na sobě pracovat 
a dává jim to smysl. Zde si myslím, že se nám 
vyplatilo dlouhodobé vedení lidí k  dalšímu 
vzdělávání. Naši učitelé, asistentky i  vycho-
vatelky mají dlouhodobě chuť se vzdělávat, 
pracovat na  sobě a  především umí spolupra-
covat. Což byla další velmi důležitá schopnost, 
která se v této mimořádné době velmi hodila.  
Rovněž se vyplatila dlouhodobá spolupráce 
školy s rodiči. Bez jejich pomoci by vzdělávání 
našich žáků a jejich dětí nebylo vůbec možné. 
Samozřejmě i když v prvních dnech se za pro-
vozu dolaďovaly některé detaily, velmi rychle 
si vše sedlo a výpadek ve výuce tak byl ve vel-
mi krátkém čase minimalizován.
Rodičům pak kromě díků patří i  můj obdiv, 
protože chodit do práce, případně si část po-
vinností plnit doma a  při tom všem se ještě 
starat o děti a pomáhat jim organizovat dálko-
vou výuku, to je opravdu na hranici lidských sil.
Obávala jsem se, že i  když učitelé zvládnou 
přejít plynule s podporou školy na nové tech-
nologie, že u  rodičů, z  nichž patrně většina 
neměla dosud  příležitost a  důvod využívat 
produkty jako Google Forms nebo Google 
Clasroom nebo Google Meet, s  tím budeme 
mít problém.
Problém nevznikl a  naopak se rozběhla pří-
kladná spolupráce. A to nejen z pohledu školy, 
ale hlavně z pohledu rodičů.
Toto dokazují i dotazníková šetření. Škola oslo-
vila prostřednictvím Google formulářů všech-
ny rodiče, aby celkovou spolupráci se školou 
ohodnotili v několika kategoriích. Jednak jsme 
chtěli vědět, zda jsme z pohledu rodičů postu-
povali správně, a za druhé jsme chtěli i získat 

nějaké informace pro případ, že by se podob-
ná situace měla opakovat.

Rodiče ocenili rychlost, s jakou reagovala ško-
la, já zase oceňuji rychlost přizpůsobení rodin 
novému režimu školy. Vedení školy po  zralé 
úvaze zvolilo konkrétní nástroje komunika-
ce, které připadaly velké části rodin vhodné, 
za což jsem velmi vděčná.

Na  závěr uvedu něco, co mě ale překvapilo 
nejvíce. A tím je hodnocení spokojenosti dětí 
s distanční výukou. Očekávala jsem mnohem 
více výhrad a  kritiky, ale jestliže podle odpo-
vědí bylo téměř 78% dětí spokojeno, pak to 
pokládám za úspěch a to nejen školy, ale pře-
devším za projev flexibility  a vyspělosti Vašich 
dětí ( našich žáků ) ,kteří ihned pochopili, že 
není vhodná doba na „remcání“ a vzdor.

Co je rovněž zajímavé, že v těch zbylých 22 % 
je odpověď NE (nebylo dítě s distanční výukou 
spokojené) zastoupena pouze v necelých 5 %. 
Ostatní odpovídali například, že se jim více líbí 
výuka ve škole. Což jsme si potvrdili nejen díky 
těmto dotazníkům, ale také tím, že do  naší 
školy se od 25.5. 2020 přihlásilo z 1. stupně 345 
žáků. Je to obrovské číslo ve srovnání s někte-
rými podobně velkými školami. 

K dispozici máme ještě další grafy jako výstupy 
z odpovědí na další otázky, ale rozměr tohoto 
článku nám nedovoluje je zde prezentovat, 
a  následně je najdete v  rozšířené verzi textu 
na stránkách školy.

Dovolila bych si na závěr parafrázovat již tro-
chu zprofanované heslo doby „Společně to 
zvládneme!“ 

Myslím, že to „Společně zatím docela zvládá-
me!“

A já Vám za to všem děkuji. 
Vám všem přeji v  dalším období především 
pevné zdraví.

Mgr. Michaela Pažoutová 

Škola ve víru koronaviru

Bylo vaše dítěs distanční výukou 
spokojené?

Školou zvolené produkty Google nám 
vyhovovaly?

Zareagovala podle Vás škola 
na mimořádnou situaci (Covid 19) 
dostatečně rychle?

ŠKOLA ŠKOLY
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Nastříhali jsme pět kilometrů filtrů
Po oslovení vedením města s pomocí stříhání a balení 
filtrů pro občany Mníšku jsme se spojila s paní Vávro-
vou, která měla stříhání filtrů pro město a  instruktáž 
postupu práce dobrovolníků ve své režii.
Nikdo z naší školky ani chvíli neváhal a okamžitě se v obou budovách, 
v Parníku i v Edenu, rozjel dvou až třísměnný provoz 17 pedagogických 
i provozních zaměstnanců, který po několik dnů koordinovala zástup-
kyně ředitelky Lada Freislebenová.
Celkem nám prošlo rukama 10 rolí filtrů, což je 5 kilometrů, a to je pěkný 
kus cesty.
Po  celou dobu uzavření MŠ jsem zajišťovala komunikaci s  rodiči  
a zaměstnanci, online vzdělávání pro děti, aktuální informace na webu 
školy, elektronický předzápis a zápis do MŠ (škola obdržela přes 100 při-
hlášek), probíhala aktualizace školních dokumentů atd. Objem e-mailů, 
sms, telefonních hovorů a videokonferencí byl ohromný. Zaměstnanci 
se podíleli na šití roušek, domácím vzdělávání dětí, pomocí pro seniory, 
údržbě školních budov atd. Kolem budovy Parník proběhla již urgentní 
sanace zdiva, oprava a sanace předšatny z ulice Nová, dovybavení tří 
nových šaten a  předšaten botníky a  dalším nábytkem. Proběhla také 
složitá jednání a rozsáhlé přípravy pro stavbu multifunkčního herního 
prvku, lodi "Pinta" na zahradě budovy Parník, která by měla být dokon-
čena již na konci května, oproti plánovanému konci července.
Děkuji všem, kteří se na této pomoci a veškerých pracích podíleli. Kro-
mě všech zaměstnanců naší školy bych ráda poděkovala za spolupráci 
zejména panu Vyskočilovi z MěÚ Mníšek pod Brdy (Odbor správy ma-
jetku a  investic), panu Duchoňovi, paní Vávrové a  v  neposlední řadě 
paní starostce Davis a paní místostarostce Dalešické.

Mgr. Petra Černá 
ředitelka MŠ Nová

MŠ 9. května se zapojila 
do pomoci druhým
Naše zaměstnankyně se zapojily 
do  šití roušek a  jejich dovozu do  ne-
mocnic a  mníšeckého Domečku. Na-

stříhaly jsme také 1  500 ks nanofiltrů do  roušek pro 
naše občany. Nezapomněly jsme ani na  individuální 
vzdělávání dětí. 
Pomoc jsme nejen poskytovaly, ale i  přijaly. Od  pana Josefa Myslína 
z Okresního sdružení hasičů Praha-západ jsme dostaly několik ochran-
ných štítů.
Během nouzového stavu byla zajištěna kompletní dezinfekci budov, 
hraček i  pomůcek. Proběhla revize i  opravy našich budov. Dostalo se 
i na nátěry a úpravy školních zahrad.
Nabízeli jsme i pomoc Domečku, ale z důvodu jeho uzavření ji nemohl 
využít.

Bc. Marie Šretrová  
 ředitelka MŠ 9. května

Uvažujete o alternativní výuce  
pro dítě v budoucí 2. či 3. třídě?
Komunitní škola LIPKA od září 2020 doplňuje kapacitu.
Více informací najdete na webových stránkách: oaza.mnisek.cz/mc/lip-
ka/ nebo pište na lipka.mnisek@seznam.cz.

Anketa mezi školáky
V pondělí 25.5. se otevřela škola  
ZŠ Komenského pro žáky  
1. stupně. Do školních lavic se 
vrátilo 345 dětí, což představuje  
68 % z celkového počtu žáků  
1. stupně na zdejší škole.
Základní školy byly uzavřené od  11. 3. Žáci 
1. stupně se tak do  svých tříd mohli vrátit 
po dlouhých 75 dnech.

Čtyř dětí jsme se zeptali na jejich pocity po ná-
vratu do školních lavic.

1.  Čím ses zabýval/zabývala po dobu, kdy byla 
škola uzavřená?

2.  Na  koho nebo na  co ses nejvíce těšil/těšila 
při návratu do školy?

3.  Jak si prožil/prožila první den ve škole po tak 
dlouhé době?

BĚLA (11 let)
•  Učila jsem se do školy, po-

tom jsem se připravovala 
na  přijímačky. Pomáhali 
mi přitom občas rodiče. 
Ve volném čase jsme jezdili 
na výlety na chalupu.

•  Těšila jsem se hlavně na  kamarády a  taky 
na učitele.

•  Dobře. Lepší je učit se ve škole, protože mi to 
tady lépe vysvětlí než doma přes videohovor.

VERONIKA (11 let)
•  Ráno jsem učila a  odpole-

dne běhala venku. Potom 
jsem se učila na přijímačky 
na gympl. 

•  Nejvíce jsem se těšila na ka-
marádky a  na  přestávky, 
kdy si spolu povídáme.

•  Dobře. Překvapilo mě, že máme nového uči-
tele.

TIBOR (11 let)
•  Ráno jsem se do oběda učil. 

Po  obědě jsem dodělával, 
co jsem před obědem ne-
stihl. Potom jsem běhal ko-
lem baráku a různě jsem si 
hrál.

•  Těšil jsem se nejvíc na kamarády a taky na uči-
telku.

•  Normálně, nic mě nepřekvapilo.

HONZA (10 let)
•  Učil jsem se a  dělal úkoly. 

Taky jsem se učil na  přijí-
mačky na gympl.

•  Nejvíc jsme se těšil na  
kamarády a na tělocvik.

•  Měl jsem radost, že máme nového učitele.

ŠKOLA ŠKOLY
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Výzva pro pěstitele buxusů
V Mníšku pod Brdy byl zaznamenán výskyt zavíječe zi-
mostrázového na buxusech.
Již několik let řádí na území České republiky zavíječ zimostrázový, resp. 
jeho housenky, které dokáží úspěšně tyto stálezelené keře zahubit. 
Nyní se v hojné míře objevili i v našem městě, proto majitele buxusů 
(zimostrázů) žádáme, aby udělali kontrolu svých dřevin a v případě zjiš-
tění výskytu škůdce se s  ním pokusili bojovat. Zabráníme tím plošné 
likvidaci buxusů v našem regionu.
Motýl zavíječe zimostrázového je drobný, má bílá křídla s hnědým le-
mem nebo bývá úplně hnědý. Klade vajíčka právě na listy zimostrázu. 
Jeho housenky jsou zelenožluté s černými pruhy, bílými puntíky a lesk-
lou černou hlavou. Jsou aktivní v období od března do října.
Housenky zavíječe okusují listy, mladé výhonky a kůru keřů. Okousané 
listy postupně chřadnou a  odumírají. V  případě přemnožení nezříd-
ka hrozí kompletní likvidace keře, tzv. holožír. Housenky zavíječe listy 
opřádají pavučinkou, která je jedním z viditelných příznaků napadení. 
Škůdci začínají svou práci od středu keře, v prvním fázích napadení tedy 
není jejich přítomnost patrná. Je třeba kontrolovat vnitřek keře a hledat 
buď přímo housenky, nebo jejich výkaly či zámotky.
V případě prvního nálezu je třeba ihned zakročit a provést postřik, che-
mický či biologický. Při aplikaci mějte na paměti, že housenky se ukrý-
vají ve  středové části keře. Vhodnou kombinací k  postřiku může být 
také propláchnutí keře tlakovou vodou či ruční sběr housenek. Postřik 
a kontrolu buxusů provádějte několikrát za sezónu, škůdce se na vaše 
keře může dostat kdykoli.

Pokud zjistíte napa-
dení, nepropadejte 
ještě panice. Žír prv-
ní generace obvykle 
keře ještě zvládnou, 
když je masivní i dru-
há generace, bývá to 
horší. Problematické 
je samozřejmě este-
tické hledisko.

Ing. Jiřina Romová 
referentka Odboru 

vnitřních věcí

Pomozte zachránit mláďata  
při senosečích
Čas jarních senose-
čí bývá osudný pro 
tisíce mláďat divo-
kých zvířat, která tu 
žijí. Před žacími liš-
tami zemědělců to-
tiž často neutečou. 
Proto je třeba každé 
pomocné ruky, kte-
rá se zapojí do jejího 
takzvaného vyháně-
ní, než do  luk vjede 
technika.
Ačkoli má každý majitel louky povinnost s předstihem hlásit její kose-
ní myslivcům, řada z nich tak ani pod hrozbou vysokých pokuty nečiní 
a  pak dochází ke  zbytečným tragédiím. Proto Česká zemědělská uni-
verzita společně s Ministerstvem životního prostředí vyvinuly mobilní 
aplikaci a webový portál pro nahlašování sečení a plánování prevence 
Senoseč online (senosec.czu.cz), kam se můžete zaregistrovat coby ze-
mědělec, myslivec, či dobrovolník. 
Právě dobrovolník pak může po domluvě s myslivci a zemědělci pomo-
ci při vyhánění zvěře. 

zdroj: Senosec.czu.cz

Už když naše školka vznikala, vě-
děli jsme, že to nebude jen tak oby-
čejná školka.   Nejsme z  těch, co se  
spokojí s  dostačujícím, my chceme 
pro děti víc. Ale znáte to, to by mohl 
říct každý, a  my jsme rozhodně 
nechtěli zůstat jen u  slov, a  tak se 
u nás konal audit, který prověřoval 
kvalitu, s jakou se o děti staráme.
V den auditu jsme byli všichni nervózní, tuhle 
certifikovanou značku kvality, totiž nedosta-
ne jen tak někdo. Většina těch, co audit pod-
stoupily před námi, její nároky nesplnila. A tak 
i když nám tenhle fakt k uvolnění moc nepo-
mohl, věřili jsme, že pro děti děláme to nejlep-
ší. Audit byl důkladný a prověřil našeho tygříka 
ze všech stránek. Začal od interního fungování 
našeho týmu, kvality připravenosti vhodného 
programu pro děti dle různého věku. Pokračo-
val kontrolou protokolů a připravenosti na kri-
zové a nečekané situace tak, aby děti všechno 
co nejméně pocítily. Zkrátka všechny ty věci, 
které navenek nikde nejsou moc vidět, a  ani 
většina rodičů našich tygříků o nich netuší. Pak 

se přešlo k prověření práce s dětmi, testování 
našich paní učitelek v  akci, a  nakonec došlo 
i na zpovídání rodičů. Ať už jde o školku nebo 
dětskou skupinu, jsme prvním vykročením 
dětí do světa mimo kruh rodiny, a tak je právě 
spolupráce s rodiči to nejdůležitější a zásadní.

