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Vážení a milí spoluobčané,
je čas se opět trochu nadechnout. Od 1. července už
nebudeme muset nosit roušky na většině území ČR,
letní prázdniny a dovolené startují, restaurace i kina se
zaplňují a svět kolem nás se vrací do určitého normálu.
Ano, budoucnost je zatím nejistá, nezakrytá tvář zřejmě ještě nebude úplně trvalou samozřejmostí a řada
z nás zatím nedokáže dohlédnout dál než na začátek
podzimu. Jsme však bytosti společenské a potřebujeme se někdy bavit, oživit vzájemná setkávání a obnovit
sdílení, protože bez nich život postrádá jiskru, radost
i humor. Je samozřejmě důležité, abychom se nechovali lehkovážně, stejně nezdravé je však žít v neustálých
obavách a strachu. Proto se domnívám, že to nejlepší,
co teď můžeme udělat pro sebe i mníšecké (a regionální) drobné podnikatele, jako jsou kavárníci, restauratéři a provozovatelé malých obchodů i lokálních služeb,
je zajít na rodinný oběd, kávu či pivo s přáteli, něco tu
nakoupit nebo si občas dopřát pedikůru. Tím uděláme
něco pro sebe, a navíc pomůžeme místním podnikatelům, kteří se bez vlastního zavinění ocitli ze dne na den
na kraji insolvenční propasti.
Zároveň se domnívám, že čas krize nebyl ztracený a je
na co navazovat a co rozvíjet. Během karantény jsme
často chtě nechtě museli najít nový přístup k řešení
problémů a leckdy se ukázalo, že nový způsob je lepší,
než jak jsme to dělali dříve. Může to znamenat i příležitost, jak se posunout ke kvalitnějšímu životu, ve kterém
je více místa pro rodinu, přátele nebo vlastní koníčky.
Ráda bych proto nejen školákům popřála krásné a pokud možno bezstarostné léto, spoustu báječných, společných chvil s rodinou i přáteli a načerpání nových sil
i energie na další období.
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Z RADNICE

Sportovní mládež dostala dárek

Z

a mírného mrholení bylo
4. 6. 2020 slavnostně
otevřeno nové parkourové
hřiště u ZŠ Komenského 420.

Ani nepřízeň počasí neodradila desítky diváků
převážně dětského věku, kteří sem přišli obdivovat exhibici parkourových triků a workoutového cvičení v podání Petra Skokana a Tomana
Rychtery, několikanásobných mistrů republiky
v tomto sportu. Po exhibici se na borce sesypaly zvědavé děti s žádostmi o pořízení společných fotek a také s dotazy na vhodný trénink na jednotlivých prvcích.
Myšlenka na vybudování parkourového hřiště vznikla v roce 2017 při veřejném plánování prostranství před školou. Tehdy se ve škole
sešli architekti s občany, kteří projevili zájem
podílet se na budoucí podobě této lokality.
Nechyběli tam ani žáci základní školy, kteří
s nápadem parkourového hřiště přišli jako
první. Následný proces od rozhodnutí o stavbě, podání žádosti o dotaci, výstavbě až po samotné otevření pro veřejnost trval pouze něco
málo přes rok.
Velké poděkování patří společnosti Magdaléna o.p.s. a jejím projektovým manažerům

Zleva: Ondřej Sklenář (ředitel Magdaléna o.p.s.), Magdalena Davis, Martina Jocovová, Pavel Král
(projektoví manažeři z Magdaléna o.p.s.), Dana Dalešická, Petr Skokan a Toman Rychtera.

Martině Jocovové a Pavlu Královi, kteří zpracovali žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, díky které získalo město Mníšek pod Brdy
dotaci ve výši 1 548 532 Kč. Zbývající částku
ve výši 1 milionu Kč dorovnalo město ze svého
rozpočtu.
Hřiště není oploceno, a tak je na něj volný
přístup. V dopoledních hodinách slouží především potřebám školy, odpoledne a o víkendech ho může využívat i ostatní veřejnost.

Skatepark po rekonstrukci
opět slouží veřejnosti

P

o více než
tříměsíční
rekonstrukci
jsme znovuotevřeli
SKATEPARK v Řevnické
ulici.

Sportovní veřejnost ho může využívat denně od 8 hodin. Během
letního provozu se zavře v 19
hodin, v zimním provozu už v 16
hodin.
Částečná rekonstrukce vyšla
na 240 000 Kč. Týkala se především středové rampy, na které jsme vyměnili dřevo, šrouby
a byly ošetřeny plechové části.
Boční rampy byly zaslepeny plechy, protože stávající dřevěné kry-

„Jsem ráda, že se podařilo projekt parkourového hřiště ve spolupráci s projektovým oddělením Magdaléna o.p.s. zrealizovat, a tak
nabídnout naší mládeži další prostor k pohybu na čerstvém vzduchu. Chtěla bych všem
sportovním nadšencům popřát, aby jim hřiště
sloužilo co nejdéle,“ řekla starostka Magdalena Davis, která akci zahajovala společně s místostarostkou Danou Dalešickou.
kal

Na zahradě školky kotví koráb Pinta

ty už nevyhovovaly jak kvalitou,
tak i snadnou demontáží ze strany
vandalů. Celý areál byl zbaven nelegálního graffiti a všechny prvky
včetně zdi byly natřeny.
Byl zbudován nový plot s podezdívkou. Na novou vstupní branku jsme instalovali aktualizovaný
provozní řád. Areál byl celý uklizen a byla posekána tráva.

Provozní doba skateparku :

Děti mohou od září
skotačit na lodi

duben – září: 8:00 – 19:00
říjen – březen: 8:00 – 16:00
Návštěvníky skateparku žádáme,
aby dodržovali provozní řád, který
visí na vstupní brance do areálu.
Mgr. Jaroslav Vyskočil
MěÚ Mníšek pod Brdy,
Odbor správy majetku a investic (OSMI)

Středová rampa je kompletně nová

Od června 2020 má Mateřská škola Nová na zahradě
nový multifunkční herní prvek
ve tvaru lodi. Děti se tak mohou
od nového školního roku těšit
na dovádění v korábu s lanovou
prolézačkou, visutým mostem,
kapitánskou kajutou s kormidlem, velkou skluzavkou, kreslící
tabulí a schovávačkou v podpalubí.
Herní prvek v hodnotě 350 000 Kč
hradila její ředitelka Mgr. Petra
Černá z dlouholetých úspor z fondů školy. Město Mníšek pod Brdy
zajistilo zemní práce, navážku
dopadových ploch a finální úpravu terénu s vysetím trávy v celkové hodnotě 172 tisíc Kč. Děti
si tak na novou atrakci počkají až

do září, kdy bude tráva už vzrostlá.
Dvě skluzavkové věže, které stály
v zahradě doposud, byly renovovány a přemístěny na detašované
pracoviště MŠ v Edenu a na dětské hřiště do Rymaně.
„Snažíme se prostředí naší školy
neustále vylepšovat tak, aby u nás
děti byly spokojené a měly stále
dostatek nových podnětů, jak rozvíjet své dovednosti. Děkuji tímto
vedení města za podporu celé
akce, panu Vyskočilovi z odboru
správy majetku a investic za koordinaci prací a firmě Zemní práce
Slabihoudek za perfektně odvedenou práci a profesionální jednání.“ uvádí ředitelka Petra Černá.
lik
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Z RADNICE / ANKETA ZASTUPITELŮ

V letním dvojčísle Zpravodaje se můžete znovu začíst do Ankety zastupitelů, kterým redakce tentokrát položila „prázdninovou“ otázku
na odlehčení:

BLÍŽÍ SE DOBA LETNÍCH
DOVOLENÝCH. JAK JI LETOS
PLÁNUJETE PROŽÍT?

Dana Dalešická


Hana Kotoučová
Společně pro Mníšek

Dovolená pro mě znamená především volno,
krásnou knihu, slunce, vodu, čas strávený s rodinou nebo přáteli. Takže již mám připravený stan
a kolo, mapy a průvodce po Brdech a jiných
krásných oblastech. A nyní zbývá jen najít společný čas na výlety. Aby to neznělo tak idylicky.
Také se chystám na nějaké větší práce doma,
na které přes rok nezbyl čas.

Magdaléna Davis


tábory, takže koronavirová krize jim vzala nejen
zakázky na mnoho měsíců, ale i jistotu, že budou dlouhodobě schopni pokrýt své náklady.
Zbytek léta strávíme s dětmi v okolí Mníšku
procházkami a projížďkami na kole. Letos
mimo jiné plánujeme i výzvu, zda už i náš nejmladší člen rodiny sám došlape až na Padrťské
rybníky a zpět.

Společně pro Mníšek

Tak jako každý rok pro mě bude hlavním hřebem letní dovolené týdenní rodinný pobyt
ve sportovním táboře Univerzity Karlovy v Dobronicích. Je to překrásné přírodní místo přímo
u řeky Lužnice, se kterým mám spojenou řadu
vzpomínek. Jezdila jsem tam totiž už od útlého
dětství se svými rodiči, pak jako školačka na vodácké tábory a později i jako studentka na sportovní kurzy. Mám štěstí, že můj manžel je také
sportovec a na dovolenou v dřevěných chatičkách, věčně propoceném triku a teniskách
špinavých od antuky si poměrně rychle zvykl.
Dokonce i pro naše děti se Dobronice staly neodmyslitelnou součástí letních prázdnin a často
se mě ptají, kdy už tam pojedeme.
Kromě toho se letos chystáme na pár dní do jižních Čech, kde chceme coby platící zákazníci
podpořit naše přátele postižené nedávnou krizí. Živí se totiž provozováním části svého statku
pro školy v přírodě, vzdělávací kurzy a dětské



Sdružení nestraníků

O dovolené jsem ještě neuvažovala. Karanténa
vše odsunula, plány se změnily v mnoha směrech. Dovolenou si samozřejmě vezmu a vlastně vůbec nemyslím na nějakou destinaci, ale
na potřebu klidu a rovnováhy. Těším se na vůni
lesa, slunce, pohodu a klid s rodinou, na pohled
na svět z koňského hřbetu nebo orosené pivo. To
vyváží i povinnosti, které mne čekají a nejsou jen
příjemné. V lednu jsem přišla o maminku, čeká
mne tedy konečné vyřízení všech náležitostí souvisejících s odchodem člověka z tohoto světa. Ale
to je život.

Radko Sáblík
ODS
Jak je již téměř mou tradicí, letní měsíce budu
využívat k vyřešení některých restů, na které
doposud nebyl čas, a pochopitelně také k vytváření nových projektů. Svoje úsilí budu muset upřít dvěma směry, a to k Mníšku pod Brdy
a ke Smíchovské střední průmyslové škole.
Budu tak rád, pokud si najdu týden, kdy bych
mohl souvisle odpočívat, ale moc reálně to nevidím.
Co se týká Mníšku pod Brdy, když odhlédnu
od běžné agendy spojené s mými povinnostmi,
tak se budu věnovat především dvěma projektům. Tím prvním je příprava vizualizace návrhů na novou radnici, jak jsem dostal za úkol
na zastupitelstvu. Budu koordinovat práce, kdy
do vytvořeného 3D modelu části Mníšku pod
Brdy studenty Smíchovské SPŠ, v rámci jejich
studentských a maturitních projektů, budeme

vkládat modely na třech místech – v oblasti
Obory, v předzámčí a na místě současné radnice, která by byla opravena a případně rozšířena.
Druhým úkolem v Mníšku bude spolupráce se
základní školou, kdy jsem nabídl svou pomoc
při vytvoření projektu nového vybavení školy
moderními technologiemi, a na základě této
vize pak žádat o mimořádnou dotaci zřizovatele
či hledat prostředky v různých grantových výzvách. Rovněž v rámci Smíchovské SPŠ pomůžeme se zajištěním návrhu vybavení pro video
tvorbu žáků základní školy, město na nákup
techniky uvolnilo ze svého rozpočtu 200 tisíc
korun.
Co se týká Smíchovské SPŠ, tak tam je toho také
požehnaně. Získali jsme mimořádné dotace
zřizovatele na vybudování moderní učebny 3D
tisku a Coworkingového centra, a tak se bude
stavět. A budeme pracovat na několika velkých
projektech. Prvním je vytváření nového webu
MŠMT s názvem Edu.cz, který bude tvořit Smíchovská SPŠ s podporou dobrovolnické organizace Česko.digital. Dalším je vytváření nového
pražského vzdělávacího portálu, který vznikne
z webu www.ucime.online, který Smíchovská
SPŠ spustila hned na začátku uzavření škol
a který se záhy stal hlavním informačním portálem Prahy. S Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) budeme
připravovat jako mediální partneři v Mediálním studiu Mediálního domu Preslova projekt
Festival bezpečného internetu, který poběží
od podzimu 2020. A nakonec budeme jako
partneři připravovat s organizátory Mistrovství
Evropy v kybernetické bezpečnosti, které se
uskuteční v Praze na podzim 2021, kde bude
soutěžit 25 týmů z evropských zemí, složených
z nejlepších středoškolských a vysokoškolských
hackerů. A ještě asi budeme pracovat na webu
Středočeského kraje Venkov 4.0. U zmíněných
webů nejde jen o jejich tvorbu, ale i o vytváření
obsahu.
Jak asi cítíte, tak se v letním období moc nudit
nebudu.

Ostatní zastupitelé svůj příspěvek neposlali.

Černé skládky nás stojí statisíce
Jedním z problémů, které nás
v Mníšku trápí, jsou nelegální či
tzv. černé skládky. Definice černé
skládky zní následovně: jedná se
o místo, na němž ukládání odpadů
není povoleno příslušnými orgány,
není pro ukládání odpadů technicky
vybaveno a osoba odpovědná
za navezení odpadů na toto místo
není známa a je obtížné, velmi často
i vyloučené ji následně dohledat.

k usvědčení viníka pomohly. Možná by pomohla i větší všímavost obyvatel.

Z toho vyplývá, že černá skládka je veškerý
odpad uložený mimo nádoby na odpad nebo
na místo k tomu určené, např. lyže vedle kontejneru na tříděný odpad, stará lednice vynesená vedle bytového domu nebo televize před
vrata sběrného dvora.
Jednou z mála možností, které město má,
jsou kamery a fotopasti, které již několikrát

Sběrný dvůr je otevřen od úterý do pátku
v čase 8:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00, v sobotu
od 8:00 do 12:00.
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I přes tato opatření a několik dobrovolnických
brigád za účelem úklidu černých skládek město
každoročně vynakládá na likvidaci nelegálních
skládek nemálo peněz z rozpočtu města. V roce
2018 to bylo 55 tisíc, v roce 2019 72 tisíc a letos
za období do června již přes 37 tisíc korun
Kartony od nábytku či jiného velkoobjemového zboží mohou obyvatelé odvézt do sběrného dvora (nebyly by tak přeplněné kontejnery
na papír), stejně jako i jiný odpad, který se nevejde do běžných kontejnerů.

Také si zde můžete objednat velkoobjemový
kontejner na zeleň či jiný odpad.
Ing. Dana Dalešická, místostarostka

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

29. června 2020,
od 18 hodin

v pondělí

ve velkém sálu Pavilonu

Z RADNICE

Mníšek přechází na modernější a efektivnější Mobilní Rozhlas
Až doposud město využívalo pro informování svých obyvatel SMS Infokanál,
ale od července 2020 přechází na modernější interaktivní aplikaci Mobilní

Zaregistrovat se můžete třemi různými způsoby:

Rozhlas.

