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na červnovém jednání zastupitelstva města jsme přítomné
zastupitele i veřejnost informovali o předpokládaném 15 milionovém výpadku příjmu města oproti schválenému rozpočtu
z prosince 2019. Výpadek vznikl celostátním snížením příjmů
z rozpočtového určení daní v důsledku vládních opatření proti ekonomickým dopadům koronavirové krize. Mezitím také
schválila vláda tzv. kompenzační bonus obcím, díky kterému
Mníšek v srpnu obdržel 7,4 milionů Kč a tím se pokryla ztráta
v rozpočtu města za první polovinu roku. Oproti červnovému
předpokladu tak celková ztráta v rozpočtu města na rok 2020
činí 7,6 mil Kč a tu jsme schopni pokrýt z rozpočtové rezervy. Město proto může pokračovat ve schválených investicích
a opravách pro rok 2020. Jedním z nich je například chodník
a 18 parkovacích stání na starém sídlišti (více na straně 3), obnova chodníku na Pražské ulici kolem Pasáže Pražská nebo
služba Senior taxi (o tom více v příštím vydání Zpravodaje).
Zásobní projekty z pořadníku akčního plánu jsme však zatím
museli odložit alespoň do doby, než Ministerstvo financí ČR
zveřejní další finanční výhled.
Po letní pauze nás nedávná chaotická nařízení vlády ohledně
povinnosti (ne)nosit roušky od 1. září opět uvrhla do nejistoty
o podobě každodenního života v příštích měsících. Prosím,
nenechme se tím otrávit! S trochou nadsázky to můžeme brát
jako trénink naší schopnosti umět se pružně přizpůsobovat
náhlým změnám. Jistá míra nejistoty zřejmě bude novou normou a schopnost rychlé adaptace na nastalé podmínky se tak
může brzy hodit. A protože „štěstí přeje připraveným“, rozhodně neuškodí, když si v mezidobí vytvoříte vlastní zásobu
ochranných pomůcek, aby Vás žádná vládní nařízení nemohla
zcela zaskočit. I na městském úřadě v tuto chvíli revidujeme
zásoby ochranných pomůcek města, abychom v případě
potřeby mohli opět zahájit výdej roušek, filtrů a dezinfekce
občanům či koordinaci Dobrovolné pomoci seniorům.
Přesto doufám, že to nakonec nebude potřeba a že si v září
místo restrikcí užijeme nabitý kulturní a společenský program. Od 4. do 5. září pořádá spolek Rorejs svůj tradiční festival Štrůdl, 12. září zakončí na Skalce Mníšecké kulturní léto
folkové legendy skupina Nezmaři a Vojta „Kiďák“ Tomáško,
13. září se uskuteční koncert pěveckého sboru Lucky Voice
Band v kostele sv. Václava, 19. září proběhne jubilejní 20. ročník odložené pěvecké soutěže Brdský kos, 26. září se do Mníšku vrátí Pivní slavnosti a 27. září pořádá místní farnost a spolek
Oáza již tradiční Svatováclavské posvícení, které bude zahájeno v 8:30 slavnostní mší svatou v kostele sv. Václava.
Školákům i jejich rodičům bych ráda popřála co nejhladší
začátek nového školního roku a všem ostatním dostatečnou
dávku nadhledu i dobré nálady bez ohledu na to, co přijde.
Pevné zdraví a veselou mysl
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Mobilní Rozhlas umožňuje snadné nahlašování závad ve městě

O

d léta přešlo město
Mníšek pod Brdy,
ve způsobu informování
svých obyvatel, na interaktivní
aplikaci Mobilní Rozhlas. Během
července a srpna jsme vám už poslali
z městského úřadu několik zpráv
s informacemi o kulturních akcích,
dopravních omezeních nebo výpadcích
energií.

Společně s moderním způsobem komunikace
jsme ale zavedli také Systém na hlášení podnětů od občanů. Pokud na území našeho města
narazíte na nepořádek, černou skládku, autovrak, rozbitou lavičku nebo třeba nesvítící lampu, stačí problém vyfotit a jednoduše nahlásit
přes aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme
Česko. My se postaráme o to, aby byla závada
co nejdříve vyřešena!

Černé skládky trápí i Mníšek

Díky aplikaci máte možnost nepořádek jednoduše nahlásit. Po lokalizaci bude váš pod-

urychlit řešení problému.

Záchrana životů a majetku

nět předán kompetentní osobě na městském
úřadu, která může problém začít řešit.

Zajímá nás péče o veřejný
prostor

Nebezpečný výmol na silnici, vyvrácená
dopravní značka, poškozené dětské hřiště
a projevy vandalismu. To vše jsou problémy,
na které můžete občas narazit také u nás.
S aplikací Zlepšeme Česko můžete vzniklé
situace jednoduše nahlásit a pomoci tak

Každý rok se v ČR
pohřešuje více než
6 000 lidí a ztratí se
desítky tisíc zvířat.
Aplikace Zlepšeme
Česko vám může pomoci při hledání blízké osoby, domácího
mazlíčka, ale také
v případě odcizení
nebo ztráty vašeho
majetku.
Nahlaste
událost do aplikace,
která aktivuje komunitu lidí v našem městě a okolí. Je připravena
na spolupráci s Policií ČR a záchrannými složkami.
Aplikaci Zlepšeme Česko se vyplatí mít vždy
při ruce. Každý den pomáhá řešit nepříjemné
situace, které mohou potkat každého z nás.
S aplikací můžete pomáhat svému okolí, ale
v případě nouze pomůže také ona vám.
Aplikace je zdarma ke stažení pro systémy Android a iOS.
kal

Děti bude z Madlenek od září vozit do školy autobus
Od září čekají obyvatele oblasti
Madlenek dvě dopravní změny.
Oba projekty vzešly z iniciativy
samotných občanů, kteří neváhali přijít za mníšeckou starostkou
a jejich představy byly vyřešeny
k oboustranné spokojenosti.
Prvním byl podnět od rodičů místních školáků,
aby sem pro ně ráno zajížděl příměstský autobus. Důvod byl ten, že Kytínská ulice je v ranních hodinách dost frekventovaná a při absenci chodníku pro děti i nebezpečná. Na základě
jednání s Policií ČR, ROPIDem a společností
Martin Uher sem bude pro 20 místních školáků
každé všední ráno zajíždět autobusová linka
č. 446.

V ulici Na Vyhlídce byla
vybudována nová nástupní zastávka.
Foto: autor článku

Dalším podnětem, který bude realizován
od září, je zjednosměrnění úzké ulice Na Madlenkách. K jejímu zjednosměrnění dojde
směrem ke Kytínské ulici, a to v úseku od křižovatky s ulicí Na Vyhlídce po křižovatku s ulicí
Kytínskou. V opačném směru dojde ke zjedno-

směrnění ulice Kytínské až po křižovatku s ulicí
Na Vyhlídce.
Oba projekty napomůžou bezpečnosti našich
dětí i plynulosti silničního provozu v této oblasti.
kal

Na Starém sídlišti vznikne 18 parkovacích stání a chodník ve Lhotecké
Koncem července byla zahájena
výstavba chodníku v ulici Lhotecká a parkování na Starém sídlišti.
Stavbu realizuje společnost
ZNAKON, a.s. a měla by být dokončena nejpozději do konce září.
Bude vybudováno 18 nových šikmých parkovacích stání a dojde k opravě celé skladby
vozovky v rozsahu těchto parkovacích míst.
Bude postaven nový chodník v ulici Lhotecká
včetně změny poloměru v křižovatce ulic Lhotecká a V Lipkách. Upravena bude také nástupní hrana autobusové zastávky. Parkovací stání
a chodník budou ze zámkové dlažby, vozovka

Stavební práce byly zahájeny koncem července.
Foto: autor článku

a její vyspravení vlivem osazení obrub pak
budou z asfaltového betonu. Snížení nášlapu
chodníku na 20 mm (v místě přechodu pro

chodce a ukončení chodníku) bude opatřeno
varovným pásem ze slepecké dlažby.
Po dobu trvání přechodné úpravy je dočasně
přemístěna autobusová zastávka v ul. Lhotecká směr Stříbrná Lhota „Mníšek p. Brdy, Sídliště“ o cca 85 metrů po směru jízdy.
Jako každá stavba, tak i tato s sebou bohužel
nese i dočasné zhoršení prostředí v jejím okolí
po dobu výstavby. Město spolu s dodavatelem
stavebních prací se vynasnaží, aby stavba postupovala v souladu se všemi předpisy a práce
byly provedeny v co nejkratším možném termínu.
Eva Mesteková
Odbor správy majetku a investic (OSMI)
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Zastupitelé schválili memoranda
o spolupráci na přípravě bioplynové stanice

K

větnové i červnové
zastupitelstvo (27.5. a 29.6.
2020) se konaly v době,
kdy ještě platila povinnost nošení
roušek v uzavřených prostorech.
Zastupitelé i přítomní hosté proto
museli mít po celou dobu jednání
ochranu dýchacích cest a bylo
zajištěno dostatečné množství
dezinfekce. Po skončení jednání
byl celý prostor velké sálu Pavilonu
ošetřen ozónovým generátorem.

Květnové zastupitelstvo
Úvodem starostka oznámila špatnou zprávu
z Ministerstva pro místní rozvoj, podle které
vyřadila hodnotící komise projekt regenerace brownfieldu na Oboře v Mníšku pod Brdy
v předběžném hodnocení brownfieldů z dotačního titulu „Regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití“. Vyřazen byl z toho
důvodu, že se jedná o dva objekty, z nichž jeden není v tak špatném technickém stavu, aby
byl považován za brownfield. Proto byl z programu jednání zastupitelstva stažen materiál s
návrhem na podání žádosti o dotaci.
Poté starostka Magdalena Davis odpovídala
na dotazy z publika. Občanka upozornila
na přetrvávají problém přemnožených divokých prasat, která se toulají po Starém sídlišti
a převrací kontejnery, kde hledají potravu. Starostka odpověděla, že setkání obcí s mysliveckými sdruženími regionu, původně plánované
na jaro, padlo kvůli koronavirové krizi, ale situace se bude v součinnosti s nimi řešit.
Jeden ze zastupitelů upozornil na neutěšený
stav Prostředního rybníku, na což starostka
odpověděla, že situace okolo rybníku je známá
již od roku 2004, kdy rybáři oficiálně upozornili
vedení města na havarijní stav hráze. K opravám však nedošlo. V současné době se tomu

věnuje místostarostka Dana Dalešická, máme
zadanou studii na rekonstrukci Prostředního
a Zadního rybníku a doufáme, že peníze na rekonstrukci seženeme z dotací.
Dalším bodem byla prezentace výsledků
Doplnění sanačního průzkumu, vyhodnocení rizik a návrh konceptu sanace - Mníšek
pod Brdy – Halda, které se zúčastnili zástupci
společnosti CZ BIJO a.s., která ho prováděla.
Starostka považuje za velký úspěch, že díky
provedenému doprůzkumu se podařilo dostat
zátěž do té nejvyšší kategorie A3, jako jsou
např. ostravské laguny. Ještě totiž není uzavřený evropský rozpočet, nevíme, jak budou rozdělené peníze na ekologické zátěže, ale udělali
jsme důležitý krok a budeme připraveni na to,
abychom mohli o dotaci požádat.

Červnové zastupitelstvo
V rámci veřejné schůze tlumočila jedna ze
zastupitelek žádost mníšeckých podnikatelů
a živnostníků, aby byly na webových stránkách města zveřejňovány všechny zakázky
vypisované městem, i ty do 100 tisíc Kč, protože mají pocit, že na ně nedosáhnou. Starostka
odpověděla, že ve spolupráci s vedoucí Odboru správy majetku a investic (OSM) už se připravuje na webu prostředí, kde bude seznam
námi vypisovaných zakázek, kam se mohou
řemeslníci přihlašovat.

Obyvatelka Rymaně upozornila
na stav zdejšího rybníčku, který
je smrdutou bažinou. Představuje
si, že v rybníčku by měly být lekníny, žáby, měly by tam lítat vážky, plavat kačeny, ale to, co tam
je, je něco hrozného. Starostka
odpověděla, že problémem jsou
staré odpadní jímky, případně
domácí čističky. Řešení se hledá,
bylo by jím postupné připojení
všech domů na kanalizace, která
by musela být vybudována nově,
protože současná kapacitně nedostačuje.
Dále
zastupitelé
projednali
a jednohlasně schválili účetní
závěrku města Mníšek pod Brdy
za rok 2019.
Zastupitelstvo dále schválilo znění a uzavření
Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Novostavba zařízení na využití biologicky rozložitelného odpadu“
mezi Svazkem obcí Dobříšska a Novoknínska,
Svazkem obcí Mníšeckého regionu, Svazkem
obcí – Region Dolní Berounka a společností
EBW Solutions s.r.o.
Dalším bodem bylo schválení znění a uzavření druhého Memoranda o spolupráci mezi
městem Mníšek pod Brdy a společností
EBW Solutions s.r.o., jehož cílem je podpora cirkulární ekonomiky v regionu a zlepšení
služeb pro obyvatele města Mníšek pod Brdy.
EBW Solutions s.r.o. se zabývá rozvojem bioplynu a biomethanu a je ochotna pro město
zpracovat návrh na komunální bioplynovou
stanici, která by zpracovávala biologicky rozložitelný komunální odpad v rámci regionu.
Poté červnového zastupitelstvo odsouhlasilo prodloužení členství Ing. Hany Kotoučové,
Ph.D. ve správní radě společnosti Magdaléna
o.p.s. na další tři roky. Následně bylo přijato
usnesení o tom, že nadále má jmenovat členy
správní i dozorčí rady společnosti Magdalena o.p.s. pouze Rada města Mníšek pod Brdy
(není nutný souhlas zastupitelstva).
Libor Kálmán

Pozvánka na

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

středa 30. září 2020, od 18 hodin
ve velkém sálu Pavilonu
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Mariánský sloup stojí i díky Mníšeckým
V sobotu 15.8. došlo k mimořádné
události, o kterou usilovalo
během posledního století několik
generací. Po dlouhých 102 letech
se na Staroměstské náměstí vrátila
kopie sousoší s Neposkvrněnou
Pannou Marií známého jako
Mariánský sloup.
Replika monumentu pochází z dílny akademického sochaře a restaurátora Petra Váni,
který na ní se svými kolegy pracoval 23 let, a to
i navzdory dlouhodobě zamítavým postojům
pražských zastupitelů. Ti na začátku roku 2020
své dřívější zamítavé stanovisko revokovali
a rozhodli, že ho přijmou jako dar od „Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze“, která jeho znovupostavení iniciovala.
Sochař už loni převezl lodí ze Staré Boleslavi
přes Mělník do Prahy přes dvě stě částí pískovcového sloupu a u Karlova mostu dodělával
poslední úpravy. Instalovat na Staroměstském
náměstí ho začal letos v červnu. Slavnostní požehnání sloupu proběhlo 15. 8. z rukou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky,
kterému předcházela mše v nedalekém chrámu Panny Marie před Týnem.
A nás, obyvatele Mníšku pod Brdy, může těšit
dvojnásob, že se tak stalo i přičiněním našeho města. Jeden ze základních kamenů totiž
zakoupilo město Mníšek pod Brdy jako jedno

Tunový kámen do základů přenáší jeřáb.
Foto Martin Frouz

Mníšecký“ kámen tvoří základy Mariánského sloupu.
Foto: Martin Frouz

ze 16 měst z celé České republiky. Stalo se tak
rozhodnutím rady města v roce 2012, která
na zakoupení jednoho základního kamene
schválila dar ve výši 28 000 Kč. Částka byla použita na pořízení kamenu, který byl vylomen
v pískovcovém lomu v Božanově u Broumova.
Poté ho kameníci (zdarma) otesali do tvaru
kvádru o rozměrech 60 x 60 x 105 cm a váze
1 tuny a opatřili ho nápisem MNÍŠEK POD
BRDY.
"Je to první barokní socha v Čechách, od které se
vyvíjelo celé české sochařské baroko. Její autor,
Jan Jiří Bendl, tím srovnal krok s tehdejším světovým uměleckým děním, když dokázal převést
technologii mramorového sochařství na český
pískovec. Z něj pak začali tvořit velcí sochaři jako
F. M. Brokof nebo Matyáš Braun," zhodnotil kulturní význam sloupu sochař Váňa.
Základní kámen s označením našeho města
byste ale hledali marně, neboť je skryt ve spá-

ře. Autoři ho však vytesali, spolu s ostatními
jmény a názvy dárců, do pamětní desky, kterou můžete vidět za balustrádou (zábradlím)
ve směru od Železné ulice.

Mariánský sloup (barokní sousoší z dílny Jana Jiřího
Bendla) byl vztyčen v roce 1650 jako poděkování
Panně Marii za záchranu Prahy před drancujícími
Švédy v roce 1648. Dne 3. 11. 1918 ho strhl rozvášněný dav, neboť ho mylně považoval, ve všeobecné
euforii po rozpadu Rakouska-Uherska, za symbol
habsburské nadvlády a náboženského útlaku. Jeho
pozůstatky byly umístěny do lapidária.
Pořízení kopie vyšlo, díky četným darům a nezištné práci kameníků, na 2 miliony. Znalci ji ocenili
na 58 milionů Kč.
Libor Kálmán

Služba „Hodinový ajťák“
si získává důvěru seniorů
Na konci března letošního roku spustila mníšecká radnice
nový projekt pod názvem Hodinový ajťák. Přes počáteční
komplikace, které provázely vládou vyhlášený nouzový
stav a s ním spojené omezení volného pohybu osob,
začíná tuto službu využívat stále více zájemců.
Koordinuje ji sociální pracovník mníšeckého městského úřadu Lukáš
Říha, který je prostředníkem a garantem serióznosti jak pro seniory,
tak pro studenty zajišťujícími tuto službu dříve narozeným občanům.
„Po pomalém rozjezdu, který způsobil nouzový stav, už lidé pomalu
nahlašují své problémy s počítači, tablety i tiskárnami a žádají nás o pomoc. Od začátku letních prázdnin jsme našeho ajťáka vyslali už k sedmi
seniorům,“ hodnotí Lukáš Říha zvyšující se zájem o službu dotovanou
radnicí.
Vedení města se rozhodlo podpořit tuto činnost ve svém rozpočtu na
rok 2020. Student obdrží za hodinu své práce odměnu v hodnotě 200
Kč, z níž 150 Kč uhradí město a 50 Kč zaplatí senior. „Tento systém není
naším výmyslem. Navrhl jsem převzít způsob úhrady práce, jak již funguje v tomto programu v jiných regionech. Senior hradí jen menší část
nákladů a zároveň tím potvrzuje, že v tomto rozsahu byla práce skutečně vykonána,“ vysvětluje místostarosta Radko Sáblík a zároveň ředitel
Smíchovské střední průmyslové školy, jejíž studenti službu poskytují.