K  naší velké radosti jsme auditem prošli se 
skvělým hodnocením a pyšníme se teď znám-
kou kvality. Ze 120 školek hodnocených před 
námi jsme teprve devátí, kteří známku získa-
li. Pro naši školku to znamená, že všechna ta 
práce navíc i energie, kterou do ní každá z paní 
učitelek dává, stojí za  to. Jsme pyšní, že pro 
děti vytváříme druhý domov a pomáháme jim 
na jejich životním startu. Ale, to co je pro nás 
vlastně nejdůležitější, obstáli jsme sami před 
sebou ve  slibech, které dáváme rodičům na-
šich malých tygříků a  oni teď mají jistotu, že 
jen nemluvíme do větru.

Velké díky patří všem, kteří nás na  naší cestě 
podporují, od těch nejmenších, kteří nás den-
ně inspirují ve školce, přes přátele a okolí, kteří 
nás podporují z  venku, až po  úžasné rodiče, 
kteří nám svěřují své největší poklady.

Ing. Lucie Ruterlová

Neposedný tygřík získal certifikovanou značku kvality

Obecně při kontaktu s mláďaty zvířat platí pokyn:
Pokud při procházení louky nebo pole najdete zvíře nebo jeho mládě, nikdy 
na  ně sahejte. Dotykem své ruky a  přenesením svého pachu byste mládě 
ohrozili na životě (rodiče by jej odvrhli). Mláděti je vždy nejlépe s  jeho rodiči 
a proto ho odnášejte do záchranné stanice. O nálezu osobně nebo telefonicky 
informujte myslivce nebo zemědělce, a poradťe se s nimi na dalším postupu.

Housenka zavíječe  
zimostrázového

Foto: autorka článku

zdroj: fcb 
 Zachraň zvíře před sekačkou
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Vedení města zavedlo Dobrovolnou pomoc pro seniory a znevýhodněné 
osoby. Dovážku nákupů koordinovali městští strážníci.

Manželé Schneiderkovi byli první, kteří věnovali městu několik balení 
jednorázových roušek, které obratem putovaly do mníšeckého Domova 
pro seniory.

Vedení města pro všechny své občany zakoupilo dezinfekci zdarma. 
Denně ji vydávali hasiči před svou zbrojnicí.

Další roušky s nanofiltry získaly mníšecké dětské lékařky.

Paní Daniela Páterová předává ochranné štíty řediteli Domova pro 
seniory Janu Danielovi.

Pan Martin Klikorka z restaurace Panský dvůr věnoval velikonoční oběd 
zdravotnickým záchranářům a lékařům, hasičům, policistům i městským 
strážníkům.

Manželé Vilimovští darovali městu 17 roušek s nanofiltrem, které část 
z nich předalo poštovním doručovatelkám.

Vedení města pro své občany nakoupilo 10 kilometrů nanofiltrů 
do látkových roušek, které dobrovolnice stříhaly a poštovní doručovatelky 
roznášely ve svém volnu.
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Spoléhají na  nás, jsme tu pro ně ve  dnech 
dobrých i  zlých. Největší nebezpečí násle-
dovalo po  uvolnění restrikce státem od  10.4. 

2020 (možnost pohybu na veřejných prostran-
stvích). Zvýšil se tak počet obyvatel v doprav-
ních prostředcích, v čekárnách, v ulicích. Bylo 

Rádi bychom jménem všech oby-
vatel Mníšku pod Brdy, Rymaně 
a  Stříbrné Lhoty, jakož i  okolních 
obcí, poděkovali všem lidem, kteří 
se během nouzového stavu zapojili 
do pomoci potřebným.
Řada jmen se už na  stránkách tohoto vydání 
Zpravodaje objevila či ještě objeví v článcích, 
které napsali zástupci škol či spolků. V někte-
rých příspěvcích nejsou napsána konkrétní 
jména a  jednotliví dobrovolníci v  nich vystu-
pují souhrnně pod názvem svého spolku či 
jiné organizace.
Roušky vyráběli dobrovolníci a dobrovolni-
ce nejen z Mníšku, ale i Kytína, Čisovic, Zá-
hořan a  Nové Vsi pod Pleší. Ve  skupinách, 
které koordinovala Kristýna Vávrová, se 
na  stříhání, žehlení a  šití roušek podíleli: 
Věra Hošinská, Jana Barešová, Jana Burešová, 
Miroslava Havlínová, Miroslava Havlínová star-
ší, Radka Červenská, Petra Červenská, Hana 
Tomanová, Věra Štamberková, Jana Rmou-
tilová, Zuzana Pokorná, Daniela Benešová, 
Kristýna Šimůnková, Martina Jahodová, Věra 
Burešová, Katka Valentová Čadková, Jessica 
Kloudová, Gabriela Švarcová, Dana Levorová, 
Bára Váchová a  její kamarádky, Lenka Toma-
nová, Bára Králová, Radka Magazu, Adéla Tu-
rek, Oto Papoušek (zaplatil tkalouny), Kateřina 
Papoušková, Věra Landová, Jitka Stejčková, 
Šárka Traubová, Ruthie Fuksová, Šárka Janžu-
rová, Štěpánka Křížová, Martina Rozhoňová, 
Barbora Sýkorová, Erika Hangurbadžová, Re-
nata Soběslavská, Helena Vachtová Plocková, 
Adéla Vernerová, Tereza Hlinková, Jiřina Báro-
vá, Hanka Brandová, Veronika Čiháková, Radka 

Čmolová, Veronika Fáberová, Šárka Janžurová, 
Barbora Kejhová, Kateřina Kučerová, Alena 
Kulhánková, Julie Perková, Iva Rašínová, Alena 
Ryzcová, Julie Tláskalová a Radana Švecová.

Filtry do látkových roušek stříhaly:
Vychovatelky družiny ZŠ Komenského (ko-
ordinovala paní Srp); učitelky u MŠ Nová a 9. 
května (koordinovala paní Šretrová), dále Ale-
na Štanberková, Dana Havlíková, Vlaďka Hlad-
ká, Martina Trkanová, Šárka Slavíková Klímová, 
Jana Rmoutilová, Jana Kapičková a  Martina 
Michalová.

Kytínští hasiči v čele s kytínským starostou Mi-
loslavem Holým prováděli opakovaný postřik 
veřejných míst na území našeho města (auto-
busové zastávky, dětská hřiště, altán apod.).

Doručovatelky České pošty roznášely zdarma 
filtry do roušek občanům.

Manželé Schneiderkovi darovali městu 300 ks 
jednorázových roušek (předáno Domovu pro 
Seniory).

Manželé Rosákovi darovali městu 20  000 Kč 
na nákup roušek (použito na nákup látkových 
roušek s kapsou na filtr).

Manželé Vilimovští darovali městu 45 látko-
vých roušek s  nanofiltrem (předáno zaměst-
nancům zdravotního střediska, České pošty 
a úředníkům MěÚ).

Manželé Jeřábkovi věnovali městu 100 ks jed-
norázových rukavic (předáno Školní jídelně).

Martin Klikorka z  řitecké restaurace Panský 
dvůr věnoval sváteční velikonoční oběd senio-
rům v Domově pro Seniory a úředníkům MěÚ, 

Našli jsme odvahu postavit se Covidu-19

pracovníkům v 1. linii pak poskytoval jídlo s vý-
raznou slevou.

Nadační fond REGI BASE I  daroval ochranné 
štíty mníšeckým městským strážníkům.

Spolek Solární asociace, z.s. věnoval městu 
400 ks respirátorů a  500 ks jednorázových 
roušek (předáno Domovu pro Seniory a měst-
ským strážníkům).

Firma Purum darovala 0,6 litru dezinfekce, 4 ks 
respirátorů a  4 ks jednorázových roušek (pře-
dáno městským strážníkům).

Trikolóra darovala městu 100 ks jednorázo-
vých roušek (předáno Školní jídelně).

Václav Muchna (Y soft corp.) daroval městu 
70 ks ochranných štítů (předáno lékařům a Do-
movu pro seniory).

Josef Myslín (Okresní sdružení hasičů Pra-
ha-Západ) daroval městu 40 L desinfekce 
a  ochranné štíty (předáno městským strážní-
kům a zaměstnancům mníšeckých prodejen).

Prof. MUDr Andrej Sukop (Be Charity) daroval 
městu 70 L dezinfekce (předáno Domovu pro 
Seniory a MěÚ).

Krejčovství Monika Černá darovalo městu 
26 ks nanoroušek a 100 ks nanofiltrů (předáno 
úředníkům MěÚ).

Junák - český skaut daroval 34 ks ochranných 
štítů lékařům, hasičům a zaměstnankyním MŠ 
Nová.

Michael Blažíček (Společnost LUMBIO s.r.o.) 
bezplatně zapůjčil našemu městu přenosný 
ozonový generátor.

Pokud jsme v tomto seznamu na někoho omy-
lem zapomněli, upřímně se omlouváme.

Město Mníšek pod Brdy

Děkujeme

Pracovnice a pracovník 1. linie

nutné konat. Nebyl čas, ztrácet čas. Z nemoc-
nice jsem si odnesl důležitou radu. Prevence 
a dvojí jištění. A to nás vedlo k tomu, že jsme 
vstoupili do 14ti denní dobrovolné karantény.

VYPLATILO SE TO!
V Domečku jsme zůstali zdraví a to byl náš cíl, 
ochránit ty nejslabší.
Respekt a poděkování patří těmto zaměst-
nancům:
Covid tým první linie: 
Zdravotní sestra Markéta Poláčková a zdravot-
ní bratr Jan Daniel
Pracovnice přímé péče – Helena Koredová, Ja-
roslava Formanová, Karolína Krištůvková, Svět-
lana Martynjuk
Pracovnice kuchyně – Jana Haflantová Kouklí-
ková a Renata Dlouhá
Pracovnice úklidu Tetiana Nanivská
Covid tým druhá linie:
Hana Kaprová, Karel Poláček, Tereza Středová, 
Petra Lovecká a Miroslava Jeřábková
Dále děkujeme všem, které nemůžeme jme-
novat.

Jan Daniel  
ředitel Domečku

Trávíme tu tolik času, že snad jsme tu trochu, jako doma. Naši uživatelé 
nejsou jen klienti, ale pomyslně se dá říct, že i naše druhá rodina.
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V ládou vyhlášený nouzový 
stav přinesl pro naši 
výjezdovou jednotku nové 

úkoly související s hrozbou epidemie 
COVID 19.
K tomu se navíc přidala úplná uzavírka silnice 
z Mníšku do Řevnic od 15. 3., která prodloužila 
dojezdovost jednotky HZS z  Řevnic o  15 mi-
nut. Uzavírka pro nás tedy znamenala sloužit 
až do  12. 5. v  naší mníšecké zbrojnici nepře-
tržitou službu v  režimu JPOII (výjezd jednot-
ky do 5 mnut od nahlášení události), kdy zde 
museli být nonstop přítomni alespoň čtyři lidé.
V  tomto období 59 dní jsme vyjížděli k 9 do-
pravním nehodám a  15 požárům. Dalších  
8 výjezdů jsme absolvovali kvůli technické  
pomoci, z  čehož byly 3 transporty pacientů 
v  režimu COVID. Ke  každému pacientovi se 
mělo přistupovat, jako že je COVID pozitiv-
ní, a  tak jsme na  sobě měli ochranné obleky.  
Celková doba strávená na zásazích představu-
je 44 hodin a 5 minut.
Od  7. 4. do  15. 5. jsme před naší zbrojnicí 
denně vydávali dezinfekci občanům Mníšku 
pod Brdy, Rymaně a  Stříbrné Lhoty, s  tím, že 
každá domácnost dostala 0,5 litru tohoto roz-
toku. Nevyzvedli si ji ale všichni, zůstalo nám 
asi 50 % z  celkového množství, které budou 
využity při případných dalších mimořádných 
situacích. 

Ještě pár dní před zpřísněním opatře-
ní vůči koronavirovému onemocnění 
rozhodlo vedení Junáka – českého 
skauta o  pozastavení veškeré běžné 
skautské činnosti. Oddíly v  Mníšku 
nařízení plně respektovali. Nicméně 
ani v  době, která nedovoluje volně 
řídit schůzky dětí a společné výpravy 
do  přírody, jsme nepřestávali hledat 
nové cesty, jak zůstat se svými členy 
v  kontaktu, pokračovat v  aktivitách 
a také pomáhat.

Inspirací je i škola
Moderní „distanční výuka“ může nabídnout 
řešení i pro vedení skautské schůzky. Všechno 
je nové a  každý nápad může přinést impulz. 
Dívčí oddíl Světlušek se setkával online v čase 
běžné schůzky. Nejmladší Dráčata dostávala 
prostřednictvím rodičovského emailu třeba 
za úkol splnit všech 13 bobříků. Roverský od-
díl Satyr se pravidelně potkával přes Skype. 
Vedení Junáka otevíralo zajímavé pracovní 
listy a také upravilo podmínky pro plnění od-
borných zkoušek. Konec konců, ty si můžete 
vyzkoušet klidně i vy.

Dobrovolnická pomoc
Počátkem dubna bylo oficiálně registrováno 
na 89 týmů v  rámci celé ČR. Středisko Skalka 
mezi nimi nechybí, od  počátku náročných 
změn jednalo se zastupiteli města a nabízelo 
kapacity dobrovolníků.
V  rámci nutných regulí a  zajištění bezpečí, je 
dobrovolnická pomoc nabízena prostřednic-
tvím plnoletých členů, nicméně i tak našel ro-
verský kmen Satyr další možnost, jak se zapo-
jit. Kluci se připojili k celorepublikové aktivitě 
a s rodiči se pustili do výroby roušek. Celkem 
80 roušek vedoucí střediska předal Psychiat-
rické léčebně v  Bohnicích. Nejen porodnice, 
ale i  léčebny se potýkaly s  jejich akutním ne-
dostatkem.

Uragán dorazil  
až na Mníšek!
Místo škod, ale napáchal pár dobrých 
skutků. Skauti a skautky ze Zbraslavi 
se pustili do výroby ochranných obli-
čejových štítů. Tisknou je na vlastních 
3D tiskárnách, a poté, co zajistili do-
statečné počty pro polikliniku, lékár-
ny nebo i obchody ve svém místě, na-
bídli pomoc i Mníšku. Velmi rádi jsme 
se se spřáteleným střediskem spojili 
a distribuovali štíty praktickým léka-
řům a sboru dobrovolných hasičů.

Máme radost, že můžeme pomáhat. Opravdu 
platí ono často opakované SPOLU TO DÁME! 
Doufáme, že i malými kroky můžeme pomoci 
svému okolí. Pomáhejte s námi, nemusíte mít 
hnědý šátek, rádi vás vezmeme mezi sebe.
Skauti mají pomoc vlastně v  "popisu prá-
ce", ale ráda bych jmenovala celé středisko  
Junák – český skaut, středisko Skalka Mníšek 
pod Brdy, z.s.
A  také, což je pro nás mnohem důležitější, 
patří poděkování zbraslavským - Junák - čes-
ký skaut, středisko Uragan Zbraslav, z. s., kteří 
poskytli zdarma obličejové štíty i pro Mníšek.