řes mobilní aplikaci
 pMobilní
Rozhlas/Zlepšeme Česko

řes webovou stránku
 pwww.mnisek.mobilnirozhlas.cz

Pro vás, kteří jste se již v minulosti registrovali v aplikaci SMS InfoKanál, se
nic nemění. Vaše kontakty budou převedeny do nové aplikace Mobilní rozhlas.
Také občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu
zaregistrují nově, od nás budou dostávat důležité informace o dění v Mníšku pod Brdy, a to
prostřednictvím e-mailů, zpráv do aplikace,
případně SMS v krizových situacích.

Co vám přinese registrace do Mobilního
Rozhlasu?




 ovinky z úřadu přímo do telefonu
n
upozornění na krizové situace: výpadky
energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky atd.

yplněním registračního letáku (jsou k dis vpozici
na Podatelně MěÚ Mníšek pod Brdy)

Snadné nahlašování závad ve městě
přes aplikaci

 pozvánky na sportovní a kulturní akce
 účast ve veřejných anketách
Registrace je zdarma

V registračním procesu si můžete nastavit,
jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou
v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Společně s moderním způsobem komunikace
jsme zavedli také Systém na hlášení podnětů
od občanů. Pokud na území naší obce narazíte na nepořádek, černou skládku, rozbitou
lavičku nebo třeba nesvítící lampu, stačí problém vyfotit a jednoduše nahlásit přes aplikaci
Mobilní Rozhlas/Zlepšeme Česko. My se pak
postaráme o to, aby byla závada co nejdříve
vyřešena.
Děkujeme všem, kteří mají zájem z našeho
města vytvořit lepší místo pro život.
Libor Kálmán

Chodit za starostkou má smysl
Již druhým rokem se každé druhé úterý v měsíci
konají na mníšeckém náměstí Setkání se starostkou.
Přicházejí sem obyvatelé Mníšku se svými stížnostmi,
nápady i připomínkami. Většina stížností byla vyřešena, řadu připomínek a nápadů se již podařilo realizovat.
Stížnosti se týkaly především častého obtěžování obyvatel bezdomovci na náměstí, u altánu a před samoobsluhou na starém sídlišti. Do
stejné kategorie patřily i stížnosti na porušování vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na náměstí. Výsledkem jsou častější kontroly strážníků městské policie ve zmiňovaných oblastech. Na základě podnětů se
strážníci také zaměřili na kontrolu projíždějících aut pěší zónou v dolní
části náměstí. Opakované stížnosti se vztahovaly také na překračování
povolené rychlosti některými řidiči v oblasti Edenu. V návaznosti na to
zahájili strážnici v této lokalitě měření rychlosti.
Řadu připomínek a podnětů obyvatel se již podařilo uskutečnit, některé
jsou ve fázi příprav a budou realizovány v horizontu několika měsíců.
Již v loňském roce byla opravena střecha na budově sauny ve Lhotecké
ulici. Na základě častých připomínek byly prázdné květníky na náměstí
osázeny kvetoucími letničkami. Několik podnětů směřovalo na nepořádek na hřbitově, který byl následně řešen se společností Komwag jeho
kompletním úklidem a vyčištěním.
Ranního svozu školáků se týkal podnět jejich rodičů z oblasti Madlenek,
který bude k jejich spokojenosti vyřešen od září tohoto roku. Na základě
jednání s Policií ČR, ROPIDem a dopravcem, společností Uher, sem bude
každé všední ráno zajíždět linka 446 pro 20 místních dětí. Novinkou,
která opět vzešla z připomínek místních občanů, bude zjednosměrnění
úzké ulice Na Madlenkách směrem od Kytínské od letošního září.
„Jsem ráda, že se konečně podařilo zmírnit dlouhodobé dopravní zatížení ulice Komenského odklonem školního autobusu. Jeho trasa se
odtud přesunula na silnice Dobříšskou a Ke škole. Tím se posunula i autobusová zastávka v Nádražní ulici, kde školáci vystupují,“ vysvětluje
letošní úpravy starostka Magdalena Davis.
O tom, že chodit za starostkou má smysl, svědčí i zvyšující se počet lidí,
kteří za ní na náměstí přicházejí.
kal

O letních prázdninách se konají v termínech:
O letních prázdninách
konají v termínech:
úterý 14. se
července
úterý
úterý14.
10.července
srpna
úterý
10. srpna
od 16:30
do 17:30
O letních vždy
prázdninách
se konají
v termínech:
vždy
od
16:30
do
17:30
úterý 14. července
před prodejnouúterý
Albert10.
na srpna
náměstí F. X. Svobody
před prodejnou
na náměstí
F. X. Svobody
vždyAlbert
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
v měsíci.
Starostka
Mgr. Magdaléna
Davis,
PhD.
zve úterý
občany
na
pravidelná setkání, která se konají každé druhé úterý v měsíci.
MůžeteMgr.
semMagdaléna
přijít s vašimi
dotazy,
stížnostmi
Starostka
Davis,
PhD. zve
občany na
i
připomínkami.
pravidelná
setkání,
která
se
konají
každé
druhé
úterý
v měsíci.
Můžete sem přijít s vašimi dotazy, stížnostmi
i připomínkami.

Můžete sem přijít s vašimi dotazy, stížnostmi
i připomínkami.
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Rozhovor s novou mníšeckou tajemnicí, kdo je Anna Stachová?
Do funkce tajemnice Městského úřadu Mníšek
pod Brdy nastoupila Anna Stachová před
třemi měsíci po tajemnici Věře Landové. Kdo
do funkce nového tajemníka nastoupil a jaké
má s mníšeckou radnicí plány?
Těším se na to, že na mníšeckou radnici mohu
přinést zkušenosti získané předchozí mnoholetou praxí v soukromé výrobní společnosti
i ve veřejné a státní správě. Do funkce tajemnice jsem nastoupila s vizí moderního otevřeného úřadu. Tím myslím kvalitní službu občanům města, otevřenou komunikaci a pozitivní
přístup k řešení běžných i složitých či náročných úkolů, a to jak ve vztahu k občanům, tak
i uvnitř mezi útvary a zaměstnanci. Záleží mi
na budování dobrého jména tohoto úřadu.
Nejste rodačka z Mníšku a naši občané Vás
tedy neznají. Prozraďte nám něco o sobě.
Pocházím z Moravy, kde jsem vyrůstala obklopena a vychovávána mnoha úžasnými a zajímavými lidmi, kteří obohatili můj život v mnoha ohledech, inspirovali mne k samostatnosti,
zodpovědnosti a také ohleduplnosti vůči druhým. Díky tomu se nyní snažím poskytnout to
samé svému okolí.
Slyšela jste již dříve o našem městě, nebo jste
se s ním seznámila až poté, kdy jste objevila
pracovní nabídku na pozici tajemníka?
Nebydlím přímo v Mníšku pod Brdy, ale žiji vedle v Řitce. Do tohoto kraje jsem se přistěhovala s rodinou již před 10 lety. Je to dostatečně

Mgr. Anna Stachová
vystudovala sociologii
na Filosofické fakultě
Univerzity Palackého
v Olomouci, při
zaměstnání vystudovala
na této olomoucké
univerzitě Personální
management a následně
obor Andragogika
v profilaci na výchovu
a vzdělávání dospělých.
S manželem Liborem mají
syna a dceru.
dlouhá doba na to, abych se zde dobře zabydlela, poznala místní prostředí, našla si nové
přátele a vybudovala výborné zázemí pro aktivní život. V Mníšku samém má naše rodina
mnoho známých, rádi se účastníme kulturních
a společenských akcí, které se zde konají, jsme
členy místní TJ Sokol. Zamilovali jsme si místní
krajinu a historii tohoto kraje. I proto jsem se
s nadšením ucházela o pozici tajemnice, díky
které mohu ještě více propojit soukromý život
s tím pracovním. Mníšek mi dal mnoho příležitostí a já mu to mohu částečně splatit tím, že
svojí prací a svými znalostmi a zkušenostmi
přispěji k jeho rozvoji.

Na nové pozici jste teprve tři měsíce, nicméně
jaké máte první pocity z práce?
Nová práce je vždy příležitostí poznat nové lidi
a je spojena s novými neobvyklými výzvami.
Což se v mém případě po příchodu na úřad
naplnilo velmi rychle. Nastoupila jsem 9. března, jen pár dní před vyhlášením stavu nouze
v zemi. Byl to opravdu nestandardní start.
Jsem však člověk, kterého překážky nezastaví,
naopak jsou pro mne výzvou k hledání řešení. Dobu krizového řízení jsme zvládli s kolegy
výborně a jsem ráda, že jsem tak měla možnost brzy poznat a ocenit, jaké kvality tito lidé
v sobě mají.
Jaké jsou Vaše záliby mimo práci?
Od mala jsem se věnovala sborovému zpěvu
a výtvarnému umění, díky tomu jsem se zajímala o dějiny umění a historii obecně. Díky
všestrannému rozvoji jsem se věnovala také
sportu, nejvíce gymnastice, později basketbalu a volejbalu. Ráda cestuji, studuji a snažím se
udržet krok s poznáním současného vesmírného výzkumu. Zbytek volného času věnuji své
okrasné zahrádce.
Máte nějaké své životní motto, kterým se ráda
řídíte?
Zodpovědnost, samostatnost, ohleduplnost.
Jednám zodpovědně, samostatně, ale citlivě
s ohledem na druhé.
Libor Kálmán

Aktuální situace v mateřských školách

V

tomto článku se pokusím
zodpovědět otázky, které zajímají
především rodiče předškolních dětí.

V měsíci květnu proběhl zápis do mateřských škol.
Do MŠ 9. května bylo podáno 83 přihlášek, přijato bylo 33 dětí. Nepřijatých dětí, kterým bude do konce srpna letošního roku 3 roky, je 22.
Z tohoto počtu je 12 duplicitních přihlášek (přihlášky podané i na druhou školku). Děti mladší tří let a děti z nespádových obcí přijaté nebyly,
stejně tak ve druhé školce.
Do MŠ Nová bylo podáno 108 přihlášek, přijato bylo 41 dětí. Zůstalo
30 nepřijatých dětí, z toho je 12 duplicitních přihlášek.
Na jaře tohoto roku jsme pro příští školní rok uzavřeli dohodu o spádovosti pro 5 předškolních dětí z Kytína. Tyto děti mají ze zákona povinnost navštěvovat školku, a tudíž veškeré náklady za ně bude hradit
obec Kytín.
V současné chvíli se ještě někteří rodiče rozhodují, zda své dítě do školky dají, zda podají žádost o odklad školní docházky nebo pokud má dítě
odklad, mohou podat přihlášku do přípravné třídy ZŠ. Proto nyní nemůžeme přesně říct, kolik bude celkem dětí, které nebyly přijaty do MŠ.
Alternativu nabízí soukromé MŠ a dětské skupiny. Město již po dva roky
vyplácí rodičům dětí navštěvující tato dětská zařízení příspěvek na školné. Pokud dítě navštěvuje soukromou školku pět dní v týdnu, příspěvek
činí 1 500 Kč na měsíc. Zkrácená docházka znamená krácenou/poměrnou výši příspěvku.
Na začátku školního roku 2018/2019 si o příspěvek na školné zažádalo
21 rodičů, ale v průběhu roku někteří z žadatelů školku vyřešili zřejmě
jiným způsobem a o příspěvek dále neměli zájem. Město tehdy vyplatilo příspěvky v celkové výši 200 100 Kč. V průběhu loňského školního
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Do MŠ 9. května
nastoupí v září
nově 33 dětí
roku si o příspěvek zažádalo 5 rodičů, kterým město vyplatilo příspěvek
na soukromé školky ve výši 78 000 Kč.
Návrh na vyplácení příspěvku na soukromé školky ze strany města podáme do prvního podzimního zasedání zastupitelstva města. V této
době již můžeme předpokládat, kolik rodičů si o příspěvek zažádá. Kritéria a výše příspěvku budou tedy záviset na rozhodnutí zastupitelů.
Na závěr je ještě důležité zdůraznit, že kromě jediné, nyní dostavované,
školky v Letech v ulici Karlštejnská, jsou všechny školky v Mikroregionu
Mníšecko plné, stejně tak na Dobříši a na druhé straně Brd (Řevnice,
Dobřichovice atd.). Dle dohody s obcí Lety tam však přijmou i naše děti,
pokud o to projeví rodiče z Mníšku zájem. Dodatečný zápis do této školky se bude konat v měsíci srpnu. Pokud máte zájem přihlásit své dítě
do této školky, sledujte jejich webové stránky www.mslety.cz.
Pro příští rok se budeme snažit hledat jiné, schůdnější řešení.
Ing. Dana Dalešická, místostarostka

ŠKOLY

Cestujte v létě s Neposedným tygříkem

B

líží se léto a spolu
s ním i čas, na který má
z dětství většina z nás
ty nejsilnější vzpomínky. Dlouhé
letní dny, vůně ohně či prázdniny
u babičky. Jde o období, kdy je
každý den plný dobrodružství
a jiný než ten předcházející.
Chceme, aby vaše děti měly přesně
takové vzpomínky z letní školky
u Neposedného tygříka.

Od dinosaurů přes podmořský
svět až na ostrov objevů a vědy
Naše mateřská školka již třetím rokem připravuje letní aktivity pro vaše děti ve věku od 3–6
let. Tématem letošního léta bude cestování.
Nad cestováním se s ohledem na probíhající
světovou pandemii vznáší mnoho otazníků,
naše cestovatelské plány s dětmi ve školce

se pod mořskou hladinu či za piráty. Z dětí se
stanou malí a vydají se i na americkou prérii
za indiány. Nevíte si rady, kam s dětmi v létě?
Nemáte hlídaní či jste byli společně doma již
příliš dlouho? Pak neváhejte a přihlaste své
děti na léto právě k nám.

Léto strávené s novými
kamarády

a jejím blízkém okolí to však neovlivní. My
jsme připraveni vydat se za novými dobrodružstvími.