HODINOVÝ AJŤÁK služba pro dříve narozené

úterý 8. září 2020 od 16:30 do 17:30
před prodejnou Albert na náměstí F. X. Svobody

Starostka Mgr. Magdaléna Davis, PhD. zve občany na
pravidelná setkání, která se konají každé druhé úterý v měsíci.
Další setkání v roce 2020 se uskuteční v termínech:
13. října, 10. listopadu a 8. prosince
Můžete sem přijít s vašimi dotazy, stížnostmi
i připomínkami.

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

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

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU V MNÍŠKU POD BRDY
K ORGANIZACI A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2020

DATUM KONÁNÍ VOLEB
Pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky, konaných ve dnech
2. a 3. října 2020, v případě druhého kola (Senát) ve dnech 9. a 10. října 2020, jsou stanoveny
v Mníšku pod Brdy tyto volební okrsky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.
Dne 2. října (v případě 2. kola i 9. října) 2020 (oba pátky) se bude hlasovat od 14:00 do 22:00 a dne 3. října
(v případě 2. kola i 10. října) 2020 (obě soboty) se bude hlasovat od 8:00 do 14:00.

Volební okrsek č.1

Volební okrsek č. 2

Volební okrsek č. 4

Volební místnost:

Volební místnost:

Volební místnost:

Dobříšská č.p. 56, Mníšek pod Brdy

Komenského č.p. 420, Mníšek pod Brdy

Rymaně č. p. 291, Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy
Čisovická – č. p. 20, 21, 33, 105, 106, 107, 108,
109, 110,111, 112, 113, 114, 131, 132, 140, 152,
153, 184, 199, 204, 220, 228, 232, 1152
Dobříšská
Hájová
Káji Maříka
Komenského – č. p 97, 100, 101, 102, 103, 104,
156, 182, 480
Kytínská
Lážovská
Malé náměstí
Na Madlenkách
Na Šibenci
Na Vrškách
Na Vyhlídce
Nádražní – č. p. 72, 73, 74, 88, 382, 487
Náměstí F. X. Svobody
Nová
Pražská
Skalecká – č. p 124
Terezie Wagnerové
Tovární
U Lesíka
Vejhrádek
Za Rybníky
Za Sokolovnou
a dále č. ev., 119, 181,356

Mníšek pod Brdy
Jana Šťastného
Ke Škole
Komenského – č. p 272, 337, 357, 387,420, 427,
433,471, 833, 851, 881, 913, 426, 1533,1587
Nádražní – č. p 603, 604, 613, 614, 615, 616,
617, 618, 1086
Rymáňská
Švermova
V Edenu

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Další informace k voličským průkazům
Vám poskytne

Městský úřad Mníšek pod Brdy
– odbor vnitřních věcí
Bc. Klára Šochová / tel.: 318 541 939
e-mail: klara.sochova@mnisek.cz
nebo také na www.mnisek.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Volební okrsek č. 3
Volební místnost:

DOMOV PRO SENIORY

Skalecké náměstí č. p. 500, Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy
5. května
9. května
K Remízku
K Rybníčku
Lhotecká
Micíkova
Na Kvíkalce
Na Oboře
Pod Lesem
Pod Skalkou
Pod sv. Terezií
Prostřední
Rudé armády
Řevnická
Skalecká (mimo č. p. 124)
Skalecké náměstí
Sluneční
Sv. Barbory
V Jalovčinách
V Lipkách
Ve Štítku
V Zahrádkách
Zahradní

PENZION U KOŽÍŠKŮ
Mníšek pod Brdy
Čisovická – č. p120, 213, 240, 246, 281, 283,
284, 285, 301, 318, 362, 363, 372, 401, 409,
410,1022, č.ev. 306
Hladový vrch
Jarní
Kamenné
K Luckému mlýnu
K Třešňovce
Letní
Lucký mlýn
Luční
Polní
Průmyslová
Rymaně
Severní
U Červeného Kříže
U Nádraží
U Kolejí
U Lesa
U Lípy
Včelník
Za Lesem
Zimní
a dále č. p. 1112, 226, č. ev. 202, 414

Volební okrsek č.5
Volební místnost:

HASIČSKÁ ZBROJNICE

č.p. 1167, Stříbrná Lhota, Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy - Stříbrná Lhota

O případných nově vzniklých ulicích
a jejich zařazení do volebních okrsků
naleznete více informací na webových
stránkách www.mnisek.cz.

ŠKOLY

V mraveništi by to neprošlo
Mgr. Michale Pažoutová
ředitelka
ZŠ Komenského 420

Vážení mníšečtí občané,
nechci se v tomto článku vracet
do loňského školního roku, protože o úspěšném zvládnutí distanční
výuky našimi učiteli, žáky, ale
i velké pomoci rodičů jsem psala
a všem již děkovala.
Abychom kromě koronaviru zvládli i další negativa, která nás potkávají, musíme fungovat
jako prosociální společnost na všech úrovních
jako komunita s podobnými ideály. Poslední
dobou mě situace politická, ekonomická i kulturní nutí stále více se zamýšlet nad souvislostmi, nad vazbami mezi příčinami a důsledky.

A sbírám informace a podněty, které by mi
pomohly lépe pochopit procesy probíhající
ve společnosti.
Takové lze někdy nalézt i v literatuře, a proto
Vám doporučuji k přečtení knihu Bernarda
Werbera Mravenci. Opravdu je o mravencích,
ale není to přírodopisná kniha nebo literatura faktu. Já sama bych ji nazvala sci-fi drama
s mravenci v hlavní roli, kteří tvoří uzavřené
společnosti jednotlivých druhů a mravenišť.
Autor vytvořil strhující román z prostředí mravenců. Kniha Vás naprosto vtáhne do děje,
protože při čtení zjistíte, kolik společných prvků mají komunity lidské a mravenčí, kolik věcí
nás s mravenci spojuje, v čem všem bychom se
od mravenců mohli učit…
Učme se budovat společné mraveniště s takovou kázní, pokorou a cílevědomostí jako
mravenci z knihy. Umět podřídit jako oni své
osobní zájmy a ambice a respektovat kromě
zákonů této země i sociální a hierarchické vazby nastavené společností, stejně jako etické
a mravní normy.

Škola nezahálí ani o prázdninách
aneb „prázdninové aktivity ZŠ“
Děti se seznámily se
životem dravců.
Foto: autorka

Začátkem prázdnin, tak jako každý
rok, uspořádala ZŠ Komenského
420 v termínu od 29. 6. do 10. 7.
prázdninovou aktivitu pro přihlášené děti z celého prvního stupně.
Přihlášené děti z prvních až pátých tříd naší ZŠ
se v tomto období proměnily v „mladé badatele“. Zkoumaly rostliny a přírodu na přírodovědných vycházkách do místních lesů, luk a na
Skalku. Pátraly v historii na mníšeckém zámku,
kde se také výtvarně vyřádily. Dozvěděly se
mnoho o životě koní a okusily kouzlo jízdy na
nich. Absolvovaly výlet do ZOO koutku v Malé

Kam směřuji? Nedávno mi jedna kolegyně
líčila svůj zážitek z jedné mníšecké prodejny.
Viděla tři mladé lidi, jak odcizili nějaké potraviny, které pronášeli pod bundami z prodejny
ven. Kolegyně na to upozornila prodavačku
i pokladní, obě jen pokrčily rameny s tím, že
je zbytečné to hlásit, že s tím policie stejně nic
neudělá, když nejsou plnoletí.
Já nehodlám vynášet jakékoli soudy nad kýmkoli, a myslím si, že toto skutečně není pouze
věcí policie. Takový čin neměl provinilcům
projít bez povšimnutí. Trocha ostudy by nezaškodila, už jen proto, aby se neutvrzovali
v tom, že je to vlastně normální. A nečinnost
okolí je v tom jen utvrdila. Divíme se narůstající kriminalitě a agresivitě, ale začíná to někde
tady. Zamysleme se prosím nad tím a společně
se braňme, ve vlastním zájmu i zájmu našich
potomků.
V mraveništi z románu by to tedy mravenci jen
tak neprošlo.
Celý text je zveřejněn na www.zpravyzmnisku.cz

Povedlo se získat finance
na vybavení odborných
učeben
Již v roce 2016 jsme zahájili
práce na žádosti o dotaci na vybavení učeben Pavilonu ZŠ. Tehdy
byly do Pavilonu ještě plánovány
učebny 2. stupně a odborné učebny. V tomto období nám dotace
udělena nebyla.

Chuchli, kde se dozvěděly mnoho zajímavých
informací o místní flóře a fauně. Na našem
školním hřišti se blíže seznámily se životem
dravců formou enviromentální přednášky. Sledovaly let a krmení dravců i krmení jejich čerstvě narozených mláďat. Součástí aktivit bylo
také oživení znalostí ve formě kolektivní hry
„Pátrej, objevuj a plň“, výtvarné tvoření, spousta sportovních a kolektivních her.
V závěru na děti čekalo malování na obličej,
medaile, diplom a pěkné ceny za účast na
našich aktivitách. Pevně věříme, že se dětem
líbilo, a že nám zůstanou věrné i v dalších letech.
Mgr. Jitka Vočková, ZŠ Mníšek pod Brdy

My jsme se však rozhodli celou dotaci přepracovat. Vzhledem k umístění tříd prvního stupně do Pavilonu (přesunem vybavených tříd
z UVRU a dovybavením prvních tříd) jsme nyní
směřovali naši žádost o dotaci na vybavení
učeben ve staré budově.
A tentokrát jsme již se žádostí o dotaci uspěli.
Celková výše vynaložených prostředků činí cca
3 200 000 Kč (konkrétně 3 231 744 Kč) a škola
získá dotaci v celkové výši cca 2 900 000 Kč.
Realizace bude probíhat postupně v etapách
až do 31. 8. 2022. Škola tak získá z Integrovaného regionálního operačního programu ISKP
14 + od poskytovatele Ministerstva pro místní
rozvoj vybavení čtyř odborných učeben. Během letošních prázdnin jsme již zrealizovali vybavení první IT učebny, protože díky distanční
výuce v loňském školním roce se ukázalo, že
jsme se vydali správným směrem, a že učebna
je pro školu prioritní. PC zařízení bohužel velmi
rychle zastarávají a stávající učebna již nestačila našim potřebám. V další fázi budeme pokračovat vybavením nové učebny fyziky, chemie
a v poslední řadě i jedné jazykové učebny.
Jsme rádi, že se nám podařilo získat tuto dotaci a těšíme se na nové, moderní učebny.
Mgr. Michaela Pažoutová, ředitelka školy
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Od září otevírá nová MŠ Chaloupka
Už v září tohoto roku budou moci
rodiče z Mníšku pod Brdy a okolí využít možnost umístit své děti
ve věku od 1 do 5 let do nově otevřené školky. Ta sídlí v areálu UVR
a jmenuje se Jesle a školka Chaloupka.
Mateřská školka nabízí prvky a hry typu
Montessori, vyrobené z přírodních materiálů
a podporující smyslový i emoční rozvoj, které
dají dětem prostor hledat, pozitivně se učit
ze svých chyb a tvořivě se rozvíjet. Tyto hry
podporují zejména správný psychomotorický
vývoj, jemnou a hrubou motoriku či logické
myšlení. Dětem je ovšem také poskytován dostatečný prostor pro vlastní volnou hru, která
je velmi důležitá pro rozvoj správných sociálních návyků a vytváření citových vazeb. Mateřinka je také zaměřena na ochranu přírody,
a proto většina didaktických pomůcek pochází z recyklovaných a obnovitelných materiálů.
Děti tak názorně vidí, jak je možné jednu věc
použít několikrát a šetřit tak životní prostředí.
Svačiny do školky jsou připravovány v BIO
kvalitě a ze surovin pocházejících od místních
farmářů, např. z Farmy Klínec. Je dbáno na vyváženou a bohatou stravu. Pitný režim tvoří
převážně čistá voda ochucená ovocem a bylinkami, neslazený ovocný čaj a občas mošt ředěný vodou. Dodržování pitného režimu je dětem hlídáno, vše mají k dispozici po celý den.
Chaloupka je mateřinka respektující metodické vzdělávací plány MŠMT, které ovšem
přizpůsobuje individuálním potřebám dětí.

Chaloupka je určena
dětem od 1 do 5 let.
Foto: autorka

Její bezesporu velkou výhodou pro rodiče
je také to, že může poskytnout potvrzení
pro slevu na dani, která bude pro příští rok
15 400 Kč, což u neregistrovaných skupin
nebo individuálního hlídání nelze.
Zápis do Chaloupky probíhá po celý rok a děti
je možné přihlásit kdykoliv. Kapacita je ovšem
pouze 18 dětí a rychle se plní. Školka nabízí
několik typů docházky. Celodenní i polodenní,
kdy mají rodiče možnost vybrat si dny v týdnu.
Dále je zde možnost zakoupení permanentky
na jednorázové nepravidelné hlídání, kterou
je možné využít kdykoli během školního roku.
Pro rodiče sourozenců poskytujeme 10% slevu na školné, stejně tak jako rodičům, kteří
uhradí školné na celé pololetí. Jeden měsíc
tak mají zdarma. Bližší informace naleznete
na webových stránkách www.skolkachaloupka.cz nebo Vám je rádi zodpovíme na tel.:
723 442 286.
Přeji Vám, všem rodičům a především dětem,
klidný konec prázdnin a vstup do nového školního roku bez stresu.
Lucie Šarmanová, ředitelka

Hračičkové se od září stěhují do
nových prostor v Mníšku
Potřebujete pohlídat předškolní
dítě? Nechcete kvůli tomu jezdit
mimo Mníšek?
Řešením pro vás jsou HRAČIČKOVÉ.

Do programu jsme zařadili
i aktivity na dětském hřišti.
Foto: autorky

Dětská skupinka HRAČIČKOVÉ vznikla rozdělením původní skupiny Koumáci, která donedávna fungovala v areálu ÚVRu. Kvalifikované
tety (lektorky) u nás po rozdělení zůstaly, ale
stěhujeme se do nových prostor v Mníšku. Od
pondělí 1. září 2020 nás najdete v nově zrekonstruovaných prostorách u Skaleckého ná-

8

městí, vedle krásného dětského hřiště.
Nabízíme individuální péči o předškolní děti
od 1 roku do 5 let. Maximální kapacita je pouze
12 dětí, ale díky tomuto nízkému počtu máme
prostor i čas věnovat se každému mrňouskovi
tak, jak potřebuje, a tím můžeme správně rozvíjet jeho osobnost.
Jak už název naší skupiny napovídá, důraz
klademe především na hru, která je dětskou
přirozeností. Každý den pro ně připravujeme
program, který se skládá z pohybových her,
výtvarné činnosti, zpěvu a volné hry na dětském hřišti nebo v herničce.
Od září budou naše lektorky spolupracovat
na adaptačním programu pro děti od 2,5 roku
v Mateřském centru Oáza.
Zapsat se můžete kdykoliv během celého
roku. Nabízíme několik možností docházky, ze
kterých si určitě vyberete.
Pro více informaci, nebo v případě jakýchkoli
doplňujících dotazů, nás neváhejte kontaktovat na tel.: 775 642 406 nebo e-mailu: info@
hlidanideti-hracickove.cz. K dispozici jsou
také webové stránky www.hlidanideti-hracickove.cz.
Budeme se moc těšit na společné setkání.
Jolana Maříková, Zuzana Černá
a Romana Němečková

MC Oáza hledá posily
na hlídání herny
a lektorování
Začíná nám nový školní rok a my
hledáme nové tváře/posily (dobrovolníky) na HLÍDÁNÍ HERNY, která funguje v krásných prostorech
Pavilonu. Vaším úkolem bude otevření a zamknutí herny, vybírání
vstupného, vysvětlení jejího provozu návštěvníkům i kontrola herny.
Ideální činnost pro rodiče na rodičovské dovolené.
Dále hledáme nové posily na LEKTOROVÁNÍ
MINIŠKOLIČEK (1x za 1 až 2 měsíce). Jedná se
hlavně o tvorbu cca 45 minutového programu
pro rodiče s dětmi ve věku do 5 let. Ideální je
to pro rodiče na rodičovské dovolené nebo
aktivní seniory.
Práce sice není finančně ohodnocena, ale plyne z ní mnoho benefitů, více informací získáte
na e-mailu: mcoaza.mnisek@seznam.cz.
Více informacích o kroužcích a dalších aktivitách Mateřského centra Oáza najdete
na webových stránkách www.oaza.mnisek.cz/
mc/prehled-aktivit-mc-oaza/.
Tereza Kovandová – koordinátorka MC Oáza

Zahajujeme program
Hračičkové
Od pondělí 14. 9. zahajujeme nový adaptační
program „Hračičkové“ pro děti od 2,5 do 5 let
(vhodná příprava na MŠ). O děti bude pečovat kvalifikovaná lektorka, která bude pro děti
připravovat zábavný program, skládající se
z pohybových her, hudební a výtvarné činnosti. I volná hra je velice důležitá, a proto bude
dávat dětem dostatek prostoru na seberealizaci a rozvoj fantazie. Nedílnou součástí dne
je i pobyt venku na dětském hřišti a v přírodě,
kde je prostor pro spoustu her, soutěží a učení
se lásce k přírodě i zvířátkům.

Co můžete od programu očekávat?