Pavla Plocková a Hana Poulová 
 středisko Skalka Mníšek

Hasiči drželi 59 dní nepřetržitou službu
Lukáš Lajvr a Tomáš Pihar 

v ochranných oblecích 
po transportu pacienta

Pomoc jsme nejen poskytovali my, ale našla 
se i řada lidí, která si na nás vzpomněla. Chtěl 
bych poděkovat panu Martinu Klikorkovi 
z  řitecké restaurace Panský dvůr, který nám 
po dobu naší nepřetržité služby posílal obědy 
s  výraznou slevou. Slevu na  zakoupené jídlo 
nám dávali také Pizzerie Al Capone a  Kebab 
House Mníšek pod Brdy. Paní Kristyně Vávro-
vé děkujeme za  donesené roušky, skautům 
za ochranné štíty vyrobené na Zbraslavi.
Závěrem bych rád poděkoval všem našim ha-
sičům, kteří se v této náročné době zúčastnili 

výjezdů. Bylo to těchto 21 dobrovolníků: Mi-
chal Balej, Tomáš Bartoš, Václav Bláha st., Josef 
Dvořák st., Josef Dvořák ml., Miroslav Dvořák, 
Jakub Fila, Dominik Hájek, Tomáš Hájek, Pavel 
Jeřábek, Petr Jeřábek, Zdeněk Jeřábek, Roman 
Koudelka, Václav Kovář, Rudolf Kysela, Lukáš 
Lajvr, Petr Líva, Tomáš Pihar, Miroslav Rousek, 
Lukáš Sosna a Miroslav Šrámek.

Josef Dvořák  
velitel JSDH Mníšek pod Brdy

Zásah při požáru lesní 
školky u Kytína

Vedoucí našeho střediska Roman Freisleben 
s rouškami a štíty před PN v Bohnicích

Skauti pomáhali, i když jejich klubovna byla zamčená
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„Suchej“ únor v  Magdaléně vystří-
dalo jaro a spolu s ním se objevilo 
slovo, jehož realitu si v  únoru jen 
málokdo dovedl představit - karan-
téna. 

Svět se na  dva měsíce zastavil a  změnil. 
A změnil se i život na Včelníku. Areál se uza-
vřel návštěvám i  zaměstnancům. Klienti, 
kteří v  Magdaléně bojují se svou závislostí, 
nemohli bývalou vojenskou raketovou zá-
kladnu opustit a  stejně jako mnoho dalších 
lidí ztratili na dlouhou dobu kontakt se svými 
rodiči, partnery, dětmi a přáteli. Pandemii na-
vzdory a za pomoci magdalénských terapeu-
tů ale neztratili víru v život a začali šít pro ve-
řejnost a pro ty nejvíc potřebné roušky. Ušili 
jich více než 1300 a věnovali je městu Mníšek 
pod Brdy, Nemocnici Na Pleši, Domovu seni-
orů v Mníšku a v Dobříši, Středočeskému kraji 
a na další místa. Zaměstnanci Magdalény pak 
v  rámci terénní podpory Mníšku pod Brdy 
a blízkého okolí rozdávali i tzv. balíčky pomo-
ci proti COVID-19, které obsahovaly roušky, 
rukavice, vitamíny, dezinfekci a  informace, 
jak dlouho roušku nosit, jak zamezit přenosu 
viru atd. 

Nouzový stav se dotkl všech lidí bez rozdílu. 
A  zatímco v  únoru tisíce lidí zaujala výzva 
měsíc nepít alkohol, následná karanténa si 
s  alkoholem (ale i  jinými závislostmi) velmi 
dobře porozuměla. „Mnoho lidí pocítilo pani-
ku, úzkost a strach, například ze ztráty příjmů 
nebo bydlení. A  to má závislost ráda, nabízí 
totiž „lék“. Takovým lékem může být například 

alkohol, který na úzkosti funguje výborně. Je-
nomže průšvih se závislostí je, že se rozvíjí 
pomalu a plíživě. Člověk často přejde z umír-
něné konzumace k  pití větších dávek a  už 
je ohrožen na  zdraví,“ vysvětlil pro mediální 
portál Info.cz ředitel Magdalény, Ondřej Skle-
nář a dodal, že po dobu nouzového stavu se 
zájem o  pomoc v  magdalénských ambulan-
cích zvýšil o zhruba 20 procent a další nárůst 
klientů, kteří potřebují pomoci, očekává. 

Magdaléna, o.p.s. i  v  době nouzového sta-
vu poskytovala své služby v  takové formě, 
ve  které to jen bylo možné. Adiktologické 
ambulance fungovaly v  online režimu a  te-
rapeuté byli k  dispozici po  skype, telefonu 
či emailu. Terénní zaměstnanci za  přísných 
bezpečnostních pravidel dál podporovali své 
klienty a chránili zdraví celé společnosti roz-
dáváním „korona – balíčků“, kolegyně z nízko-
prahového zařízení pro děti a mládež Mezičas 
trávily každý den s dětmi a mladými na soci-
álních sítích, kde s  nimi řešily jejich starosti 
a problémy. Kolegyně z Centra primární pre-
vence radily na  Facebooku a  Instagramu ro-
dičům, učitelům i dětem, přinášely praktické 
rady a tipy, jak karanténu zvládnout, a kromě 
toho napsaly skvělý sborník, který pomáhá 
provést současnou dobou po-koronavirovou. 
Stáhnout si jej může každý zdarma na strán-
kách www.magdalena-ops.eu. Je sice původ-
ně určen pro děti a  mladé a  jejich učitele či 
rodiče, ale inspiraci a  rady v  něm najdeme 
všichni. A taky ujištění, že strach a obavy ne-
jsou slabost. A naději, že všechno dobře do-
padne. 

Petra Martínková  
za Magdalénu, o.p.s.

Strážnici pomáhali při 
zachování běžného režimu
Velice si vážíme pomoci dobrovolníků, kteří šili 
roušky, anebo pomáhali s nákupy pro seniory. 
Městská policie po  celou dobu koordinovala 
činnost mezi seniory a  nakupujícími v  rámci 
Dobrovolné pomoci. Zachovávala si i  nadále 
svůj běžný režim. I  při nouzovém stavu jsme 
vyjížděli na  neshody v  rodinách, dopravní 
nehody, požáry, odchytávali volně pobíhající 
psy, kontrolovali dodržování vládního nařízení 
a dalších činnosti s tím souvisejících.
Tímto bych rád poděkoval vedení města, kte-
rému se dařilo zajistit ochranné pomůcky pro 
strážníky, dále bych poděkoval všem strážní-
kům, policistům, vojákům, hasičům, celníkům 
a  především všem lidem ve  zdravotnictví 
a  také nesmíme zapomínat na  prodavačky 
a  spousty dalších profesí, které jsou potřeba 
v každodenním životě. 
Dále bych chtěl poděkovat Pizzerii Al Capo-
ne, která složkám IZS poskytovalo 50% slevu 
a také prodejně BALA na Skaleckém náměstí, 
kterou provozuje Tan Thai Nguyen, s.r.o., za na-
bídku občerstvení pro složky IZS. Za  výrazné 
slevy při nákupu jídel bych rád poděkoval také 
panu Martinu Klikorkovi z  řitecké restaurace 
Panský dvůr a  zaměstnancům Kebab house 
Mníšek pod Brdy.
děkujeme

Mgr. Petr Smorádek  
 velitel MP Mníšek pod Brdy 

Ozonový generátor zbavuje 
vzduch nebezpečných virů
Společnost LUMBIO s.r.o. zapůjčila bezplatně 
našemu městu do konce června přenosný ozo-
nový generátor Titan 10000. 
Odstraňuje zápachy, plísně, viry a  bakterie 
v  místnosti, kde se nenachází lidé, zvířata  
či rostliny. Najednou pokryje prostor o  ploše 
100 m2.
Vedení města ho používá k dezinfekci prostor 
ve svých příspěvkových organizacích.

Jaro na Magdaléně: roušky a naděje, 
že všechno dobře dopadne
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Dana Dalešická 
 Společně pro Mníšek

V  období koronakrize přicházely informace 
od  vlády velmi nesystematicky. Na  základě 
těchto kusých informací se muselo vedení měs-
ta rychle zorientovat a  jednat. Urychleně byl 
svolán krizový štáb, který byl složen tak, aby po-
kryl co nejvíce oblastí ve  městě. Všichni začali 
shánět ochranné pomůcky kde se dalo. Jediná 
pomoc, která přišla, byla dezinfekce od  Stře-
dočeského kraje. Bohužel ale až v době, kdy se 
nám podařilo sehnat dezinfekci z jiných zdrojů.

V  případě příští pandemie koronaviru jsme již 
připraveni. Máme zásoby roušek, filtrů i dezin-
fekce. Krizový stav se ale může opakovat, a  to 
z jiných příčin. A proto by bylo potřeba aktuali-
zovat krizový plán.

Magdaléna Davis 
 Společně pro Mníšek

Tento týden probíhá na městském úřadě inven-
tarizace ochranných pomůcek a vyúčtování po-
ložek krizového řízení. Už teď ale můžu říct, že 
kombinace látkových roušek a vkládacích filtrů 
se osvědčila coby nejekonomičtější a  zároveň 
vysoce účinná ochrana pro občany, protože 
chrání stejně efektivně jako respirátory třídy 
FFP2 (při použití nanofiltru) nebo FFP1 (při po-
užití H-filtru). Pokud by se koronavirová krize 
vrátila během příštích měsíců, máme dostateč-
nou zásobu dezinfekce, roušek i filtrů na to, aby-
chom ji zvládli a nemuseli nic dokupovat.

Město vynaložilo během nouzového stavu 
za  roušky, filtry, respirátory, dezinfekce, štíty 
a výživovou podporu Domova pro seniory ne-
celých 500 000,- Kč. Je však čím dál jasnější, že 
tím dopady krize na  naše město ani zdaleka 
nekončí. Nižší výběr daní a  rozhodnutí Minis-
terstva financí vyplatit část kompenzačního bo-
nusu OSVČ z rozpočtu obcí znamená, že Mníšek 
letos dostane od státu minimálně o 11 % méně 
z rozpočtového určení daní (tj. o cca 17 milionů 
Kč), celkově se ale negativní dopady odhadují 
na 20 - 25 %, což je pětina či dokonce čtvrtina 
městského rozpočtu! Do  konce června 2020 
proto budeme muset aktualizovat rozpočet 
i  akční plán na  rok 2020 a  pravděpodobně se 
nevyhneme ani vyškrtnutí některých plánova-
ných investic. 

Každá krize však s sebou přináší i něco cenného. 
Dostáváme šanci poučit se z předchozích chyb, 
modernizovat zastaralý systém a vytvořit lepší 
plán pro budoucí výzvy. Kromě aktualizace kri-
zového plánu bych se proto v příštích měsících 
chtěla zaměřit i na analýzu strategicky význam-
ných služeb a  zdrojů a  vytvořit plán pro jejich 
zajištění pro případ, že se v krizové situaci zno-
vu ocitneme. Mám na  mysli zejména dodávky 
vody, elektřiny, potravin, internetu či nakládání 

V červnovém čísle Zpravodaje se může-
te znovu začíst do Ankety zastupitelů, 
která se do radničního periodika vrací 
po dvouměsíční pauze.

Tentokrát položila redakce našim zastupitelům 
následující otázku:

JAKÁ PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ BY MĚLO 
MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY PŘIJMOUT 
PRO PŘÍPAD OPAKOVÁNÍ KRIZOVÉHO 
STAVU?

s  odpady. Jsem přesvědčená o  tom, že dlou-
hodobým cílem má být Mníšek resilientní čili 
připravený, pružně reagující a odolný. Mníšek, 
který umí být (nejen) v  době krize co možná 
nejvíce soběstačný, a přitom propojený s klíčo-
vou infrastrukturou v rámci regionu i kraje.

Radko Sáblík 
 ODS

Na  úvod mého příspěvku bych chtěl poděko-
vat všem, kteří se zasloužili v Mníšku pod Brdy 
o zdárný průběh nouzového stavu v obci, ať již 
jde o úřad na čele s paní starostkou a místosta-
rostkou, o základní a mateřské školy, zdravotní 
střediska či domov důchodců, ale také o  pří-
slušníky hasičského sboru a místní policie. Ne-
smíme zapomenout i na obsluhu v obchodech 
s potravinami, kam jsme se chodili zásobovat. 

Co se týká předběžných opatření na krize příš-
tí, nelze je činit na základě emocí a pocitů, ale 
poctivé analýzy, kterou doporučuji vypracovat 
v  letních měsících a  zaměřit se v  ní na  kritic-
ká místa. Jen tak může vzniknout smysluplný 
a účinný scénář pro podobné krizové situace. 

Nechci se zde vyjadřovat k oblasti řízení města, 
tam za více kompetentní považuji paní starost-
ku a  místostarostku, rád bych se však vyjádřil 
k  oblasti vzdělávání, neboť jsem se krizovou 
situací v této sféře v minulých měsících oprav-
du intenzivně zabýval. Další řádky neberte jako 
výčet mých aktivit, ale jako vysvětlení, z jakých 
pozic vycházím. 

Pravidelně jsem se potkával na videokonferen-
cích s vedením mníšecké základní školy na čele 
s  paní ředitelkou Michaelou Pažoutovou. Po-
chopitelně jsem řídil svoji Smíchovskou střední 
průmyslovou školu, ale byl též přizván do něko-
lika poradních pracovních skupin, díky čemuž 
jsem získal mnoho dalších cenných informací. 
Šlo o následné pracovní skupiny: ministra škol-
ství pana Roberta Plagy, předsedy Výboru pro 
vzdělávání Senátu Parlamentu ČR pana sená-
tora Jiřího Drahoše, místopředsedy ODS pana 
poslance Martina Baxy a  radního Prahy pro 
školství pana Víta Šimrala. 

Také po celou dobu nouzového stavu fungova-
lo Mediální studio Mediálního domu Preslova 
na naší Smíchovské SPŠ, kde jsem při nedostat-
ku studentů redaktorů působil také v roli repor-
téra a hovořil tak přímo s desítkami odborníků, 
ředitelů, učitelů, studentů i  žáků. Do  našeho 
studia mimo jiné zavítal i  ústřední inspektor 
České školské inspekce pan Tomáš Zatloukal, 
který v rozhovoru se mnou představil průzkum 
ČŠI mezi řediteli středních a základních škol. 