Jeden týden, jedna cesta
a nespočet objevů
Každý týden věnujeme konkrétnímu tématu a cestě, během které budou mít vaše děti
příležitost objevit, vyrobit a zažít něco nového. Prozkoumáme svět dinosaurů, podíváme

U nás ve školce věříme, že kontakt s ostatními
dětmi po čase stráveném pouze v domácím
prostředí, je to nejlepší, co můžete pro své děti
udělat. Proč přes léto nenavázat nová přátelství? Sociální dovednosti dětí se rozvíjí nejlépe právě v dětském kolektivu a při interakci
s ostatními. Zkrátka, děti potřebují děti.
Kompletní přehled našich letních kurzů
a všechny další informace naleznete na webových stránkách www.neposednytygrik.cz, popřípadě volejte na tel.: 777 994 732.
Budeme se na vás moc těšit.
Ing. Lucie Ruterlová
ředitelka Mateřské pohybové školičky
Neposedný tygřík

I handicapovaní žáci zvládli distanční výuku skvěle
O průběhu, důsledcích a prožívání koronavirové pandemie, bylo
napsáno již mnohé a asi bychom
byli všichni rádi, kdybychom byli
o tento „zážitek“ ochuzeni. Nicméně krátce se chci vyjádřit k tomu,
jak jsme tuto situaci zvládli i v naší
škole, kterou navštěvují žáci s nejrůznějšími druhy postižení.
Organizačně jsme škola malotřídního charakteru, to znamená, že žáci 1.-9. (resp. 10. ročníku
u speciální školy) jsou zařazeni vždy po několika ročnících do čtyř tříd. Tato výuka klade
i v běžném provozu velké nároky na pedagogy
při organizaci a přípravě výuky, protože naší
snahou je maximálně možný individuální respektující přístup. Vzhledem k organizaci tříd
a k postižení žáků nebyly tedy možné, a většinou ani vhodné, vzdělávací videokonference,
i když digitální technologie byly v rámci možností také zapojeny ve formě mailů, komunikace na sociálních sítích, natáčení krátkých
video pozdravů apod. Distanční výuku jsme
tedy hlavně řešili přípravou pracovních listů
každému žákovi na míru s ohledem na jeho
možnosti a schopnosti, odkazy na vhodné výukové weby a také častou komunikací s rodiči.
Průběžně jsme také zjišťovali zpětnou vazbu,
zda není výuky příliš nebo málo, jak žáci zadané úkoly zvládají a tomu jsme také přizpůsobovali další tempo a rozsah výuky.
Obrovské poděkování za úžasnou spolupráci
patří rodičům a všem, kteří se na domácí výuce podíleli. Další velké poděkování patří pedagogům školy, kteří se museli s novou situací
vypořádat a byli velmi aktivní a vynalézaví,
a také paní školnici, na jejíchž bedrech ležela

kompletní
dezinfekce budovy
a pomůcek. V této
souvislosti bych
ráda poděkovala
Městu Mníšek pod
Brdy za rychlou
dodávku dezinfekce, paní Páterové za zajištění štítů
pro žáky, a kolegyním paní Cvrčkové,
Tomkové
a Bělské za výrobu
štítů a roušek pro
pedagogy a žáky.
Rozhodnutí MŠMT
ohledně navracení žáků s handicapem do prezenční výuky se
měnila téměř ze dne na den, od počátečního,
že žáci našich škol se do 30. 6. do výuky nevrátí, až po postupné uvolňování podle druhů
handicapů a nakonec bylo rozhodnuto, že
od 1.6. se mohou vrátit všichni žáci 1. stupně,
včetně žáků 2. stupně základní školy speciální
a od 8.6. na konzultační hodiny i další žáci 2.
stupně. I přes krátký termín od oznámení těchto změn se nám podařilo výuku zorganizovat
a připravit. Na žáky jsme se velmi těšili a 1.6.
jsme očekávali, s jakou náladou se do školy
dostaví a jak budou respektovat i různá preventivní opatření. Vše dopadlo nad očekávání
dobře, žáci se těšili, hygienická opatření jim
nedělala žádný problém, a zadaptovali se velmi rychle.
Z dalších činností v tomto období bych ráda
vyzdvihla aktivní účast pedagogů na webinářích, nové poznatky jsou pro osobnostní
rozvoj pedagogů a další chod školní výuky
nezbytné. Průběžně probíhaly ve škole revize

a opravy (výměna dveří), výroba pomůcek pro
žáky a také jsme zahájili realizaci revitalizace
zahrady u městské knihovny, kterou využíváme, formou doplnění o venkovní hrací prvky.
Zahrada tak bude mít lepší využití pro naše
žáky v rámci výuky i družiny, a také pro dětské
skupiny a městské tábory, které také zahradu
využívají. S ohledem na počet a skladbu žáků
od nového školního roku jsme také řešili nutnost rozšíření školy o jednu třídu. Museli jsme
pro tyto účely zprovoznit a vyklidit třídu, která
doposud byla využívána pro předmět pracovní výchova. Zčásti bude tedy tento předmět
realizován v externích prostorách, které nám
doporučil Ing. Sáblík a děkujeme provozovateli panu Lepšímu, který nám vyšel velmi vstříc.
Pokud bych se měla ohlédnout za uplynulým
školním rokem, nazvala bych ho jedním slovem
- pohroma. „Zahájili“ jsme potopou ve škole
a jejími důsledky v podobě rekonstrukce velké
části školy, opětovně děkuji za pomoc mníšeckým hasičům a za přístup a spolupráci městskému úřadu, jmenovitě paní starostce Davis,
paní Minaříkové a panu Vyskočilovi.
Dále v prosinci proběhla ve škole po šesti letech kontrola České školní inspekce. Kdo pracuje ve školství, ví, o čem mluvím. A nakonec
koronavirus a distanční výuka. Ale jak se říká
„co Tě nezabije, to Tě posílí“. Buďme optimisté,
přežili jsme všichni, načerpali jsme řadu zkušeností a znalostí, a často jsme zjistili, že naše
psychické a fyzické možnosti jsou dál, než jsme
si mysleli. Takže věřím, že vydatně posíleni prožitými událostmi míříme k novému školnímu
roku.
Přeji všem krásné prázdniny a hlavně buďte
zdraví!
Mgr. Marcela Krákorová
ředitelka ZŠ Komenského 886 (nad lékárnou)
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Jiřina ROSÁKOVÁ: Jsem přesvědčená o

V

Mníšku pod Brdy žije
s manželem, známým
moderátorem
Janem Rosákem, již přes 20 let.
Vybudovali si tu nejen nový
domov, ale mysleli i na ostatní
a snažili se obohatit místní
kulturní a společenský život.
Jeden z jejich společných
projektů, Mníšecký festival
vína, se letos bude konat již
po patnácté.

Jak vznikla myšlenka uspořádat v Mníšku
festival?
Přivedla nás k tomu náhoda. Kdysi před lety,
to jsme bydleli v Mníšku teprve krátce, jsem se
účastnila jakési schůze na městském úřadě, kde
se rokovalo o plánované cestě k zámku. Vedle sedícího mladíka jsem se zeptala, co dělají Mníšečáci večer, když přijedou z práce. Jeho odpověď
byla, že neví, ale on pije víno. Slovo dalo slovo
a hned na místě jsme založili Klub přátel dobrého vína.
Toto setkání nás přivedlo na myšlenku sezvat
pár místních přátel, kteří mají rádi kvalitní víno,
a společně ho ochutnávat a povídat si o něm. Postupně se náš kroužek rozrostl o kamarády kamarádů a vznikl z toho oficiální spolek Klub přátel
dobrého vína (KPDV). Moje členské číslo je 001,
manžel získal protekční číslo 007. A od našeho
klubu byl už jen krůček k uspořádání Mníšeckého festivalu vína. Vedla nás k tomu myšlenka, ať
se všichni přijdou potěšit. Nikdy jsme nevybírali
vstupné, v zásadě na tuto akci ani nežádáme
dotace, protože já myslím, že ty patří jiným spolkům, třeba těm, které pracují s dětmi.

PhDr. Jiřina Rosáková
(* 1956 v Chrudimi)

S manželem, známým moderátorem a příležitostným
hercem Janem Rosákem mají 2 dcery, 2 vnuky
a 1 vnučku. Starší dcera Zuzana je veterinářka a bývalá
modelka, mladší Marie je výtvarnice a grafička.
Na co se mohou návštěvníci letošního festivalu
těšit?
Letos pořádáme jubilejní 15. ročník. Vzhledem
k opatřením souvisejícím s koronavirem jsme
ho ale museli přesunout z obvyklého června až
na poslední červencovou sobotu.
Budeme mít 23 stánků s kvalitními víny z Čech,
Moravy i ze zahraničí. Návštěvníci se mohou těšit
také na doprovodný program, který zajistí swingový orchestr Prague Rhythm Kings. Pro letošek,
když už máme to půlkulaté výročí, jsme pozvali
firmu, která návštěvníky na místě vyfotí s naaranžovaným vtipným pozadím a ihned jim předá
hotové snímky jako vzpomínku na akci. Nebude
chybět ani oblíbená soutěž o nejkrásnější etike-
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Z oslavy narozenin
vnuka Ryana

tu, které přijedou hodnotit výtvarníci Jiří Slíva
a Oldřich Dudek. Určitě se u nás na chvíli zastaví
i pár kamarádu z branže, zvláště těch, kteří bydlí
blízko.
Festival bude zahajovat moje kamarádka z Pardubic, místopředsedkyně Senátu Miluše Horská
a možná přijde i...... to bude překvapení.
V Mníšku žijete přes 20 let, co bylo impulzem
k přestěhování?
Do té doby jsme bydleli v Dejvicích, ve 4. patře
činžáku bez výtahu. Když tchýně ovdověla, tak
jsme ji nechtěli nechat samotnou a rozhodli jsme
se přestěhovat mimo Prahu. Volné stavební parcely v Mníšku nám doporučil manželův kamarád
z vojny Jindřich Bílek. Trochu jsme se ale přepočítali, protože jsme stavěli dům pro celou rodinu,
a nakonec tu bydlíme sami. Babička se usadila
u švagra v Chocni a dcery zůstaly bydlet v Praze.
My jsme sem přišli v roce 1997 v době, kdy se
tu moc nestavělo. Okolní parcely jsme dohodili
kamarádům, proto vedle nás z jedné strany bydlí
Merunkovi a z druhé strany Mertovi.
Ale pozor, manžel byl poprvé v Mníšku už v prosinci 1989, kdy přijel na besedu burcovat místní
k zapojení do stávkových akcí a také informovat
o revolučním dění v Praze.
Řadu let jste v Mníšku provozovali Divadélko
K, jak na něj vzpomínáte?
Když jsme se sem přistěhovali, tak ta budova
v podzámčí byla v podstatě ruina se zatlučenými prkny místo dveří a oken. Protože oba milujeme divadlo, ta jsme v ní po její rekonstrukci
otevřeli Divadélko K. Nejdřív jsem tam vozila
Ungelt se všemi jejich představeními, měli jsme
tu nositele Thálie a další herce. Divadlo ale bylo
bez jakékoli podpory dlouhodobě neufinancovatelné, protože ho nelze dělat bez dotací nebo
sponzorů, kteří se mimo Prahu shánějí velmi
těžce. Navíc jsme tenkrát neměli ani morální
podporu vedení města. Znáte to, doma není
nikdo prorokem. Vešlo se k nám jen 80 diváků,
cenu vstupenky jsme si tenkrát nemohli dovolit
dát vyšší než 200 Kč. A i když bývalo plno, tak
se nám ani zdaleka nepodařilo vybrat na vstupném takovou částku, kterou stál účinkující soubor. Aby si na sebe divadlo vydělalo, tak by cena
vstupenky musela být 1 000 Kč, což samozřejmě
neodpovídalo kupní síle. Provozování Divadélka
jsme nakonec vzdali i z pracovních důvodů, protože oba máme svoji práci a už jsme to nestíhali
a rozhodli jsme se prostor pronajímat ke kulturním účelům. V současnosti se zase pohnuly ledy
a připravuje se příjemná hudební scéna, která
začne fungovat už v červenci.