Malý kolektiv (maximálně 10 dětí), všestranný
rozvoj dětí a individuální přístup respektující
jejich potřeby, přátelskou atmosféru.
Pokud byste měli o adaptační program zájem,
tak nám napište na e-mail: mcoaza.mnisek@
seznam.cz a my Vám zašleme potřebné informace a dokumenty k přihlášení.
Tereza Kovandová, koordinátorka MC Oáza

MC Oáza od loňska funguje v nové budově Pavilonu.
Foto: autorka
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MŠ Nová trávila prázdniny na Parníku

L

Výsledkem je krásná „nová“ kuchyně prozářená barvami vody a slunce, které Parníku sluší.
I ostatní jmenované prostory získaly k bezvadnému technickému stavu také moderní a svěží
vzhled.

éto v naší škole bylo
tentokrát opravdu horké
a dobrodružné.
Díky skvělému tipu se naše
škola stala úspěšným držitelem
finančního daru od firmy ČEPS
ve výši 170 000 Kč.

Touto částkou byl odstartován projekt rekonstrukce školní kuchyně, skladu potravin
a přilehlé chodby v centrální budově školy –
Parníku. Na financování se dále podílelo město
Mníšek pod Brdy a MŠ Nová, celková částka
činí cca 320 000 Kč.
Po dlouhých administrativních přípravách
proběhla na konci června náročná demontáž
a vystěhování zařízení kuchyně a ostatních
prostor, které nám zajistili, včetně následného
nastěhování, dobrovolní hasiči z Mníšku a Stříbrné Lhoty. V průběhu července byly instalovány nové rozvody elektřiny a vody, osvětlení,
obklady, dlažby a konečně výmalba prostor.

Přestože o dovolené nemůže být z mé strany
toto léto řeč, mám ohromnou radost z toho, že
jsem mohla být součástí práce, která je (oproti
nekonečné kancelářské administrativě) skutečně vidět.

Nový školní rok začneme i s rekonstruovanou kuchyní.
Foto: autorka

V prvním srpnovém týdnu jsem na palubě
přivítala (snad odpočatý) kompletní tým školy a konečně jsme se mohli pustit do finálního úklidu a příprav na letní srpnový provoz
s dětmi.

V zářijovém vydání Zpravodaje najdete
opět Anketu zastupitelů, kterým redakce
položila otázku:

Společně pro Mníšek

Letošní Skalecká pouť byla, dle mého názoru
i dle názoru týmu organizátorů podílejících se
na organizaci pouti, klidnější než předchozí
roky. Bylo to především díky nutnosti rozdělit
větší akci na sektory. V Mníšku se to povedlo
na výbornou.
Vůbec nebylo jednoduché vyhovět požadavkům obyvatel tak, aby byly zachovány všechny
tradice, na které jsou lidé zvyklí a zároveň dodržet veškerá hygienická opatření dle nařízení
vlády.
Stále jsme museli sledovat měnící se podmínky pro organizování hromadných akcí, takže
uskutečnění celé pouti bylo stále nejisté. V pátek, den před poutí, byl zrušen z hodiny na hodinu festival Colours of Ostrava. Toto mohlo
nastat i v Mníšku v případě výskytu covidu.
První případ se naštěstí objevil až (už) týden
po konání pouti.

Magdaléna Davis



Společně pro Mníšek

Vzhledem k tomu, že jsme ve vedení města
do poslední chvíle nevěděli, jestli pouť vůbec

Přeji všem jmenovaným i čtenářům Zpravodaje pěkný zbytek léta.
Mgr. Petra Černá, ředitelka školy

ciální rizika a předejít řadě problémů. Ačkoli
je tedy komunikačně a organizačně i nadále
co vylepšovat, myslím, že jsme se v organizaci poutě opět kvalitativně posunuli o kus dál,
za což patří největší poděkování zejména její
hlavní organizátorce, kulturní referentce Janě
Duškové. Co se týče osobního zážitku, musím
říct, že obzvlášť silně na mě letos zapůsobila
mše svatá na Skalce, kde se sešlo nebývale
hodně lidí a atmosféra byla opravdu krásná.
Za to zase patří poděkování zejména našemu
panu faráři Dlouhému.

JAK BYSTE ZHODNOTIL/ZHODNOTILA
LETOŠNÍ SKALECKOU POUŤ?

Dana Dalešická


Velmi děkuji všem, kteří se na projektu podíleli
– paní učitelce Marhoulové za tip na možnost
získání finančního daru, dobrovolným hasičům – pánům Rouskovi, Lívovi, Dvořákovým
st. a ml., sourozencům Hájkovým, dále panu
Duchoňovi a spol., panu Majerovi a spol., dále
odboru OSMI, zejména pánům Vyskočilovi,
Kotalovi a Petrákovi, panu Strnadovi a spol..,
městu Mníšek pod Brdy za spolufinancování
a důvěru a celému provoznímu i pedagogickému týmu školy za perfektní úklid a spolupráci.

Radko Sáblík

Anketa zastupitelů
Ostatní zastupitelé svůj příspěvek neposlali.

budeme moct uskutečnit, byla jsem s jejím
průběhem spokojená. Pouťové atrakce byly
tentokrát jako samostatný sektor umístěny
za základní školou, aby město splnilo hygienická nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR,
výběr místa pak vzešel z požadavků samotných provozovatelů na co nejrovnější povrch,
protože v prostoru předzámčí se údajně každoročně potýkali se svažujícím se terénem.
Rozdělení do jednotlivých sektorů se za daných podmínek ukázalo jako funkční řešení
a velmi se osvědčil i bezpečnostní audit poutě,
díky kterému bylo možné identifikovat poten-

ODS
Jsem velmi rád, že se i v současných komplikovaných podmínkách pro pořádání akcí Skalecká pouť uskutečnila. Považuji ji za velmi
zdařilou a děkuji všem, kteří se na její realizaci
v jakékoli roli podíleli. Já sám jsem si ji tolik
neužil, neboť jsem pobíhal se zpravodajským
týmem Mediálního domu Preslova, což je studentský mediální dům Smíchovské střední
průmyslové školy, kde jsem ředitelem. Natáčeli jsme reportáž o Křížové cestě, o skvělém
úspěchu, kdy se stala Památkou roku 2019
v ČR, pořizovali ilustrační záběry ze Skalecké
pouti a pak také natočili rozhovor s paní starostkou.
I přes své zaneprázdnění jsem si ale stačil všimnout hojné účasti občanů na akcích spojených
se Skaleckou poutí, což je jistě potěšitelné. Je
dobře, že se i za současné doby lidé nenechají zcela vykolejit a snaží se žít „normálně“, byť
pochopitelně s jistými omezeními, které nám
nadiktují epidemiologičtí odborníci.
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Vladimír VĚTROVSKÝ: Skalecká výstava je 

A

ž do neděle 27. září 2020 můžete ve skaleckém kostelíku
sv. Maří Magdaleny navštívit výstavu, kterou vytvořil
původem mníšecký výtvarník Vladimír Větrovský a nazval
ji „Na hromadě suti“. U řady diváků vyvolala rozpaky, ale většině
návštěvníků se líbí. Netradiční expozice vyvolává otázky, o což šlo
jejímu autorovi především.

Proč jste ji nazval „Na hromadě suti“?
Moje výstava odkazuje na dobu mého dětství
v 80. letech, kdy na Skalce stály jen ruiny. Já jsem
v Mníšku vyrostl a ten areál velmi dobře znám.
Všichni starousedlíci si pamatujeme, jak Skalka
vypadala, jak byla zdevastovaná. Klášter byl jen
zdivo a propadlé sklepy. V kostelíku byla obrovská díra ve zdi a byl spoutaný železnou obručí,
aby nespadl, okolí bylo poddolované. Pamatuji si,
že jsme si tam chodil hrát s kamarády na vojáky.
Dalo se všude vlézt. Ty ruiny pro nás představovaly dobrodružství. To je moje vzpomínka z dětství
na ten areál a mě to tam vždy nějakým způsobem
přitahovalo. To místo je hodně silné. Už dlouho
jsem uvažoval o tom, že bych zde udělal výstavu
nebo nějakou výtvarnou intervenci.
Název výstavy nezní ale příliš malebně.
Odrazila se v tom i nějaké Vaše osobní
zkušenost?
Určitě. Sám se teď nacházím v zásadním životním
období, kdy rekonstruuji dům v Litni a stavím si
tam ateliér z bývalé stodoly. Hodně to pro mě
znamená. Celý život jsem tvořil v pronajatých industriálních a provizorních prostorech a teď mám
možnost vybudovat něco svého, podle vlastních
představ. Je tam hromada bourání a spousta materiálu, který musím odvozit. Dá se říct, že i já teď
žiji na takové hromadě suti.
Řada návštěvníků kritizuje, že součástí Vaší
instalace je ležící socha. Jak jste na to přišel?
Termín výstavy na Skalce jsem měl s městským
úřadem domluvený už dlouho předem. Pak
do toho ale zasáhnul koronavirus a výstava se pořád odkládala na pozdější dobu. V červnu, když se
už začaly otevírat galerie a muzea, si mě z úřadu
pozvali do kostelíka, abych si prohlédl prostor. Až
tam jsem zjistil, že uprostřed kostelíka je na podlaze složená na paletě těžká socha sv. Jana Ne-

pomuckého. Byl jsem tedy postavený před hotovou věc. Měl jsem na výběr, buď výstavu udělám
v prostoru, tak jak je s položenou sochou, nebo
výstava nebude, protože s ní nikdo nedokáže pohnout. Na výstavu jsem tedy kývl a sochu zakomponoval do své instalace.
Jak jste se s touto skutečností umělecky
vyrovnal?
Dostal jsem od města prostor a bylo na mně,
abych z něj vytěžil maximum možného. Mě tahle zadání nevadí, protože já to beru jako výzvu.
Snažím se s věcmi pracovat, tak jak přicházejí a já
to tak přijal. Když dělám nějakou instalaci přímo
pro to dané místo, tak se snažím s prostorem vyjít, tak jak je. Tady už byla dispozice daná předem
i s ležící sochou uprostřed objektu. Pak máme ten
oválný prostor celého kostela, se kterým jsem
pak pracoval dál. Musel jsem to nějak celé vymyslet. Mě tyhle věci baví. Já bych tam tu sochu nikdy
asi takhle nedal, ale je tam jak tam je a já se s tím
musel nějak popasovat. Sám za sebe můžu říct,
že tu věc vnímám dost symbolicky. Myslím, že to,
co jsem tam postavil, do toho výstavního prostoru patří a naplňuje ho jiným duchovnem.
Proč by měli lidé na Vaši výstavu přijít? Na co
byste je chtěl pozvat?
Je takovým dialogem děl současnosti s barokní
architekturou. Teď už je Skalka zrekonstruovaná,
je to tam moc pěkné, chodí tam turisté, dělají se
tam poutě. Má instalace je o tom, že se na sebe nanášejí nějaké vrstvy za ta léta, kdy tam procházely
různé režimy, různé vlivy z okolí i ze společnosti.
Já do toho přináším věci, které se jakoby vracejí
do hloubky času i mé dřívější osobní práce. Vedu
tam takový dialog s Kryštofem Dientzenhoferem,
který kostel postavil a já teď dostal možnost vedle něj dát vlastní práci. Postavil jsem ji tak, aby se
ty věci navzájem respektovaly, aby jedna podpo-

S instalací na Skalce
pomohli kamarádi z Rorejsu.
Foto: archiv
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Během práce na
dřevěné soše Strážce.
Foto: archiv

řila druhou. Nechtěl jsem udělat jenom výstavu
ve smyslu pověsit obrazy a mít výstavku, ale chtěl
jsem vytvořit instalaci vyloženě pro ten konkrétní
prostor, která bude nějakým způsobem souviset
s tím místem. A to je právě odkaz na tu dobu, kdy
to bylo ještě v ruinách. Říká se tomu site specific
projekt.
Součástí výstavy jsou jenom dva, i když velmi
rozměrné obrazy. Co představují?
Pravda, obrazů jsem tam nedal moc, jeden z nich
symbolicky uzavírá vstup do prostoru. Ten obraz
jsem maloval ještě v Mníšku, když jsem měl ateliér v Kovohutích. Jsou tam prvky, které odkazují
ke spiritualitě, která se do tohoto prostoru hodí,
a zároveň jsou tam prvky jakési mé společenské
angažovanosti. Konkrétně jde o zachycení sakrálního prostoru, raně křesťanské svatyně vytesané ve skále, kterou jsem navštívil v Tunisku.
Tam jsem si ji nakreslil a podle skic jsem si udělal
kompozici. Do toho jsem zapojil motivy bomb.
Obraz vznikal v době, kdy začínala válka v Iráku a já měl potřebu vyjádřit se k těmto věcem.
Takhle já pracuju, je to koláž nějakých mnoha
vlivů, mnoha impulzů, které ke mně přicházejí a z nich pak skládám celek. Ten větší obraz je
moje diplomová práce na Akademii výtvarných
umění (dále jen AVU - pozn. redakce) a jmenuje
se Arcidílo smetiště.
Návštěvníky určitě zaujme také obrovská
rozevřená kniha uprostřed. Jak dlouho jste
na ní pracoval?
Je to kniha s velkým K, která do sakrálních prostor
patří. Už ve středověku přepisovali mniši v klášterech ručně knihy, takže jsem se mohl na chvíli
vrátit v čase. Strávil jsem na tom odhadem jeden
semestr během studií na Akademii. Psal jsem to
celé ručně a byla to pro mě svým způsobem meditace. I námět té knihy souvisí s církví, s minulostí se kterou se musíme všichni vyrovnat. Je to bá-

ROZHOVOR

dialogem děl současnosti s barokní architekturou

seň Jacquesa Préverta Berla v povětří a v českém
překladu vyšla ve sbírce Slova. V knize si mohou
návštěvníci zalistovat a pokud umí francouzsky,
tak i něco přeložit.
Zmínil jste se, že pocházíte z Mníšku. Jak na své
dětství vzpomínáte?
V té době, kterou pamatuji, vypadal Mníšek úplně
jinak. Hodně se za těch 30 let proměnil. Panovala
tu tehdy více venkovská atmosféra. Nebylo tolik
spojů do Prahy jako je dnes a „do města“ za nákupy se jezdilo do Dobříše a Příbrami.
Nejlepším místem pro naše klukovské hry byla
Pivovárka a jsem rád, že se z ní do dneška nic
nestalo a uchovala si svou poetiku. Je to úžasný
biotop, který je potřeba zachovat. Žily tam žáby,
my tam chodili do potoka chytat ryby. Byla tam
velká lopuchová džungle. Uprostřed toho stála
skrumáž stromů a kaštanů, na které jsme lezli. To
bylo naše království.
Dalším místem našich dětský her byla velká
skládka „V ďolíkách“ mezi dálnicí a Rymaní. Nad
ní byla skála, na kterou jsme jako kluci lezli. Ta
skládka už naštěstí neexistuje a místo je zalesněné. Pro mě ale byla nevěřitelně bohatým zdrojem
zajímavých věcí, kde jsem nacházel spoustu pokladů. Tahle moje „skládková“ minulost ve mně
dodneška zanechala tu schopnost, že dokážu
vyrobit cokoli ze všeho možného i nemožného.
Jak jste se dostal k malování a umělecké
tvorbě?
Určitě to nebylo o tom, že už tenkrát jsem se chtěl
stát malířem. Spíš mě to táhlo tam, kde bych mohl
dělat vlastní věci, které bych si předtím navrhnul.
Tenkrát asi zafungovaly geny po pradědečkovi,
který byl venkovskou kovářem a nastoupil jsem
do Turnova na výběrovou Střední uměleckoprůmyslovou školu, kde jsem si vybral obor umělecké kovářství. Byla to tenkrát jediná škola tohoto

typu v Československu, kam se dělaly talentovky
a brali každého desátého. Mě na ně dost intenzivně připravovala paní Vančatová, výborná malířka
z dobříšské Lidové školy umění. A tak já, místo
chození ven s klukama, jsem musel pořád dokola a dokola kreslit zátiší. Bylo to dost náročný, ale
vyplatilo se to a dostal jsem se tam.
V čem Vám turnovská škola pomohla
do dalšího života?
Výborně mě připravila na praktický život. Tam
jsem dostal základ k výtvarné práci a zároveň
se naučil řemeslo. Měli jsme tam hodně kreslení
a modelování a přednášky o dějinách umění a začalo mě to bavit. Nejvíc mě v té době bavil Egypt,
baroko a Rubens. Potom Dalí a surrealismus. Takže si pak člověk zkouší věci namalovat. Tam jsem
začal malovat, do té doby jsem všechno spíš jenom kreslil. Díky Turnovu jsem se vlastně dostal
k malířství. Na internátu jsem si na pokoji postavil
stojan, takže jsem terpentýnem zasmradil celou
budovu.
Na vojnu jsem se dostal jako řidič na Generální
štáb do Prahy. Vojnou jsem se doslova prokreslil,
když jsem za opušťáky maloval oficírům manželky a děti.
Máte před jménem nezvyklý titul MgA., kdy
jste ho získal?
V latině to znamená magister artis, tedy magistr
umění. Dříve se spíš ale používalo akademický
malíř. Má cesta na AVU trvala ale dlouho, dostal
jsem se tam až napočtvrté v roce 2002, protože
když nemáte intenzivní přípravu, tak na takovou
výběrovou školu nemáte šanci se dostat. Rok mě
připravoval malíř Antonín Střížek, který věděl, jak
to na té škole chodí, což byla pro mě obrovská
výhoda. Pomohl mi vybrat kresby, které jim mám
předložit. Na AVU jsem už šel jako docela vyzrálý
samouk. Byl jsem v malířském ateliéru Prof. Michaela Rittsteina, se kterým sdílím zálibu ve velkých gestech a divoké barevnosti. Pořádně naložit barvu na plátno a namalovat velký formát.
Absolvoval jsem v roce 2008 a mou diplomovou
práci můžete až do září vidět na Skalce.
Co jste ty čtyři roky dělal, něž Vás na AVU
přijali?
Nejdříve jsem pracoval v Družstvu kovářů a v příbramském grafickém studiu, pak v zámečnictví
na Řitce a nakonec jsem v Řevnicích nějaký čas
maloval air-brush na motorky. Potom mě přijali
na DAMU na obor divadelní scénografie a nastoupil jsem tam. Tenhle obor mě moc naučil a já
tam získal spoustu důležitých kontaktů. Díky nim
dodnes nárazově pracuji na filmových dekoracích. Do České republiky přijíždí točit filmy velké
zahraniční produkce, což je fajn pro lidi jako jsem
já, protože je to jedinečná možnost si slušně vydělat. Malují se pro ně výpravné dekorace, vyrábí
se rekvizity a uplatní spousta dalších výtvarných
prací. Dělal jsem na posledním Spidermanovi,
na Edith Piaf, Narnii nebo na seriálu Carnival Row.
V prosinci by měla přijít do kin pohádka „A Boy
Called Christmass“ kde jsem se podílel na malířské výzdobě dekorací a navrhoval hračky pro
dílny skřítků.
Býváte označován jako multimediální umělec.
V čem ta multimediálnost spočívá?
Já ji chápu jako mnoha způsoby tvořící člověk.
Dokázat se vyjádřit malbou, sochou, dneska i videem nebo konceptuální performancí. Měl jsem
vždy problém se zařazením do nějaké škatulky. Je
to také tím, že jsem prošel od kovářství, přes scénografii a malbu. Teď tvořím se dřevem. Pořád to
kombinuju, využívám interdisciplinární způsob
práce. Nejsem čistě malíř, sochař ani grafik.