Dobře tak vím, že přes optimistická vyjádření 
mnohých v médiích, se zdaleka ne vše na čes-
kých školách podařilo, a že byl obrovský rozdíl 
v  přístupu mezi jednotlivými školami, řediteli 
škol i  učiteli. Je potřeba si poctivě vyhodnotit 
tak zvanou online výuku, která nemůže však ni-
kdy být plnohodnotná, pokud učitel pravidelně 
přímo nekomunikuje se svými žáky či studenty 
na videokonferencích. Což se bohužel často ne-
dělo, a je třeba si vyhodnotit, jaké důvody toho 
byly příčinou. Mohlo jít o nedostatky v technic-
kém vybavení učitelů, žáků či studentů, o  ne-
zájem žáků či studentů, respektive jejich rodin. 
Ale také o neochotu učitelů využívat plnohod-
notně moderní technologie, pročež někteří zů-
stávali jen u e-mailů či vystavování úkolů na vir-
tuálních nástěnkách. 

Rád bych ve  spolupráci se školami v  Mníšku 
a  městského úřadu připravil v  letních měsí-
cích analýzu v  oblasti vzdělávání v  době krize 
a na základě této analýzy bychom společně na-
vrhli opatření, která pomohou řešit další krizové 
situace. 

Šárka Klímová Slavíková
 TOP 09 a nezávislí

Březnové vyhlášení krizového stavu bylo premi-
érou pro všechny. Bohužel se ukázalo, jak stát 
nemá zvládnutou strategii a to ani v informová-
ní občanů, ani obcí. Selhal také úřad Středočes-
kého kraje, který obcím nebyl oporou a  trvalo 
poměrně dlouho, než začal aspoň částečně 
plnit své povinnosti. Na  základě těchto zkuše-
ností musí obec využít zkušenosti z posledních 
měsíců k tomu, abychom případný krizový stav 
na  podzim úspěšně zvládli. Zatím to bohužel 
vypadá, že vláda místo pomoci sníží obcím pří-
jmy rozpočtů a  tento výpadek určitě pocítíme 
všichni. 

Domnívám se, že naše obec nelehké posled-
ní měsíce zvládla a  pokud dojde na  podzim 
k podobné situaci, máme zkušenosti a některá 
opatření tak budeme nastavovat automaticky 
a  rychleji. Cílem musí být to, aby občané byli 
aktuálně informování, byla jim nabídnuta po-
moc a pomůcky pro lepší zvládnutí těchto ne-
lehkých situací a aby věděli, na koho se obrátit, 
pokud se dostanou do tíživé situace.

Závěrem musím poděkovat lidem, kteří na-
opak začali nabízet v krizovém stavu pomoc, šili 
roušky, nebo stříhali do  nich filtry. Také hasiči 
a Městská policie si za svou pomoc zaslouží po-
děkovat. Vedení školy, školek a zejména učitelé 
prokázali, že se dokáží výborně vyrovnat i s vý-
jimečnou situací. I  díky všem těmto lidem si 
troufnu říct, že případný kritický podzim máme 
velmi dobrou šanci zvládnout.

Miroslav Vilimovský 

 Otevřená radnice
Měl by vzniknout krizový plán, který by ak-
centoval všechny možné hrozby. U klasických 
existují jednotlivé plány, tyto zahrnout do cel-
kového krizového plánu. 
Vedle povodní, požárů, chemického ohrože-
ní, … bychom měli uvažovat o  tom, co by se 
stalo, kdyby byl ukončen provoz vodovodu 
Baně, nebo byla voda kontaminována, kdyby 
se na území města vyskytla skupina lidí vzbu-
zující důvodné obavy, kdyby byly oba můstky 
přes Bojovský potok neprůjezdné, kdyby bylo 
město v izolaci, nemluvě o blackoutu.
V  krátkodobém horizontu a  za  předpokladu 
co nejmenších nákladů bych navrhoval zabez-
pečit alespoň základní pohotovostní sety pro 
ty, kteří by zasahovali v první linii: záchranáře, 
zdravotníky, policisty. Pořídit nezávislou vysí-
lací stanici. Zaevidovat dovednosti a možnosti 
lidí a firem z města a blízkého okolí, na které by 
se dalo obrátit v případě incidentu.   
V dlouhodobém horizontu řešit nově věci tak, 
aby byla akcentována tato hlediska. Kupř. při 
stavbě veřejně prospěšné stavby počítat s  je-
jím využitím (částečně jako ubytovny, nebo 
zdravotního zařízení), samostatnost, ales-
poň částečná v  oblasti vodního hospodářství 
a energií, příjezdové komunikace do města.  

Ostatní zastupitelé svůj příspěvek neposlali.
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Nejste rodilý Mníšečák, odkud pocházíte?
Narodil jsem se v  Praze a  dlouhá léta jsem 
bydlel na  Vinohradech na  Náměstí Míru. Ale 
Mníšek znám už od dětství, rodiče měli chatu 
u Nové Vsi pod Pleší, na kterou jsme cestovali 
vlakem. V Restauraci na Marjáně jsem také po-
prvé potkal svou budoucí manželku Marcelu. 
Vždy mě to do okolí Mníšku táhlo.

Takže do Mníšku Vás přivedla láska?
Dá se to tak říct. Po svatbě jsme krátce bydleli 
u  mých rodičů na  Vinohradech, ale nakonec 
nám město Mníšek pod Brdy přidělilo v  roce 
1980 byt na novém sídlišti. O šest let později 
jsme se už stěhovali do skoro ruiny na Malém 
náměstí, kterou jsme přebudovali na  útulný 

Jaroslav Jocov: Mníšek a okolní      lesy jsou moje srdeční záležitost

V   Mníšku pod Brdy žije 
už dlouhých 40 let  
a rozhodně by 

neměnil. Jeho nejoblíbenějším 
dopravním prostředkem je kolo, 
na kterém ho můžete potkat 
v brdských lesích, kde čerpá 
inspiraci pro svou uměleckou 
tvorbu.

rodinný domek. V  roce 1993 si tu manželka 
otevřela obchod Látky a galanterie, který nám 
vydržel dlouhých 26 let.

Předali jsme ho loni na  podzim a  užíváme si 
zasloužený odpočinek.

Odpočinek mi k Vám moc nesedí, vídám Vás 
často na kole.
Cyklistiku mám rád, jezdím už od  mala. Kdy-
by záleželo jen na mě, tak jsem na kole pořád. 
Když jsme se přestěhovali do Mníšku, tak jsem 
do Prahy do práce jezdil jedině na kole. Tedy 
pokud to dovolilo počasí. Doteď se mi vybavu-
jí ty obličeje lidí, když mě míjeli v autobusu, jak 
nade mnou kroutili nevěřícně hlavami. Běžně 
jsem kolo odkládal až v prosinci a už koncem 
února ho znovu vyndal. Ty zbylé dva měsíce 
jsem vzal raději za vděk autobusem. 

Kde jste v Praze pracoval? Jak daleko jste 
jezdil?
Od roku 1979 jsem pracoval u podniku Vojen-
ské stavby, než se v roce 1999 rozpadl.

Měl stavby různě po  Praze, na  Vinohradech, 
na  Strahově, nejdále jsem jezdil až na  sever 
města do Kbel. Za tu dobu jsem měl jen jeden 
vážnější karambol, když mě pod Cukrákem 
srazilo po smyku auto. Odnesl jsem to potrha-
nými vazy v  ramenou, poležel jsem si  doma, 
ale za dva měsíce už jsem zase seděl na kole. 
Teď jsem přes 20 let na tzv. volné noze, takže 
mi to denní dojíždění odpadlo.

Občas jsem ale ještě na kole zajel do Vinohrad-
ské nemocnice darovat krev. Na zpáteční cestě 

jsem s  sebou vždycky vozil plný pytel pono-
žek do našeho obchodu. Než mě v roce 2019 
kvůli věku vyřadili z  evidence dárců krve, tak 
jsem měl za sebou 54 odběrů a zlatou medaili 
Prof. MUDr. Jana Jánského.

Do Prahy už pravidelně nejezdíte. Kde Vás 
teď mohou lidé na kole potkat?
Rád vyjíždím nahoru na brdské Hřebeny. Nejra-
ději to mám mezi Skalkou a Stožcem. Z druhé 
strany Hřebenů je moje oblíbená vyhlídka, kde 
je lesním průsekem vidět Karlštejn a  za  pěk-
ného počasí i  Říp. Běžně za  rok najezdím asi 
5-6  000 km, převážně tady po  lesích. Mníšek 
a  jeho okolí jsou moje srdeční záležitost, ale 
s  rodinou jsme byli na  kolech i  v  Rakousku 
a v  Itálii. Do Chorvatska jezdíme s koly pravi-
delně i  2x ročně. Přes zimu si udržuji kondici 
lyžováním jak na Monínci, tak s dětmi i na vel-
kých horách. 

Jak jste jako aktivní sportovec prožíval 
omezení během nouzového stavu?
Protože jsme už s  manželkou v  seniorském 
věku, tak jsme pohyb venku omezili na mini-
mum a snažili se pomáhat z domova. Vyrobili 
jsme pár roušek pro rodinu a pár přátel, a když 
naše výtvory viděla kamarádka, tak nás požá-
dala, zda bychom jich pár neušili i  pro jeden 
pražský domov seniorů. Nakonec jsme ušili asi 
500 kusů a já je vozil na kole až k ní do Střešo-
vic. Celkem jsem tu trasu absolvoval 4x. Jakmi-
le byla hotová větší várka, tak jsem je naložil 
do  batohu a  odvezl. Bylo to v  době, kdy byl 
roušek všeobecný nedostatek.
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Jaroslav Jocov: Mníšek a okolní      lesy jsou moje srdeční záležitost
Jaroslav Jocov (* 1954 v Praze)
Od roku 1980 žije se svou manželkou  
v Mníšku pod Brdy.  
Mají spolu 2 děti a 4 vnoučata

Brdský kos letos zazpívá v září
V sobotu 19. září 2020 se velký sál mní-
šeckého Pavilonu rozezní zpěvem ta-

lentovaných dívek a chlapců, pro které 
je hudba koníčkem a radostí. 

Letošní ročník 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. ročník 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 25. srpna 2020.
Soutěžící budou rozděleni do celkem pěti kategorií podle věku: 
I. kategorie 5 – 8 let, II. kategorie 9 – 12 let, III. kategorie 13 – 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 Předčasný Silvestr či Skalecká pouť.
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. BRONFEST
AMFITEÁTR, MNÍŠEK POD BRDY

22. SRPNA 2020 15 00

WWW.BRONFEST.CZ
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KORBEN DALLAS
VLADIVOJNA LA CHIA & 4TRIO

TARA FUKI   BLAŽENKA
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Mimo cyklistiku se zabýváte i keramikou, 
jak jste se k ní dostal?
Lákalo mě dělat umělecké řemeslo, a tak jsem 
se vyučil rytcem kovů. Už tenkrát mě ale při-
tahovala keramika. Po návratu z vojny jsem se 
oženil a  se souhlasem celé rodiny se rozhodl 
k  večernímu studiu Výtvarné školy na  Holla-
rově náměstí, kde se kromě propagačního 
výtvarnictví vyučovala i sochařina. Jenže v té 
době jsem ještě pracoval v tehdejším lidovém 
družstvu Znak, kde mě nechtěli uvolňovat ani 
na tu večerní školu. Tak mi jeden známý pora-

dil, abych šel dělat k lopatě k Vojenským stav-
bám, že budu mít víc času i peněz. 
Po roce 1999, kdy se Vojenské stavby rozpad-
ly, jsme koupili pec, a  abych se něco naučil, 
absolvoval jsem keramický kurz v ateliéru „K“ 
Květy Vondráčkové. K  peci přibyl i  hrnčířský 
kruh a do tvorby keramiky jsem se pustil na-
plno.

Kde berete pro svou tvorbu inspiraci?
Ze života. Prostě vezmeš hlínu do ruky a ono 
z  toho něco vyleze. Hodně mě ovlivňuje su-

rrealismus. Nejvíce ze všeho mě ale baví hla-
vy, dělal jsem hodně i kočky a hrochy. Samo-
zřejmě se nevyhýbám ani práci na  zakázku, 
už asi 3x jsem vyráběl sošky pejsků pro jejich 
paničky, které mi přinesly jejich fotografie jako 
model. Už ani nepočítám, kolik jsem vyráběl 
medailí, plaket a  džbánů do  různých soutěží. 
Nejvíce si ale cením dvou věcí, dal jsem jim 
jména Daidalos a Faraonův sen.

Kam se na Vaše díla mohou zájemci přijít 
podívat?
Pokud se ptáte na mou výstavnickou činnost, 
tak v tomhle ohledu jsem spíš neprůbojný. Čas 
od času někde vystavuji, ale není mým stylem 
se někam cpát. Byl jsem v Příbrami i po praž-
ských galeriích, např. v  Dominu v  Dejvicích, 
kde jsme se v jeden čas společně sešli s Fratiš-
kem Ringo Čechem a  Rudolfem Hrušínským. 
Naposledy jsem vystavoval před 3 lety v kláš-
teře na Skalce. 

Moje tvorba je spíše k  vidění mimo výstav-
ní síně, a  to online na  webových stránkách  
www.jocov.webnode.cz.

Fo
to

: M
ic

ha
l K

ro
ut

il



20

KNIHOVNA SPOLKY / SPOLEČNOST

NOVÉ KNIHY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
MALTÉZSKÁ VÝMENA 
Steve Berry
Další pokračování volné řady 
politických thrillerů, v nichž má 
hlavní slovo bývalý vládní agent  
a špičkový kryptolog Cotton 
Malone.

JEDNOU NOHOU V HROBĚ 
Dominik Dán
V detektivním románu úspěšného 
slovenského autora pátrají 
kriminalisté po pachatelích, kteří si 
počínali s mimořádnou krutostí.

SVÍTÁNÍ NAD SAVANOU 
Hana Hindráková
Román české humanitární 
pracovnice, která v příběhu mladé 
novinářky spojuje své dvě největší 
lásky – Afriku a společenský tanec.

HOŘKOSLADKÝ ŽIVOT 
Collen MacCullough
Podmanivá, romantická i napínavá 

sága od autorky proslulého 
bestselleru „Ptáci v trní“ se rozvíjí 
v bouřlivých letech po první světové 
válce v Austrálii.

NA OKRAJI PROPASTI 
Bernard Minier
Thriller představuje alarmující 
nahlédnutí do světa digitálních 
technologií, které zneužívají 
informace a manipulativním 
působením vyvolávají v člověku 
chorobné, až děsivé představy,  
pod jejichž vlivem se často ocitne  
až „na okraji propasti“.

KDO NEHARAŠÍ, NENÍ CHLAP 
Marcela Mlynářová
Humorné cestovatelské zážitky 
aktivní dámy „vyššího středního 
věku“.

NA HRANĚ ZÁKONA 
Nora Roberts
Městská dáma z Filadelfie se vydává 
hledat svého otce na divoký západ. 

Tady však život nabízí podstatně 
tvrdší momenty a výzvy.

HRDINOVÉ 
Danielle Steel
Román populární americké 
autorky je tentokrát neobvykle 
dramatickým příběhem, v němž se 
skupina lidí nejrůznějších profesí, 
povah a zájmů snaží odvrátit 
katastrofu, která hrozí dopravnímu 
letadlu.