Jaké konkrétní akce se vám podařilo
realizovat?
Z rozhlasáckých táborů jsme byli zvyklí dělat
něco pro děti, a tak jsme pro základní školy vymysleli festival s názvem „Lážov“. Pořádali jsme
ho 8 let, vždy v červnu, kdy školy jezdily na výlety.
Konal se v amfiteátru Káji Maříka, kam se najednou vešlo i 300 dětí. Nejdříve se zahrála pohádka
a potom na ně čekaly soutěže. Není to tak dávno,
kdy u nás proběhla akce cílená na seniory, pro
které jsme vymysleli projekt „Když na prkno, tak
na divadelní“. Smyslem bylo pomáhat proti Alzheimerově chorobě, trénovat paměť, cvičením
zlepšovat koordinaci pohybů, a v neposlední
řadě zvyšovat seniorům sebevědomí a zprostředkovat jim nové sociální vazby. Podařilo se nám
získat 7 lidí ze zdejšího klubu důchodců. Najala
jsem si poloprofesionály z Dobřichovic. V lednu
jsme začali zkoušet a v květnu byla v divadle premiéra krásného revuálního programu. Škoda, že
to po čase skončilo, senioři se rozprchli do okolních souborů a někteří zase šli na univerzitu třetího věku.
Z Mníšku nepocházíte, kde jste prožila dětství
a dospívání?
Své dětství a dospívání jsem prožila v Pardubicích, kde jsem vychodila základní školu a gymnázium. Až do předloňska jsem do Pardubic pravidelně jezdila za mým tátou, který se dožil 95 let.
Od té doby, co zemřel, jsem tam už nebyla, ale
dění v Pardubicích stále sleduji. Stále jsem hrdá
na to, když se v Pardubicích něco povede. A tohle
je právě jedna z mála pozitivních stránek sociálních sítí, že se člověk občas dozví, jak se místo,
které má rád, proměňuje v čase.
Máte pěkné vzpomínky na svá školní léta?
Na svá studia vzpomínám hodně ráda. Já byla
vždy hyperaktivní a neustále jsem něco organizovala. Na gymplu jsme se spolužáky ze třídy
chodili hrát a zpívat do nedalekého domova důchodců. Přišlo nám to tenkrát přirozené, že jsme
chodili naše stařečky a stařenky potěšit muzikou.
Nebo jsme se spolužáky hráli divadlo. Já jsem
na základce chodila do dramaťáku, tak jsem leccos odkoukala a upřímně, dost často jsme se díky
divadlu ulili ze školy.
Kam jste zamířila po gymnáziu?
Plánovala jsem vysokoškolské studium v Praze,
ale o tom nemohlo být ani řeči. Naše rodina byla
u režimu v nemilosti a spadala do kategorie, pro
kterou bylo další studium vyloučeno. Moje maminka totiž pocházela ze smíšeného česko-německého manželství, po válce si vytrpěla svoje,
a tato nemilost se vztahovala na celou rodinu.
Můj posudek byl tudíž negativní s tím, že se pro
studia na vysoké škole nehodím. Na gymnáziu mi
ani nedovolili podat přihlášku. Jednou jsme měla
možnost prohlédnout si posudek, který na mou
maminku napsali naši sousedé, starší manželé,
kterým jsme jako děti chodili nakupovat. Stálo
v něm, že moje maminka nabádá tatínka, aby
po XIII. sjezdu KSČ nemyl schody v domě. Ty
schody jsme myli, ne že ne. To si jen komunisté
hledali důvod, proč nenechat některé děti studovat. Neměli bychom na to zapomínat a k volbách
chodit poučení. Někteří lidé totiž dokázali být neuvěřitelně zlí.
Na vysokou školu jste jít nesměla, kde jste tedy
působila?
Nezbývalo mi nic jiného než jít na dvouletou nástavbu do Chrudimi, která patřila pedagogické
škole. Vychovávala budoucí pracovníky kulturních středisek a jiných zařízení, aby v nich vedli
nejen běžnou administrativu, ale plánovali program a také psali nové hry. Nástavba mě hodně
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tom, že lidé by si měli vzájemně pomáhat
bavila a vymyslela a napsala jsem tam spoustu
veselých věcí. Ani tyhle 2 roky mi však nepomohli
k dalšímu studiu na vysoké škole. To razítko „Není
určena pro vysokou školu“ mělo sílu.
Tehdy jsem si řekla, že svůj osud vezmu do svých
rukou a nenechám se jen tak otrávit. Se svou mladickou drzostí jsem napsala dopis do rozhlasu
a televize, ve kterém jsem vylíčila, jak jsem skvělá,
že jim chybím do personálního obsazení a chtěla
bych u nich pracovat. Z obou médií mě pozvali
na pohovor. V televizi mi sice nabízeli lukrativní
post v zahraničním vysílání, ale intuitivně jsem
vycítila, že bych nejspíš začínala jako sekretářka
u vaření kávy, a tak jsem se nakonec rozhodla nastoupit do Československého rozhlasu.
Byla jste s prací rozhlasačky spokojená?
Rozhlas mě vždycky okouzloval. Ten státní byl a je
poslední inteligentní médium mezi všemi ostatními. Nastoupila jsem přímo do živého vysílání
na pozici inspektorky, dnes se tomu říká režisérka
dne. Ta práce spočívala v úzké spolupráci s hlasateli. Dostala jsem scénář denního vysílání a musela jsem hlídat dodržování časů a vést vysílání
živých přenosů. Hodně to záviselo na domluvě
s hlasatelem. Byla to hodně zodpovědná práce,
hledělo se na tam doslova na každou vteřinu. Jela
jsem na třísměnný provoz, a protože jsem poměrně zodpovědná, tak jsem si tam pořídila žaludeční vředy. Naštěstí to už je hodně dlouho.
Kde jste se seznámila s Vaším budoucím
manželem?
Seznámili jsme se ve 2. patře Československého
rozhlasu na stanici Praha, kde už nějakou dobu
pracoval jako hlasatel a já mu vlastně jako inspektorka začala dělat „šéfovou“. S ním to bylo,
jak se píše v té červené knihovně, uviděla jsem
ho a podlomily se mi nohy v kolenou a nezmohla jsem nic. Dne 3. srpna 1977 jsem nastupovala
do rozhlasu jako Jiřina Hušková a už 2. prosince
1977 jsem měnila jméno na Jiřina Rosáková. Svatbu jsme měli tři měsíce po seznámení. Považuji se
za poměrně racionálního člověka, svatba tak brzy
ale úplně rozumná nebyla, jenže já jsem šestým
smyslem věděla, že s tímhle chlapem chci zestárnout a podařilo se mi to.
Máte s rozhlasem spojeny další příjemné
zážitky?
Samozřejmě, poznala jsem tam řadu osobností, mohla s nimi pracovat a rozvíjet své vzdělání.
Z denního vysílání jsem později přešla do literární redakce. Abychom se s manželem, alespoň
občas viděli, oba jsme měli směny, tak jsme pořádali pro rozhlasové děti letní tábory. Jezdili jsme
na Šumavu do Dolejšího Těšova u Hartmanic, kde
měl rozhlas rekreační středisko. Tam jsme si to
hodně užívali, protože ´jsme oba hraví, a vymýšleli jsme pro děti neuvěřitelné věci. K nejoblíbenějším patřilo přistání kosmické lodi, kdy jsme si
hráli na záchranu kosmonautů, jiný rok jsme si
postavili stroj času, se kterým jsme cestovali napříč staletími nebo vystoupali na horu, kde na nás
už čekal sněžný muž Yeti. Dětem se to pokaždé
moc líbilo, báječně jsme si to s nimi užívali, a dokonce se nám stává, že se k nám po letech občas
na nějaké akci přihlásí „naše dítě“ z tábora, kterému už je hodně přes 40 let.
Vaše manželství patří k nejstabilnějším
v showbyznysu, trvá už 43 let, jak jste toho
dosáhli?
Nás to pořád spolu baví. Rádi se smějeme, děláme si jeden z druhého legraci, máme stejný druh
humoru. K tomu mám další úsměvnou historku. Kdysi před lety přinesl manžel domů Blesk,
na jehož první straně byl titulek „Sexsymbol Jan
Rosák“, a významně se přitom usmíval. Já mu
na to řekla: „Hele symbole, vezmi odpadky a jdi
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vynést koš.“ Samozřejmě, že mně to při nejbližší
příležitosti vrátil. To je prostě o tom, že se ani jeden z nás neurazí a naopak se oba těšíme, jak si
navzájem s láskou okopáváme kotníky.
Jeden druhého si ale vážíme, léta spolu spolupracujeme a naučili jsme se spolupracovat tak,
abychom se nehádali, i když jsme oba dost vyhraněné osobnosti.
Na jakých projektech jste s ním
spolupracovala?
V rozhlasu jsem byla až do roku 1993 a pak jsem
šla na „volnou nohu“.
Manžel měl v té době už spoustu nabídek i mimo
rozhlas. Četl komentáře v krátkém filmu, byl
na televizní obrazovce. Tak jsme vytvořili mechanismus výhodné spolupráce, kdy jsme mu chystala podklady, dělala rešerše, začala jsem psát
scénáře k různým pořadům včetně Videostopu,
do kterého jsem vybírala i ukázky. Měli jsme zájezdový pořad s Jů a Hele s názvem „Co se v televizi nepovedlo“, který navazoval na Studio Rosa.
Dělali jsme i zájezdový Videostop a také zájezdový pořad Riskuj. Mně vždy vyhovovalo být tím
důležitým vzadu a zachovat si osobní svobodu.
Nezatoužila jste se vydat vlastní cestou?
Po létech psaní textů jsem měla pocit, že ty pracovní koleje už mě do žádné stanice, která by
mě překvapila, nedovezou, a rozhodla se změnit
působiště. Šla jsem na konkurz na Magistrát hl.
města Prahy, kde hledali referentku do tiskového
oddělení. Kupodivu mě přijali a já seděla v infocentru v hlavní budově na Mariánském náměstí.
V tu dobu tam také probíhal personální audit,
ani jsem netušila, že se týká i mě. Prostě jsem
odpověděla na dotazy tak, jak asi nebyli zvyklí, řekla jsem, že to, co navrhují, tak není takový
problém zrealizovat a ejhle, byla jsem auditem
doporučena do funkce ředitelky nového Odboru styku s veřejností. Takže jsem udělala kariéru,
a působila trochu jako exot, protože když bylo
potřeba, tak jsem klidně zaskočila za některého
z mých podřízených a to prý ředitelé moc nedělají.
Podařilo se Vám vystudovat vysněnou vysokou
školu?
Vysokou školu jsem vystudovala při zaměstnání
v 80. letech, takže jsem ještě zažila povinné nudné přednášky z marxismu-leninismu. Bylo to náročné, z práce jsem hned pospíchala do školy, naštěstí mi tenkrát s hlídáním dětí hodně pomohla
tchýně. Na pražské Filozofické fakultě jsem si vybrala nesmírně zajímavý komplementární obor
kulturní antropologie, který v sobě spojoval také
psychologii a sociologii. Moje rigorózní práce
se jmenovala „Ludismus jako kulturní fenomén“
a zkoumala lidi, kteří pracují na zbytečných věcech, myslí to smrtelně vážně, ale pro nás ostatní
je to trochu drastický humor. Jenom pro představu -napadá mě teď případ profesora Lukeše,

který napsal pokračování Prodané nevěsty a toto
pokračování končí obrovským požárem národního divadla. Podle autora by se to hrálo poprvé
a hned naposledy. Nádhera.
Svým vzděláním máte blízko k sociální oblasti,
uplatnila jste ho v praxi?
To se mi podařilo asi před 7 lety. Tedy v době,
kdy jsme ještě neměli vnoučata a já se cítila málo
vytížená. Jezdila jsem pomáhat do azylového
domu v Mokrovratech, do občanské poradny
v Berouně nebo jsem byla zapojena do projektu
na pomoc obětem domácího násilí. Tam jsem se
setkala s neuvěřitelnými osudy. Mluvila jsem s lidmi a hledali jsme cestu, jak se z toho marasmu
mohou dostat. Až tam jsem poznala, jak je to někdy těžké, že stát je těžkopádný a často se stane,
že z jeho strany přijde pomoc pozdě. Celý život
považuji za přirozené, že si lidé pomáhají a jsem
hrdá na to, že naše dcery to dělají také.
Jak jste prožívali omezení v době nouzového
stavu?
Zvládli jsme to docela dobře, i když věkem už patříme do té rizikové kategorie. Manžel sice přišel
o práci v divadlech, která musela zavřít, ale rozhlas naštěstí pořád fungoval, takže bylo co dělat.
Měli jsme tu poměrně veselo, protože u nás byla
dcera s vnukem, dvěma psy a křečkem, který se
nakonec usídlil v prádelně v sušičce. V jejích útrobách řádil natolik, že jsme ji museli, už bez křečka,
odvézt do sběrného dvora. Křeček byl po týdnu
svobodného pobíhání lapen a vrácen do klece.
A pomáhali jste ještě nějak konkrétně?
Moc se mi o tom nechce mluvit, ale když se ptáte,
tak ano, z důvodů vytíženosti jsme se nezúčastnili
šití roušek, ale darovali jsme s manželem městu
Mníšek pod Brdy 20 000 Kč, které je pak použilo
na nákup látkových roušek s kapsou na filtr.
Nakoupili jsme taky v Bille několik beden jablek
a banánů a zavezli je do mníšeckého Domova
pro seniory. To bylo spíš spontánní, protože jsem
někde na facebooku zachytila výzvu, že seniorům
chybí vitamíny. Jinak jsem ale spokojena s tím, jak
se vedení města chovalo zodpovědně a snažilo se
pomáhat na všech úrovních, shánělo roušky, dezinfekci a zapojilo do pomoci i dobrovolníky.
A vlastně dělali jsme ještě něco. Každou neděli
jsme přes facebook vysílali společně s divadlem
Radka Brzobohatého Filmostop. My jsme ho
s manželem připravili, herci soutěžili a kdo se
s námi spojil, tak se bavil. Moje role v něm byla
zcela zásadní, protože pan Čáslavský už mezi
námi není, půjčili jsme si z jednoho seriálu název Centrální mozek lidstva a to CML jsem byla
já v nejrůznějších převlecích a mystifikovala jsem
soutěžící vymyšlenými informacemi.
Čím se zabýváte v současné době?
Vrátila jsem se k psaní scénářů a poslední tři roky
připravuji pro Český rozhlas hodinový pořad
„Bijáček“, který jednou měsíčně vysílá v neděli
na stanici Dvojka. Je postaven na ukázkách ze
známých českých filmů a posluchači se v něm dozvědí málo známé věci o filmu samém, ale i o hercích, o natáčení a někdy dokonce i o věcech, které
s filmem nic společného nemají. Je to oddechový
pořad a já doufám, že se posluchači u něj i zasmějí. Kromě toho píšu přes deset let scénáře pořadu
„Šťastnou cestu“, což je tříhodinové živé vysílání,
které běží na Dvojce každé páteční odpoledne.
Je to takový cestovatelsko-motoristický blok informací o historii, architektuře s Davidem Vávrou
a galeriích.
Takže rozhodně nezahálím, jsem celý život zvyklá vymýšlet a realizovat nové věci, které by lidem
dělaly radost. Pořád mě to baví a hned tak nepřestanu!
Libor Kálmán
Celý rozhovor najdete na www.zpravyzmnisku.cz
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Do Pavilonu se vrací kultura

P

o vynucené tříměsíční
pauze, kterou způsobila
omezení volného
pohybu osob v době ohrožení
koronavirem, se do mníšeckého
Pavilonu pomalu vrací kulturní
pořady a s nimi i diváci.

Během června se ve velkém sálu Pavilonu konaly dvě tematicky rozdílné akce.
Pro zájemce o historii bylo určeno promítání
filmu o československém druhoválečném veteránovi s názvem PAVEL VRANSKÝ – MUŽ NA
TŘECH FRONTÁCH, které si na 10. 6. připravil
spolek Rorejs. Po promítání následovala beseda s jeho autorem Petrem Zemánkem. Dobrovolné vstupné, které se podařilo během večera vybrat, putovalo na účel projektu Skautská
klubovna v Mníšku pod Brdy.
Nejmenší děti i jejich dospělý doprovod potěšily v deštivém počasí 20. 6. čtyři PLETENÉ
POHÁDKY v podání Dany a Petra Mládových
z Divadýlka Kuba. Během necelé hodinky publikum pobavily veselé příběhy o kůzleti, zajíci,
vlku, lišce a dalších kamarádech z lesa ztvárněných loutkami upletenými z vlny.
Program akcí pro veřejnost bude v Pavilonu
pokračovat po letních prázdninách 2020.
Jana Dušková – kulturní referentka
Bronfest_2020.pdf
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22.05.2020

Plán kulturních akcí
do září 2020
Na příští tři měsíce pro vás
připravujeme následující kulturní
akce:
TERMÍN KONÁNÍ

Po promítaní následovala beseda s autorem
filmu

Pletené pohádky byly určené nejmenším dětem

NÁZEV AKCE

18. – 19. července

Skalecká pouť 2020, pouťová Neckyáda
a soutěž o nejlepší kotlíkový guláš

22. srpna

Dětský den na fotbalovém hřišti
– ve spolupráci s FK Mníšek pod Brdy

4. – 5. září

Štrůdl spolku ROREJS

12. září

koncert folkové kapely Nezmaři na Skalce

13. září

slavností koncert k EHD v kostele sv. Václava

19. září

jubilejní 20. Brdský kos

26. září

Pivní slavnosti

Přehled chystaných kulturních, sportovních
a společenských akcí, které se budou konat
v Mníšku pod Brdy a okolí, najdete v Kalendáři
akcí na webových stránkách www.mnisek.cz/
volny-cas/kalendar-akci.
Jana Dušková
kulturní referentka
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KULTURA / KNIHOVNA

Skalecké kapličky vyhrály celostátní soutěž Památka roku 2019
Velkého úspěchu dosáhl komplex
zrekonstruovaných 14 kapliček
křížové cesty na Skalce. V celostátní soutěži Památka roku 2019
(v kategorii rekonstrukce do
2 milionů Kč bez DPH) byl odborníky vyhodnocen jako nejzdařilejší.
Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo
ve čtvrtek 18. června 2020 v budově Českého muzea hudby. Skalecké kapličky zvítězily
v konkurenci dalších devíti projektů. Na druhém místě se umístila Štáflova chalupa v Havlíčkově Brodě, třetí skončila Stará radnice
na Palackého náměstí v Dačicích.
S vítězstvím v soutěži Památka roku se pojí
i odměna ve výši 50 000 Kč. Do celostátního
kola postoupil mníšecký projekt jako vítěz
Středočeské krajské soutěže.

Cena Památka roku se uděluje za nejlepší
projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní
památky, budovy nebo souboru staveb, které
mají významné památkové, architektonické
nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli
specifického charakteru prostředí.

Motivy křížové cesty jsou dílem
kameníka Martina Mikuly. Foto: Petr Marhoul

O vybudování Skalky se v letech 1755-1762
zasloužila hraběnka Benedikta Čejková
z Olbramovic. Brzy sem začala proudit procesí

PROVOZ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
V LÉTĚ 2020
Milí čtenáři,

upozorňujeme Vás, že knihovna bude v týdnu
od 29. 6. 2020 do 3. 7. 2020 zcela uzavřena,
kvůli výměně oken.
Dále na letní výpůjční dobu v období
7. 7. 2020 až 31. 8. 2020
Dospělé oddělení:

Čtvrtek: 8:30 – 11:00
12:00 – 18:00

Dětské oddělení:

Středa: 12:00 – 17:00
Dětské oddělení bude
uzavřeno 17. 8. – 21. 8.
2020 z důvodu konání příměstského tábora.
12

putující na Svatou Horu nebo opačným směrem do Prahy. Tragickou dobou pro místo byla
2. polovina 20. století, kdy vlivem těžby železné rudy došlo k poškození kostelíka natolik, že
musel být svázán železnými obručemi. Povolení sejmout střešní krytinu z kláštera v roce
1959 pak zase znamenalo rychlou devastaci
této budovy.
Po roce 1989 se sanačními pracemi podařilo zachránit kostelík. Poté došlo k postupné
rekonstrukci kláštera. Také zděné kapličky se
opravovaly v etapách. Do jejich rekonstrukce
bylo v letech 2014-2017 investováno přes 900
tisíc korun, z toho se více než 100 tisíc vybralo
při veřejných sbírkách a 395 tisíc se podařilo
získat z krajské dotace na obnovu kulturních
památek.
Osazení prázdných kapliček kamennými motivy křížové cesty zhotovil v letech 2018-2019
kameník Martin Mikula. Jím zvolený materiál
i způsob zobrazení jsou plně v souladu s charakterem tohoto barokního areálu, a dotváří
tak atmosféru této jedinečné kulturní památky. Kromě města Mníšek pod Brdy a místní
Římskokatolické farnosti pomohla sochařskou
výzdobu financovat další veřejná sbírka, která
vynesla 42 490 Kč.
Jana Dušková, kulturní referentka

SPOLKY

Blíží se 60. výstava králíků, holubů a drůbeže
Základní organizace českého svazu
chovatelů Mníšek pod Brdy vás
srdečně zve na svou již 60. výstavu.
Díky uvolnění karanténních
opatření vás budeme moci
i letos přivítat na paloučku před
penzionem Obora v termínu
17. – 19. července 2020.