MgA. Vladimír Větrovský
(* 1977 v Příbrami)
Je malíř, sochař a multimediální umělec.
Dětství prožil v Mníšku pod Brdy, kam dosud jezdí za
rodinou a kamarády.
Absolvent pražské AVU v ateliéru malby
prof. M. Rittsteina (2008).
Žije v Litni, kde spolu s manželkou, která je Francouzka,
vychovávají v bilingvním prostředí tři děti.
Kde můžou lidé, kromě skalecké výstavy, Vaše
díla vidět? Jsou někde veřejně přístupná?
V Mníšku jsem kdysi maloval interiéry barů Klub
na Starém sídlišti nebo U krbu, které už dnes neexistují.
V Praze jsem hodně dělal interiéry pizerrií Grosseto, kde jsme malovali pohledy na Benátky a další
italská města, ale netuším, jestli to už nemají přemalované.
Nejvíce mě asi potěšila zakázka, kterou jsem dostal v interaktivní galerii Sladovna v Písku, abych
vytvořil něco pro děti. Vznikl takový kartonový
labyrint, takové prolézačky ve tvaru chodbiček
mraveniště. Ale expozice byla pouze dočasná
a po pár měsících jsme ji rozebrali. Za pár let se
mi ale ozvali ze Sladovny znovu s tím, abych jim
udělal už stálé mraveniště, protože to původní
mělo historicky nejvyšší návštěvnost a rodiny
tam jezdily z celého kraje. Za půl roku jsem ho
s týmem lidí postavil ze dřeva a recyklovaných
materiálů. Není to ale jen prolézačka, ale má to
i vzdělávací náplň s videoprojekcemi. Takže pokud vidět Větrovského, tak si zajeďte do písecké
Sladovny na Mraveniště.
Kam jste se nejdále s Vaším uměním dostal?
S výstavou jsem nejdále letěl na měsíční pobyt
do Lusaky, což je hlavní město Zambie. Pozval mě
tam kamarád z Francouzské aliance (organizace
s cílem šířit francouzský jazyk a frankofonní kulturu mimo Francii – pozn. redakce) a zorganizoval mi tam výstavu s úžasnou vernisáží. Měl jsem
štěstí, že mě vzali mezi sebe místní sochaři a pozvali do míst, kam se Evropan jinak nedostane.
Tam jsem viděl, v jaké bídě někdy lidé žijí a mohl
to srovnat s naprosto odlišnými životními podmínkami u nás. Poznal jsem i tvorbu zambijských
umělců, kteří pro které je problém sehnat barvy,
zato ale tvoří krásné sochy z černého kamene.
Patříte ke spoluzakladatelům spolku Rorejs,
který letos slaví 20. narozeniny. Jak na tu dobu
vzpomínáte?
Rorejs vznikl v době, když se kulturně na Mníšku
nic moc nedělo a my chtěli, aby tu bylo občas
divadlo, koncert nebo také ples. Byla to náročné
období pro nadšence pro kulturu a myslím, že to
tak mají Rorejsové ještě dodnes. Jelikož to všichni
dělají ve volném čase, tak se pořád potýkají s tím,
aby se dokázali sejít, aby jim chodili lidi na představení, musí také řešit příspěvky na činnost
od sponzorů nebo města. Já jsem pak s odchodem do Prahy z jejich aktivit vystoupil do pozadí,
ale sleduji je pořád. Vážím si jich za to, že na faře
dělají skvělý festiválek. My s dětmi každoročně
na Štrůdl jezdíme, protože má skvělou úroveň,
vozí sem kvalitní umělce. Občas mě kluci poprosí,
ať jim něco namaluju. Dělal jsem jim štít nad bránu fary, který tam věší při Štrůdlu a také jsem pro
ně namaloval vánoční betlém. Je úžasné, že to
kluci udrželi dodneška.
Libor Kálmán
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KULTURA 

Skalecká pouť 2020 se uskutečnila
díky zodpovědnosti radnice
Noid Bárta svým vystoupením potěšil především fanynky

L

etošní Skalecká pouť byla v mnoha ohledech jiná, než její
předchůdkyně, a ještě koncem června nebylo vůbec jisté,
zda se uskuteční. Připravovala se již od jara v atmosféře
vládou nařízených bezpečnostních opatření, které omezovaly
počty osob ve veřejném prostoru. Řada českých i moravských měst
vzhledem k těmto nařízením, své větší akce pro letošek rušila
a přesunula na příští rok.
Město, jako její hlavní pořadatel, se nakonec
rozhodlo, že se největší kulturní akce roku
uskuteční a přizpůsobilo tomu celou organizaci poutě. Muselo se vypořádat s povoleným
maximálním možným počtem návštěvníků
hromadné akce, který byl stanoven na 1 tisíc lidí nebo přistoupit k rozdělení účastníků
do několika sektorů, což se ukázalo jako vhodnější řešení. Nechalo si vypracovat podrobný
bezpečnostní audit, který pomohl zvýšit bezpečnost návštěvníků a dal návod na řešení případných mimořádných a těžko předvídatelných situací. Vzhledem k očekávanému počtu
návštěvníků pouti, který se každoročně pohybuje kolem 2,5 tisíce lidí, byla pouť rozdělena
do tří sektorů, které byly od sebe dostatečně
vzdáleny za dodržení stanovených hygienických podmínek. Skalecká pouť 2020 se tak
mohla uskutečnit v původně plánovaném termínu v sobotu 18. července.

Chovatelé uspořádali výstavu
s programem pro děti
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Procesí na Skalku vyšlo
z mníšeckého kostela sv. Václava

které doprovázel hudební soubor Ritornello.
Po mši následoval koncert Veroniky Spiegelové & Naboso, na kterém zazněly písně z repertoáru Zuzany Navarové, Radůzy a dalších.
V rámci odpoledního programu se ještě konala
Pobožnost Křížové cesty u skaleckých kapliček
a zájemci mohli nahlédnout do Poustevny se
sousoším Pieta od Jana Brokoffa.
Zábavný sektor s tradičními pouťovými atrakcemi pana Helfera, které bývaly v posledních
letech v předzámčí, byl přesunut na rovnou
plochu mezi Komenského ulici a dálnici D4.
Tuto lokalitu si vybrali a s městem a soukromými vlastníky pozemků její pronájem dojednali
sami provozovatelé lunaparku. O tom, že si
i na nové stanoviště kolotočů, houpaček, střelnic a dalších lákadel našly cestu rodiny s dětmi
cestu, svědčí jeho velká návštěvnost během
všech tří dní, po které tu atrakce stály.
Kulturní sektor na náměstí F. X. Svobody přivítal největší počet návštěvníků. Od 15 hodin
zahrála legenda českého bigbítu kapela Brutus, která dala řadě z nich svými hity vzpomenout na mladší léta strávená na zábavách.
Největšímu zájmu fanynek se těšil Václav Noid
Bárta, který, jako avizovaná hlavní hvězda letošní pouti, rozhodně nezklamal. Ve spojení
s doprovodnou skupinou Bek Bek předvedl
dynamickou koncertní show a rozpohyboval
celé náměstí. Program na náměstí svým hardrockovým projevem přitvrdila kapela Boothers
s baskytaristou Romanem Freislebenem, kterého místní také znají jako vedoucího skautů.
Nezapomnělo se ani na dříve narozené, které
v příjemném prostředí farní zahrady bavila
krojovaná dechovka Květovanka.
Duchovní zážitek dopřálo mníšeckému publiku nedělní vystoupení čtyřčlenné vokální
formace Let´s Go v kostele sv. Václava, která tu
zazpívala černošské gospely a završila tak program letošní pouti.

Liturgická část se odehrávala tradičně v Barokním areálu Skalka. Na slavnostní mši, celebrovanou Leošem Ryškou SDB, dorazily s procesím z kostela sv. Václava desítky poutníků,

Závěrem je nutné ocenit odvahu, se kterou
do pořádání letošní poutě vedení města Mníšek pod Brdy šlo a své obyvatele a návštěvníky potěšilo příjemnou kulturně společenskou
akcí a nevydalo se pohodlnější cestou ostatních samospráv rušících své městské slavnosti.
Příští ročník Skalecké pouti je plánován na
24. červenec 2021.
Libor Kálmán

Svou zbrojnicí s technikou
se pochlubili hasiči

KULTURA

Pro vítězství v Neckyádě si dopádlovali kluci
V pořadí již 11. ročník NECKYÁDY
proběhl na mníšeckém Zadním
rybníku v neděli 19. 7. odpoledne.
Na start dorazila čtyři plavidla,
na nichž byla vidět kreativita jejich
stavitelů.
Pravidelné účastnice všech Neckyád (skutečně nevynechaly ani jeden ročník) se rozhodly absolvovat plavbu na třech nafukovacích
velbloudech zahaleny do orientálních šatů
se závoji a své spřežení pojmenovaly stylově
KARAVANA (vtipem sršící moderátor si ho
přejmenoval na „Caravan of Love ben Žloutek
Šejchan“). Zřejmě se jednalo o hurisky prchající ze sultánova harému. Tentokrát pluly bez
své kapitánky, která zůstala s ortézou a berlemi na břehu.
Miláčkem publika se stala bezesporu HNAČKA, a to jak díky svému vzhledu připomínajícímu plovoucí záchod, tak i zarputilostí a bojovností svého lodivoda. Její dominantou byla
porcelánová záchodová mísa, na které se pohodlně usadila jednočlenná posádka, k dispozici měla i toaletní papír a štětku. I když do cíle
dorazila bezkonkurenčně poslední, vysloužila si bouřlivé ovace publika, které její lítý boj
s hladinou rybníka sledovalo ze břehu.
Nejrychlejším účastníkem závodu byly tři
spojené paddleboardy nazvané svými stvořiteli BIOSFIT CIRKUS, jehož osazenstvo tvořili
trenéři a cvičenky populárního sportovního
spolku. K pobavení publika na vratkém prostředním paddleboardu předváděla nejmladší

První do cíle dorazila nejmladší posádka.
Foto: Lenka Živná

členka posádky gymnastické kousky jako stojky a přemety, z nichž některé končily v rybníce. I když byli bezkonkurenčně nejrychlejší,
tak džentlmensky přenechali vítězné vavříny
ostatním a do cíle dopluli až jako třetí.
Vítězi závodu se stala čtyřčlenná posádka skládající se z kamarádů ve věku od 7 do 14 let. Své
plavidlo nazvali PONORKA, které ale naštěstí
nedostálo svému názvu a do cíle doplulo bez
potopení. Kluci se zúčastnili již loňské Neckyády a nutno připomenout, že jsou zatím jedinou dětskou posádkou v historii této zábavné
soutěže. Loni na stupně vítězů ještě nedosáhli,
ale při stavbě nové Ponorky jim pomáhal dědeček, zřejmě „mořský vlk“, jehož zkušenosti
přispěly k letošnímu úspěchu.
Po celé odpoledne vládla výborná nálada. Letos nám přálo i počasí, takže průtrž mračen,

kterou jsme tu zažili loni, nás úspěšně minula.
K poslechu zahrála kapela Holokrci, nejmenší
diváky pobavil svými čarami kouzelník Martin
Kellman. Přijel také Spolek Brdský šikula se
svými experimenty, při kterých si mohli návštěvníci ověřit své smysly i motoriku, vyzkoušet, co vše dokáže tlak, tlaková síla i podtlak
a na demonstračních pokusech se seznámit
s termodynamickou rovnováhou v jednosložkové soustavě s dvěma skupenstvími.
Novinkou, která tradiční Neckyádu zpestřila,
byla soutěž amatérských kuchařů O nejlepší
kotlíkový guláš.
Celou akci slovem provázel pohodový a pohotový moderátor Jirka Hladovec.
Těšíme se již na další, v pořadí již 12. ročník
Neckyády.
Libor Kálmán

Nejlepší kotlíkový guláš vaří v Mníšku Havlíci
Obnovenou premiéru zažila
na letošní Neckyádě soutěž
amatérských kuchařů O nejlepší
kotlíkový guláš.
Původně byly přihlášené čtyři týmy, ale nejspíše (po)pouťové oslavy způsobili, že se
v neděli 19. 7. dopoledne dostavily k Zadnímu
rybníku pouze dva týmy. Rodinný tým HAVLÍCI
poměřil své kulinářské umění s CHRABRÝMI
GULÁŠNÍKY.
Čtyři hodiny trvalo oběma tříčlenným týmům,
než v kotlíku nad otevřeným ohněm připravily svou soutěžní dobrotu. Město jim poskytlo
kotlík, dřevo a vodu, na soutěžících pak bylo
dodat všechno, co k pravému guláši patří. Oba
týmy se rozhodly pro hovězí maso a nemohla
chybět cibule ani paprika, kterou prozradila
červená barva obou pokrmů. Ostatní ingredience a jejich použité množství už patřilo k tajemstvím kuchařů.
Oba připravované guláše měly příběh, který
vysvětloval už jejich název.
CHRABŘÍ GULÁŠNÍCI pojmenovali svůj pokrm
v duchu brdské mytologie „Fabiánův guláš“.
Podle Pavla Jeřábka má být jejich soutěžní
pokrm „symbolem lásky mezi rytířem Fabiánem
a jeho milou, které zlá čarodějnice zaklela, protože žárlila na její kuchařské umění při přípravě
guláše. Z rytíře se stal brdský duch a jeho milá
bloudí po skalách.“

Vítězné družstvo
z pohádky
O červená Karkulce.
Foto: autor

HAVLÍCI vsadili na oblíbenou pohádku O červené karkulce a vybavili se vtipnými kostýmy,
takže kolem kotlíku běhali červená karkulka
s vlkem a z povzdálí, z pohodlí křesílka, na ně
dohlížel zkušený myslivec. Připravovanou krmi
nazvali „Tosnežral vlku.“ Podle jejich kapitánky
Danny Havlíkové Haukové „chceme zachránit
Karkulku i babičku před vlkem, a proto mu raději
vaříme guláš, který ho má nalákat, protože přece
„Tosnežral vlku“.
Porotci měli velmi těžké rozhodování, oba guláše byly vynikající, přesto se nakonec rozhodli

pro HAVLÍKY, kteří svou krmi „vytunili“ jalovcovou větvičkou. Porotcům se jejich guláš zdál
více „celorodinný“, zatímco na druhém pokrmu ocenili pikantnější chuť.
Po vyhodnocení poroty a dekorování obou zúčastněných celků se svých porcí dočkali také
diváci, kterým už pěkně dlouho voněly oba
gulášky přímo pod nos.
Obnovený první ročník soutěže se vydařil
a nám nezbývá než doufat, že na příští gulášové klání dorazí více soutěžících!
Libor Kálmán
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KNIHOVNA

Táborníci se vydali na cestu kolem světa

J

iž pátým rokem
organizujeme v naší
knihovně příměstské
tábory. Tentokrát jsme ho nazvali
Cesta kolem světa za 5 dní.
Na naši cestu jsme se vydali v pondělí 17. srpna. První den jsme si udělali plán kudy pojedeme a jaké země navštívíme, poté jsme museli
sehnat nějaké diamanty, abychom měli čím
platit. Zabalili jsme si naše krásná nová trička,
které jsme si vyrobili pomocí sava. Potom jsme
vyrazili a dostali se až k Orientu, tady jsme pomocí pexesa museli zjistit, v kolik hodin nám
pojede další spoj a kam.
Druhý den ráno jsme se vydali autobusem
na Voznice a odtud na Královu stolici, překonávali jsme Velkou čínskou zeď, pomáhali domorodcům stavět vesnici a rozdělat oheň. Na něm
jsme si pak opekli zasloužený oběd v podobě
vuřtů. Pak jsme spěchali dál do Dobré říše
na autobus.
Ve středu jsme se přeplavili přes oceán
do Ameriky, kde jsme se setkali s Indiány. Ti nás
naučili být silní jako medvěd a také orientaci
v prostoru. Museli jsme si také vyrobit vlastní
čelenky s brky, luky a šípy a také jsme se ozdobili válečným malováním. Při odpoledním programu jsme si ještě vyrobili zuby jako suvenýr
z Ameriky a šup na loď do Afriky, cestou jsme
stačili pochytat několik pirátů.

Nevynechali jsme ani
návštěvu Indiánů.
Foto: archiv autorky
Ve čtvrtek jsme nad ránem dojeli do Afriky,
kde jsme navštívili faunu a flóru v podobě
mini Zoologické zahrady na Karlštejně. Viděli
jsme bílého tygra, makaky, pumu, lvy, pštrosy,
velbloudy a spousty jiných zvířátek. Nestíhali
jsme návrat zpátky do Londýna, tak jsme putovali i část noci. Čekali na nás různé nástrahy
v podobě mrtvých i nemrtvých. Zvládli jsme to
však beze ztrát.
V pátek jsme opravdu rychle pospíchali a cesta tak byla pro všechny náročná. Museli jsme
utíkat do kopce a se všemi těmi suvenýry to

bylo velice těžké. Ale uspěli jsme a stihli se
vrátit zpět do Londýna včas. Jako odměna na
nás čekal Turistický deník, vzpomínkové tričko
a karty.
Chtěla bych poděkovat: Gitě Otavově za přípravu krásného programu, Markétě Paulové
za pomoc při realizaci, Restauraci u Benáků
za dobré jídlo, Zoo Karlštejn, naší knihovně
a všem ostatním, kdo se na táboře podíleli.
Nikola Bláhová
knihovnice a organizátorka
příměstského tábora

Kdy? 9.9. 2020 od 14 hodin
Kde? Na zahradě naší knihovny,

Komenského 413

Program:
 Knižní bazar po celou dobu
akce
 Hudební doprovod
 Občerstvení
 Obalování atypických
rozměrů učebnic (cena 5
Kč/ks)
 Krájení dortu
 Další zábava
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Upozorňujeme, že na akci se pořizuje foto a video dokumentace využitá k propagaci města, na které můžete být zachyceni.