MLSNÁ HUBA 
Magda Váňová
Román zkušené ženské literatury 
je zasazen do prostředí rodinné 
restaurace.

KNIHY PRO DĚTI
MALÝ MÝVAL NEMYJSA
Britta Sabag
Příběh malého medvídka, který se 
nerad umývá. Pohádka pro všechny 
děti, které se nerady myjí.

JAK BACIT BACILA?
Daniela Krolupperová
Pohádkový příběh ze světa virů, 
bacilů a nemocí.

KOČIČÍ VÁLEČNÍCI: PŮLNOC
Erin Hunter
Volně navazující fantasy řada, kde 
hlavními hrdiny jsou divoké kočky 
ze čtyř klanů.

II. SVĚTOVÁ VÁLKA
Erica Carracedo
Druhá světová válka  
ve zkrácené formě, jak pro straší, 
tak menší školáky.  
Tento obrázkový  
průvodce podá řadu dalších 
informací o této strašlivé době.

VTIPY PRO DĚTI 4
Zuzana Neubauerová
Další sbírka nejlepších  
anekdot a vtipů pro děti.

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

Knihovna přivítala čtenáře po dvou měsících
Mníšecká městská knihovna byla zcela uzavřena 
od 12. března na základě vládou vyhlášeného nouzo-
vého stavu. 
„Uzavření knihovny jsme využili ke  generálnímu úklidu celé budovy 
včetně sklepa, srovnání knih do  regálů a  katalogizaci přijatých novi-
nek,“ vysvětluje knihovnice Tereza Bauerová a dodává: „Ve fondu máme 
v současnosti zhruba 30 tisíc titulů, z nichž 20 tisíc představují knihy pro 
dospělé a zbytek je určen dětským čtenářům.“
Od  27. dubna fungovala knihovna alespoň v  omezeném režimu, kdy 
se knihy čtenářům vydávaly prostřednictvím výdejního okénka. „Za dva 
týdny tuto službu využilo odhadem 70 % dospělých; děti přišly asi je-
nom tři,“ počítá Tereza Bauerová. S částečným otevřením souvisela i při-
jatá hygienická opatření, za kterých se mohlo s knihami manipulovat. 
Knihovnice je vždy otřely dezinfekčním roztokem a pak je uložily do tří-
denní karantény. Teprve poté se mohly vrátit do oběhu.
Omezení provozu se také dotklo pravidelných akcí, které mníšecké kni-
hovnice připravují pro nejmenší čtenáře. „Populární pasování prvňáč-
ků za  rytíře čtenářského řádu, které každoročně pořádáme na  Skalce 
na přelomu dubna a května, jsme musely přesunout až na konec září,“ 
vysvětluje změny druhá pracovnice knihovny Nikola Bláhová. 
Opětovně se knihovna otevřela 18. května, kdy do  budovy mohli 
po dvou měsících opět vstoupit čtenáři a sami si vybírat knihy z volné-
ho výběru.

Nadále však pro příchozí čtenáře platí následující hygienická opatření: 
•  do knihovny vstupujte pouze s ochranou dýchacích cest (nos a ústa)
•  vstup do knihovny bude umožněn pouze v maximálním počtu 3 osob
•  při vstupu do knihovny používejte dezinfekci rukou
•  udržujte mezi sebou odstupy minimálně 2 metry
•  v knihovně se nezdržujte, pokud to není nezbytně nutné
•  vrácené knihy budou dány do třídenní karantény

 
 

 
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ:
pondělí: 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00
středa:   8:00 – 11:00
čtvrtek   8:30 – 11:00 a 12:00 – 18:00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
pondělí:  8:00 – 11:00
úterý:    12:00 – 15:00
středa:  12:00 – 17:00
čtvrtek: 14:00 – 18:00

VÝPŮJČNÍ DOBA:
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Experimentovali jsme s kapalným dusíkem
V minulém období nás v klubu Mladý vědec navštívi-
lo  Úžasné Divadlo Fyziky ÚDif se zajímavými poku-
sy, které byly zaměřeny na  změnu skupenství látek  
a s pokusy s kapalným dusíkem. 

Také jsme měli vzácnou 
návštěvu z  České kos-
mické kanceláře, kdy  
si pro děti pan Halousek 
připravil velmi poutavou 
prezentaci s  vyprávěním 
o  pilotovaných letech 
na  Měsíc a  o  misi Apollo 
13.
Díky pomoci, o  kterou si 
děti napsaly na  Výzkum-
ný ústav bramborářský, 
se letos pokusíme vypěs-
tovat v  našich pytlových 
záhonech barevné bram-
bory. A vzhledem k tomu, že jsme měli možnost ochutnat domácí mar-
meládičku z batátů, na kterou jsme dostali i recept, volba je
jasná, půjdeme i do barevný batátů. Pokud všechno klapne, jak bychom 
si přáli, ochutnávka batátových džemíků bude možná na Knoflíkovém 
trhu.
Tak nám držte palečky!

Anna Čišková 
za Spolek Brdský šikula

Poděkování za vánoční 
krabice od bot
Milí každoroční baliči neuvěřitel-
ného množství dárků pro sociálně 
znevýhodněné děti v  rámci akce 
Diakonie Krabice od  bot. Ráda 
bych Vám ze srdce poděkovala 
jménem těchto dětí, které toho 
většinou pod stromečkem moc ne-
najdou a díky Vám mohou věřit, že 
Ježíšek skutečně existuje.

Vyřizuji velké díky také od  jejich rodičů a  terénních pracovnic, které 
mohly díky těmto dárkům připravit překrásné vánoční besídky. Děkuji 
všem, kdo do přípravy dárků věnovali svou energii, nadšení, čas i pe-
níze. Věřte, že pro mnoho obdarovaných dětí byl takový dárek velkým 
zázrakem.
Děkuji učitelům i dětem z naší základní školy a obou školek, skautům 
i MěÚ Mníšek pod Brdy, kde se mohly jako každý rok dárky shromažďo-
vat. Bez Vás by to nešlo! V Mníšku se sešlo úžasných 806 krásně v kra-
bicích od bot zabalených dárků, které putovaly za dětmi do Příbrami, 
Loun, Ústí nad Labem, Trmic, Postoloprt, Libušína, Děčína, Nymburka, 
Hořovic a Berouna. 
V celé České republice se v rámci této akce nasbíralo 35 431 dárků.

Katka Vojkůvková 
za Diakonii Českobratrské církve evangelické

Ve  Zpravodaji městečka pod Skal-
kou má skautské středisko pravi-
delně své okénko. Informujeme 
o  aktivitách oddílů, výpravách, 
občas se chlubíme úspěchy oddílu 
v účasti na závodech, sdílíme foto-
grafie ze zajímavých akcí. 

Pravidelně informujeme o  aktivitách oddílů, 
výpravách, občas se chlubíme úspěchy oddí-
lu v účasti na závodech, sdílíme fotografie ze 
zajímavých akcí. Letošní jaro nám zdánlivě 
vzalo vítr z plachet. V reakci na omezení byla 
i činnost skautských oddílů oficiálně pozasta-
vena. Respektovali jsme plně nařízení a místo 
běžných schůzek se snažili najít nové aktivity. 
Dospělí členové nabídli pomoc městu při ob-
sluze starších občanů, díky spřátelenému stře-
disku Uragán ze Zbraslavi jsme mohli předat 
lékařům ochranné štíty.
Oddíly mladších k  sobě našly cestu přes on-
-line streamovací služby. Děti se zapojily 
do hledacích her, plnily Bobříky, přihlásili jsme 
se také do  výzvy Brdského šikuly a  snažili se 
obrázky potěšit seniory v pečovatelských do-
movech. Alespoň na dálku jsme se snažili být 
spolu, a i s vámi dál.

Hrubá stavba klubovny se potýká 
s problémy
Nepříznivé dopady však vážně zasáhly velký 
společný projekt, kterým je výstavba nové 

klubovny. V  části mezi hřbitovem a  zástav-
bou Edenu se již jasně rýsuje hrubá stavba. 
Do  podzimu probíhaly přípravné práce spíš 
na  papíře, sérií schůzek a  úředních jednání. 
Teprve se základovou deskou jsme se odrazili 
a naplánovaný projekt začal dostávat konečně 
konkrétní viditelné obrysy.
Rozpočet klubovny, stejně jako postupná re-
alizace, byl rozdělený na  několik postupných 
kroků. Po základové desce dokončujeme hru-
bou stavbu, následovat budou vnitřní a finální 
úpravy. Stěžejní investici minimálně 1,2 mili-
onu za každou ze třech etap můžeme pokrýt 
příspěvky členů střediska, dary, snažíme se 
získat peníze brigádami, a  samozřejmě do-
tacemi. Zatímco loňský rok nám byla dotace 

Kraje přislíbena a vy-
placena, letošní jaro 
Kraj dotaci zamítl. 
Významná část v roz-
počtu nám citelně 
chybí, ale stavbu je 
i  tak třeba dokončit 
včas a  bezpečně za-
střešit.

Děkujeme, že 
jste s námi!
Znovu jsme otevřeli 
dárcovský projekt 
na  platformě da-
rujme.cz a  oslovili 
veřejnost. Pohoto-
vé reakce a  zaslané 
příspěvky nás velmi 

mile překvapily a  doslova vytrhly trn z  paty. 
Rádi bychom proto opět poděkovali všem 
přátelům, rodičům, ale i dalším podporovate-
lům. Úspěšná sbírka však nemůže být jedinou 
možností a zdrojem pro úhradu dalších faktur 
a  nákladů. Nemáme vyhráno, ale zase jsme 
o  kousek dál. Hrubá stavba bude zakončena 
podle plánu.
Uvítáme náměty nebo spojení s firmami, kte-
ré by se mohli stát našimi partnery a pomohli 
nám v dalších etapách předcházet obdobným 
komplikacím a dodali výstavbě klubovny větší 
jistotu.
Děkujeme!

Pavla Plocková 
 středisko Skalka Mníšek

Snažíme se pomáhat a držet při sobě

Mníšecké děti se svými  
úžasnými dárky

Nová klubovna roste 
i díky vašim příspěvkům
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V Malém mnichovi můžete zavěsit kafe
V kavárně Malý mnich již léta po-
užíváme zákaznické a  dárkové 
karty na které si hosté můžou na-
bít kredit v libovolné výši a tímto 
kreditem pak platit. Nabité kre-
dity mají neomezenou platnost 
a pokud host kartu ztratí, snadno 
mu vystavíme novou a  o  kredity 
nepřijde. Karty skvěle fungují jako 
dárky na konci školního roku, pro 
děti na zmrzliny i pro seniory, aby 

měli motivaci vyjít z domu mezi lidi.
Tento systém magnetických karet funguje velmi dobře, a proto jsme se 
jej rozhodli rozšířit o jednu charitativní kartu, která bude stále k dispo-
zici v kavárně.
Možná znáte z Neapole „zavěšené kafe“. Jde o anonymní charitu, kdy 
zákazník zaplatí dvě kávy: jednu pro sebe a jednu pro někoho, kdo si ji 
nemůže dovolit. Pak přijde do kavárny člověk, který nemá na kávu pení-
ze a zeptá se, zda tu nemají zavěšené kafe. Pokud tu zavěšené je, vypije 
si jej zdarma.
No a u Malého mnicha to bude fungovat podobně.
V kavárně bude připravena jedna charitativní kartička, na kterou může-
te nabít min. 1 Kč kreditu. My za kavárnu vložíme na tuto kartičku každý 
měsíc 100 Kč. Ke  vkladu vám dáme účtenku z  pokladny a  odvedeme 
z  něj DPH. Host, který by k  nám do  kavárny běžně nepřišel, protože 
nemá na útratu peníze, může kredit z této charitativní kartičky použít 
na úhradu své útraty. Může si dát kávu, zmrzlinu nebo vafli. Ale nebude 
moci z tohoto kreditu platit žádný alkoholický nápoj.
Průběžně budeme sledovat stav kreditu a zveřejňovat jej.
Od 25.5. je v kavárně Malý mnich nachystána charitativní kartička s kre-
ditem ve výši 100 Kč.
Jsme sami zvědaví, jak se tento způsob charity ujme právě v  Mníšku 
pod Brdy.

Pavla Lázničková  
kavárna Malý mnich

Kam poslat v létě děti? 

Přinášíme přehled příměstských táborů, které v Mníšku pod Brdy orga-
nizují spolky a jiné instituce během července a srpna 2020.

název termín organizátor kontakt

CAMP SURVIVAL 13. - 17. 7. HERAW, z.s. heraw.cz/camps/ 

LESNÍ KLUB SEDMIKVÍTEK 13. - 17. 7. Rodinné centrum Essentia, z.s. 7kvitek.cz/tabory/

LESNÍ KLUB SEDMIKVÍTEK 20. - 24. 7. Rodinné centrum Essentia, z.s. 7kvitek.cz/tabory/

LETNÍ BADMINTONOVÝ CAMP 20. - 24. 7. TJ Sokol Radotín, z.s. teri.kud@seznam.cz

LESNÍ KLUB SEDMIKVÍTEK 27. - 31. 7. Rodinné centrum Essentia, z.s. 7kvitek.cz/tabory/

ATLETICKÝ 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 27. - 31. 7. SK Mníšecký expres, z.s. skmniseckyexpres.cz/

primestsky-tabor/

LESNÍ KLUB SEDMIKVÍTEK 3. - 7. 8. Rodinné centrum Essentia, z.s. 7kvitek.cz/tabory/

VŠESTRANNÝ POHYB 10. - 14. 8. HERAW, z.s. heraw.cz/camps/ 

ŽIJEM LESEM 10. - 14. 8. OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s. oaza.mnisek.cz/mc/

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 5 DNÍ 17. - 21. 8. Městská knihovna Mníšek 
pod Brdy knihovna.mnisek.cz 

LETNÍ BADMINTONOVÝ CAMP 17. - 21. 8. TJ Sokol Radotín, z.s. teri.kud@seznam.cz

LEZECKÝ CAMP 17. - 21. 8. HERAW, z.s. heraw.cz/camps/ 

Z POHÁDKY DO POHÁDKY 17. - 21. 8. OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s. oaza.mnisek.cz/mc/

PRO SKAUTY I NESKAUTY 17. - 21. 8. JUNÁK - Český skaut, středisko 
Skalka Mníšek pod Brdy, z.s.

ptjunakskalka@
gmail.com 

PRO SKAUTY I NESKAUTY 24. - 28. 8. JUNÁK - Český skaut, středisko 
Skalka Mníšek pod Brdy, z.s.

ptjunakskalka@
gmail.com 

Dobrovolníci Amelie pomáhali  
i v době koronaviru
Nezisková organizace Amelie, 
z.s., která poskytuje bezplatnou 
pomoc onkologicky nemocným 
a  jejich blízkým a  realizuje dob-
rovolnický program v  Nemocnici 
Na Pleši, nepřerušila svou činnost 
ani během současné epidemie. 
Do  pomáhání se aktivně zapojili 
dobrovolníci i veřejnost. 
Přestože dobrovolníci nemohli osobně docházet za pacienty na uzavře-
ná onkologická oddělení nemocnic, tak se podařilo vymyslet náhradní 
program na podporu hospitalizovaných a izolovaných pacientů. Do Ne-
mocnice Na Pleši poslali dobrovolníci velikonoční přáníčka k vybarvení, 
povzbudivé dopisy a  obrázky, záložky do  knih, a  jedna dobrovolnice 
dokonce zazpívala pacientům prostřednictvím youtube kanálu lidové 
písničky. 
Do pomáhání se zapojili nejen dobrovolníci, ale i  širší veřejnost. Jako 
nejúspěšnější počin se ukázala online výzva „Roušky pro život s rakovi-
nou“, díky které putovaly stovky roušek na onkologická pracoviště spo-
lupracujících nemocnic po celé ČR. Do Nemocnice Na Pleši se podařilo 
dodat bezmála 500 roušek od dobrovolníků Amelie a klientů Magdalé-
na, o.p.s. Výzva „Vzkaz nemocným“ zase poskytla psychickou podporu 
směrem k pacientům na onkologických lůžkách nemocnic. Dobrovolní-
ci a přátelé Amelie na základě online výzvy poslali desítky vzkazů, přá-
níček a dopisů, které přinesly nemocným radost a povzbuzení. 
Život se pomalu vrací zpět do  normálu, a  tak i  Amelie obnovuje pů-
vodně přerušené a odložené aktivity. Jednou z nich je školení pro nové 
dobrovolníky, které se uskuteční ve dnech 18.-19. června 2020. Zájemci 
se mohou informovat u koordinátorky dobrovolníků na e-mailu dina.
risianova@amelie-zs.cz a na webu www.amelie-zs.cz/dp.