Naše třídenní jubilejní výstava bude otevřena v pátek 17. 7. od 14:00 do 19:00. V sobotu
18. 7. od 8:00 do 19:00 a v neděli 19. 7. od 8:00
do 14:00. Kromě stěžejní přehlídky chovaných
králíků, drůbeže, holubů a dalšího zvířectva,
z něhož bude některé i prodejné, chystáme,
nejen pro děti, i doplňkový program.
V sobotu od 10:00 přijedou hosté ze ZO Suchomasty a předvedou ukázky králičích dovedností (králičí hop). Dále se můžete těšit
na povídání o práci s koňmi a svezení na nich
a ukázky canisterapie s přednáškou. Spolek
Mezilidmi z.s. se přidá Tvořivým trhem. V jed-

Na výstavě bude
zastoupeno i naše
národní plemeno králíka
Černý pesíkatý

nání jsou dřevěné atrakce pro děti (bagříky,
kolotoč, střelnice), přednášky o včelařství
s ukázkami chovu a další.
V neděli kolem 14. hodiny proběhne předání
pohárů a čestných cen úspěšným chovatelům
vystavených zvířat. Držte nám palce, aby i letos některá z ocenění zůstala u chovatelů mníšecké organizace.

Po celou dobu výstavy se stánek s občerstvením postará o vaši pohodu a budete moci i vyzkoušet štěstí v naší tombole.
Chceme, aby se naše výstava stala opět pohodovým klidným a příjemným místem, kam rádi
s celou rodinou zavítáte, pobavíte se a dovíte
něco nového ze života zvířat. Uvítáme, když
rozšíříte naše řady dospělých chovatelů a třeba se nám už konečně podaří obnovit i kroužek chovatelů mladých.
Vstupné na výstavu bude pouhých 40 Kč
za dospělého, děti mají vstup zdarma.
Více informací i konečné časy s doplňkovým
programem najdete na našem webu: http://
cschzomnisekpodbrdy.freepage.cz/. Případně
pište na cschzo.mnisekpodbrdy@seznam.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů, nabídce pomoci
při konání výstavy, případně sponzorských příspěvků nás neváhejte kontaktovat.
Krásné dny a chovu zdar!
Martin Cihla
za ZO ČSCH Mníšek pod Brdy

Už jste vašim dětem vybrali příměstský tábor?
Přinášíme
přehled dosud
neobsazených
turnusů příměstských táborů,
které v Mníšku
pod Brdy organizují spolky a jiné
instituce během
července a srpna
2020.

NÁZEV
CAMP SURVIVAL
SURVIVAL PRO NEJMENŠÍ ANEB PO STOPÁCH STARÝCH ČASŮ
CESTA DO PRAVĚKU
SURVIVAL PRO ŠKOLÁKY ANEB VÝLETY DO HISTORIE
LETNÍ BADMINTONOVÝ CAMP
O PEJSKOVI A KOČIČCE
ATLETICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
VÝPRAVA ZA BOBŘÍKY
NA SKOK DO DOBY KAMENNÉ
VŠESTRANNÝ POHYB
ŽIJEM LESEM
SPORTOVNÍ TÁBOR
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 5 DNÍ
LETNÍ BADMINTONOVÝ CAMP
LEZECKÝ CAMP
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
PRO SKAUTY I NESKAUTY

TERMÍN
13. - 17. 7.
13. - 17. 7.
20. - 24. 7.
20. - 24. 7.
20. - 24. 7.
27. - 31. 7.
27. - 31.7.
03. - 07. 8.
03. - 07. 8.
10. - 14. 8.
10. - 14. 8.
17. - 21. 8.
17. - 21. 8.
17. - 21. 8.
17. - 21.8.
17. - 21. 8.
24. - 28. 8.

ORGANIZÁTOR
HERAW, z.s.
Rodinné centrum Essentia, z.s.
Rodinné centrum Essentia, z.s.
Rodinné centrum Essentia, z.s.
TJ Sokol Radotín, z.s.
Rodinné centrum Essentia, z.s.
SK Mníšecký expres, z.s.
Rodinné centrum Essentia, z.s.
Rodinné centrum Essentia, z.s.
HERAW, z.s.
OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s.
SK SPB, z.s.
Městská knihovna Mníšek pod Brdy
TJ Sokol Radotín, z.s.
HERAW, z.s.
OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s.
JUNÁK - Český skaut, středisko Skalka Mníšek pod Brdy, z.s.

KONTAKT
heraw.cz/camps/
7kvitek.cz/tabory/
7kvitek.cz/tabory/
7kvitek.cz/tabory/
teri.kud@seznam.cz
7kvitek.cz/tabory/
skmniseckyexpres.cz/primestsky-tabor/
7kvitek.cz/tabory/
7kvitek.cz/tabory/
heraw.cz/camps/
oaza.mnisek.cz/mc/
sportujpodbrdy.cz
knihovna.mnisek.cz
teri.kud@seznam.cz
heraw.cz/camps/
oaza.mnisek.cz/mc/
ptjunakskalka@gmail.com

Rozloučení s létem proběhne v Rymani i letos
Je mi velkým potěšením vás jménem rymaňských
chovatelů srdečně pozvat na výstavu drobných i větších zvířat, která se bude konat v sobotu 22. 8. 2020
na místním obecním hřišti (cestu na hřiště přehledně
označíme šipkami).
Díky bohatému doprovodnému programu, se tato událost v průběhu
posledních let stala jedinou větší sousedskou akcí konanou v této části
Mníšku. Neváhejte k nám proto zavítat.
I tentokrát připravíme společně s dobrovolnými hasiči a fotbalisty bohatý program pro děti i rodiče. Na co konkrétně se můžete těšit, včas
upřesníme na sociálních sítích a prostřednictvím tištěných plakátů,
které budou vyvěšeny na obvyklých místech. Nedávná nelehká situace
nám plánování doprovodného programu značně zkomplikovala.
Je však stoprocentně jisté, že výstavu znovu obohatíme o expozici oveček, koziček, morčátek či jiných zvířátek od mladých chovatelů. V sobotu se děti budou moci svézt na koni a nebude chybět ani již tradiční
ukázka králičího hopu. Zajímavá jistě bude i prezentace poznatků zkušeného místního včelaře, pěstitele kaktusů a sedláka. Jako každý rok
bude možné během výstavy zakoupit chovná zvířata, domácí med či
kaktusy. Přichystáme pro Vás také chutné občerstvení a u dětí tolik oblíbenou tombolu.

Akce se bude konat za finančního přispění města Mníšku pod Brdy
a pod záštitou paní starostky Magdaleny Davis.
Těšíme se na Vás v příjemném domácím prostředí a na shledanou
v Rymani!
Luboš Kožíšek za ZO ČSCH Rymaně

Nebudou chybět
ani ukázky práce
hasičů
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Jak běžel život v Domečku v období pandemie?

S

enioři jsou
nejpočetnější cílovou
skupinou označovanou
jako nejohroženější v souvislosti
s virovým onemocněním
Covid-19.

Drtivý úder
v Domovech pro seniory
Právě tyto služby, včetně služeb terénních,
a jejich uživatelé a zaměstnanci čelili největšímu tlaku a zkoušce, jaké ve své dosavadní existenci nikdy čelit nemuseli (ve většině případů
selským rozumem a osobním nasazením). Celé
období krize se neslo ve znamení nedostatku
informací, chyběly doporučené postupy, metody prevence a podobně.
První nepotvrzené případy pozitivního uživatele na nemoc Covid-19 v Domovech pro
seniory byly zaznamenány v únoru a prokázány byly již v březnu. O tři týdny později hlásí
20 zařízení nakažené uživatele. Počet nemocných postupně narůstal na 300 uživatelů, přes
40 jich nemoci podlehlo.

Měli jsme štěstí
V ostatních zemích senioři na tom byli hůř. Ze
statistiky uvádí Francie 4 367 pozitivních uživatelů, Belgie 9 052, Španělsko 17 730, Německo 22 071. Z celkového počtu poskytovatelů
sociálních služeb v těchto zemích byl výskyt
v 45 - 60 % zařízeních.
Byli jsme zaskočeni, nebyli jsme připraveni, ale
dostali jsme darem zkušenost v přímém přenosu, ale ta už se nemusí opakovat. Je nutnost

I takto vypadal
u nás život
v době pandemie
se připravit na podobná překvapení, ale bez
finanční podpory to nepůjde ani v mníšeckém
Domově pro seniory.

Jak běžel život u nás v Domečku
Spousta dohod na všech stranách, pomůcky
jsme zajišťovali pro uživatele a zaměstnance,
jak se dalo. Pomoc nám přicházela vstříc, snad
bedlivé oko pana pátera Jana Dlouhého, který se za nás modlil, jako za všechny v regionu.
Nutno říct, že velkou pomocí byli zaměstnanci
lékárny Bellis pod vedením Mgr. Jany Pilecké.
Děvčata, šičky roušek, rodiny našich uživatelů,
přátelé Domečku, moji kamarádi, pracovníci
hygieny, SynLab odběrové centrum, nadace
Život 90 přispěla finančně na odběry uživatelů a zaměstnanců, pracovníci Krajského úřadu

Záda a co bychom o nich měli vědět?
Novou rubrikou, se kterou se budete
ve Zpravodaji setkávat, je poradna s názvem MNÍŠEK V POHYBU. V jejím rámci zabrousíme jak na témata týkající se komplexního běžného pohybu (chůze, běh, zdravá/
bolavá záda), tak konkrétní a odborná (vbočený palec, diastáza, pánevní dno).
Začneme jednoduchým popisem pro bližší
představu a uvedením do problematiky daného tématu. Následně doporučíme pohyb, který
nás má těšit, nikoli omezovat. Je důležité využívat poznatky z moderní medicíny, fyzioterapeutických konceptů a sportu v běžném životě.
Mnohdy je to velmi jednoduché.
Slovo „záda“ je široký pojem a každý si pod
jeho vyslovením představí jinou část zadní
poloviny našeho těla. Mnohdy je neřešíme jen
z důvodu toho, že na ně nevidíme. Proč ale čím
dál více lidí trpí na bolesti zad?
Lidské tělo je stavěno k pohybu. Dar, který nám
současná společnost plíživými kroky odebrala. Sezení, ať už při jídle, v autě, školce, škole,
v zaměstnání, je pro nás doslova destruktivní.
V součtu času bohužel ano.
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Zádové svaly byly vykonstruovány do několika vrstev. Přesněji řečeno čtyři vrstvy navzájem spolupracujících svalů. Spojují hlavní
nosné pilíře lidského těla a bez jejich aktivity
by se neobešel ani ten nejjemnější pohyb.
Od elementárního nádechu, který je možný
jen díky nejhlubší vrstvě svalů, bychom se dostali až po záklon trupu, rotaci hlavy, nebo pohyb paže, který zajišťují svaly povrchové. Proto
bychom našim zádům měli věnovat pozornost
v běžném životě víc, než si uvědomujeme.
Pánev, hrudník a hlava. Právě tyto tři segmenty se během pohybu snažíme sladit do tzv.
neutrálního postavení, díky němuž docílíme
i optimálního nastavení nosných kloubů. Následně tak optimálního svalového zapojení
celého těla.

a APSS ČR. O ostatních se již hovořilo v minulém čísle Zpravodaje, ale toto byli naši parťáci.
Děkujeme, děkujeme všem, není možné zmínit všechny, neboť nebylo možné si zaznamenávat každého jednotlivě.
Na straně druhé, nutnost reagovat na situaci
vládních změn, nařízení, a to nutnost Dobrovolné karantény v Domečku, abychom zabránili přenosu nemoci na naše uživatele od zaměstnanců, kteří dojíždějí do zaměstnání. Bylo
to náročné období, ale zároveň poučné. Tým
byl sestaven, ale provázely nás administrativní
problémy. Domnívám se, že v tuto chvíli mají
být jasné priority. Všichni v celém období, jsme
byli na hraně, ale ten krok Dobrovolné karantény byl prioritní.
Jan Daniel, ředitel Domečku
Pokud to zní složitě, není nic jednoduššího,
než se posadit na židli. V ideálním případě
usedněme tak vysoko, aby pánev byla výš než
kolena. Sedněme do přední části bez opory zad. Pak se stačí zavrtět a navnímat na své
pánvi sedací kosti. Ano, jsou tam u každého.
Překlopme pánev přímo na ně. Nikoliv za ně,
jak je tomu převážnou část dne. Jakmile je
zaboříme do židle, začněme od nich postupně celou páteř napřimovat, včetně hlavy. Díky
tomu nejspíš i přijdeme na to, že se změní zorný úhel očí a naše tělo záhadným způsobem
o pár centimetrů povyroste. Pak má význam
vypodložit monitor, abychom uchovali napřímení páteře. I pouhá minuta správného sezení
během hodiny má význam v nabourání zajetých stereotypů.

Michal Elčkner je lektorem odborných seminářů

a rekvalifikací v dosud nejúspěšnější vzdělávací akademii v České republice školící profesionály, IQ Pohyb.
Je kondičním trenérem a terapeutem české i slovenské beach volejbalové reprezentace.
Mgr. Michal Elčkner
Element pohybu, z.s.
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Práce a zázraky v Magdaléně, o.p.s.
„Máma vždycky říkala, že zázraky
se dějí každý den. Někdo tomu
nevěří, přesto je to tak!“
(Forrest Gump)

Malé „zázraky“ se dějí i v magdalénské komunitě, alespoň čas od času. K nám do Magdalény přicházejí lidé nejen s bolavou historií,
ale i špatnými pracovními návyky. Buď nikdy
nepracovali nebo pracovali do úplného vyčerpání. Aby tím přebili všechna svá trápení.
Právě práce a pracovní terapie tvoří jeden
z nejzákladnějších kamenů naší léčby. Po jejím
skončení od nás odcházejí zralejší lidé, kterým
je lépe v životě i v práci. Jak vlastně terapie
v Magdaléně funguje poodkrývá v rozhovoru
šéf terapeutické komunity Magdaléna, o.p.s.
Pavel Hanzal.
Jak vypadá typický den klientů
v terapeutické komunitě Magdaléna?
Klienti vstávají v 6:40, někteří mají rozcvičku,
jiní jdou rovnou do práce, například do kotelny nebo na farmu. Tam začíná tzv. první pracovní blok, kdy se obstarají zvířata, dojí krávy,
podestýlá se. Pak si klienti připraví snídani
a jdou na druhý pracovní blok: uklízí dům, areál, farmu, starají se o zvířata (krávy, ovce, kozy,
králíky, slepice, husy, prasata…), vaří si. Odpoledne buď pracují v areálu nebo na farmě,
uklízí mníšecké lesy, jedou sekat trávu do míst,
kde je to potřeba, nebo zrovna teď opravují

Šéf terapeutické komunity
Pavel Hanzal

panelovou cestu k Magdaléně. A večer znovu
na farmu, uklidit, zařídit provozní věci… Stejně tak o víkendech, svátcích.
Je pracovní terapie náročná?
Je to dřina. Navíc když klienti nepracují, musí
se účastnit skupinových terapií. Což je další, tentokrát psychicky velmi náročná aktivita. Klienti mluví před ostatními o věcech,
na které je těžké jen myslet. Představte si své
nejtajnější myšlenky a věci, o kterých se vám
těžko mluví. Třeba své dětství, vztahy s rodiči,
s partnery, dětmi. Své konflikty s okolím. A teď
si představte, že o nich musíte několik hodin
mluvit nahlas před ostatními, budete je dopodrobna rozebírat. Mluvit o svých traumatech,
o svých znásilněních, o tom, jak jsem byl jako

Červnové trhy Najíme se proběhly netradičně
Po dlouhých šesti měsících zavítali v sobotu
13. 6. do našeho města
stánkaři, mezi nimiž nechyběli ani prvovýrobci
nabízející zboží, které
v běžných supermarketech nelze pořídit.
První letošní trhy s názvem Najíme se probíhaly za přísných
hygienických podmínek, kdy se
musely dodržovat dvoumetrové rozestupy,
lidé museli mít
nasazené roušky a k volnému
použití
byla
k dispozici desinfekce. Největším
zásahem
do tradičního
pojetí sousedských trhů byl pak
zákaz prodeje občerstvení určeného k okamžité konzumaci.
Oproti minulým trhům tak chyběla oblíbená káva, točené pivo
i výtečné pokrmy připravované
na rozpáleném litinovém tálu.
I tak přijelo celkem 17 stánkařů,
kteří nabízeli sezonní zeleninu
a ovoce, maďarské klobásy, pečivo, med a řadu dalších produktů
převážně vlastní výroby.