SPOLKY

V Rymani se parádně rozloučili s létem
Třetí srpnový víkend se na obecním
hřišti v Rymani a jeho bezprostředním okolí konala tradiční výstava
drobného zvířectva, kterou uspořádali místní chovatelé. Ve spolupráci
s hasiči a fotbalisty ji doplnili bohatým programem, který potěšil děti
i dospělé publikum.
Během sobotního programu se nejdříve
představilo pět pražských záchranářů-psovodů se čtyřnohými kolegy, speciálně vycvičenými pro pátrání v sutinách i na plochách.
Mezi psy nechyběli hovawart, německý nebo
belgický ovčák. Během dynamických ukázek

Psovodi a psi z Asociace dobrovolných záchranářů

výcviku pohovořili psovodi o své práci, jejíž
těžiště spočívá v pátrání po pohřešovaných
osobách včetně kompletního zajištění zdravotnické péče. Jejich vystoupení ocenily především děti, které si pak mohly pejsky podrbat
za uchem.
Největšímu zájmu diváků se těšila ukázka
vyproštění zraněné osoby uvězněné v havarovaném vozidlu v podání mníšeckých dobrovolných hasičů a její ošetření posádkou
vozu zdravotnické záchranné služby. Byla simulována těžká autonehoda, sražení malého
cyklisty osobním vozem se zraněným řidičem.
Na místo přijeli hasiči a sanitka. Hasiči, v průběhu akce oblečeni v kompletních zásahových oblecích včetně přilby, předvedli rychlý

a efektivní způsob vyproštění za pomoci techniky, jako jsou hydraulické nůžky a rozpínáky,
ruční řezače či rozbíječe skel. K zásahu patřila
i stabilizace vozu, provedení protipožárních
opatření, zabezpečení místa nehody, komunikace a manipulace se zraněnými. Diváci odměnili záchranáře za jejich perfektní výkon závěrečným potleskem.
Sobotní odpolední program pokračoval dovednostními soutěžemi pro děti, které pak přijel pobavit svými kouzelnickými kousky mistr
magie Martin Kellman. Výstava drobného zvířectva pokračovala až do nedělního poledne.
I přes panující dusné počasí si na rymaňské
hřiště našly cestu stovky spokojených malých
i velkých diváků.
kal

Nezbytností bylo odstřižení střechy. Foto: autor článku

Od září bude v Pavilonu cvičení
maminek s miminky
Sportovní klub
BiosFit jistě znáte, dnes bychom
Vám rádi představili nejnovější kurs v nabídce, kterým je
MIMI GYM. Jedná se o cvičení
určené maminkám s miminky od 6 měsíců.

Cvičení probíhá
v budově Pavilonu.
Foto: autorka článku

Zaměřujeme se především na stimulaci a podporu psychomotorického a sociálního vývoje kojenců a batolátek, vždy s ohledem na jeho
vývoj a věk. Maminkám připomeneme základní pravidla manipulace
s miminky a hravou formou podporujeme a rozvíjíme již dosaženou
motoriku dítěte, především pomocí gymnastických míčů různých velikostí. Většina cviků je provázena říkankami a cvičení je vhodnou inspirací i na doma. Cvičíme v nových prostorách Pavilonu ZŠ Mníšek pod
Brdy. Lekce trvá 45 minut, z toho je 35 minut věnováno cvičení s dětmi
a zbývajících 10 je určeno pro maminky, abychom jim pomohli dostat
se zase do formy.
Pro miminka máme samostatné cvičební pomůcky, podložky a míče,
které po i před cvičením desinfikujeme, aby byl pro děti i jejich rodiče zajištěn maximální komfort a ochrana. Na kurzovné lze navíc využít
„Příspěvek na pohybové aktivity“ od zdravotní pojišťovny, pokud to její
podmínky umožňují.
Přihlášky pro nové zájemce i více informací o kurzu získáte u lektorky
Markéty nebo našich webových stránkách www.biosfit.cz/miminka.
Začínáme opět v září a těšíme se na staré i nové tváře.
Markéta Bartošová za BiosFit, z.s.

15

SPOLKY

Oáza zve na Svatováclavské posvícení
Vážení a milí příznivci Oázy,
s radostí Vám oznamujeme, že se
po ročním úsilí podařilo dokončit
toalety v budově Oázy na farní
zahradě.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhali. Někdo
přispěl finančně, někdo prací. Moc si každé
Vaší pomoci vážíme.
Toalety byly v provizorním režimu k dispozici
již v sobotu 18. 7. v rámci Skalecké pouti při
odpoledním koncertu na farní zahradě. Jelikož
nám ale zbývalo ještě dořešit některé detaily
kolem stavby, kterou bychom Vám rádi předvedli zcela dokončenou, rozhodli jsme se,
že oficiální zprovoznění odložíme na září,

kdy Oáza tradičně pořádá Svatováclavské
posvícení.
Dovolte nám tedy srdečně Vás pozvat v neděli
27. září 2020 od 14:30 na farní zahradu. Můžete se těšit na tradiční středověký dobročinný jarmark (občerstvení, rukodělné výrobky,
sušené bylinky atd.), nabídku aktivit pro děti
a posléze ochotnické divadelní představení
(nejen pro děti). Na závěr bude možnost opékání na ohýnku.
Samozřejmě jste zváni i na všechny další akce,
které se v Oáze a na farní zahradě budou konat.
Děkujeme Vám, že jste nás v tom nenechali
samotné!
Zuzana Bartáková
za OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s.

Bleší trh má také
charitativní rozměr
V sobotu 12. září 2020 se bude
v mníšeckém předzámčí konat
mezi 8. a 12. hodinou oblíbený
Bleší trh, který bude již druhým
rokem propojen s charitou.
Letos se jeho organizátoři rozhodli podpořit
Charitu Příbram, pro kterou by rádi sehnali
věci, kterých má akutní nedostatek, jako jsou
velké osušky a kuchyňské potřeby (příbory,
velké hrnce, pekáče, naběračky, vařečky, cedníky).
Dále by příbramská Charita přivítala obuv, batohy, ložní prádlo, přikrývky, polštáře (nepéřové), praktické elektrospotřebiče (mikrovlnky,
rychlovarné konvice, žehličky apod.), hračky
(kromě plyšáků), výtvarné potřeby (kompletní), knihy (kromě učebnic) a hygienické potřeby (nerozbalené, neprošlé).
Všechny darované věci by měly být v dobrém
stavu.
Věci můžete přinést na přímo Blešák nebo
se domluvit na jiném termínu předání na tel.:
602 117 151.
lik

V čem spočívá kouzlo našich chodidel?

V

rámci rubriky MNÍŠEK
V POHYBU si tentokrát
představíme lidské
chodidlo a jeho možná
poškození.

Chodidlo se skládá z 26 kostí obalených svaly
v délce cca 5,7 m, 107 vazů, žil, tepen a nervů
v celkové délce 1,6 km a stovky tisíc potních
žlázek a pórů. Na stavbu obou chodidel tedy
připadá 52 kostí z celkového počtu 206 v lidském těle. Architektonický skvost je dále tvořen podélnou a příčnou klenbou nohy. Díky
spirálovitému kotvení svalů je následně možné
napřímení celého našeho těla. Zhruba ve třech
letech by měla být noha dotvořena do ideálního funkčního tvaru tak, aby odolávala otřesům
i dopadům, tlumila nárazy a umožňovala nám
přirozený pohyb.
Genialita našich chodidel spočívá i v jednom
z mikrosystémů, který je promítnut právě
na plosce chodidel. Letní měsíce se nabízí
k procházkám bosou nohou. Díky tomu se
opět dostaneme do přímého kontaktu se zemí
a vrátíme se tak ke kořenům lidské přirozenos-
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BOSO stezka vytvořená
u Elementu pohybu.
Foto: autor

Mohli bychom proto čekat případné bolesti.
Varováním ať nám jsou signály našich dětí,
které už v předškolním či raném školním věku
pláčou bolestivostí nohou, zad, nebo přílišnou
únavou. I ta může být způsobena vyšším energetickým výdejem, zejména díky nestabilitě
kyčlí a neustálému vychylování těla z rovnováhy. Jedna z možností je s nohou aktivně cvičit, hrát si s prsty, šlapat na Lego, nebo prostě
dělat to, co naši předkové dělali odnepaměti.
Jít naboso! Proto jsme vytvořili BOSO stezku
u Elementu pohybu. Chodidla tak projdou
po písku, kamení, šiškách, nebo příjemném
lesním mechu. Přijďte si to vyzkoušet.

Zahrajme si na odborníky i my sami
ti. Čím rozdílnější povrch, tím výraznější stimulace chodidel. Při chůzi bez bot po nerovném
terénu, nikoliv hladké či kluzké ploše, máme
šanci navrátit chodidlům jejich pružnost, elasticitu i sílu. Bez ní nejsou schopny aktivně pracovat a mosty tvořící systém klenby se bortí.
Co asi dokáže poškození ba dokonce zborcení
jediné z nich? Okamžitou destabilitu celého
těla, kterou je zapotřebí v jiné části kompenzovat. Pánvi, hrudníku, krční páteři či hlavě.

Otisk stopy v písku prozradí například rozložení váhy. To se následně promítne do rozložení
váhy našich zad. Jen malá odchylka od neutrální pozice může působit po nějaké době
bolest. Vbočený palec nám zase diagnostikuje
postavení celé dolní končetiny. Otisk chodidla
nám může být nápovědou k vyřešení mnoha
zdravotním problémům. Jen je zapotřebí být
pozorný a vědět, co hledat.
Starejme se o to, co dokáže být překrásné
a funkční.
Mgr. Michal Elčkner, Element pohybu z.s.
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Člověk táborový v době covidové

S

kautské tábory bývají
svým způsobem
únikem od každodenní
reality samy o sobě. Čas
jakoby se vždy na zelené louce
na čtrnáct dní zastavil. Tento
rok jsme toto odříznutí od světa
pojali ovšem docela doslovně.

Jak už název napovídá, izolovat se na táboře
nebyl jen náš podivný nápad, jak letos tábor
ozvláštnit. Zatímco se po republice uvolňovala mimořádná opatření proti šíření nového
koronaviru, všichni, nejen skautští vedoucí,
měli naopak s blížícími se prázdninami hlavy
plné dezinfekcí, gumových rukavic a příkazů,
které se týkají letních zotavovacích akcí. Některé z nich byly skutečně důležité, jiné preventivní a jiné zase úsměvné – protože plakat
nemá cenu. Vyrovnat jsme se s nimi ale nějak
po svém museli, stejně jako jsme museli udělat
určité změny v programu.
Už příjezd dětí na tábor se zdál být netradiční. S rodiči se musely rozloučit už na hrázi nad
táborem. Podmínkou jejich vstupu dále byla
naměřená normální tělesná teplota a bezin-

Celotáborová hra byla inspirována Robinsonem Crusoe, a tak si děti samy lovily jídlo.
Foto: autorka
fekčnost podepsaná až na místě. Čím čerstvější, tím lepší. Až když měly toto za sebou, mohly
se ratolesti rozloučit a už samy krokem jistým
i méně jistým (podle počtu již absolvovaných
táborů) vstoupit do našeho malého izolovaného království blízko Královek, uprostřed
lesů a luk. Od té chvíle nám bylo zapovězeno
jít do města a s veřejností se během nákupů
směl kontaktovat pouze jeden statečný. Někteří z účastníků se však paradoxně – a smutně – letos s civilizací v průběhu tábora setkali
důkladněji než jiné roky. Jen těžko si ve středisku za poslední roky vybavíme tábor, kde se
častěji jezdilo na pohotovost s nejrůznějšími
zraněními.

si Vás dovoluje
dovoluje pozvat
pozvat
pod BRDY
BRDY
do MNÍŠKU pod
v pátek a sobotu
sobotu

Nebudu lhát, fungovat dva týdny na tom, co
si s pilami a kladivy sami připravíme a postavíme, mělo svoje kouzlo. Nezapomínejme
na jednu věc: poradit si sám v přírodě s nástroji
uměl už člověk v době železné. Můžeme tedy
vlastně říct, že jsme se jako skauti s dobou covidovou vrátili zcela ke kořenům. I když v době
covidové je více než kdy jindy potřeba přidat
k používaným nástrojům také ten, co máme
v hlavě. Díky němu jsme se dokázali ubránit
tomu, abychom se na táboře neustále jen izolovali ve strachu a mohli jsme ho plnohodnotně prožít i za zvláštních okolností.
Alžběta Lacková, zástupce oddílu Světlušek

4. a 5. září

V 17:30
17:30 hodin
hodin začne
začne vernisáž
vernisáž „Daniely
„Daniely Doubkové“
Doubkové“ vv kavárně
kavárně Malý
Malý Mnich
Mnich „Výstava
„Výstava papírových
papírových objektů
objektů aa kreseb“
kreseb“
V

„STAND'ARTNÍ KABARET“
KABARET“
zahájí představení
představení „STAND'ARTNÍ
19:30 festival zahájí
*** Pavilon
Pavilon ZŠ
ZŠ Komenského
Komenského 420
420 ***
*** 80
80 Kč
Kč
divadla „VOSTO5“ ***
PROGRAM bude
bude vv Oáze
Oáze –– Farní
Farní zahrada
zahrada (náměstí
(náměstí F.
F. X.
X. Svobody)
Svobody) ***
*** Program
Program má
má zajištěnou
zajištěnou
SOBOTNÍ PROGRAM
i variantu pro případ
případ deště
deště –– informace
informace najdete
najdete včas
včas na
na facebooku
facebooku Rorejs
Rorejs Mnisek
Mnisek

část ŠTRŮDLu
ŠTRŮDLu odstartují
odstartují „LOUTKY
„LOUTKY BEZ
BEZ HRANIC“
HRANIC“
10:00 dopolední část
„POHÁDKO Z
Z PYTLE
PYTLE VEN“
VEN“
s představením „POHÁDKO
tradiční „VÝTVARNÁ
„VÝTVARNÁ DÍLNA
DÍLNA PRO
PRO DĚTI“
DĚTI“ ss dobříšskou
dobříšskou výtvarnicí
výtvarnicí
po divadle bude tradiční
DOUBKOVOU“ ***
*** vstupné
vstupné –– dopolední
dopolední blok
blok 80
80 Kč
Kč // rodinné
rodinné 150
150 Kč
Kč
„DANIELOU DOUBKOVOU“

pohádkou „O
„O RYBÁŘI
RYBÁŘI A
A RYBCE“
RYBCE“
14:00 „TEArTR RAJDO“ ss pohádkou
improvizace ss věcmi,
věcmi, které
které do
do představení
představení vy
vy sami
sami můžete
můžete zz domova
domova
15:00 „VĚCI“ improvizace
BUFET“
přinést, sehraje „DIVADLO BUFET“
KEJKLE A
A DÍLNA“
DÍLNA“ kterou
kterou pro
pro vás
vás připravilo
připravilo „DIVADLO
„DIVADLO KUFR“
KUFR“
16:00 „ŽONGLERSKÉ KEJKLE
zakončení zařídí
zařídí „BLEŠÍ
„BLEŠÍ CIRKUS“
CIRKUS“
17:30 slavností zakončení

„GIORGIO FAME“
FAME“
a jeho principál „GIORGIO

odpolední blok
blok 100
100 Kč
Kč // rodinné
rodinné 250
250 Kč
Kč
*** vstupné – odpolední

20
rorejs.mnisek.cz

PROGRAMU VYHRAZENA!
VYHRAZENA! ***
*** SLEDUJTE
SLEDUJTE FACEBOOK
FACEBOOK ROREJS
ROREJS MNISEK
MNISEK
ZMĚNA PROGRAMU

Festival
Festival
finančně
finančně
podpořili
podpořili

dále
dále
děkujeme
děkujeme

vstupné je
je 180
180 Kč
Kč // rodinné
rodinné 380
380 Kč
Kč ***
***
*** Festivalové vstupné
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Blíží se třetí ročník T-Mobile Olympijského běhu

V

e středu 16. září 2020
se v Mníšku pod Brdy
uskuteční v pořadí
již třetí ročník T-Mobile
Olympijského běhu.

Jedná se o akci, která připomíná mezinárodní
Olympijský den a jde o vůbec největší běžeckou událost u nás. V jeden den a přesně v jeden čas vybíhá 75 tisíc běžců po celé České
republice, ať už jako součást hlavních závodů,
ve školních bězích nebo v rámci individuální
výzvy v běžecké aplikaci.
Není to ovšem jen čistě sportovní akce, ale má
i významný charitativní podtext. Z každého
startovného jde část na podporu sportování

dětí, kterým v tom brání nedostatek finančních prostředků.
Rok 2020 byl nejenom pro soutěživé běžce
velmi nepříznivý. Většina závodů byla přesunuta z původních jarních termínů na podzimní nebo byla dokonce úplně zrušena. Původní
záměr běžet 17. června 2020 překazila světová
pandemie kvůli šíření viru Covid-19. Novým
celorepublikovým termínem se stala tedy
středa 16. září 2020.
T-Mobile Olympijský běh se na Mníšku konal již v minulých letech, jedná se o oblíbenou sportovní aktivitu. Základna celé akce je
na hřišti u základní školy, kde je nejen start
a cíl všech běhů, ale kde mají běžci i veškeré
zázemí a doprovodný program, např. ve formě
přednášek od olympijského účastníka (letos se
snažíme o účast Kristýny Kolocové-Hoidarové,

plážové volejbalistky a účastnice olympijských
her v Londýně 2012), protažení a zahřátí před
závodem od profesionálních trenérů, zajištěno
bude občerstvení během závodu i po něm.
Program běhu je rozvržen do celého dne.
V dopoledních hodinách budou závodit děti
ze základní školy, odpoledne pak pro veřejnost, nejprve děti a od 18:00 přijdou na řadu
i dospělí.
Registrace na místě není možná, proto vyzýváme všechny zájemce o včasnou registraci
na webových stránkách www.olympijskybeh.
cz/zavody/mnisek-pod-brdy-2020.
Na všechny běžce, ať již amatérské nebo profesionální, ale hlavně nadšené do atletického
sportu, se těší celý organizátorský tým BIOS
Fit z.s.
Jiřina Elčknerová za organizátory

Malí karatisté zahajují podzimní sezonu
Děti z našeho klubu KAMIWAZA
KARATE mají již letní prázdniny
za sebou a s nedočkavostí se těší
na novou sezónu.