Dina Rišianová – Amelie, z.s.

Fasáda Pavilonu skončila v celostátní 
soutěži třetí
Projekt „Fasáda pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy“ obsadil třetí místo v kate-
gorii „Dřevěné konstrukce-realizace“ ankety Dřevěná stavba roku 2020.
V  soutěžní kategorii „Dřevěné konstrukce-realizace“ skončil mníšecký 
projekt na třetím místě v hlasování veřejnosti v konkurenci dalších osmi 
děl. Před ním se umístily „Stezka korunami stromů Krkonoše“ v  Jan-
ských Lázních a „FUNPARK – 3D bludiště s rozhlednou“ v Mostě.
V  hlasování odborné poroty získala v  této kategorii prvenství „Loď 
umělců“ v  Hradci Králové před krkonošskou „Stezkou korunami stro-
mů“ a mosteckým „FUNPARKem“.
Více informací o anketě i přihlášených projektech najdete na webových 
stránkách: www.drevoprozivot.cz/drevena-stavba-roku 

kal
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Silnice II/116 spojující Mníšek pod Brdy 
s Řevnicemi je již průjezdná pro osobní 
automobily do 7,5 tuny a délky 6 met-
rů. Dopravu v obou směrech řídí sema-
fory. Tato částečná uzavírka komunika-
ce by měla skončit do konce října 2020.

Pro nákladní automobily i nadále platí objízd-
ná trasa v obou směrech přes Dobříš, Hostomi-
ce až do Řevnic.

Práce na silnici, jejichž důvodem je sanace zá-
chytného systému, započaly letos 15. března. 
Až do  10. května byla tato komunikace zcela 
uzavřena a pro veškerou dopravu měsíc a půl 
neprůjezdná.
Z  důvodu úplné uzavírky se zvýšila dojez-
dovost profesionálních hasičů z  Řevnic na   
25 minut, a  proto hasiči z  Mníšku a  Stříbrné 
Lhoty drželi nepřetržitou službu ve  zbrojnici, 
aby byla zachována schopnost výjezdu do   
5 minut.

lik

Nový most v Řitce by měl sloužit 
od června
Dle informací Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje by měl 
být nový most přes dálnici D4 v  Řitce zprovozněn v  polovině června 
2020. Čeká ho ještě dostavba a musí projít nezbytnými zatěžkávacími 
zkouškami.
Veřejnosti z řad motoristů i chodců tak začne sloužit po více než roce, 
kdy byl koncem dubna 2019 z důvodu havarijního stavu uzavřen jeho 
předchůdce. V noci z 19. na 20. října byl pak starý most demontován 
a o únorových víkendech tu probíhaly montáže nosníků k nově budo-
vanému mostu.

O termínech zatěžkávacích zkoušek spojených s krátkodobými uzavír-
kami mostu a datu otevření nového mostu budeme veřejnost informo-
vat prostřednictvím webových stránek www.zpravyzmnisku.cz i  SMS 
InfoKanálu.

kal

Brdský Cyklobus je už týden v provozu
Od minulé soboty je opět v provozu Cyklobus, který pohodlně spo-
juje Dobřichovice s Brdskými Hřebeny. Jezdit by měl až do letošní-
ho 1. listopadu.
Populární linka PID CYKLOBUS jezdí 9x denně (z toho 5x z Dobřichovic 
a 4x z Kytína) v nepracovních dnech na své obvyklé trase: Dobřichovi-
ce, nádraží – Černolice – Řitka – Řitka, Bučina (na znamení) – Mní-
šek pod Brdy, náměstí – Mníšek pod Brdy, Kaple – Kytín, náves.
Z Dobřichovic vyjíždí v 8:30, 10:30, 12:30, 14:30 a 16:30. Z Kytína vyjíždí 
v 9:25, 11:25, 13:25 a 15:25.

Provoz linky je zajištěn upraveným autobusem pro přepravu 25 jízdních 
kol připevněných v úchytech. Platí zde Tarif PID, v cyklobusu se jízdní 
kolo přepravuje za 16 Kč.

kal

Silnice do Řevnic je již průjezdná pro osobní dopravu
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Irena  
Luxová
veterinářka

P Přinesli jste si domů 
nového parťáka? 
Máme pro vás 

několik informací, které 
vám pomůžou zorientovat 
se v prevenci a péči o psího 
juniora.

Máme doma štěně

Také letos pozvali orientační běž-
ci z  oddílu OK Dobříš sportovní 
veřejnost z  Mníšecka, Dobříšska 
a  Novoknínska na  svůj první jarní 
mapový trénink s názvem Otvírání 
studánek 2020. Namísto března se 
akce konala až 17. května a  kvů-
li hygienickým opatřením jsme se 
na sebe usmívali přes roušky. 

Akce se vydařila. Sluníčko svítilo na  prostor-
nou travnatou plochu v  centru Voznice, kde 
nejmenší caparti zkoušeli zvířátkový orienťák, 
zatímco starší děti a dospěláci běhali a hledali 
kontroly na speciální orienťácké mapě v blíz-
kém lese. Sportovci mohou běhat bez roušek, 
což všichni ocenili a  provětrali si řádně plíce. 
Tratě měly délku 3 až 7 km, kdo trochu bloudil, 
zaběhal si víc.  Pro začátečníky byla v lese při-
pravena vyfáborkovaná trať, která vedla okli-
kami přes všechny kontroly. Šikovné děti (část 
v doprovodu rodičů) si našly zkratky a měly tak 
trasu skoro o 1 km kratší.  A v tom tkví kouzlo 
orienťáku. Je to sport, ve kterém je pro úspěch 

potřeba, jak fyzická připravenost, tak bystrá 
hlava a  rychlý úsudek. Často šikovný mapař 
překvapí své rychlé soupeře dobře vymyšlený-
mi postupy. 
Čas na  trati se měřil, z  tréninku byl nakonec 
docela prestižní „Brdský přebor“. Dobrými vý-
kony překvapily i některé děti, které si orienťák 
teprve přišly vyzkoušet. Ve  svých kategoriích 
byly nejlepší tyto děti: D10 – Johana Komová 
(Dobříš), D12 – Justýna Baštová (Čisovice), D14 
– Barbora Housková (Stříbrná Lhota), D18 – 
Kateřina Fantová (Dobřichovice), H10 – Štěpán 
Jiroušek (Mníšek pod Brdy), H12 – Lukas Maga-
zu (Mníšek pod Brdy), H14 – Matouš Skripnik 
(Řevnice), H18 – Martin Snížek (Dobříš). 
Na tréninkových tratích T3, T4, T6 a T7 zdatně 
soupeřili převážně rodiče dětí. Všichni zaslouží 
pochvalu za své nasazení a za to, že věnují vol-
ný čas svým dětem a posilují kondici a imunitu 
tím nejlepším způsobem, při sportu v přírodě. 
Výsledky najdete na  webu www.okdobris.cz 
pod záložkou Akce pro veřejnost. Zde najde-
te také informace o dalších akcích, které oddíl 
pořádá pro veřejnost. 
Rádi bychom poděkovali všem těm, díky nimž 
jsme mohli akci uspořádat. Obci Voznice za po-

skytnutí zázemí, majiteli lesa společnosti Lesy 
Colloredo-Mansfeld s.r.o. za souhlas s uspořá-
dáním tréninku orientačního běhu a městům 
Dobříš a Mníšek za finanční podporu v  rámci 
grantů na podporu sportování dětí a mládeže. 

Jana Bochenková 
 trenérka OK Dobříš z.s.

Na  začátek je dobré říci, že ideálně by štěně 
mělo od matky odcházet nejdříve v 8 týdnech 
věku. Pokud vám chovatelé nabízí štěňátko 
mladší (například 6-7 týdnů), určitě buďte 
obezřetní. Od letošního roku je také povinné, 
aby štěně k novému majiteli odcházelo již na-
čipované.
Štěňata by se měla odčervovat již od  14 dnů 
věku, a to v pravidelných 2týdenních interva-
lech. Prvních několik odčervení je tedy na cho-
vateli. Určitě doporučuji od  chovatele ověřit, 
že štěňátko bylo několikrát odčerveno, případ-
ně jakým přípravkem a kdy naposledy takové 
odčervení proběhlo. Ve  2týdenních interva-
lech by mělo být štěně odčervováno až do  3 
měsíců věku. Do 6 měsíců pak doporučujeme 
odčervovat každý měsíc. Dále pak už dle situa-
ce – preventivně každých 3-6 měsíců nebo cí-

leně na základě koprologického vyšetření tru-
su také v pravidelných intervalech 3-6 měsíců. 
Malým štěňatům se podávají většinou pasty, 
případně tablety. Odčervuje se vždy na zákla-
dě aktuální hmotnosti zvířete.
S  očkováním lze začít už od  6 týdnů věku. 
Většinou tedy štěně odchází do  nové rodiny 
s prvním očkováním – proti psince a parvovi-
roze. Další očkování pak následuje vždy po 3-4 
týdnech, opět proti psince, parvoviroze a dále 
proti hepatitidě a parainfluenze. Nejdříve v 10 
týdnech pak může být pejsek očkován proti 
leptospiroze, ve  12 týdnech proti vzteklině. 
Očkování proti vzteklině je jediné ze zákona 
povinné, a  to nejpozději do  6 měsíců věku. 
Kolik jednotlivých očkování štěně absolvuje – 
to už záleží individuálně od toho, kdy a jakou 
vakcínou se u  daného pejska začalo. Interva-
ly 3-4 týdny mezi jednotlivým očkováním je 
nutné dodržet, aby došlo k dostatečné reakci 
organismu a tvorbě protilátek. 
Je dobré, aby štěně v prvních dnech doma do-
stávalo stejnou stravu, na  kterou bylo zvyklé 
od  chovatele. Až se v  novém domově dobře 
aklimatizuje, pak je případně prostor pro změ-
nu krmiva, pokud je to nutné. Do 3-4 měsíců 
věku je dobré krmit štěně alespoň 3-4x denně, 
celý den by mělo mít přístup k čisté vodě.
Do 4 měsíců věku by se měl pejsek seznámit 
co nejvíce s životem v okolním světě. Postup-
ně se setkávat se  psími kamarády, poznávat 
nová prostředí a zvuky. V tomto věku je štěně 
nejvíce vnímavé. Bohužel do 4 měsíců věku se 
většinou teprve dokončuje i očkovací schéma 
a z lékařského pohledu tedy není štěňátko ješ-
tě plně chráněné před řadou nemocí. Vždy ale 

majitele upozorňujeme, že je důležité, aby se 
pejsek v tomto období socializoval v okolním 
prostředí i  s  ostatními psy. Je jen třeba dbát 
a  dodržovat některá opatření: Setkávejte se 
jen se psy, o kterých víte, že jsou aktuálně zdra-
ví, pravidelně očkovaní a odčervení (tedy pej-
sci z rodiny, od blízkých známých atd.). Štěně 
nechoďte venčit na „tradiční pejskařské“ plo-
chy – parky apod. Pokud chcete chodit na vý-
cvik, vždy si zjistěte, jaké podmínky ohledně 
očkování cvičitel požaduje.
Kolem 4. měsíce věku začíná výměna mléč-
ných zubů. Štěně v  tomto období může tře-
ba trochu hůř jíst nebo se nemusí chtít tolik 
přetahovat o hračky. Většinou zuby vypadnou 
a  ani o  tom nebudete vědět. Nejprve se vy-
mění přední zuby – řezáky, pokračují špičáky 
a  nakonec stoličky. Pokud dojde ke  zlomení 
mléčného špičáku, je na místě navštívit veteri-
náře a nechat zub zkontrolovat. Může totiž do-
jít i k poškození trvalého zubu, který se teprve 
bude prožezávat.
A pokud můžeme jako veterináři o něco požá-
dat – naučte svého pejska, že prohlídka zubů, 
očí, uší a  tlapek není žádná hrůza. I  vám to 
v budoucnu může ušetřit spoustu starostí, po-
kud bude váš parťák potřebovat nějaké ošet-
ření nebo podávání léků.
Ale hlavně – užijte si se svým psím juniorem co 
nejvíc legrace.

Orientační běžci otevřeli studánky
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Zalistovali jsme v mníšecké kronice, která po-
dává svědectví o tom, jak v našem městě pro-
bíhaly první květnové dny roku 1945. Zápisy 
v kronice dokumentují tehdejší události a vy-
stihují atmosféru i  náladu českého obyvatel-
stva, jehož strach z  ustupujícího německého 
vojska vystřídalo nadšení nad příjezdem Rudé 
armády.