Příjemnou novinkou na trzích
byly za studena lisované rostlinné oleje. Usměvavá paní Lenka
(na fotce) o nabízených olejích
z ostropeřce, konopí, modrého
máku a tmavé hořčice prozradila,
že je s přítelem Ondřejem sami
ručně lisují z českých semen
v malé rodinné lisovně v Zadní
Třebani. „O prospěšnosti za studena lisovaných rostlinných olejů by
se daly popsat stohy papíru. Každý má trochu jiný obsah, složení
a poměr esenciálních nenasycených mastných
kyselin, které si
naše tělo neumí
vytvořit samo.
Právě tyto nenasycené mastné
kyseliny
jsou
hlavním
zdravotním benefitem. Dále jsou to
také vitamíny rozpustné v tucích,
zejména vitamin E," vypočítavá jejich výhody paní Lenka.
Se zdraví prospěšnými oleji ze
Zadní Třebaně se můžete setkat
také na příštích trzích Najíme
se, které se uskuteční v sobotu
18.7. v rámci Skalecké poutě.
Stánky s farmářskými produkty
budou umístěny od 8 do 14 hodin
na zatravněné ploše v předzámčí.
Kristýna Vávrová za pořadatele

dítě účasten domácímu násilí, to všechno je
moc vyčerpávající. Jsou to totiž věci, na které
by člověk nejraději zapomněl, a ne se do nich
ve vzpomínkách vracel. Takže klienti tu prožívají velké fyzické vyčerpání, následované velkým psychickým vyčerpáním. Proto je to tak
náročné. Ale zároveň je to k úspěšné léčbě
nutné. Je potřeba si své bolesti v bezpečném
prostředí odžít znovu a nahlédnout na ně jinak. Pokud se tak nestane, provází nás celý
život.
Proč je vlastně pracovní terapie tak
důležitou součástí pobytu v komunitě?
Proto to, aby klienti obstáli v životě venku,
mimo komunitu, je nutné, aby uměli správně
pracovat. Někteří klienti, kteří k nám přijdou
nemají žádnou pracovní zkušenost. Nikdy
ve svém životě nepracovali. Jiní ano, což je
znát, ale ne tím správným způsobem. Jsou nastavení tak, že všechny své starosti a problémy
se snaží zapracovat. Přebít usilovnou dřinou.
Čím náročnější a delší práce, tím líp.
Kolik klientů, kteří z magdalénské komunity
po léčbě odejdou, žije čistý ne-závislý život?
Od roku 1998 se každý rok ptáme absolventů
léčby, případně jejich známých, dalších terapeutů, rodiny apod., jak se jim vede, jestli jsou
znovu v léčbě, jestli se nevrátili k závislosti,
zkrátka, jak žijí. A vychází nám z toho, že 7 z 10
našich absolventů žije život bez závislosti, pracují, mají rodinu a jsou vlastně vyléčení. Jim samotným, ale i jejich rodinám či dětem je lépe,
než když k nám do Magdalény přišli.
Petra Martínková
PR manager Magdaléna, o.p.s.

Dopřejte si zavěšenou kávu
V minulém čísle
Zpravodaje byl
zveřejněn článek
o tom, že v mníšecké
kavárně Malý mnich
běží projekt s názvem
"Zavěšené kafe".
Princip projektu je jednoduchý.
Host má možnost zaplatit za dvě
kávy,
ale
vypít
jen
jednu.
Ta
druhá je pro
někoho, kdo
je teď momentálně
ve svízelné
situaci. Manželé Lázničkovi, kteří
oblíbenou
kavárnu v Mníšku provozují, tuto
možnost ještě rozšířili o zmrzlinu
nebo vafli.
V kavárně je připravena jedna
charitativní kartička, na kterou se
darované peníze ukládají. Výzva
měla nečekaný úspěch a už se
na ní nashromáždilo téměř tisíc
korun.

Nebojte se přijít a říct si
o zavěšenou kávu
Problémem tak není kartičku
penězi naplnit, ale čerpat z ní
darované peníze. Dosud se totiž
do Malého mnicha nedostavil člověk, který by o „zavěšené kafe“
požádal. Zřejmě za tím stoj určitý
stud a hrdost. Projekt je přitom
zaměřen na lidi, kteří se momentálně nachází
ve
finanční
tísni a nemohou si dovolit
do
kavárny
zajít. Může to
být matka samoživitelka,
chudý senior
nebo člověk
bez domova.
Když
takový
člověk do kavárny zajde a poptá
se na "zavěšené kafe", může se těšit na svůj nápoj, zmrzlinu či vafli
(dle vlastní volby).
„Jste-li student, co má hluboko
do kapsy, matka samoživitelka či
sociálně slabý senior, rozhodně
jste vítáni, káva je tu i pro vás,“ zve
na zavěšenou kávu Pavlína Lázničková.
kal
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Bleší trh bude v září pošesté
Můžete objevit věc, která vám udělá radost.
Můžete nabídnout věci, které vám již neslouží.
Můžete se přijít jen tak podívat.
Můžete pozvat své známé.
Můžete zapojit své děti.
Můžete pomoci s organizací.
To všechno můžete na v pořadí již
šestém Bleším trhu v našem městě.
Připravujeme jej pro vás na sobotu
12. září 2020 mezi 8. a 12. hodinou
na prostranství před zámkem.

Blešák spojujeme s charitou

Při úklidu vašich domovů můžete
objevit i vzpomínky na dětství

Pokud dáme věcem, které bychom jinak vyhodili, další život, mohou sloužit dál a ještě
někomu udělají radost. Letošní situace mohla
nahrávat i tomu, abychom si ve svých domovech udělali pořádek a ujasnili si, co chceme
a co ne. Na Bleším trhu se těchto (fyzických)
věcí můžete zbavit.
Přijeďte autem nebo přijďte pěšky, rozložte
věci na deku nebo na stůl (několik jich budeme mít k dispozici díky laskavosti zaměstnanců mníšeckého zámku) a dávejte nebo prodávejte. Ceny si stanovujete sami, poplatek
za prodej se neplatí.

V

Je můj pes zraněný, přehřátý nebo „jen“ dostal
žihadlo? Jak se zachovat? Jak rány a poranění
ošetřit a podat svému parťákovi první pomoc
před transportem na veterinu? Pojďme se podívat na nejčastější situace a jejich základní
ošetření.
Bodnutí hmyzem se v letním období většinou nevyhneme. Někteří pejsci po hmyzu
sami chňapají, jiní dostanou žihadlo omylem.
Nejčastěji se setkáváme s bodnutím v oblasti
hlavy – na pyscích, čumáku, v okolí očí. Častým projevem je jen zarudnutí a drobný otok
v místě vpichu. Pokud dojde k polknutí hmyzu
a bodnutí v dutině ústní., může se situace přehoupnout až v život ohrožující alergickou re-
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Již druhý rok propojíme Blešák s charitou. Zjistíme potřeby jednotlivých zařízení v okolí (domovy seniorů, dětské domovy, azylové domy)
a prodávající na Blešáku dostanou
seznam, jaké věci jednotlivá zařízení shání. Pokud jim po skončení Blešáku nějaké věci ze seznamu zbydou a budou je chtít dát na charitu,
postaráme se o to, aby se tam dostaly.
Více informací dostanete na tel.: 602 117 151
nebo na facebookovém profilu události.
Pokud budete mít doma přebytečné knihy,
můžete pak zbylé odvézt do knihobudky anebo je nabídnout místní knihovně. Knihobudka
dosud chybí na náměstí – kdo by nabídl vhodnou skříň?
Bleší trh je zejména společenská událost. I to je
důvod, proč přijít.
Těšíme se na Vás.
Josef Porsch a Zuzana Škodová
organizátoři Blešího trhu

V létě hrozí vyšší riziko poranění psů

letním období se se
svými psy vydáváme
častěji do přírody,
na delší procházky, výlety
nebo dovolené. Často jsme
vystaveni náhlým situacím,
jako jsou drobná poranění,
bodnutí hmyzem, ale
i některé život ohrožující
stavy.

Pokud máte doma přebytek domácích výrobků (zavařenin, okurek, bylinek atd.) nebo
sazenic či květin, klidně je můžete nabízet na
Blešáku také.
Tradicí Blešáku se stalo i to, že prodávající něco
napečou nebo přinesou něco se svých domácích zásob na ochutnání ostatním.
Můžete vzít i své děti a naučit je, jak funguje
prodej. Nechte je vytřídit hračky, knihy a jiné
věci, se kterými si již nehrají, pomozte jim věci
ohodnotit a přijďte je s nimi prodat.

akci. Místo bodnutí je důležité chladit – studeným kapesníkem, lahví s vodou apod. Dále lze
použít i některé preparáty s antihistaminiky
– Fenistil kapky, Dithiaden, Zyrtec. Vždy však
po dohodě s veterinářem, který vám poradí
vhodnou dávku pro vašeho psa! Pokud dochází k masivnímu otoku v oblasti hlavy, pejsek je malátný nebo spavý, je nutné vyhledat
neprodleně veterináře. V takovém případě je
nutné podat zvířeti infuzi, stabilizovat krevní
tlak a oběh.

Řezná, bodná nebo
tržná rána s krvácením
Jakékoli rány se snažíme vždy důkladně vyčistit. Pokud je to možné, tak ideálně desinfekcí.
Pokud desinfekce k dispozici není, postačí
k výplachu čistá voda. Ránu pak překryjeme
gázou nebo jakoukoli čistou látkou (kapesníkem, kouskem trička) a zavážeme. Pokud masivně krvácí, přiložíme tlakový obvaz. Po prvotním ošetření je dobré co nejdříve navštívit
veterináře. Pokud je rána čistá, tak ideálně
do 2 hodin od poranění. Po takové době lze
ránu většinou ještě zašít bez rizika infekce.
Kousné rány po potyčce s jiným psem dokážou být také zrádné. Někdy se jedná jen
o drobné ranky v kožichu, které téměř nejsou
vidět a nekrvácejí. Během krátké doby dokážou však zhnisat a hojení velmi zkomplikovat.

Vždy je dobré po nechtěné rvačce psa důkladně prohlédnout a v okolí všech ran vystříhat
srst a rány vydesinfikovat. Kousné rány se většinou nešijí.

Přehřátí
Jak poznám, že je pes přehřátý? Zrychleně dýchá, sliní a kolem tlamy se může objevit pěna.
Také reaguje neobvykle, je nervozní, dezorientovaný, odmítá hru, nereaguje na povely. V závažných případech je malátný nebo dokonce
neschopný pohybu, silně se zadýchává a kašle,
až ztrácí vědomí.
Důležité je psa zchladit – ale pozor, ne šokově, ale pozvolna. Vlažnou vodou ochladíme
zejména třísla, břicho, hlavu, zkusíme psa napájet a zajistit dostatek čerstvého vzduchu. Co
nejdříve pak vyhledat veterinárního lékaře.
Psa nikdy nenechávejte samotného v zavřeném autě, i když jde jen o „minutku“. I taková
chvilka může vyústit v boj o život vašeho zvířecího kamaráda
Na každý delší výlet nebo dovolenou doporučuji zabalit i lékárničku pro vašeho parťáka.
Může obsahovat jen základní věci na ošetření
ran, jako je obvaz, gáza, desinfekce. Případně
vybavení na delší cesty – tablety na zastavení
průjmu, kapky na výplach očí, obvazový materiál.
Užijte si letní počasí se svým chlupáčem a buďte připraveni i na nenadálé situace.
MVDr. Irena Luxová
veterinářka

SPORT

Mladí atleti bodovali v krajském poháru družstev
V neděli 7.6. 2020 se po dlouhé odmlce konal krajský atletický pohár
družstev přípravek (ročníky 20092012), který pořádal Atletický klub
Roztoky u Prahy.
V prvním kole této sezony se utkalo 21 družstev ze Středočeského kraje a mezi nimi nechyběli ani atleti z SK Sportuj pod Brdy, kteří trénují
na atletickém oválu při ZŠ Komenského.
Na oválu v Roztokách se sešlo celkem 210 závodnic a závodníků, kteří bodovali ve čtyřech
atletických disciplínách: sprint 50m, hod závodní raketkou vortex, skok daleký a štafeta
4x60m.
Každé družstvo mohlo nasadit deset závodníků, ze kterých vždy osm nejlepších bodovalo
do celkového pořadí. Naši se sešli ve složení
dvou děvčat a osmi chlapců. Hned ze začátku
na nás byl podán protest s odůvodněním, že
závodíme s dětmi staršími než je dovoleno.
Protest komise vyhodnotila jako nepravdivý
a mohlo se začít bojovat sportovně o cenné
body.
Jako první nás čekal hod raketkou, kde si naši
nevedli vůbec špatně a celkově obsadili 7. místo se 130 body, což se ve finále ukázalo jako
naše nejsilnější disciplína. Následoval skok
do dálky, kde si naši vytvořili několik osobních

Mladí atleti a trenér s mníšeckou vlajkou.
Foto: archiv autora

ciplíně sprint na 50m s časem 8,06 sec dosáhl
na třetí nejrychlejší čas ze všech závodících
chlapců. I bez jednoho důležitého závodníka naši nasbírali celkem 70 bodů, což stačilo
na 14. místo v této disciplíně.
Naší poslední disciplínou byly dvě štafety
4x60m, které se kvůli zranění musely zásadně
přeskládat a nesecvičené předávky v této sestavě nám umožnily získat “jen” 50 bodů, což
stačilo na 18. místo. Bylo dozávoděno a mohlo
se vyrazit domů čekat na výsledky.