Jako každý rok, tak i letošní sezóna bude velmi
nabitá, plná soutěží, akcí a skvělých tréninků.
Ale nejen tréninky v době školního roku jsou
parádní. I o prázdninách jedeme na plný plyn.
A co naše děti z klubu o prázdninách zažily?
Nejprve proběhlo týdenní letní soustředění
v Krkonoších, které je velmi oblíbené a každým rokem si děti odsud odváží parádní zážitky. Koncem prázdnin také proběhl příměstský
tábor, který se každým rokem setkává s větším
a větším zájmem, což nás velmi těší. Děti si zde
připomněly základy karate a jsou připraveny
vstoupit do nové sezóny 2020/2021.

Nesmíme zapomenout ani na naše závodní
skupiny, které letos opět absolvovaly speciální letní campy, kde se pečlivě připravovaly
na soutěže, které proběhnou v letošním roce
a jako každoročně, tak i letos v prosinci, se
bude konat Mistrovství ČR 2020.
Děti i všichni trenéři se již těší na tréninky
v novém školním roce, které tradičně probíhají v Esmarin centru. Kurzy jsou rozděleny
do několika věkových kategorií, ze kterých si
vybere úplně každý. Velice oblíbené jsou kurzy
pro mladší děti od 5 let věku, kde se učí zábavnou formou bojové umění karate, všeobecnou
pohybovou průpravu a zlepšují si fyzickou
kondici a koordinaci těla. Otevřené jsou také
populární kurzy pro dospělé.
Velkou novinkou bude podzimní soustředění, které proběhne na konci září. Poprvé bude

Starší žáci mají nové tréninkové dresy
•

Nové dresy mníšeckým žákům sluší. Foto: autor

Mužstvo starších žáků FK Mníšek pod Brdy, které se
v současné době připravuje na novou fotbalovou
sezonu, získalo díky štědrým dárcům nové tréninkové
sady dresů.
Jménem realizačního týmu a všech hráčů našeho mužstva bych chtěl
tímto poděkovat paní MUDr. Markétě Novákové, Bc. Marii Šretrové a pánům Ing. Petru Digrinovi a Luboši Tomiskovi ml., kteří přispěli nemalou
finanční částkou na zakoupení dresů, ve kterých naši mladíci trénují
na svá mistrovská utkání.

18

Od podzimu mužstvo
přechází do 1. A třídy
krajského
přeboru
dorostu, kterou zahájí již v neděli 30.8.
od 10:00 na mníšeckém fotbalovém
hřišti utkáním s MFK
Dobříš.
Nezbývá než si přát,
aby naši hoši navázali
na skvělé výsledky
z uplynulého soutěžního ročníku, který
byl již během března
předčasně ukončen
kvůli koronavirové
krizi, a nadále příkladně reprezentovali nejen svůj klub, ale
i město Mníšek pod
Brdy.
Bc. Miloš Gruntorád,
vedoucí mužstva

také náš klub pořádat v listopadu MČR Karate
pro mládež.
Karate rozvíjí děti, utváří je, pomáhá jim s lepší koordinací těla. Náš sportovní klub během
roku navíc pořádá, kromě samotných tréninků,
různé doprovodné akce republikového významu. Díky tomu, že klub je součástí olympijského hnutí, patří k největším organizacím svého
druhu v ČR a členové klubu jsou součástí reprezentace ČR, mají členové možnost i dlouhodobého rozvoje. Přijďte si i vy vyzkoušet
zcela nezávazně a ZDARMA lekce karate. Program na novou sezónu 2020/2021 je nabitý,
tak se přidej k nám, budeme se na tebe těšit.
Více informací najdete na webových stránkách
www.karate1.cz.
Denisa Šťásková za SK KAMIWAZA KARATE

SK Sportuj pod Brdy
nabírá malé atlety
Od 1. září přijímáme nové členy do
našeho atletického klubu SK Sportuj pod Brdy.
Program Atletika je určený všem dívkám
i chlapcům ve věku 5–15 let. Do atletické
školky a přípravky jsou zpravidla přijímány
všechny děti, které projeví zájem, nedělá se
talentový výběr. Do kategorie žáků přestupují
děti s větším zájmem o konkrétní atletické disciplíny.

Běhej, skákej, házej rád – atletem se můžeš stát.
Trénujeme ve čtyřech věkových kategoriích:
atletická školka (2016–2013),
atletická přípravka (2012–2009),
mladší žáci (2008–2007)
a starší žáci (2006–2005),
přičemž v obou starších kategorií spolupracujeme s ASK Dipoli.

•
•
•
•

Více informací získáte na webových stránkách www.sportujpodbrdy.cz nebo e-mailu:
jirka@sportujpodbrdy.cz.
Jiří Hrdlička, trenér
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Přijďte zažít všechny barvy Magdalény

J

e to ale smutná epocha,
když je snadnější
rozbít atom, než zničit
předsudky.“ (Albert Einstein)

Někdo se narodil jako jedináček do luxusní vily, jiný do polorozpadlého domu, kde je
sedm dalších dětí. Někdo se narodil se sebevědomím vůdce, jiný si nikdy nevěřil. Někdo
dostal v životě to nejvyšší vzdělání, jiného
učila ulice. Někdo k nám do Magdalény přijel
drahým autem přímo z manažerského křesla
některé z velkých korporací, další přišel ze stanu v lese, někdo má za sebou šedesát let života, jiní sotva dovršili dospělost a v očích mají
ještě dětský údiv. Závislost má mnoho tváří.
A příběhy našich klientů se liší stejně jako oni
sami. Spojuje je však jedna věc – jak pravil při
mši svaté na letošní Skalecké pouti páter Leoš
Ryška: „Člověk, který se dostane do závislosti
není šťastný.“
Léto je časem oddechu, zastavení se, dovolených a setkávání - s ostatními lidmi i se sebou
samotnými. My v Magdaléně taková setkání
absolvujeme často - naši klienti se často právě
až v prostředí terapeutické komunity poprvé

Na Včelníku máme farmu pro pracovní terapii.
Foto: Matyáš Hiřman
potkají se svým vlastním já, poprvé střízlivýma
očima poznávají, kým vlastně jsou, a poprvé
vyprávějí nahlas své příběhy. Sami se sebou se
ale potkávají i naši terapeuti a další kolegové,
kterým práce se závislostmi testuje vlastní limity, zdroje i zkušenosti.
Léto je ale pro nás v Magdaléně i časem setkávání s ostatními. Pravidelně se s našimi sousedy z Mníšku a okolí potkáváme na Skalecké
pouti. Každé léto pořádáme Výroční komunitu,

kam se každoročně vypraví stovky absolventů
naší léčby se svými rodinami, aby se vzájemně podpořili v abstinenci a nezávislém životě.
Každoročně se u nás v Magdaléně koná i Kulturfest, největší kulturní akce pro terapeutické
komunity z Česka i ze zahraničí.
Letošní rok bude ale rokem výjimečným, protože Magdaléna se poprvé po dlouhé době
otevře široké veřejnosti z Mníšku a okolí. V sobotu 24. října vás zveme k nám, za brány našeho areálu, do prostoru bývalé vojenské raketové základny na Včelníku v Mníšku pod Brdy.
Rádi vás u nás v lesích přivítáme i s vašimi
dětmi, pro které bude připraven interaktivní
program. Rádi vás provedeme naším areálem
včetně farmy a bunkru a ukážeme vám více
než 22 let historie naší organizace, od založení až po současnost. Rádi vám přiblížíme naše
služby, popovídáme si s vámi a ukážeme, s čím
vším se na nás mohou lidé obrátit.
Závislost má mnoho tváří a možná právě proto
kolem ní panuje stále hodně mýtů a předsudků. Rádi vám ukážeme, jak je to u nás doopravdy. Třeba společně zjistíme, že rozbít předsudky je nakonec jednodušší, než se zdá.
Přijďte zažít všechny barvy Magdalény, přijďte
se s námi potkat. Těšíme se na vás.
Petra Martínková z Magdalény, o.p.s

Výtěžek ze Skalecké pouti pomůže uživatelům Domečku
Kdo během letošní Skalecké pouti
zavítal do barokního areálu nad
městem, mohl navštívit prodejní
stánek mníšeckého domova pro
seniory.
Jeho zaměstnankyně tu prodávaly výrobky,
které ručně zhotovili babičky a dědečkové
v rámci ergoterapeutické dílny. Ve stánku nabízely různobarevné lapače snů, šité hračky
nebo šperky.
„Všechny výrobky vznikly v naší rukodělné
dílně, kde kromě zručnosti trénujeme i paměť

Ergoterapeutky Dominika Budilová (vlevo)
a Radka Flígrová. Foto: archiv

Zavěšené kafe potěšilo mníšecké seniory
Koncem května 2020 rozjeli manželé Lázničkovi ve své kavárně Malý mnich
charitativní projekt „Zavešené kafe“, jehož smyslem je podpořit lidi, kteří se
momentálně nachází ve finanční tísni a nemohou si dovolit na něj zajít.
V průběhu dalších měsíců měli hosté mníšecké
kavárny možnost zaplatit za dvě kávy, ale vypít
jen jednu. Tu druhou totiž „zavěsili“ pro někoho, kdo je teď momentálně ve svízelné situaci.
Provozovatelé podniku pak tuto možnost ještě
rozšířili o zmrzlinu a vafli (dle vlastní volby).
„Zájem ze strany našich hostů o podporu této
důstojné charity nás mile překvapil a během
necelých tří měsíců se na speciální kartě nastřádalo téměř 1 900 korun“, říká Pavlína Lázničková a dodává: „s daleko menším ohlasem
se ale akce setkala u cílové skupiny, pro kterou
byla určena a pro „zavěšené kafe“ si přišla jen
jedna paní. Zřejmě v tom hraje roli i určitý stud
lidí, neboť nechtějí na veřejnosti přiznat, že se
jim momentálně nedaří.“

Na dvorku kavárny panovala dobrá nálada
Foto: archiv

a fantazii našich uživatelů. Pravidelné setkávání a společné tvoření navíc působí proti sociální izolaci, ”vysvětluje smysl dílny Dominika
Budilová, která v Domečku organizuje volnočasové aktivity a dodává: „překvapilo nás, jak
velký zájem o naše výrobky byl. I když jsme
na Skalce stály necelé dvě hodiny, utržily jsme
přes 4 tisíce korun.“
Výtěžek z prodeje výrobků bude použit na vybudování terapeuticko-relaxační místnosti
Snoezelen, která je určena pro uživatele s demencí a Alzheimerovou chorobou.
lik
Zrodil se tedy nápad a na „zavěšené kafe“ Lázničkovi pozvali uživatele Domova pro seniory
Pod Skalkou. Po dvě srpnové středy tak před
kavárnou zastavila oranžová dodávka „Mandarinka“ s celkem 14 babičkami a 1 dědečkem.
„Lázničkovi nás mile překvapili a našim seniorům udělali obrovskou radost. Pro ně je už
událostí, že se můžou vypravit do příjemného
prostředí Malého mnicha,“ ocenila nabídku ředitelka Domečku Tereza Středová a doplnila:
„ráda bych také za všechny naše uživatele poděkovala všem štědrým dárcům, kteří na „Zavěšené kafe“ přispěli a zpříjemnili jim dva srpnové dny.“
Projekt „Zavěšené kafe“ u Malého mnicha nekončí, ale pokračuje i pro příští měsíce. Nadále
tak máte možnost poukázat při placení útraty
vámi zvolený obnos na speciální charitativní
kartičku. My vás potom budeme prostřednictvím těchto webových stránek informovat
o tom, komu vaše kafe udělá radost příště.
kal
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Příspěvek na bydlení je nyní
dostupnější
Od července 2020 se změnilo kritérium pro získání příspěvku na bydlení, neboť k němu již není potřeba
být trvale hlášen v místě bydliště.
Nyní se budou zkoumat společně posuzované
osoby v bydlišti, nikoliv pouze ty trvale hlášené. Poskytování příspěvku na bydlení podléhá
testování příjmu rodiny (společně posuzovaných osob) a nákladů na bydlení za rozhodné
období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí.

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která má pomoci
rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy pokrýt jejich náklady na bydlení. Může se přitom jednat o bydlení v nájemním nebo družstevním bytě, v bytě v osobním
vlastnictví nebo o bydlení v rodinném domě.
S touto změnou také Státní sociální podpora, z jejíhož systému je vyplácen, získala pravomoc provádět šetření v místě, na které se
příspěvek žádá, aby zkontrolovala, zda zde
osoby žádající žijí či nikoliv. O dávku se žádá
buď osobně nebo poštou na pobočce Úřadu
práce dle bydliště. Příspěvek se vyplácí měsíčně a dokládá se každé čtvrtletí.
Pro více informací nebo o pomoc s vyplněním
žádosti se můžete obrátit na pobočky Úřadu
práce nebo na sociálního pracovníka městského úřadu.
Další informace o příspěvku a formulář žádosti
k vyplnění naleznete na webových stránkách:
www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni.
Bc. Lukáš Říha
sociální pracovník MěÚ Mníšek pod Brdy

Do Mníšku se sjeli milovníci dobrého vína
V pořadí již popatnácté se konal Mníšecký festival vína, který byl letos
posunut, kvůli omezujícím opatřením souvisejícím s koronavirem, až na
poslední červencovou sobotu.
Do areálu U Káji Maříka po celé odpoledne a večer přicházely
stovky návštěvníků,
kteří přišli ochutnat
vína od 24 vystavovatelů, a to jak vinařů,
tak i dovozců z ciziny,
konkrétně z Rakouska, Německa, Itálie,
Španělska, Portugalska, Kalifornie, JAR,
Francie,
Slovenska
a Rumunska. Šampionem se ale stalo
víno tuzemské, Frankovka 2017 z vinařství Kosík, bílá vína
ovládlo Chardonnay
2019 z vinařství
Jaštík, rovněž z Moravy. Součástí festivalu
je i soutěž o nejkrásnější etiketu, výtvarníci Jiří
Slíva a Oldřich Dudek vybrali cuvée Petit Chat,
tedy kočičku z vinařství Spielberg.
„Festival se letos vydařil zcela mimořádně,
také díky krásnému počasí, ale možná paradoxně i “díky” koronaviru, neboť milovníci vína
byli ohromně natěšeni na naši akci. Snažili
jsme se ovšem zachovávat všechna hygienická

Ulicí Za Sokolovnou projížděly italské automobily
Poslední červencovou sobotu projel Mníškem pod
Brdy závod „45. Giornata Lancisti Jílové u Prahy“,
který pořádal český Lancia klub.
Začínalo se v Jílovém u Prahy, kde se na start závodu postavilo 29 vozů,
mezi nimiž jasně převládaly italské značky a více než polovinu účastníků tvořily automobily Lancia. Trasa dlouhá 130 km končila v Srbsku
u Karlštejna a za jednu ze zastávek zvolili organizátoři Mníšek.
Na průjezd Mníškem bylo vymezeno 80 minut a první automobily přijížděly od Malé Svaté Hory do předzámčí krátce po poledni. S ohledem
na souběžně konanou akci Mníšecký festival vína byla pozměněna původně vytyčená trasa. Nejelo se tak komunikací Za Rybníky, ale auta
byla posílána do ulice Za Sokolovnou. Po zvládnutí této úzké uličky se
vrátila zpět na Dobříšskou a dále po trase: Skalecká – 9. května – Řevnická – podkova v Bažantnici a Řevnická pokračovala směrem na Řevnice.
„Rádi bychom poděkovali vedení města Mníšek pod Brdy za podporu
a jeho obyvatelům za fandění a vtipný zdravící nápis CIAO,“ uvedl za organizátory Richard Kuzmanič.
Více informací o závodě najdete na www.zpravyzmnisku.cz.
lib
Nejstarším
zúčastněným autem
byla Alfa Romeo
z roku 1977.
Foto: autor
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O dobrou náladu se staral
swingový orchestr Prague Rhytm Kings.
Foto autor

doporučení, k dispozici byla samozřejmě dezinfekce. Skvěle do celkového rámce zapadla
i hudební stránka, swingová kapela i pěvečtí
hosté, možnost nechat si pořídit fotografickou
památku ve stánku Smyboxu. Festival se vydařil i díky skvělé mediální podpoře Dvojky ČRo,“
zhodnotil letošní festival jeho spoluorganizátor Jan Rosák.
lib
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Country festival přispěl
Navštivte
Aničce Hlavicové dvaceti tisíci zámecké prohlídky zdarma
Na přelomu července a srpna se na louce v Malé Lečici
konal v pořadí již sedmý Country festival aneb návrat
country na Kocábu.

Ve dnech 12. – 20. září probíhají Dny evropského
dědictví a mníšecký zámek se opět připojí tím, že
nabídne návštěvníkům vstup na prohlídky zdarma.