5. května
„5. května u  nás voláno, že jsme osvobozeni, 
u všech nás v očích plno záře, hloučky lidí stály 
na ulicích, prapory naše i ruské se vyvěšovaly, 
německá jména na obchodech se zamazávala, 
ale bohužel bylo to předčasné. Velitel němec-
kého vojska slíbil kapitulovat, ale slib nesplnil 
a začal Prahu ostřelovati Staroměstské náměs-
tí a Václavské. Prapory jsme s lítostí a smutkem 
sundavali. Pojednou rádio hlásí: Německé voj-
sko táhne na Prahu, dělejte zákopy! Tak všickni 
mladí muži s  páskou na  ruce i  partyzáni kácí 
stromy podél silnice a kladou je napříč silnice. 
Největší překážky byly u Štítku a u Malé Svaté 
Hory.“

6. května
„6. května přišli k nám Vlasovci od Řevnic úpl-
ně vyzbrojeni dle vzoru německého vojska 
a také zpočátku za Němce jsme je považovali. 
Poněvadž silně pršelo, poschovávali se po do-
mech, vyspali se a ráno odcházeli ku Zbraslavi. 
Zúčastnili se bojů proti Němcům u  Hradišťka 
a zde na hřbitově 2 vojáci jsou pochováni.“
Podle vyprávění pamětníků se 6. května 1945 
zastavil na  náměstí v  Mníšku americký džíp 
s  vojáky generála Pattona, kteří jeli do  Prahy 
prozkoumat možnost pomoci Pražskému po-
vstání. K  této události se také váže vzpomín-
ka jedné z  pamětnic: „Byla jsem tehdy děvče 
a dobře si vzpomínám, že to bylo poprvé, co 
jsem v životě viděla černocha.“ 

8. a 9. května
„8. května a 9. května utíkají už Němci v plném 
ozbrojení, tanky a  děly z  Prahy, kudy táhnou 
ponechávají za sebou spoušť. U nás drancovali 
domky a usedlosti nejvíce podél silnice. V noci 
obyčejně vnikli do dvora a s napřaženou zbra-
ní vynutili si koně, postroje, pánská kola, povo-
zy, vnikli do spíže a sebrali co se dalo odnésti, 
jako u pekaře p. Krisla u Pražské silnice. Nejvíce 
postižen byl nájemce dvora Ant. Durda, jedni 
přišli, druzí odešli a sebrali mu pár koní, jalo-
vici a vepře. Nejzuřivěji německé vojsko si po-

čínalo, kde viděli předčasně vyvěšené prapory 
naše nebo ruské, tu stříleli, prapor roztrhali 
a rozšlapali. My všickni byli doma v úkrytu, ani 
ven jsme se neukázali, ač do  dvorů a  zahrad 
stříleli. Ale přes všechny tyto strasti a hmotné 
ztráty neutrpělo naše městečko na  lidských 
životech žádné ztráty, ani jediný lidský život 
nepřišel na zmar jako se to stalo v nešťastných 
Lahovičkách a Zbraslavi.“

11. května
„Konečně 11. května přišli k  nám Rusové, ar-
máda Koněvova, vítáme je s  nadšením, není 
domu, aby nevlál tam prapor náš a  ruský, 
není místa, kde by nestál náš lid, nemával 
radostí vstříc ruskému vojsku, které přijíždí 
v  obrněných, ověnčených vozech. Lid jásá, 
až do ochrapění. Ubytováni jsou po domech, 
v hostincích a okolních vilách, stany mají po-
staveny v  Bažantnici, kde jich je několik set, 
mají tam svou hudbu a  svou ošetřovnu. Pod 
Skalkou vystavěli si dřevěné baráky. Jejich veli-
tel ubytován je v zámku, který udržuje přísnou 
kázeň ve svém vojsku, je to Kozák. V zámku byl 
také lazaret vojenský a ubytováno tam asi 30 
vojáků. Na  Rusy jsme si zvykli, máme je rádi, 
jsou milí, upřímní, dovedou si s dětmi vyhrá-
ti po  celé hodiny. Házejí granáty do  rybníka 
a mají velikou radosť, když po ohlušující ráně 
voda vysoko stříká, jsou to veliké děti a my se 
těšíme, že jsou mezi námi.“

Zajímavé informace o přítomnosti sovětských 
vojáků v okolí Mníšku podává regionální histo-
rik a pamětník tehdejších událostí Jan Štastný, 
podle jehož odhadu bylo mezi obcemi Řitkou, 
Čisovicemi, Rymaní a Mníškem umístěno 10 ti-
síc kozáků s 5 tisíci koňmi. Poukazuje na jejich 
kulturní aktivity a  zmiňuje především jejich 
kozáckou kapelu, která „svými říznými a vese-
lými pochody obyvatelstvo vzrušovala.“
V prostoru tzv. Bažantnice vedle Luckého mlý-
na (stojí pod hrází rybníku Sýkorník) postavili 
vojáci jeviště s  nápisem: „Ať žije maršál Sta-
lin“, na němž pořádala kozácká kapela denně 
koncerty a se svými písněmi a tanci v lidových 
krojích sem dokonce zajely z Prahy i sovětské 
umělkyně.
„Místní i  okolní obyvatelstvo navázalo s  rus-
kými bratry nejkrásnější přátelské styky a ne-
bylo divu, že při pozdějším odchodu vojska se 
v mnohých očích zaleskly slzy.“ 

Z dobových pramenů vybral Libor Kálmán

Mníšecký místopis
V diskusích s ostatními spoluobčany jsme do-
spěli k závěru, že by bylo zajímavé pokračovat 
v aktivitách bývalé kronikářky paní Havlišové, 
která v některých minulých číslech uváděla in-
formace o místech z našeho městečka a jejich 
názvech. Budeme vděční, když nám poskytne-
te zpětnou vazbu či další náměty. Psát můžete 
na email: dbilek@atlas.cz.
Boží muka u sběrného dvora
Boží muka, která stojí mezi mníšeckým sběr-
ným dvorem, firmou Uher a  hasičským cviči-
štěm v  Řevnické ulici, byla pravděpodobně 
postavena za hraběte Ignáce z Unvertu kolem 
roku 1756. Měla svou dvojnici, který stála pro-
ti kapličce na Malé Svaté Hoře, ale tato stavba 
padla na oltář rychlostní silnici na Strakonice.

Takřka osmimetrová stavba s  výklenky 
na  všechny světové strany sloužila prý k  růz-
ným účelům. Podle některých zpráv jsou uvnitř 
kosti popravených zločinců, podle jiných je to 
místo zastavení o  Božím Těle či zastávka při 
prosebných průvodech za úrodu. Může to být 
i památka na morovou ránu v Čechách.
Podle knihy Jana Šťastného Městečko pod 
Skalkou, byla muka také svědkem prvního 
veřejného vystoupení básníka F.X. Svobody, 
který co by desetiletý na stěnu muk napsal své 
verše upomínající na  neshodu syna panské-
ho pasáka s ostatními chlapci: “Ten slouhovic 
sviňáček - má moc dlouhý rypáček”. Uznání se 
však od dospělých nedočkal.
V současnosti jsou již muka pouze architekto-
nickou památkou, o  kterou je dobře postará-
no.

David Bílek, Jana a Miloslav Buchtovi,  
Věra Landová, Antonín Vašíček

Stalo se u nás v květnu 1945

Boží muka 
v 1. polovině 

20. století 

Obyvatelé Mníšku vítají 
příjezd Rudé armády,  

foto: z dokumentárního filmu 
Květen 1945 Mníšek pod Brdy

Boží muka 
v roce 2020
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Ve  čtvrtek 19. března 2020 by oslavil 
své významné životní jubileum Karel 
Kahoun, mníšecký patriot, skaut, poli-
tický vězeň, učitel, zastupitel, kronikář 
města a  v  neposlední řadě také otec-
-pěstoun šesti dětí.

Náš otec-pěstoun Karel 
Kahoun se narodil v roce 
1935 ve Volenicích a vy-
růstal v  Horažďovicích 
v  katolické rodině míst-
ního učitele. Od malička 
byl nejenom skautík, ale 
i  ministrant, takže jeho 
rodina žila způsobem 

života, který byl v pozdějších letech velice v ne-
milosti. Jako skauti četli Káju Maříka, který se stal 
jeho životním krédem a získal skautskou přezdív-
ku „Kája brdskej“. Válku prožil v  Horažďovicích, 
které byly v  roce 1945 osvobozeny americkou 
armádou vedenou generálem Pattonem. „Když 
k  nám Američani přijeli, postavili na  školní za-
hradě polní kuchyni, a kdo z města chtěl, tak tam 
chodil zadarmo na jídlo“, vzpomínal otec. Po vál-
ce vstoupil opět do skautingu. Od Američanů do-
stali tábornické vybavení, které jim sloužilo ještě 
dalších deset let, jak bylo kvalitní.
Dlouho očekávaná svoboda ale netrvala dlouho. 
K moci se dostala komunistická strana, která stej-
ně jako nacisté zrušila skauting. Karel nastoupil 
v roce 1946 na gymnázium do Strakonic. V roce 
1948 přišla školská reforma, a tak se musel vrátit 
do  Horažďovic a  dostudovat zde další dva roky. 
Poté se chtěl vrátit na gymnázium, ale jako „ne-

žádoucí“, vzhledem k jeho minulosti skauta a mi-
nistranta, se dostal na  přímluvu jeho profesora 
na Vyšší hospodářskou školu v Plzni. Jelikož se ale 
zajímal spíše o přírodovědu, zejména pak ornito-
logii, byl ze studia hospodářské školy nešťastný. 
Chtěl se dostat do ornitologické společnosti, ov-
šem byl neplnoletý a bez zkušeností, a proto to 
nebylo možné.
Po  absolvování střední školy nepodepsal umís-
těnku, protože chtěl jít studovat přírodní vědy. 
Jako bývalý skaut a ministrant však neměl šanci 
se na  vysokou školu dostat. Díky přímluvě jeho 
profesora a  vědomostem z  přírodních věd se 
přesto dostal na  pedagogickou fakultu v  Plzni 
a stal se během krátké doby vedoucím aprobační 
skupiny biologie-zeměpis, což považoval za vel-
ký úspěch.
Další studium na fakultě mu zkomplikovala nová 
školská reforma, a  proto odešel učit na  školu 
do Března u Chomutova. Dva měsíce poté byl po-
volán na vojnu a dostal se k radistům. Za údajné 
nepozdravení nějakého nadporučíka, což byla 
pouze záminka, byl odvezen do  Plzně na  Bory, 
kde ho převlékli do  otrhaného oblečení a  vzali 
mu otisky prstů. „A to jsem věděl, že je zle“ vzpo-
mínal otec. Z Borů byl převezen na ministerstvo 
vnitra, kde byl zavřen do cely a čekal na výslechy. 
Během spánku musel ležet na pryčně na zádech 
s  rukama položenýma tak, aby na  ně dozorci 
viděli a  celou noc mu svítilo světlo do  obličeje. 
Samota a  podmínky na  cele byly nesnesitelné. 
„Po několika dnech lezete ráno po čtyřech a plá-
čete, že nemůžete najít pavoučka, svého jediné-
ho kamaráda, který vás opustil,“ vzpomínal otec. 
Souzen byl vojenským soudem sám. Po vynesení 

rozsudku dvouletého odnětí svobody byl převe-
zen do věznice na Pankráci, kde jich bylo na cele 
pro dva šest. Po pár dnech strávených na Pankrá-
ci byl převezen do  pracovního tábora Rovnost 
v Jáchymově. V táboře bylo zavřeno mimo skautů 
i mnoho duchovních. Práce v dolech byla nesne-
sitelně náročná, ale snášet tvrdé podmínky s vy-
sokoškolskými profesory, kněžími a  skauty bylo 
mnohem jednodušší než se zločinci. Po dvou le-
tech prací v Rovnosti byl propuštěn. 
V  Praze začal znovu docházek do  ornitologické 
společnosti a vypomáhat v ZOO, kde se seznámil 
se svou budoucí manželkou Blankou. Oženil se 
a v roce 1963 začal znovu učit nedoslýchavé děti 
a dostal se na studium logopedi a speciální pe-
dagogiky na pedagogické fakultě v Praze. Chtěl 
dostudovat ještě přírodovědu, ale narodil se mu 
třetí syn, právě začali renovovat dům ve Všeno-
rech, a  tak musel svá studia přerušit. „Mezitím 
nám syn přivedl do rodiny svého spolužáka. Šest 
dětí z rodiny, kde otec zemřel na rakovinu, matka 
byla mrtvá a děti v dětských domovech,“ vzpomí-
nal otec, který poté s manželkou začali vyhledá-
vat děti v dětských domovech a postupně se stali 
jejich pěstouny.
Karel Kahoun si, i  po  tom všem co prožil, doká-
zal po celý život zachovat veselou povahu, chuť 
a  energii do  života. V  roce 2006 mu vyšla kniha 
nazvaná „Lámání lilií“, ve  které jednak popisu-
je své zážitky z  vězení a  pracovního tábora, ale 
vzpomíná v ní i na šťastnější období svého života, 
kdy se za slušné chování, které u Karla pocházelo 
z víry v Boha a ze skautských zásad, nezavíralo.

Se vzpomínkou v srdci  
synové Mirek a Tomáš Turynovi

SPOJOVAČKA
Co vyděsilo turisty?  

Spojte body od 1 do 69 a přijdete na to.
Pak vezměte pastelky a obrázek  

dotvořte podle své fantazie.

Připomněli jsme si nedožité 85. narozeniny Karla Kahouna
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny
„Lidé věří....“ (dokončení v tajence)

Gaius Julius Caesar (100 – 44 př. n. l.) – římský vojevůdce  
a politik a jeden z nejmocnějších mužů antické historie.

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději  
do 15. června 2020 na emailovou adresu zpravodaj@mnisek.cz, 

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

VYLOSOVANÝ VÝHERCE ZÍSKÁ: 

Řešení křížovky z březnového vydání Zpravodaje: Lucius Annaeus Seneca: „Nikdo nemiluje svou vlast proto, že je velká, ale proto, že je jeho.“ 
Výhercem dvou dárkových poukazů do sítě multikin Cinema City se stala Petra Bukovská.

dva dárkové 
poukazy  
do sítě kin  
Cinema City



28

INZERCE INZERCE

www.brongym.cz

Otevírací doba, rezervace
a rozvrh on-line zde:

Více než fitness v            Pazáži Pražská

Posilovna
Skupinová cvičení

Osobní trenéři
Sestavení tréninkového plánu na míru

Výživové poradenství
Kurzy hubnutí pro ženy

Zavolejte nám pro nezávaznou schůzku zdarma!

Znáte skutečný potenciál svého pozemku 

730 806 398

Díky našim 20letým 
zkušenostem v oboru, 

rádi přijímáme i ty
nejkomplikovanější

výzvy

www.auditpozemku.cz        

umíme zhodnotit a profesionálně
připravit k prodeji nebo váš pozemek
prověříme - oceníme - odkoupíme.
 

 
STAVEBNÍ - NESTAVEBNÍ POZEMKY

Pomůžeme vám k dosažení maximální možné
prodejní ceny pozemku!
 