Slovo trenéra

rekordů a se ziskem 110 bodů obsadili celkové 11. místo. Třetí disciplína pro nás byla trošičku smutná, protože se těsně před ní zranil
jeden z našich rychlíků. Byl ošetřen a do závodu sprint na 50m a bohužel ani do závěrečné
štafety již nenastoupil. V zápětí nám smutek
vynahradil Jakub Hrdlička (2010), který v dis-

“Po sečtení bodů ze všech disciplín obsadili
atleti SK Sportuj pod Brdy celkové 14. místo. Výsledek je to parádní, když přihlédneme
k tomu, že naši atleti v této skupině jsou velmi
mladí a většina z našich dnešních závodníků
může v této kategorii závodit další dva až čtyři
roky. Ve tvářích našich svěřenců i jejich rodičů
byla po celou dobu závodu poznat dobrá nálada, radost a prožitek z podaného výkonu. Zdá
se, že pomalu, ale jistě rostou pod Brdy další
atletické naděje.”
Zájemci o zdravý pohyb se mohou registrovat na naše tréninky na webových stránkách
www.sportujpodbrdy.cz
Jiří Hrdlička
za SK Sportuj pod Brdy

Orientační běžci se hromů blesků nezalekli Karatisté rozpohybovali celé rodiny
Trénink a cílový stan jsme
stavěli v dešti, nad Skalkou hromy a blesky, ale
na trénink se černé mraky
vytratily a svítilo sluníčko.
Kromě oddílových dětí z OK
Dobříš přišla ve středu 3.6. 2020
spousta dětí a rodičů z řad veřejnosti. Nejpočetnější z příchozích
byla velká skupina děvčat – aerobiček – a že jim to šlo. Tvrdý trénink je znát.
Nově postavený Pavilon přidal
mapě na zajímavosti, zmapovaný prostor jsme, kromě školního
areálu, Edenu a sídliště, rozšířili
i o historické uličky města. Takže
dobrá akce.
Se záludnostmi městského sprintu si nejlépe poradili tito běžci:
Kategorie do 10 let: Štěpán Jirou-

šek a Aneta Basistová (oba Mníšek
pod Brdy), kategorie do 12 let:
Lukas Magazu a Adéla Housková
(oba Mníšek pod Brdy), kategorie
do 16 let: Martin Snížek (Dobříš)
a Julie Bambousková (Mníšek pod
Brdy). Mezi dospělými pak opanovali sprint bývalí reprezentanti
v orientačním běhu svých zemí
Baptiste Rollier v mužích a Monika Topinková-Rollier v ženách, jen
s těsným náskokem před domácími závodníky, k radosti trenérů.
Příští akce pro veřejnost naplánujeme zřejmě až na podzim, kdy organizujeme sportovní dopoledne
pro mníšecké prvňáčky a v Dobříši Přebor gymnázia.
Děkujeme městu Mníšek za finanční podporu (pořízení nové
sprintové mapy „Mníšek – škola“).
Jana Bochenková
mníšecká trenérka v OK Dobříš

Přicházejí krásné letní
měsíce, na které se již
všichni dlouho těšíme.
Jistě při nich načerpáme
plno energie na celý další
školní rok.
Uplynulý školní rok byl ve své druhé polovině pro nás pro všechny
velmi náročný, ale zvládli jsme jej
v rámci možností nejlépe, jak jsme
jen mohli. I proto si minulý školní rok zaslouží krátké ohlédnutí
a zhodnocení.
A jak to u nás v klubu karate
SK KAMIWAZA KARATE vypadalo?
V první polovině školního roku
jsme všichni pilně trénovali a připravovali se na vrchol závodního
období, který představují krajské
soutěže, národní poháry a především mistrovství ČR. Věnovali
jsme se také přípravě začínajících
či mírně pokročilých karatistů
na soutěže, které pro ně speciálně
pořádáme. Všichni jsme ze sebe
vydali maximum energie a jsme
si jisti, že v tom budeme nadále
pokračovat.
Úspěšný start do druhé poloviny
školního roku byl bohužel zabržděn příchozí epidemií, která nás
vyhnala z tělocvičen, ale ani to
nám nezabránilo trénovat v době
karantény alespoň doma.

Opět se tak ukázala krása karate,
které je prostorově nenáročné
a cvičit jej může opravdu každý.
Naši trenéři se snažili poskytnout
všem členům maximální možnou
náhradu v podobě pravidelných
videotréninků, které často dokázaly přimět k pohybu celou rodinu a těšily se tak velké popularitě. I pro nás byla velmi důležitá
pozitivní zpětná vazba, za kterou
děkujeme.
Přes léto se můžeme všichni těšit
na tradiční letní soustředění a příměstský tábor, kde si pravidelně
užíváme společná setkání napříč
všemi lokalitami, spousty tréninků a celotáborových her.
S příchodem nového školního
roku se můžeme těšit na novinku
v podobě podzimního soustředění a dále na všechny tradiční akce.
Letos budeme pořádat vrcholnou
soutěž – Mistrovství ČR Karate pro
mládež.
Pokud máte zájem podpořit své
dítě v pohybové aktivitě, pak
můžete navštívit webové stránky
www.kamiwaza1.cz, kde bude
již brzy zveřejněn rozpis tréninků, které budou probíhat od září
2020.
Už se na vás všechny velmi těšíme a přejeme za celý tým krásné
prázdniny.
Denisa Šťástková
za SK KAMIWAZA KARATE
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Před 75 lety zabíjela v Mníšku nevybuchlá munice

N

edaleko křižovatky
ulic Řevnické
a Lhotecké, v prostoru
tzv. Staré bažantnice, stojí
v zeleni schovaný kříž
upomínající na tragédii, která
se tu stala 27. června 1945.
Trojice mužů na tomto místě tehdy odstraňovala minu či granát, který tu zůstal ještě
po nedávno skončené válce. V těchto místech
se nacházelo obecní mrchoviště, kam byla
krátce po válce svážena nevybuchlá munice,
kterou v okolí zahazovaly prchající německé
jednotky.
Mníšecká kronika k této události uvádí: „Při
odstraňování miny byl přítomen drnomistr
Josef Vlček, ruský důstojník Alexandr Hribčov
a četnický strážmistr Josef Hrouda, všickni tři
byli zabiti. Pozůstalí po svědomitém a dobrém
drnomistrovi postavili kříž na místě neštěstí.
Ruský důstojník pochován na zdejším hřbitově a strážmistr Hrouda odvezen do své rodné
obce.“
Tabulka umístěná na kříži uvádí plné jméno
a hodnost důstojníka Rudé armády – mělo se
jednat o poručíka Alexandra Ihnatoviče Hribčova. Jeho ostatky budou nejspíše uloženy
v hromadném hrobě padlých sovětských vojáků na mníšeckém hřbitově.

Ulice Terezie Wágnerové

Dnes na místě tragédie stojí kříž

Vysvětlující tabulka na kříži

Další oběť, závodčí Josef Hrouda, působil
na četnické stanici v Mníšku teprve od 16.3.
1943, kdy sem nastoupil přímo z policejní
školy z Mladé Boleslavi. V době smrti mu bylo
necelých pětadvacet let. Jeho tělo bylo odvezeno k pohřbení do domovské obce Opočnice
u Poděbrad.
Poněkud archaicky působí povolání mníšeckého občana Josefa Vlčka. „Drnomistr“ se
zjednodušeně řečeno staral o sběr a likvidaci
uhynulých zvířat. Zajímavé je, že drnomistr
musel mít přehled o nakažlivých nemocech
zvířat, aby mohl v případě podezřelého úhynu
neprodleně uvědomit úřady, takže plnil velmi
důležitou roli pro zdraví celé společnosti. Toto
povolání postupně vymizelo s tím, jak jejich
práci převzaly veterinární sanační ústavy.

Jméno třetí oběti, Josefa Vlčka, kterému bylo
v době tragédie 64 let, je také uvedeno na
Pomníku obětem války, který stojí na náměstí
F. X. Svobody.
Vnuk Josefa Vlčka Jiří se o pietní místo, kde tragicky zahynul jeho dědeček, příkladně stará,
a tak ho rozčiluje, že se poslední době stává
terčem vandalů. „Některým lidem chybí úcta
k obětem války a toto pietní místo devastují.
Před lety odtud zmizely oba jalovce, které jsme
museli znovu vysadit, loni jsem tu likvidoval
černou skládku, někdo poničil kovovou ohrádku a letos na jaře zmizelo z litinového kříže Tělo
Páně“, říká smutně Jiří Vlček a dodává: „Mějme
úctu k těm, kteří padli, abychom my tady dnes
mohli žít.“
Libor Kálmán

Dnešní podoba domu č.p. 41

O zmíněné uličce už něco málo napsaly
do Zpravodaje mníšecké knihovnice. Tato ulička, která spojuje náměstí F. X. Svobody a Malé
náměstí je pojmenována po paní poštmistrové Terezii Wágnerové, která bydlela ve svém
domě č. p. 41, který byl zároveň poštou.
Po smrti svého manžela poštmistra a smrti své
jediné dcery, která byla vdána také za poštmistra, již nechtěla ve svém domě poštu držet, a tak se pošta odstěhovala do domu pana
Minaříka. Paní Wágnerová pak odkázala celé
své jmění, dům (byl zde později obecní úřad),
zahradu a polnosti v roce 1894 obci. Dědické
řízení pak ještě trvalo téměř deset let.
Dnes v tomto domě najdete veterinární ordinaci.
Věra Landová, David Bílek,
Jana a Miloslav Buchtovi, Antonín Vašíček
Umístění domu
(označeno šipkou)
a ulička Terezie Wágnerové
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Terezie Wágnerová
má v Mníšku svou uličku

ČTENÁŘI PÍŠÍ/Z OKOLNÍCH OBCÍ

Jak jsme prožívali koronavir
O této nemoci jsme věděli z radia a televize.
I to, že my senioři jsme nejohroženější skupina. Očekávali jsme, co bude dál. Od 4. března
byl vyhlášen zákaz návštěv a vycházení. V Domově se dělaly úpravy, kdyby někdo skutečně
onemocněl koronavirem. My jsme se mohli
v Domově volně pohybovat. Chodili jsme
na zahrádku na lavičky, setkávali se v zimní zahradě, na balkoně, chodili do kavárničky. Měli
jsme zvýšenou dávku vitamínů v podobě ovoce, které jsme si kupovali v recepci. Denně bylo
a je v recepci možno koupit nějakou dobrotu.
A ještě jsme mohli chodit do ergodílny. Pak
to kvůli hygienickým opatřením skončilo. Už
se moc těšíme, až zase budeme moci chodit
do ergodílny.

Pan ředitel a 8 pracovníků se rozhodlo, že
zde stráví 14ti denní dobrovolnou karanténu.
Po celou dobu této karantény jsme měli vzornou obsluhu a péči. Když jim to pomalu končilo byl nápad hned několika obyvatel tuto
partu odměnit a poděkovat jim. Udělali jsme
vše potřebné a když končili, svolali jsme je
do kavárničky, kde jsme jim poděkovali a dali
dárek a kytičku. Byli jsme všichni naměkko.
A pak jsme se společně venku vyfotografovali.
V kuchyni došlo k havárii odpadního potrubí,
a tak nám vozili obědy ze školní jídelny. Těšili
jsme se na dobré jídlo, když je to ze školní kuchyně, ale opak byl pravdou. Jedli jsme na pokojích.

Přes rok uzavřený most už má nástupce
Od pátku 12.6. 2020 je otevřený nový most přes
dálnici D4 u Řitky. Je náhradou za původní, který byl
v havarijním stavu a musel být zdemolován.
Na most u Řitky auta nejezdila od loňského dubna, místním se zkomplikovala doprava do Čisovic a dalších obcí na druhé straně dálnice
i najíždění na D4. Na havarijní stav se přišlo při mimořádné prohlídce,
most musel být uzavřen. Loni v říjnu ho stavbaři strhli a začali budovat
nový. Díky mírnému počasí během zimních měsíců mohly pokračovat
stavební práce bez přerušení, a tak bylo vše dokončeno začátkem června 2020.

Všichni zaměstnanci i my jsme prošli kontrolou
na koronavirus. Všichni jsme negativní. Všude
máme zvýšenou hygienu, zaměstnanci nosí
roušky a my je nosíme do jídelny a do recepce.
Kuchyně už zase vaří, a tak chodíme na jídlo
celý den. A vaří prima.
Už začali trochu i návštěvy a můžeme se podívat k rodině. Ovšem, pak je kontrola. Už se
těšíme až to všechno skončí a brány Domečku
se otevřou. Je třeba poděkovat panu řediteli
za všechna přijatá opatření, která znamenala,
že jsme to přežili všichni ve zdraví. Dále děkujeme všem pracovníkům, kteří se o nás pečlivě
starají.
Ještě jednou velký dík a mnohokrát děkujeme.
Jan Krahulík
učitel v.v.
uživatel Domova pro seniory Pod Skalkou

V Kytíně si pořídili nový
defibrilátor
Od začátku května 2020 je na budově Obecního
úřadu v Kytíně umístěn defibrilátor.
Jeho úkolem je zachraňovat lidské životy.
Defibrilátor má poskytnout rychlou a účinnou pomoc při zástavě srdce do doby, než k pacientovi přijede zdravotnická záchranná služba
z Mníšku pod Brdy nebo Řevnic.
„Z různých cvičení záchranářů vím, jak je důležité, aby člověk dostal
rychle účinnou pomoc, protože už po 6 minutách bez prokrvení dochází k nevratným poškozením mozku,“ říká kytínský starosta Miloslav Holý,
který pořízení defibrilátoru inicioval, a dodává: „můj návrh podpořilo
zastupitelstvo, podařilo se mi sehnat sponzora a po společné dohodě
jsme ho umístili na veřejné přístupné místo, aby ho mohl kdokoli a kdykoli použít k záchraně lidského života.“
Přístroj má sloužit v případě nenadálých zdravotních komplikací nejen obyvatelům Kytína, kde fungují dva domovy pro seniory s celkem
92 babičkami a dědečky, ale také turistům, kteří stále častěji míří do
místního pivovaru a pak do okolních lesů. Do obsluhy defibrilátoru
byli zaškoleni jak místní hasiči, tak také zaměstnanci obou domovů pro
seniory, Kovárny pro radost i pivovaru, kteří jsou v případně nutnosti
připraveni pomoct.

Přestřižení pásky se ujal radní Středočeského kraje
pro oblast dopravy František Petrtýl (vpravo) společně
s řiteckým starostou Kamilem Abbidem (druhý zleva)

S otevřením mostu došlo k obnovení bezvýlukového provozu autobusových linek 320 a 448. Linka 320 opět ve směru do Prahy obsluhuje
zastávku „Řitka, Bučina“. Na lince 448 je obnoven ranní spoj z Řitky přes
Bučinu do Mníšku (autobus pokračuje bez nutnosti přestupu až k ZŠ)
a odpolední spoje z Mníšku přes Bučinu do Řitky, které dále pokračují
do Prahy jako linka 318.

Pořízení defibrilátoru vyšlo na 59 000 Kč. Tuto částku obci věnoval štědrý a skromný dárce, který si nepřeje uvést své jméno.
lik

základní údaje o mostu:
Délka přemostění: 31,85 m
Délka nosné konstrukce: 34,57 m
Rozpětí nosné konstrukce: 33,25 m
Šířka mostu: 12,60 m
Šířka chodníku: pravostranný veřejný 1,50 m
Výška mostu: 7,85 m
Náklady: 34,7 milionu Kč bez DPH
Projekt byl financován ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
kal

Defibrilátor je umístěn vedle vchodu do obecního úřadu
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Ptáčci:

Jarní sluníčko vylákalo krtka z jeho pelíšku.
Kterou cestou se sem dostal?

Najděte dva stejné ptáčky.