Na pódiu se během dvou dnů vystřídalo celkem 16 kapel a interpretů,
mezi nimiž nechyběly ani půlstoleté formace POUTNÍCI a TAXMENI.
Pořadatelé festivalu, Kateřina a Honza Vyleťalovi, se rozhodli uspořádat finanční sbírku, jejíž výtěžek věnovali Aničce Hlavicové z Mníšku
pod Brdy, které v prvním roce života zjistili spinální svalovou atrofii.
Anička získané prostředky využije na asistenční služby a kompenzační
pomůcky. Do charitativní akce se zapojily vystupující kapely dražbou
svých podepsaných CDéček i samotní návštěvníci. Za dva dny konání
se podařilo vybrat krásných 19 283 Kč, které budou vloženy na účet
Nadačního fondu ATROFKA (č. ú. 2301653063/2010), který byl založen na podporu Aničky.
Anička posílá velké poděkování pořadatelům a organizátorům, kteří připravili skvělý festival. Všechny skupiny předvedly skvělé výkony
a velké poděkování patří také všem, kteří se rozhodli Aničku podpořit.
kal

V sobotu a v neděli 12. a 13. září mohou zájemci bezplatně zhlédnout I. okruh, který zahrnuje reprezentační místnosti a představuje
slavnostní prostory, kam majitelé zámku zvali své hosty a pořádali společenské akce. Výjimku tvoří jen Zimní jídelna a barokní kaple
zasvěcená sv. Serváci, které sloužily k rodinným účelům. V kapli se
nachází zámecký klenot, originál oltářního obrazu od významného
českého barokního malíře Karla Škréty. Nejedná se o klasické plátno, budovatel zámku Servác Engel si jej nechal vymalovat na zakázku na rozměrný měděný plech a dozdobit vyřezávaným dřevěným
zlaceným rámem. I. okruh bude zdarma také od úterý do pátku
15. – 18. září.
O víkendu 19. a 20. září bude možno bezplatně navštívit II. prohlídkovou trasu, která na rozdíl od prostorných sálů první trasy zahrnuje
soukromé pokoje posledních majitelů v prvorepublikovém duchu.
Historizující nábytek je doplněn moderním vybavením a komfortem.
Mimo obytné ložnice si lze prohlédnout koupelny s teplou vodou
a splachovacími toaletami nebo dětský pokojík plný hraček. Mezi tehdy již denně používaným zařízením nechybí například rádia, telefonní
aparáty, gramofony, fén či fotoaparát. V dětském pokojíčku si dokonce nelze nevšimnout domečku pro panenky, který svítil na elektřinu.
Každý návštěvník si musí na pokladně zámku vyzvednout platnou
vstupenku, kapacita prohlídek je omezena. Vstupné zdarma se nevztahuje na zájezdy a organizované skupiny.
Ing. Marie Charvátová, koordinační pracovník SZ Mníšek pod Brdy

Hledáte nové zkušenosti? Chcete smysluplně trávit volný čas?

Staňte se dobrovolníkem
pro onkologicky nemocné
Anička s organizátory festivalu manželi Vyleťalovými
a moderátorem Lubošem Procházkou. Foto: autor

Vlaky přes Mníšek nepojedou
až do poloviny října
Z důvodu oprav železničního mostu v Měchenicích je
od 1. 8. do 14. 10. 2020 výluka na trati 210 mezi stanicemi Vrané nad Vltavou a Dobříš.
Všechny vlaky jsou v úseku Vrané nad Vltavou – Dobříš nahrazeny
autobusy náhradní dopravy dle výlukového jízdního řádu. Přestup
cestujících je ve stanici Praha-Zbraslav.
Za úsekem s výlukou se u vlaků očekává navýšení zpoždění asi o 5 až
10 minut.
Zastávky náhradní dopravy jsou umístěny:
v Mníšku před staniční budovou,
v Rymani na autobusové zastávce
„Mníšek p. B., žel. zast. Rymaně“ v ulici kolmé ke kolejím.
Výlukové jízdní řády (pro pracovní dny i pro víkendy a svátky) najdete
na webových stránkách www.cd.cz/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/ .
kal

•
•

Dobrovolníci Amelie docházejí
ve Středočeském kraji na onkologické
oddělení do nemocnice na Pleši nebo
připravují výtvarné dílny pro pacienty.
nabízíme:
• Úvodní školení v oblasti
onkopsychologie a další vzdělávání
• Jedinečné zkušenosti a možnost
seberealizace
• Pravidelnou supervizi a metodické
vedení
• Zázemí profesionální neziskové
organizace s dlouholetými zkušenostmi

Školení
Dobrovolníků
10.–11. 9. 2020
Centrum Amelie Praha, Šaldova 15, Praha 8
E-mail: dina.risianova@amelie-zs.cz • Tel.: 608 458 303
Amelie, z.s. • Šaldova 15, Praha 8 – Karlín • Více na: www.facebook.com/amelie.zs • www.amelie-zs.cz
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Nad mníšeckou Sokolovnou se srazil autobus s motocyklem

V

pátek 5. července 1935 došlo v Mníšku
pod Brdy k vážné dopravní nehodě.
Před osmou hodinou ranní narazil
nad Sokolovnou motocyklista do autobusu, který
přijížděl od Dobříše.

O tom, o jak vážnou nehodu šlo, svědčí i fakt, že se o ní hned druhý den
objevila zpráva v celostátním tisku (příloha Národních listů Národ o neštěstí informovala již 6. července).
Autobus společnosti JAS (Jihočeské podniky pro automobilovou dopravu), řízený Václavem Holým z Prahy, jel na své pravidelné lince
z Dobříše na pražský Smíchov.
Za viníka nehody byl označen řidič motocyklu Lubomír Kverka, číšník
z Prahy, který se plně nevěnoval řízení, se svým spolujezdcem se za jízdy otáčeli, a tak vjeli do protisměru.
Podle očitého svědka nehody, obecního zřízence Hammerthala, byli
oba motocyklisté vymrštěni a jejich motocykl se dostal pod pravé přední kolo autobusu. Nárazem došlo k roztržení pneumatiky autobusu, který dostal smyk a narazil do dřevěného domku č. p. 49. Obyvatelé domku, Blahožovi, odnesli náraz naštěstí pouhým leknutím.
O poznání hůře dopadli viníci nehody. Kverka utrpěl zlomeninu nohy,
těžkou pohmožděninu žaludku a krevní podlitinu. Jeho spolujezdec
Václav Kratochvíl měl přeraženou ruku.
V autobusu, ve kterém sedělo 20 lidí, byli vážně zraněni dva cestující.
Antonín Hron měl přeražené prsty pravé ruky, řezné a tržné rány v obličeji. Václav Doubrava utrpěl těžký otřes mozku.
Za zmínku stojí, že Kverka vlastnil motocykl teprve třetí den a Policejní papíry, potvrzující změnu majitele motocyklu a jeho nové evidenční
číslo, byly doručeny na jeho adresu teprve dvě hodiny po neštěstí.
Z dobového tisku zpracoval Libor Kálmán

Autobus zdemoloval dřevěné stavení Blahožových
Zdroj: Archiv Muzea města Dobříše

Místo havárie po 85 letech
Foto: autor

Bývalá mníšecká synagoga

V
Synagoga na fotografii kolem roku 1932
Zdroj: Archiv Židovského muzea v Praze

Umístění domu v Komenského ulici
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Komenského ulici č. p. 182 stojí obytný dům, který před
rekonstrukcí býval židovskou modlitebnou.

Židovská komunita v Mníšku a okolí nebyla nikdy příliš početná (v roce 1849 žily na Mníšeckém
panství 4 židovské rodiny z celkového počtu 3 127 obyvatel), přesto zatoužila mít svou synagogu, kde by se scházela k bohoslužbám a jiným společenským účelům.
V roce 1875 zakoupil místní Náboženský izraelitský spolek od zbankrotovaného mníšeckého
podnikatele Antonína Svobody (otce pozdějšího spisovatele F.X. Svobody) jeho usedlost, ve které dříve provozoval strojnickou továrnu, za 1 633 zlatých a 34 krejcarů rakousko-uherské měny.
Smlouvu za kupující spolek podepsali Salomon Fanta, Joachim König, Alois Fišer (všichni z Mníšku) a Josef Novák z Čisovic.
Mníšecká synagoga sloužila židovské obci k bohoslužebným účelům plných 55 let. Vlastní hřbitov židé v Mníšku neměli, své zesnulé souvěrce pohřbívali na hřbitovech v Dobříši nebo Litni.
Počet židovských obyvatel ve městě se nezvyšoval, podle posledního předválečného sčítání lidu
z roku 1930 se k „izraelskému náboženskému vyznání“ hlásilo v Mníšku a okolí (Rymaně, Stříbrná
Lhota, Kytín a Zahořany) pouhých 47 lidí (v celém Československu to bylo 117 551 osob). I to
zřejmě stálo za rozhodnutím zdejší náboženskou obec zrušit, k čemuž došlo v roce 1930. Veškerý
její majetek převzala Izraelská náboženská obec v Dobříši, kam pak místní židé jezdili nebo docházeli na bohoslužby (bývalá dobříšská synagoga stojí na Mírovém náměstí 68).
K roku 1932 je v bývalé mníšecké synagoze doložen nájemník Eduard Kaufman, který tu měl
sklenářskou dílnu. V roce 1935 prodala dobříšská Izraelská náboženská obec budovu bývalé
mníšecké modlitebny i se zahradou paní Boženě Berkové za cenu 20 000 Kč, která ji přestavěla
na obytný dům.
K obytným účelům slouží dodnes.
Libor Kálmán, David Bílek, Jana a Miloslav Buchtovi, Věra Landová, Antonín Vašíček

MAZLÍČCI / ZÁBAVA

Péče o psí drápky

U

ž zase vás v noci budí známé „cvak-cvak-cvak“, jak váš pejsek
přechází po podlaze? Pokud ano, je to právě ten čas na ostříhání
drápků. Dobré však je, do této cvakací fáze se vůbec nedostat
a o drápy pravidelně pečovat. Stejně jako si my lidé, stříháme nehty, i psí
drápky potřebují pravidelnou údržbu.
Irena
Luxová
veterinářka

Správná délka drápu je taková, kdy se pes stojící na podlaze nedotýká drápy země. Středem
každého drápu vede krevní a nervové zásobení, kterému se říká drápové lůžko. U bílých nepigmentovaných drápů ho můžeme vidět jako
růžový střed. Bohužel, u černých drápů toto
lůžko nevidíme. Poranění drápového lůžka je
velmi bolestivé a lůžko pak silně krvácí.
Nejdůležitější je prevence a pravidelná údržba
Nezapomínejte, že neudržované drápky mohou způsobovat spoustu problémů jako například zatržení drápu. Přerostlé drápy dále

působí na celkové postavení prstů a tlapky.
Což může vyústit až v různé deformity a pes
může začít kulhat. V těch nejhorších případech
pak dochází i k bolestivému zarůstání drápků
do polštářků.
Některým psům musíme drápy krátit jen několikrát ročně, někteří vyžadují pravidelné krácení třeba i každý měsíc. Pejsek si drápy obrušuje sám tím, jak běhá a chodí. Drobní pejsci
nebo například starší a nemocní psi, kteří se už
tolik nepohybují, však potřebují pravidelnou
údržbu.

Zvykejte svého parťáka na péči
o tlapky už od mala
Zatímco mnoha psům stříhání drápků nevadí,
pro jiné je čirým utrpením. Nejčastěji však vidíme, že psovi vadí už pouhá manipulace s tlapkou a její držení, než samotné stříhání.

Udělejte z péče o drápky zábavu, ne boj.
Začněte s nácvikem již u štěněte. Čím dřív začnete, tím lépe si váš pejsek na držení tlapek
a péči o ně zvykne.

Stříhat nebo pilovat?
Pokud si netroufáte na stříhání drápků, můžete použít speciální pilník nebo brusku. Pro
mnoho psů může být tento způsob krácení
drápků příjemnější. Můžete ho provádět pravidelně sami doma celkem bez obav, že způsobíte poranění.
Pilník můžete použít právě u drápků, které
nejsou příliš dlouhé, a u kterých je ke stříhání
kleštěmi ještě brzy. Zabrušovat drápky je též
vhodné, pokud je dráp ostrý nebo pokud potřebuje obrousit hrany po ostříhání kleštěmi.
Péče o vašeho parťáka však musí být příjemnou záležitostí pro vás pro oba.

SPOJOVAČKA
Měsíc je v úplňku, psi vyjí o sto šest a na nebi si poletuje………………
Spojte číslice od 1 do 61 a zjistíte, kdo.

23

ZÁBAVA

Luštěte křížovku o zajímavé ceny

„Lidská zloba vždy...“ (dokončení v tajence)
Publius Cornelius Tacitus (54 – 120) – římský historik, právník
a senátor, považovaný za jednoho z největších antických dějepisců.
Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději
do 15. září 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 letního vydání Zpravodaje: Plinius mladší: „Žádná lež není tak hanebná, aby neměla svědka.“
Výhercem dvou dárkových poukazů do sítě multikin CineStar se stává Věra Vachůnová.
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PODPORUJEME MÍSTNÍ PODNIKATELE

K

rize způsobená hrozbou pandemie koronaviru pomalu odeznívá a život se vrací do normálu.
Některé provozovny, které působí na území Mníšku pod Brdy již řadu let, se však ocitly
na hranici existenční krize. Byla by škoda, kdyby musely zavřít. Přišly bychom tak o jejich
zajímavý sortiment, které nyní máme pohodlně dosažitelný v místě našeho bydliště a nemusíme pro něj
dojíždět autem.
I v naší moci je, jako spotřebitelů, tyto podnikatele podpořit.
Rozhodli jsme se, že vám budeme na stránkách Zpravodaje postupně představovat
místní podnikatele, kteří se vlivem letošních událostí ocitli na hranici ekonomické
udržitelnosti. Některé možná znáte, o některých se dozvíte poprvé a překvapí vás,
jaké výrobky či služby nabízejí.

Podnikáte v Mníšku pod Brdy?
Máte zájem o propagaci vaší provozovny?
Ozvěte se na e-mail: zpravodaj@mnisek.cz.

Sociální podnik Pasta Fidli zachránily
v březnu nákupy sousedů

V mníšeckém obchodu s galanterií si
vyberou i pánové

Výrobna čerstvých těstovin Pasta Fidli působí v mníšeckém Edenu již šestým rokem. Na pokraji krachu se
ocitla po plošném uzavření restaurací, které jsou jejími
hlavními zákazníky. Před výpovědí se rázem ocitlo také
pět zdravotně znevýhodněných osob z Mníšku a okolí, které ve svém podniku Hana a Gabriela Cyrnerovy
zaměstnávají.

Již druhým rokem provozuje na mníšeckém Malém
náměstí obchod GALANTERIE – LÁTKY paní Pavlína
Stryková. Převzala jej od manželů Jocovových, kteří se
rozhodli, po dlouhých letech podnikání, věnovat plně
vnoučatům.

„V momentě, když v březnu zavřely restaurace, tak jsme přišli o téměř
všechny zákazníky a ocitli se na pokraji likvidace se skladem plným hotových těstovin,“ popisuje kritický stav z letošního jara jednatelka Gabriela Cyrnerová a pokračuje: „zachránili nás tehdy lidé z Mníšku. Poté, co
jsme zveřejnili na webu a facebooku informace o naší situaci, tak k nám
okamžitě začali jezdit a nakupovat čerstvé těstoviny pro domácnost.“
I když už jsou restaurace a obchodní centra několik měsíců otevřené,
klesl Pasta Fidli obrat, oproti začátku roku, až o 90 %. Své zboží dodávali
totiž převážně do gastro provozů v centru Prahy, které stále trápí výrazný propad počtu hostů z ciziny. Majitelky Pasta Fidli si ale nejsou zvyklé
stěžovat a rozhodly se těžkou situaci zvládnout. Na jaře rozjely nový e-shop, přes který dodávají těstoviny po celé ČR do 48 hodin a zavedly
také dárkové poukazy.
Rozvážka platí také pro Mníšek pod Brdy, ale jednodušší bude, když
si těstoviny objednáte předem a pak si pro ně zajdete přímo do jejich
provozovny do Edenu. Jsou tu každý všední den od 6 do 12 hodin
nebo po telefonické domluvě na 722 633 078. Pokud ale zrovna půjdete náhodou kolem a zastavíte se tu, tak s prázdnou určitě neodejdete.
Ve skladu se pro vás určitě něco najde.
„V nabídce máme 13 tvarů těstovin a 6 druhů plněných raviol, které stačí
uvařit ve vroucí vodě a můžete je servírovat. Necháváme si dovážet ty
nejkvalitnější suroviny, jako je italská semolinová mouka z tvrdé pšenice nebo pasterizovaná vejce nejvyšší kvality. Díky těmto ingrediencím
jsou pak i chutnější, více zasytí a nesníte jich tolik,“ vypočítá výhody čerstvých těstovin Hana Cyrnerová.
Kompletní nabídku e-shopu najdete na shop.pastafidli.cz.
kal

Výrobnu s prodejnou najdete v Edenu.
Foto: autor článku

Tento nenápadný obchůdek lehce přehlédnete, neboť neleží na žádné
z frekventovaných tras. Přesto se sem vyplatí zajít. Najdete ho v horním
rohu Malého náměstí č. p. 95 hned pod mateřskou školou. „Baví mě pracovat s látkami a vždy jsem chtěla mít vlastní prodejnu s galanterií,“ prozrazuje svou inspiraci usměvavá paní Stryková, která do Mníšku vrátila
po letech práce v jiném oboru.
Název „Galanterie Látky“ napovídá, že tu bude ráj jenom pro šikovné
maminky a babičky, ale nenechte mýlit. V pestrém sortimentu najdete
nejen klasické galanterní zboží, jako jsou nitě na šití, bavlnky na vyšívání, příze a jehlice na pletení i háčkování, metráž látky a knoflíky, ale
také věci, které potěší fanoušky kvalitního, a přitom cenově dostupného
dámského i pánského spodního prádla. „Většinou odebírám věci od českých výrobců, jako jsou Jitex, Wolf, Grabs, Andrie, Gina nebo Cornete
takže se jedná o kvalitní výrobky a za rozumnou cenu,“ představuje původ svého zboží majitelka obchodu a doplňuje, že dováží také italskou
módu.
Kromě spodního prádla má v nabídce i sezonní dámské oblečení, punčochové zboží a bižuterii. Pánové jistě ocení nátělníky, trika, ponožky
a pyžama. Nechybí tu ani oblečení pro děti včetně ponožek čepiček, pyžámek, punčocháčů, spodního prádla a dalšího.
A nebyla by to podnikavá paní Stryková, aby své služby nerozšířila o výrobu bytového textilu na zakázku. „Vzadu mám malou dílnu, kde šiju
patchworkovou technikou polštáře, ubrusy, zástěry, tašky, chňapky,
zástěry a podobné zboží denní potřeby,“ říká k rozšířeným službám
podnikatelka.
Obchod je otevřený každý všední den od 9 do 17 hodin (s hodinovou
pauzou po poledni) a zavítat sem můžete i o sobotách mezi 9. a 11. hodinou.
lib

Paní Strykové se mníšeckým obchodem splnil její sen.
Foto: autor článku
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INZERCE

KAMENNÉ KOBERCE

Domácí péče Včelka Praha s.r.o., pobočka Praha západ
hledá do svého týmu zdravotní sestřičky na HPP, DPP
pro celý okres Praha Západ. Dobré platové podmínky,
výhodou – práce v okolí vašeho bydliště.
Kontaktní osoba Bc. Pavla Melounová, tel.: 602 273 750.