Mníšečtí podnikatelé inzerují zdarma ve Zpravodaji
Odhaduje se, že vládní opatření proti šíření koronaviru postihla třetinu 
podnikatelů v celé České republice.
Vedení města Mníšek pod Brdy si uvědomuje, že současná situace má 
negativní dopad na fungování řady podnikatelských subjektů i na úze-
mí našeho města a jedním ze způsobů, jak se jim snaží pomoct, je na-
bídka zdarma propagace na stránkách tištěného Zpravodaje městečka 
pod Skalkou.
Se svou výzvou se radnice následně obrátila na všechny podnikatele, 
kteří mají provozovnu v  Mníšku pod Brdy, Stříbrné Lhotě či Rymani 
a dotkla se jich omezení během vládou vyhlášeného nouzového stavu.
Prezentace vlastních výrobků, produktů či služeb by mohla pomoct 
nastartovat firmám i živnostníkům jejich podnikání. Nespornou výho-
dou Zpravodaje je, při nákladu 3 000 výtisků, jeho celoplošné pokrytí 
do všech domácností v Mníšku pod Brdy, Rymani a Stříbrné Lhotě, které 
umožňuje, aby zveřejněný inzerát viděl co největší počet lidí.
Této výzvy zatím využilo 17 podnikatelských subjektů, které najdete 
v této inzertní části tohoto červnového vydání.
Kdo tuto výzvu dosud nevyužil, může se obrátit na redakci (zpravodaj@
mnisek.cz nebo 604 360 094) která s vámi domluví podrobnosti.

Pravidla zvýhodněné inzerce:
•  ve  Zpravodaji můžete využít 1x inzertní prostor velikosti 1/8 

stránky (92×60 mm, šířka x výška)
•  v případě vašeho zájmu o větší formát bude výsledná cena do-

počítána dle platného Ceníku inzerce, který najdete na webo-
vých stránkách  

www.mnisek.cz/volny-cas/zpravodaj-mestecka-pod-skalkou/ce-
nik-inzerce/
•  hotový inzerát zašlete v grafickém formátu pdf, jpg, gif apod.
•  lze také dodat pouze text ve wordu příp. fotografii a redakce je 

zpracuje do výsledného inzerátu
•  podklady posílejte nejpozději do 10. června 2020 na emailovou 

adresu: zpravodaj@mnisek.cz
•  nabídka inzerce platí i pro stávající inzerenty, kteří ale dosud ne-

využili tuto nabídku inzerce zdarma)

Váš inzerát bude zveřejněn v  příštím čísle Zpravodaje městečka pod 
Skalkou, které vyjde 26.6.2020.

kal

Nabízíme:

•	 Zázemí	a	kolektiv	stabilní	české	rodinné	firmy	
•	 HPP	na	dobu	neurčitou	a	jednosměnný	provoz	(6:00	-	14:30)
•	 Podpora	profesního	růstu	a	kurzy	pro	zvyšování	kvalifikace
•	 Pracovní	oděv,	obuv	a	stravenky	(po	zkušební	době)
•	 25	dní	dovolené	+	3	dny	indispozičního	volna
•	 Nástup	možný	ihned	

Požadujeme:

•		Ruční	svařování	podle		
	 výkresové	dokumentace
•		Sestavování	částí	svařenců		
	 pestré	škály	výrobků

Co	budete	dělat:

•		Příprava	a	lakování		
	 kovových	i	nekovových		
	 výrobků

•		Zkušenost	se	svařováním		
	 černého	i	nerezového		
	 materiálu
•		Ukončené	odborné	vzdělání		
	 v	oboru	zámečnictví	
•		Fyzická	zdatnost
•		Preciznost,	zodpovědnost
	 a	ochotu	učit	se	nové	věci

•		Praxi	v	oboru	lakýrnictví	
•		Fyzická	zdatnost
•		Preciznost,	zodpovědnost
	 a	ochotu	učit	se	nové	věci

Pište	na	jana.turko@wamag.cz							www.wamag.cz

Jsme	rodinná	firma	s	25letou	tradicí	na	trhu	a	v	Česku	jsme	se	stali	lídrem	
v	oboru	magnetických	systémů.	Vyvíjíme	a	vyrábíme	vlastní	špičkové	
magnetické	systémy	pro	třídění	kovů,	recyklaci	surovin,	manipulaci,		
dopravu	či	demagnetizaci	v	desítkách	průmyslových	odvětví.	

Do	našeho	týmu	hledáme:

lakýrníka (m/ž) svářeče (m/ž) 

Nabízíme:

•	 Zázemí	a	kolektiv	stabilní	české	rodinné	firmy	
•	 HPP	na	dobu	neurčitou	a	jednosměnný	provoz	(6:00	-	14:30)
•	 Podpora	profesního	růstu	a	kurzy	pro	zvyšování	kvalifikace
•	 Pracovní	oděv,	obuv	a	stravenky	(po	zkušební	době)
•	 25	dní	dovolené	+	3	dny	indispozičního	volna
•	 Nástup	možný	ihned	

Požadujeme:

•		Ruční	svařování	podle		
	 výkresové	dokumentace
•		Sestavování	částí	svařenců		
	 pestré	škály	výrobků

Co	budete	dělat:

•		Příprava	a	lakování		
	 kovových	i	nekovových		
	 výrobků

•		Zkušenost	se	svařováním		
	 černého	i	nerezového		
	 materiálu
•		Ukončené	odborné	vzdělání		
	 v	oboru	zámečnictví	
•		Fyzická	zdatnost
•		Preciznost,	zodpovědnost
	 a	ochotu	učit	se	nové	věci

•		Praxi	v	oboru	lakýrnictví	
•		Fyzická	zdatnost
•		Preciznost,	zodpovědnost
	 a	ochotu	učit	se	nové	věci

Pište	na	jana.turko@wamag.cz							www.wamag.cz

Jsme	rodinná	firma	s	25letou	tradicí	na	trhu	a	v	Česku	jsme	se	stali	lídrem	
v	oboru	magnetických	systémů.	Vyvíjíme	a	vyrábíme	vlastní	špičkové	
magnetické	systémy	pro	třídění	kovů,	recyklaci	surovin,	manipulaci,		
dopravu	či	demagnetizaci	v	desítkách	průmyslových	odvětví.	

Do	našeho	týmu	hledáme:

lakýrníka (m/ž) svářeče (m/ž) 

Do našeho týmu hledáme:

Servisně-obchodní referent (m/ž)
Co budete dělat:
•  Poskytovat servis našich zařízení u zákazníka i v rámci firmy.
•  Měřit magnetické systémy a provádět testování u nás i u zákazníka. 
•  Zapojovat elektroinstalaci našich strojů.
•  Vytvářet nabídky v oblasti prodeje strojů a  servisu a budovat vztahy se zákazníky v ČR 

i zahraničí.
•  Cestovat nejen v rámci České republiky.
•  Využívat angličtinu při komunikaci s  naším nizozemským partnerem i  na  zahraničních 

servisech.

Požadujeme:
•  Vzdělání v oblasti elektrotechniky, elektromechaniky, případně strojírenských technologií, 

strojního inženýrství společně s vyhláškou 50/1978 Sb.
•  Zkušenosti se servisem nebo prací obchodníka, ideálně ve výrobní společnosti.
•  Komunikační dovednosti a proklientský přístup.
•  Uživatelské dovednosti MS Office, zkušenost s CRM/ERP systémem.
•  Řidičský průkaz na osobní auto a ochotu vycestovat za hranice (přibližně jednou za měsíc).
•  Komunikativní znalost angličtiny. 

Výhodou bude, pokud budete mít:
•  Znalosti v oblasti magnetických systémů.
•  Zkušenosti se softwarem KARAT.

Můžeme vám nabídnout:
•  Zázemí a kolektiv stabilní české rodinné firmy.
•  HPP na dobu neurčitou s pružnou pracovní dobou a částečnou práci z domova.
•  Podpora profesního růstu a kurzy pro zvyšování kvalifikace (Seduo, kurzy AJ).
•  25 dní dovolené a 3 dny indispozičního volna.
•  Po zkušební době plně hrazené stravenky (90 Kč).
•  Karta Multisport.
•  Nástup možný ihned.
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Kontakt: Radovan Vlk, DiS. 
Tel.: 774 352 788, www.zahradyvlk.cz

PROJEKTOVÁNÍ
A REALIZACE ZAHRAD

Více než 15 let zkušeností v oboru

Kontakt: Radovan Vlk, DiS. 
Tel.: 774 352 788, www.zahradyvlk.cz

PROJEKTOVÁNÍPROJEKTOVÁNÍ
A REALIZACE ZAHRADA REALIZACE ZAHRAD

Více než 15 let zkušeností v oboruVíce než 15 let zkušeností v oboru

Projektování:
• individuální přístup
• nízkoúdržbové zahrady
• kvetoucí zahrady
• jedlé zahrady

Realizace:
• zahrady na klíč
• dílčí realizace
• obnova zahrad
• zakládání trávníků / luk

Údržba:
• jarní/podzimní údržba
•  stříhání živých plotů 

a keřů
• sečení trávníků

Péče o trávník:
• vertikutace / aerifi kace
• obnova trávníků
• dosev

ELEMENT POHYBU
V jednoduchosti  je  její krása, síla i elegance. Lidský pohyb složený z jednodu-
chých  prvků,  tvoří  dokonalou  harmonii.  Smyslem  naší  práce  je  tělu  porozu-
mět,  pochopit  ho  a  učením předávat  dál.  Letitá  praxe  nám dává  rozmanitost 
cest, po kterých Vás dokážeme vést. Pracujeme i s dětmi, ženami v těhotenství 
a po porodu. Lidmi se zdravotním omezením, ale i profesionálními sportovci. Bě-
háme, tančíme, dokážeme chodit po rukou i meditovat. Dýchat a žít bez bolesti. 

Učíme Pohyb s radosti a pro radost.
Vedeme individuální hodiny, skupinové lekce a vzdělávací workshopy.

Hledáme dokonalost v lidském pohybu a snažíme se mu navrátit jeho přirozenost.

www.elementpohybu.cz

FLOATING & MASÁŽE MNÍŠEK

MASÁŽE 
-RELAXAČNÍ MASÁŽ

-ŠVÉDSKÁ MASÁŽ
-MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY

-MASÁŽ BAŇKAMI 

FLOATING
PONOŘTE SE DO SVÝCH MYŠLENEK, ULEVTE SI OD BOLESTI A ZAŽIJTE JINOU FORMU RELAXACE.

KONTAKT
 +420 722 554 605

info@�loatingmnisek.cz
Po - Ne  8:00 - 21:00 

dle telefonické domluvy
www.�loatingmnisek.cz

URYCHLUJE LÉČBU ÚRAZŮ

ODSTRAŇUJE STRES

ZMÍRŇUJE  LUPÉNKU

ZLEPŠUJE SPÁNEKUVOLŇUJE SVALY 

Restaurace a penzion  
Malá Svatá Hora

Vás srdečně zve  
do nově otevřené rodinné restaurace  

na příjemný gastronomický zážitek. 

Dobříšská 326, 252 10 Mníšek Pod Brdy
+420 603 430 827

info@malasvatahora.cz
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www. zpravyzmnisku.cz 

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 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

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

Zástupce ČP Distribuce a.s., dceřiné společnosti Generali České pojišťovny a.s.

Radoslav Řiháček
náměstí F. X. Svobody 35, Mníšek pod Brdy
M 776 120 320, radoslav.rihacek@generaliceska.cz

Poskytujeme poradenství týkající se následujících produktů:

•  Životní a úrazové pojištění
•  Povinné a havarijní pojištění
•  Pojištění majetku, odpovědnosti
•  Finanční poradenství, investice, hypotéky

Amelie, z.s. • Šaldova 15, Praha 8 – Karlín • Více na: www.facebook.com/amelie.zs • www.amelie-zs.cz

Školení
Dobrovolníků
18.–19. 6. 2020
Centrum Amelie Praha, Šaldova 15, Praha 8
E-mail: dina.risianova@amelie-zs.cz • Tel.: 608 458 303

Hledáte nové zkušenosti? Chcete smysluplně trávit volný čas?

Staňte se dobrovolníkem 
Dobrovolníci Amelie docházejí 
ve Středočeském kraji na onkologické 
oddělení do nemocnice na Pleši nebo 
připravují výtvarné dílny pro pacienty. 

nabízíme:
•   Úvodní školení v oblasti 

onkopsychologie a další vzdělávání
•   Jedinečné zkušenosti a možnost 

seberealizace 
•   Pravidelnou supervizi a metodické 

vedení
•   Zázemí profesionální neziskové 

organizace s dlouholetými zkušenostmi

pro onkologicky nemocné
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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

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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INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN

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

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

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28

Otevíráme 

Telefon: 604 214 784

E-mail: 

imunologie.mnisek@seznam.cz

www.anacarde.cz

Anacarde s.r.o. 

Alergologie a klinická imunologie patří mezi dynamicky 

se rozvíjející obory medicíny jak v diagnostice, 

tak v terapii onemocnění. Jako příklad uveďme možnost 

příčinné léčby alergické rýmy a/nebo alergického astmatu 

pomocí alergenové imunoterapie.

NOVOU 
ordinaci alergologie 

a klinické imunologie
v Mníšku pod Brdy v Pasáži Pražská 

přímo nad lékárnou Bellis.

Těšíme se na Vás,
MUDr. Magdalena Herknerová, Ph.D., Miriam Švestková, 

Božena Žemličková a Markéta Voženílková Prosím posunout datum na Od 15.dubna otvíráme NOVOU...

NOVOU
ordinaci alergologie
a klinické imunologie
v Mníšku pod Brdy v Pasáži Pražská
přímo nad lékárnou Bellis.

Tel: 604 214 784

Těšíme se na Vás,
MUDr. Magdalena Herknerová, Ph.D.,  Miriam Švestková, Božena Žemličková a Markéta Voženílková

Ze dvou možných designů vybírám variantu, která je v pořadí na 2.místě v pdf- více "dole" s kulatou fotografií.

Měli bychom zájem o 500 takovýchto letáků formátu A5 a dále bych si ráda u Vás nechala vytvořit 2 razítka na firmu, máte nějakou šablonu pro zadání?

Kdy může být hotovo a jaká bude cca cena?

Děkuji za reakci a zdravím, magda her. 

Jste často nemocní?

Máte sezónní/celoroční oční a nosní obtíže?

Trpíte atopickým ekzémem?

Máte podezření na potravinovou alergii?

www.anacarde.cz

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



33

INZERCE INZERCE

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
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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

ŠKOLKA
PONY

JEZDECKÝ VÝCVIK
PONYŠKOLKA pro děti od 3 let. Děti se naučí 

o poníka správně pečovat, vyčistit, nasedlat, 
nauzdit i ovládat. Větším dětem i dospělým 

poskytujeme JEZDECKÝ VÝCVIK od prvních 
krůčků s poníkem až po jízdu na velkém koni. 

      STÁJ MARTINA tel.: 736 611 443 
www.facebook.com/staj.mnisek   e-mail: martinafarma@seznam.cz

Martina Pochmanová, Mníšek pod Brdy

StajMartina_ponyskolka_inz92x60mm.indd   1 19.05.20   14:40
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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

DOBŘÍŠSKÁ 138, Mníšek pod Brdy

+420 605 257 362

AUTOSERVIS MICHÁLEK

PO - PÁ:

8h - 17h

Najdete nás na náměstí v Mníšku pod Brdy
   nebo na www.malymnich.cz

     Pečeme 
belgické 
   vafle