Řešení: Ptáčci: stejní jsou ptáčci na obrázcích b a h

Labyrint:

SPOJOVAČKA
Mravencojed žíhaný je drobný tvoreček velký asi jako
veverka. Říká se mu také NUMBAT. Žije v Austrálii v eukalyptových lesích a jeho oblíbenou pochoutkou jsou termiti,
které svým dlouhatánským lepkavým jazykem vytahuje
z děr. A věřte nebo nevěřte, má dvaapadesát zubů!!!
Chcete-li vidět, jak toto zvířátko vypadá, spojte body
od 1 do 54. Obrázek pak můžete vybarvit – mravencojed
má krásný oranžovohnědý kožíšek zdobený bílými pruhy.
Zkuste přidat třeba i trochu červené…
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny

„Žádná lež....“ (dokončení v tajence)

Plinius mladší (61 – 113) – římský spisovatel, řečník a právník,
věnoval se státní službě a podílel se na pronásledování křesťanů.
Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději
do 31. července 2020 na emailovou adresu zpravodaj@mnisek.cz,
nebo doručte osobně (v pracovní dobu městské úřadu)
do redakce zpravodaje.

VYLOSOVANÝ VÝHERCE ZÍSKÁ:
dva dárkové
poukazy
do sítě kin
CineStar

Řešení křížovky z červnového vydání Zpravodaje: Gaius Julius Caesar: „Lidé věří rádi tomu, co si přejí, aby byla pravda.“
Výhercem dvou dárkových poukazů do sítě multikin Cinema City se stal Milan Köpp.
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Mníšečtí podnikatelé mohou být zdarma ve Zpravodaji

V

edení města Mníšek pod Brdy umožnilo již dvakrát po sobě místním
podnikatelům, aby v radničním periodiku zveřejnili zdarma svůj
inzerát.

Radnice poskytla mníšeckým podnikatelům prostor pro propagaci, aby jejím
prostřednictvím informovali čtenáře o
svých výrobcích, produktech či službách.
Smyslem této akce je pomoc nastartovat firmám i živnostníkům jejich podnikání v „pokoronavirovém“ období.

Této výzvy zatím využilo 26 podnikatelských
subjektů, jejichž inzeráty najdete v inzertní
části tohoto letního vydání.
Na základě kladných ohlasů jsme se rozhodli tuto akci prodloužit i do zářijového
vydání Zpravodaje městečka pod Skalkou.

Kdo tuto výzvu dosud nevyužil, může se obrátit na redakci (zpravodaj@mnisek.cz nebo
604 360 094) která s vámi domluví podrobnosti.
Váš inzerát bude zveřejněn v příštím čísle
Zpravodaje městečka pod Skalkou, které vyjde
28. 8. 2020.
kal

Pravidla zvýhodněné inzerce:

• ve Zpravodaji můžete využít 1× inzertní prostor velikosti 1/8 stránky (92×60 mm, šířka × výška)
• v případě vašeho zájmu o větší formát bude výsledná cena dopočítána dle platného
Ceníku inzerce, který najdete na webových stránkách
www.mnisek.cz/volny-cas/zpravodaj-mestecka-pod-skalkou/cenik-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. srpna 2020 na emailovou adresu: zpravodaj@mnisek.cz
• nabídka inzerce platí i pro stávající inzerenty, kteří ale dosud nevyužili tuto nabídku inzerce zdarma

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

NABÍZÍME PLNĚNÉ KNEDLÍKY ZA SLUŠNOU CENU

Martina Pochmanová, Mníšek pod Brdy

Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem 6 ks za 32 Kč.
Kynuté ovocné knedlíky (jahody, borůvky, meruňky) 6 ks za 32 Kč.
Prodej: Řitka, tel.: 774 894 859 (ne SMS), rozvoz možný po dohodě.
Dovoz: čerstvé podchlazené 1x týdně, ostatní dny mražené.
Ceny za oba druhy uvedeny včetně DPH
Výrobce: Martin Dvořáček, Přelouč-Škudly

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE

ajMartina_ponyskolka_inz92x60mm.indd 1

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ19.05.20
MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

14:40

Petra Zedníčková

www.masaze-pod-skalkou.webnode.cz
telefon: 317 070 054
mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy
22
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AUTO PALLAGY
Prodej autodílů
Autoservis – pneuservis
Příprava vozu na STK a zajištění STK
Čisovická 1022, Mníšek p.Brdy, Tel. 604 589 351

Přijmeme OBSLUHU ČERPACÍ STANICE EURO OIL v Mníšku pod Brdy. Dobré
platové podmínky, po zapracování možnost benefitu ve formě služebního
telefonu, penzijního připojištění a odměn. Kontakt: 602 485 264
Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, keřů, živých plotů,
apod. Tel.: 603 924 921

GALANTERIE A LÁTKY
Mníšek pod brdy, Malé náměstí 95
Tel: 603 598 379

Metráž a veškerá galanterie
Pánský, dámský a dětský textil
A NOVĚ čistírna koberců
Otevírací doba: Po - Pá
9-12
So
9-11

13-17

VZDĚL
ÁVACÍ
CENTR
UM ED
EN
5-D

ENNÍ K

URZY

LETNÍ ANGLIČTINA A NĚMČINA V EDENU
PRÁZDNINOVÉ KURZY PRO ŽÁKY 1. A 2. STUPNĚ ZŠ
Lektorky: Bc. Veronika Rogers, Mgr. Zuzana Michailidou
Cena na 1 týden - 1300 Kč (5x90 min)
Termíny

www.zpravyzmnisku.cz

NJ 20. 7. - 24. 7.

AJ 17. 8. - 21. 8.

AJ 24. 8 - 28. 8.

V hodinách bude kladen důraz na konverzaci, výuka bude probíhat
zábavnou, hravou formou.

Přihlášky na www.centrummnisek.cz

Další informace na emailu: eden@centrummnisek.cz nebo na tel. 603 257 784, 731 343 584

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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Naše společnost nabízí komplexní polygrafické
služby včetně uměleckého zpracování knižní
vazby. Podívejte se na portfólio služeb,
které Vám dokážeme nabídnout v té nejvyšší
možné kvalitě provedení.
Neděláme rozdíly mezi velkou a malou
zakázkou. Prioritou je spokojenost zákazníka.
Máte nestandardní požadavky?
Nevadí, rádi Vám vyjdeme vstříc a připravíme
to nejlepší řešení pro Vaše realizace.
Všechny služby můžete najít níže podle
jednotlivých kategorií.

DIGITÁLNÍ A OFSETOVÝ TISK

VELKOFORMÁTOVÝ TISK

Vizitky a vouchery
Letáky a plakáty
Katalogy a brožury
Vstupenky a oznámení
Potisk obálek a personalizace
Kalendáře a fotoknihy
Svatební oznámení
Razítka a tamponový tisk

Plakáty a billboardy
Řezané fólie a etikety
Obrazy a polepy
Potisk textilu
Roll-upy a reklamní plachty

GRAFICKÉ STUDIO

UMĚLECKÁ VAZBA KNIH

Retuše a úpravy fotografií
Návrh tiskovin
Firemní identita
Bannerová reklama
Originální ilustrace

Tisk a vazba diplomových prací
Renovace starých vazeb
Zpracování návrhů knižní vazby
Vazba časopisů

TISKÁRNA MNÍŠEK s.r.o. • Rymáňská 210 • 252 10 Mníšek pod Brdy • www.tiskarnamnisek.cz • jan.havlik@tiskarnamnisek.cz

l Zastupování u soudů, l Ověřování podpisů
úřadů
lA
 dvokátní úschovy
l Vymáhání pohledávek
a veškeré právní služby
l Smlouvy
ve všech oblastech práva
l Rozvody
l Realitní služby
tel.: +420 606 476 169 l e-mail: tvrdek@aktvrdek.cz l www.aktvrdek.cz
Adresa kanceláře: Komenského 1533, Mníšek pod Brdy (vedle školní jídelny).

ORIGINÁLNÍ THAJSKÉ MASÁŽE V MNÍŠKU
Tradiční thajské, jemné relaxační olejové a mnoho dalších masáží
s novými masérkami Ket a Duen, které mají ty nejlepší reference.

Objednávky: 702 005 006
24

Více info: www.esmarin.cz
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-MALÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
- VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVA
- VYBRAČNÍ DESKY A PĚCHY
- SVAŘOVACÍ TECHNIKA
- MINI RYPADLA
- A DALŠÍ ...

- MALÉ A VELKÉ DODÁVKY
- OSOBNÍ, ELEKTRO VOZY
- VLEKY A PŘÍVĚSY
- LUXUSNÍ VOZY
- OBYTNÉ VOZY

www.pujcovnaplus.cz

NABÍZÍME KANCELÁŘSKÉ PROSTORY

K PRONÁJMU

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

Do Do
našeho
týmu
hledáme:
našeho
týmu
hledáme:

Do našeho týmu hledáme:

Servisně-obchodní
(m/ž) (m/ž)
svářeče
lakýrníka
svářeče(m/ž)
(m/ž) referent
lakýrníka
(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.
Co
budete
dělat:
Co
budete
dělat:
• Zapojovat elektroinstalaci našich strojů.

•• Vytvářet
Ruční
svařování
podle
• •Příprava
• Ruční
svařování
podle strojů a servisu
Příprava
alakování
lakování
nabídky
v oblasti
prodeje
a budovatavztahy
se zákazníky v ČR
výkresové
dokumentace
kovových
i zahraničí.
výkresové
dokumentace
kovovýchi nekovových
i nekovových
nejen v rámci
České
republiky.
•• Cestovat
Sestavování
částí
svařenců
výrobků
• Sestavování
částí
svařenců
výrobků
• Využívat
angličtinu
při výrobků
komunikaci s naším nizozemským partnerem i na zahraničních
pestré
škály
pestré
škály
výrobků
servisech.

Požadujeme:
Požadujeme:
Požadujeme:
• Vzdělání
v oblasti elektrotechniky,
elektromechaniky,
případně
strojírenských
technologií,
• Zkušenost
se
svařováním
Praxi
v oboru
lakýrnictví
•strojního
Zkušenost
se společně
svařováním
• •Praxi
inženýrství
s vyhláškou 50/1978
Sb. v oboru lakýrnictví
černého
i nerezového
•Fyzická
Fyzickázdatnost
zdatnost
černého
nerezového
• ideálně
• Zkušenosti
se iservisem
nebo prací obchodníka,
ve výrobní společnosti.
materiálu
Preciznost,zodpovědnost
zodpovědnost
materiálu
• •Preciznost,
• Komunikační
dovednosti a proklientský přístup.
• Ukončené
odborné
vzdělání
a ochotu
učitsesenové
novévěci
věci
•• Uživatelské
Ukončené
odborné
vzdělání
a ochotu
učit
dovednosti
MS Office,
zkušenost s CRM/ERP
systémem.
v oboru
zámečnictví
• Řidičský
průkaz
na
osobní auto a ochotu vycestovat za hranice (přibližně jednou za měsíc).
v oboru
zámečnictví
• Fyzická
zdatnost
znalost
angličtiny.
•• Komunikativní
Fyzická
zdatnost
• Preciznost,
zodpovědnost
•Výhodou
Preciznost,
zodpovědnost
bude,
pokud
budete
a ochotu
nové
věci mít:
a ochotu
učitučit
se se
nové
věci
• Znalosti v oblasti magnetických systémů.
• Zkušenosti se softwarem KARAT.

Nabízíme:
Nabízíme:
Můžeme
vám nabídnout:
• Zázemí
kolektiv
české rodinné firmy
• Zázemí
a kolektivastabilní
českéstabilní
rodinné firmy.
•• HPP
Zázemí
aneurčitou
kolektiv
stabilní a
české
rodinné firmy
dobuna
pružnou pracovní
dobou a částečnou
práci (6:00
z domova.
• naHPP
dobu sneurčitou
jednosměnný
provoz
- 14:30)
•• Podpora
HPP
na
dobu
neurčitou
a
jednosměnný
- 14:30)
profesního
růstu a kurzy růstu
pro zvyšování
kvalifikace
(Seduo,(6:00
kurzy
AJ).
• Podpora
profesního
a kurzy
pro provoz
zvyšování
kvalifikace
•• 25Podpora
profesního
růstu
a
kurzy
pro
zvyšování
kvalifikace
dovolené a 3oděv,
dny indispozičního
volna.
•dníPracovní
obuv a stravenky
(po zkušební době)
•• PoPracovní
oděv,
stravenky
(po zkušební
době
plně obuv
hrazené
(90 Kč).
•zkušební
25 dní
dovolené
+ 3astravenky
dny
indispozičního
volna době)
•• Karta
25
dní
dovolené
3 dny indispozičního volna
• Multisport.
Nástup
možný+ihned
••Nástup
možný
ihned.
Nástup možný ihned

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

www.wamag.cz
www.wamag.cz
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Mníšecké reality
„v Edenu jsme jako doma“
PR

Smetanova Lhota
Exklusivní venkovská usedlost 5+2 na pozemcích 3.022
m2, Smetanova Lhota - přehrada Orlík!
Cena: NA VYŽÁDÁNÍ

O

N

Á

JE

M

Mníšek
Pronájem zděného bytu 2+1
43 m² ul. Jana Šťastného.
Částečně zařízeno, 3. patro,
výhled do zahrady.
Cena 8.000 Kč + poplatky

?

PR

Mníšek a okolí

O

N

Á

JE

M

Mníšek

ZDE
MŮŽE BÝT I VAŠE
NEMOVITOST!

Pronájem novostavby útulného bytu 1+kk 32 m2 (úprava na 2+kk) s prostornou
terasou 14 m2 v Mníšku.
Cena 12.500 Kč + poplatky

Hledáme asistentku pro naší kancelář, formou brigády.
GENERAL REALITY a.s.
Ke Škole 1389,
Mníšek pod Brdy

739 039 163
mnisek@general-reality.cz
26

Václav Prokop
vedoucí kanceláře
již 10 let na Mníšku

INZERCE

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

Jste často nemocní?
Máte sezónní/celoroční oční a nosní obtíže?
Trpíte atopickým ekzémem?
Máte podezření na potravinovou alergii?
Těšíme se na Vás,
MUDr. Magdalena Herknerová, Ph.D., Miriam Švestková,
Božena Žemličková a Markéta Voženílková

Anacarde s.r.o.

Telefon: 604 214 784
E-mail:
imunologie.mnisek@seznam.cz
www.anacarde.cz

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 Žem

Ze dvou možných designů vybírám variantu, která je v pořadí na 2.mís
www.anacarde.cz

Měli bychom zájem o 500 takovýchto letáků formátu A5 a dále bych s
Kdy může být hotovo a jaká bude cca cena?
Děkuji za reakci a zdravím, magda her.
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• ELEKTROKOLA
• kola horská
• trekingová
• silniční
• dětská
• koloběžky

Kvalitní servis

A,
K
R
O
T
O
AKO M
A

perfektní předprodejní
příprava kol

po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12

J
RK
T
O
E
T
J
Š
Š
D
E
O
CHC
O)KOLO
R

ELET
(
I
S
P
U
K

www.kola-sport.cz

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

Odpady

Čištění

Zeleň

svoz

chodníků a ulic

zahradnické práce

likvidace

strojní čištění

sekání trávy

odpadkové koše

ruční metení

údržba mobiliáře

zanáška popelnic

odstraňování
graffiti

ostatní komunální
služby

kontejnery

zimní údržba
posypový materiál

HLEDÁTE PRÁCI, KTERÁ MÁ OPRAVDU SMYSL?

Do našeho kolektivu pobočky v Mníšku pod Brdy přijmeme:

Řidiče skupiny C

Závozníky

Konta
k
telefo tní
737 2 n
42 20
0

Zahradníky

Volejte zdarma: 800 566 924 • E-mail: prace@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 • Tel.: +420 236 040 000
komwag@komwag.cz • www.komwag.cz
Komw_inz_Mnisek_188x128_ZIMA_2020_tisk.indd 1

7.1.2020 14:38:07