DO VAŠEHO DOMOVA

Nabízíme prodej a instalaci kamenných koberců na míru.

Vhodné k bazénu, na balkon či pergolu, stejně tak i do interiéru.
- použití moderní technologie
- pouze z přírodních materiálů
- profesionální práce
- záruka kvality

 +420 737 627 698
 info@kamenne-koberce.eu
 www.kamenne-koberce.eu

Hledám pronájem bytu 2+1, 3+1 ideálně v rodinném domě se zahradou,
případně celoroční pronájem chaty. Tel.: 775 161 432
Koupím pozemek do 1000 m2 v Mníšku pod Brdy. Tel. číslo 775 949 797

NEČEKANĚ VELKÝ SORTIMENT...

Nabízíme komplexní polygrafické služby
včetně uměleckého zpracování knižní vazby
DIGITÁLNÍ
A OFSETOVÝ TISK

VELKOFORMÁTOVÝ
TISK

GRAFICKÉ
STUDIO

UMĚLECKÁ
VAZBA KNIH

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

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY
Nabízí tyto služby:
l objednávky kontejneru v celém
mikroregionu Mníšecko
l sběr různých druhů odpadů
l odvoz odpadu po úpravách zeleně
l vyštěpkování větví a jejich svoz
l k vyzvednutí černé pytle na uložení
komunálního odpadu
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CELOROČNÍ PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

ZAVŘENO
8.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00
8.00–12.00

a
a
a
a

14.00–17.00
14.00–17.00
14.00–17.00
14.00–17.00

INZERCE

Poznat sám sebe, dojít zastavení,
hlubokého nadechnutí a uvolnění,
vnímat své tělo, naslouchat své
duši…
být svobodný, skutečně zdravý…
V plném Vědomí vnést svoji Pozornost do Srdce a Vědomí do Života
…JÓGOU, DECHEM, TAI CHI QI
GONG, MEDITACÍ, KONTEMPLACÍ…
…dopřát si prostor pro Bytí „za myslí“ v Přítomnosti Nových
mníšeckých jógových studií, která se vám budou líbit
vším, co nabízejí.
Lekce jsou určeny pro každého, kdo hodlá
vnést do svého života prostor pro obnovu
fyzických i duševních sil a prohloubit vědomou
práci s tělem a myslí, tedy nejenom pro
přetížené a vyčerpané, kteří fixují soustředění
svojí pozorností mimo sebe a stále hledají zdroj
energie mimo sebe, ale rovněž pro ty, kteří
dokáží energii vytvářet sami v sobě naladěním
se na určitou úroveň vysoké vibrace, díky které
dokáží nezištně otevřít své srdce pro lásku a
upevnit sebe-vědomí. Atmosféra pohody dává
doušek všem žíznivým…
…kdo je připraven, ten je již srdcem veden…
kdo ještě připraven není, prochází lekcemi,
které v něm Poznání probouzí…

Více informací:
Bc. Gabriela Frintová
e-mail: info@zitvsouladu.cz
www.zitvsouladu.cz

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
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BETONÁRNA KYTÍN
Dodávky čerstvého betonu
včetně dopravy a uložení čerpadlem
Chouzavá 206, 252 10 Voznice
(8 km od Dobříše)
Expedice

602 727 028

Dispečink

602 364 639

 obchod@kamenzbraslav.cz

Otevírací doba:
Po-Pá 7:00-15:30
So
8:00-12:00

Praha

D4
exit 21

Areál
obalovny

Dobříš

21 exit

INZERCE

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

PEDIKÚRA

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.

SOLÁRIUM

Jste často nemocní?
Máte sezónní/celoroční oční a nosní obtíže?
Trpíte atopickým ekzémem?
Máte podezření na potravinovou alergii?

ALŠÍHO...
A MNOHO D

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

proškolený
personál Vám
ochotně vše
vysvětlí
možnost zakoupení
permanentek
prodej solární
kosmetiky

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.: 737
Tel: 604 214 784

Ke škole 1389, Mníšek pod Brdy Prodlužování
a zahušťová
zahušťování
ní řas
prettyvisagestudio Těšíme
Eden
se na Vás,

902 780

Manikúra, Prodej
módních doplňků

MUDr. Magdalena Herknerová, Ph.D., Miriam Švestková, Božena Žem

Ze dvou možných designů vybírám variantu, která je v pořadí na 2.mí

Mníšecké reality

Měli bychom zájem o 500 takovýchto letáků formátu A5 a dále bych s

www.anacarde.cz

Kdy může být hotovo a jaká bude cca cena?
Děkuji za reakci a zdravím, magda her.

zavedená realitní kancelář v Mníšku
PR

O

RE
DÁ

N

O

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

ZE

PR
RV
AC

E

Mníšek - Eden
Pronájem nového 2+kk s
balkonem, 2. NP. výhled do
zahrady. Částečně zařízeno,
moderní kuchyň.
Cena: 14.500 Kč + poplatky

O

N

Á

JE

M

Klenovice - Trhovky

Mníšek - Eden

Chalupa 3+1 a 1+kk, 2x gar.
Pozemek 1.340 m2, krásné
místo kousek od Orlické
přehrady. Možnost úprav.
Cena: 2.682.000 Kč

Pronájem novostavby 2+kk
48 m2 + zahrada a parkovací
stání. Částečně zařízený. Moderní kuchyň, sprchový kout.
Cena 15.000 Kč + poplatky

PRODÁVÁTE NEMOVITOST? OVĚŘTE SI ZDARMA SPRÁVNOU CENU!
GENERAL REALITY a.s.
Ke Škole 1389,
Mníšek pod Brdy

739 039 163
mnisek@general-reality.cz

Václav Prokop
vedoucí kanceláře
již 10 let na Mníšku
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BYDLÍM TU S VÁMI
1. Dobrý den, Martine a Roberte. Můžete na začátek našim čtenářům sdělit v krátkosti něco o sobě?
Martin: Ano jistě. Já se v oblasti poradenství pohybuji desátým rokem. Prošel jsem si třemi velkými společnostmi a nyní spolupracuji s lokální společností Boneo. V rámci svého podnikání se specializuji na placené poradenství. Jde o dlouhodobý pracovní vztah,
kde jsem odměňován za svoji práci především napřímo klientem.
Robert: V realitách působím již řadu let. První zkušenosti jsem získal v realitní síti Century 21, po několika letech jsem se osamostatnil a otevřel vlastní realitní kancelář, zde v Mníšku pod Brdy, a to pod hlavičkou sítě Reality 11. Za tuto dobu v oboru jsem již
zažil mnoho zajímavých situací a mám za sebou desítky realitních obchodů, a to jak s rezidenčními, tak i komerčními nemovitostmi.
Svou práci mám rád a myslím, že klienti byli s mým přístupem spokojeni.

Lorem
ipsum
2. Proč jste se tedy rozhodli
pro vzájemnou
spolupráci a máte předem danou vizi?
Martin: Dle mého názoru jsou dnes ﬁnance a nemovitosti mnohem více propojené, než tomu bylo
v minulosti. Klient může dostat veškeré informace, od vyhledání a nákupu nemovitosti, realizaci
úvěru (hypotéky), až po dřívější splacení závazků u nemovitosti. K naší vizi bych rád dodal, že
chceme být pro lidi v Mníšku a okolí první volbou, v rámci ﬁnančního a realitního poradenství.
Robert: S Martinem se známe a úspěšně spolupracujeme již delší dobu. Možná na trh nepřinášíme nic nového, ani převratného, ale cílem našeho spojení je pokrytí sektoru služeb napříč realitami a ﬁnancemi a obsloužení klienta tak, aby našel veškeré služby potřebné pro nákup nebo
prodej nemovitosti na jednom místě, a to naprosto profesionálně. Naším cílem je působit
v Mníšku dlouhodobě a budovat si stálou klientelu.

3. A jak si vedete dnes?
Martin: Já myslím, že dobře. Cítím, že povědomí o nás stále roste. Zeptejte se našich klientů, jak
jsou spokojeni.
4. Můžete nám tedy říct, s jakými klienty už v Mníšku a okolí spolupracujte?
Martin: Ano, jistě, již několik let spolupracuji s těmito klienty: Panem Ing. Stanislavem Blehou – manažerem společnosti Scherdel, Lubošem Tomiskou –
podnikatelem v IT a Zdeňkem Svatoněm – manažerem společnosti TOKA.
Robert: Každý klient je důležitý. Zní to sice jako fráze, ale takto já k realitám
přistupuji. Je to služba pro mé klienty, která mě naplňuje. Se spoustou z
nich udržuji přátelský kontakt i po ukončení naší spolupráce a zmiňovat
některé konkrétní klienty by nebylo fér vůči těm ostatním.

5. Co tedy mohou klienti očekávat od vašich služeb?
Martin: Chceme lidem dát přidanou hodnotu, a proto jsme se
rozhodli jít s kůží na trh. Budeme pravidelně dělat tyto rozhovory, aby
se lidé mohli dozvědět více informací jak z ﬁnančního, tak realitního
poradenství. Spolupráci s Robertem a jeho kanceláří Reality 11 jsem
vybral i z toho důvodu, že ho vnímám jako dobrého realitního
makléře a také máme sousedící reklamu naproti nejmenovaného
supermarketu, takže se to příhodně nabízí.
Robert: Jak už jsem zmínil výše, s koupí nebo s prodejem,
případně i pronájmem nemovitosti, jsou spojené další starosti,
jako je ﬁnancování, pojištění, investiční poradenství apod.
Pokud se na nás klient obrátí, toto všechno mu můžeme
pomoci vyřešit. Vzhledem k naší dlouhodobé spolupráci
s Martinem, jsme schopni tyto požadavky zpracovat
komplexně a bez zbytečného prodlení. A o to nám jde:
poskytnout klientům plný servis s minimálními nároky na
jejich čas.

6. Mám zde dotaz od našich čtenářů... Jak je to
dnes s hypotékami?

ROBERT

MACHO

Realitní specialista

www.realitystrednicechy.cz
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Martin: Dnes jsou rozhodně zajímavé hypotéky
s delším ﬁxačním obdobím. Většinou s klienty jednám
o 8 a 10letém ﬁxačním období, protože mohou dosáhnout na lepší podmínky. K tomu navíc některé banky
dnes poskytují až 40letou splatnost.
Robert: Souhlasím s Martinem. V rámci naší spolupráce má tyto věci na starosti on.

INZERCE

VAŠE FINANCE VE VAŠICH RUKOU
7. A jak tedy v tuto chvíli vnímáte trh s nemovitostmi?
Martin: Vidím to pozitivně! Nyní se řeší schvalování ohledně zrušení daně z nabytí nemovitosti, což je dobrý stimul pro realitní trh
a lidé budou mít o to více peněz, aby si mohli koupit nemovitost. Nicméně na to Vám určitě lépe odpoví Robert.
Robert: Reálné dopady koronaviru na realitní trh se projeví až v následujících měsících. Prodej bytů v hlavním městě se během
pandemie koronaviru téměř zastavil, pozastavil se i prodej některých developerských projektů. Ani za těchto okolností se však
nepředpokládá nějaký razantní pokles cen. Spíše dojde k jejich zmrazení. Důvodem je hlavně nízká nabídka nemovitostí v Praze
a okolí, což by se nemělo měnit ani v nejbližší době. Zjednodušeně řečeno, v současné době není předpoklad
k tomu,
aby se na trhu náhle objevilo velké množství nemovitostí, které by ceny srazilo.

8. Jak se vyvíjel hypoteční a realitní trh v průběhu propadu způsobenou covid - 19
v číslech?
Martin: Z hlediska hypotečního trhu byla v období od května 2019 do května 2020 úroková
sazba v průměru 2,48%. Nejnižší v květnu 2020 (2,30%) a nejvyšší v květnu 2019 (2,80%).
Nyní je tedy v rámci 1 roka nejnižší úroková sazba (2,30%). Uvidíme, kam se bude trh dále
vyvíjet ale dle mého názoru se jedná o zajímavou sazbu. Například v roce 2010 se sazby
pohybovali v průměru okolo 5,5%. Nejvyšší objem sjednaných úvěrů byl v průměru 16,8
mld. Kč. V květnu 2020 je to 16,5 mld. Kč. Na začátku roku to bylo o zhruba 2 mld. Kč více.
Už teď na začátku června vidíme, že lidé chtějí dále kupovat nemovitosti a tedy ve většině
případech řešit i hypoteční úvěry. Věřím, že je správná chvíle pro využití úvěru na bydlení za
aktuálních podmínek.
Robert: Pokud se podíváme na realitní trh ve stejném období, tak vidíme, že průměrná cena
pronájmu bytu v Praze klesla z nějakých 350 Kč na zhruba 320 Kč za m2, což je téměř 10%
dolů. Průměrná cena za m2 při koupi bytu od dubna minulého roku naopak stále stoupala.
Z původních 90 000 Kč až na 99 000 Kč za m2. V průběhu pandemie sice trochu poklesla,
ale podle posledních čísel se pomalu vrací k předcházejícímu trendu.

9. Jak jste pocítili dopad koronaviru v oblasti svého podnikání?
Martin: Celkově jsem ho přečkal s rodinou ve zdraví, což je nejdůležitější. V mém podnikání se snažím s klienty pracovat na dlouhodobém horizontu a tyto omezení byly cca
3 měsíce, takže to nijak zásadně neohrozilo mě, ani mé klienty. Ba naopak se objevily
možnosti zajímavých nákupů na akciových trzích a musím říct, že s některými klienty
jsme opravdu dobře nakoupili. V rámci hypotečních úvěru klienti vyčkávali na konečné rozhodnutí kvůli dani z nabytí nemovitosti. Jakmile se tato oblast začala vyjasňovat, i klienti začali znovu řešit své možnosti v rámci hypotečních úvěrů.
Robert: Samozřejmě nějaké dopady jsme pocítili. Některé obchody se časově
protáhly, prohlídky nemovitostí se na chvíli zcela zrušily. Stejně jako ve všech odvětvích, i v realitách, je nyní velký tlak na digitalizaci a přesun do online prostředí.
Vznikají nové nástroje, dělají se virtuální prohlídky. Já doufám, že to bude ve
prospěch zákazníků a považuji to za krok kupředu. Zároveň vnímám jisté obavy ze
ztráty osobního kontaktu, který je pro mou práci a pochopení potřeby klienta
naprosto zásadní. V současné době již ale pociťuji, že se věci postupně vracejí k
normálu.

10. Máte pro nás nějaký zajímavý tip?
Martin: U hypotečních úvěru se někdy stává, že banka svému klientovi na další
období nabídne horší úrokovou sazbu než pro nové klienty. V takovém případě je
velmi důležité komunikovat s bankou, abychom dosáhli lepší sazby. Může tomu
pomoci i výhodnější nabídka z konkurenční banky. V rámci mého servisu se s tímto
případem také setkávám.
Robert: Dost často se při náběrech nemovitostí setkávám s tím, že klienti nemají
byt či dům připravený, uklizený, navoněný… Jedná se přitom o naprosto základní
věc, se kterou si poradí každý a ve ﬁnále vám může přinést užitek ve formě výrazně
vyšší prodejní ceny.

11. Můžete nám přiblížit, jaká další témata mohou naši čtenáři očekávat?
Martin: Já se budu v dalších číslech věnovat tématům, jako je správná ochrana
nemovitosti v rámci pojištění, dřívější splacení úvěrů, zajištění rodinných výdajů
v případě nenadálých situací.
Robert: Další témata budeme připravovat ve spolupráci s Martinem, ale určitě se
mimo jiné podíváme na skutečné dopady epidemie koronaviru s odstupem několika měsíců.
Děkuji vám za rozhovor a ať se vám společně daří.
Redaktor: Bc. Hana Vrbová

MARTIN

ŠILHAVÝ

Ekonomický poradce

www.martinsilhavy.cz
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MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ
MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková

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

"Měním bydlení
na domov"
Návrhy interiérů "na klíč"
Rekonstrukce domů a bytů
3D vizualizace
Realizace
tel.: 603 301 310
e-mail: ivadesign.id@seznam.cz

asaze_inzerce_92x60.indd 1

PRODEJ SLEPIČEK

13.10.2015 12:32:33

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell typu
Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 15-19 týdnů, cena 169-229 Kč/ks.

Prodej: 21.9. a 13.11. 2020 v 16:20 hodin
Mníšek pod Brdy, autobusové garáže u firmy M. Uher
Výkup králičích kožek, cena dle poptávky.

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

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

Kvalitní servis

,
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KO MO

perfektní předprodejní
příprava kol

po-pá 8-18
čt 8-20
so 8-12
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)KOLO

www.kola-sport.cz
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info@kola-sport.cz | tel.257 721 313 | Komenského 92, Řevnice
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf
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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).

NATANKUJTE
ZADARMO
s Českým rozhlasem Region
Po celé září vyhrávejte v našem
vysílání poukázky na pohonné hmoty
v hodnotě 1 000 Kč!
Praha a střední Čechy 100.7 FM

R-REGION
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INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN
Mníšek pod Brdy Pražská 16
mobil.: 732 825 975, 731 253 750

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

8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com

Angličtina Helen Doron English
již několik let působí tv Mníšku pod Brdy.
Letošním rokem centrum přebírá
Dobříšská pobočka
vedená Terezou Kompánkovou.

Kontunuita kurzů zůstává zachována
a zahajujeme nábor nových žáků.
Ukázkové hodiny, které jsou ZDARMA, budou
probíhat v průběhu měsíce října v nových
prostorách budovy ZŠ Mníšek pod Brdy.
Zarezervujte si své místo již nyní!
tel.: 775 610 273
e-mail:mnisekpodbrdy@helendoron.cz
www.helendoron.cz
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