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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
každý den slyším za oknem mé kanceláře stupňující se hádky 
a urážky mezi lidmi, kteří chtějí „jen“ zaparkovat a vybrat pení-
ze z bankomatu. Bezmoc z přítomnosti i strach z budoucnosti 
vyhřezávají na povrch v podobě vzteku, který se obrací proti 
ostatním. Jarní vlna solidarity zmizela jako pára nad hrncem. 
Každý z nás je ponořen sám do sebe.

Ve skrytu duše přitom všichni toužíme po sounáležitosti 
s ostatními. Chceme vědět, že na to nejsme sami. To, co se 
projevuje jako vztek na někoho, kdo špatně zaparkoval, je 
ve skutečnosti volání o pomoc. Možná chtěl ten člověk, který 
nadával druhému do blbců, vlastně říct něco jiného…

„Haló, mám toho dost! Dneska nám doma nefungoval inter-
net, takže se dcera nemohla připojit k vyučování. Už toho má 
taky plný zuby - je zavřená doma, chybí jí kámošky a má strach 
z přijímaček. Manželka se bojí, že ji propustí z práce, protože 
cestovkám se teď moc nedaří. Já sám dřu roky ve svojí hospo-
dě a teď jsem jí už podruhý musel zavřít. Mám obavy o rodiče, 
protože nejsou zrovna štíhlí, táta má cukrovku a máma prodě-
lala rakovinu. Vždycky, když k nim jdu, říkám si, jestli jim tam 
toho kovida nezanesu, ale samotný je nechat nechci... . Dnes-
ka ráno jsem zbytečně seřval ženu a teď řvu na vás, protože je 
mi mizerně, mám strach a cítím se v tom všem sám.“

Druzí ale často žijí podobný příběh, a tak křičí nazpátek. Je 
proto potřeba, abychom spolu mluvili. S přáteli, partnery, 
kolegy, rodiči, dětmi, psychology, terapeuty. Nikde není na-
psáno, že musíme všechno vydržet a se vším si musíme vědět 
rady. Někdy už pouhé vzájemné sdílení našich starostí a obav 
něco změní. Ne nadarmo se přece říká, že sdílená bolest je 
poloviční bolest a sdílená radost je dvojnásobná radost. 

Sdílení totiž dává vzniknout vzájemné solidaritě. A solidarita 
v občanské společnosti přináší sílu k proměně. Vzpomeň-
me na založení našeho samostatného státu, kterému bylo  
28. října přesně 102 let. Vzpomeňme na události 17. listopadu, 
od kterých letos uběhne 31 let. Kdyby nás v roce 1918 a v roce 
1989 nespojovala solidarita, patřili bychom buď stále mezi ra-
kouské národnostní menšiny nebo by to teď v naší zemi vypa-
dalo jako na Kubě. 

Neskončeme proto jen u blbé nálady. Hledejme odvahu nazý-
vat věci pravými jmény, postavit se k řešení problémů čelem 
a požádat o pomoc, pokud je toho na nás příliš. Hledejme po-
chopení pro sebe i pro ostatní. Buďme k sobě shovívaví, vlídní 
a laskaví. Odměnou nám bude svět, který můžeme ovlivnit 
a ve kterém nejsme sami.
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Zastupitelé schválili 
příspěvek na školkovné
Na svém zářijovém jednání 
schválili mníšečtí zastupitelé 
pravidla pro poskytování 
příspěvku na školkovné pro rok 
2020/2021.
Nárok na poskytnutí příspěvku má zákonný  
zástupce dítěte, které:

•  Dosáhlo 3 let ke dni 31. 8. 2020 nebo tohoto 
věku dosáhlo mezi 1. 9. 2020 a 31. 5. 2021  
(o příspěvek lze požádat během celého škol-
ního roku),

•  nebylo v tomto školním roce přijato 
do mateřské školy zřízené městem Mníšek 
pod Brdy (požadováno rozhodnutí o nepři-
jetí),

•  navštěvuje soukromou mateřskou školu,

•  má alespoň jednoho zákonného zástupce 
s trvalým bydlištěm v Mníšku pod Brdy.

Jaká je výše poskytovaného příspěvku?
•  Při docházce 5 dnů v týdnu činí příspěvek 

1 500 Kč na měsíc,

•  docházka 1 den v týdnu = 300 Kč na měsíc,

•  docházka 2 dny v týdnu = 600 Kč na měsíc,

•  docházka 3 dny v týdnu = 900 Kč na měsíc,

•  docházka 4 dny v týdnu = 1 200 Kč na měsíc. 

O poskytnutí příspěvku rozhoduje rada města 
na základě podané žádosti zákonným zástup-
cem. 

Formulář žádosti a další informace najdete 
na webových stránkách www.mnisek.cz 

lib

Radnice podpoří sportovní 
a volnočasové spolky
Dne 19. 10. 2020 vyhlásila 
Rada města Mníšek pod Brdy 
řízení na poskytnutí finančních 
příspěvků na podporu sportovních 
a volnočasových (nesportovních) 
aktivit v roce 2021.
Z důvodu transparentnosti a zjednodušení 
procesu žádostí a jejich hodnocení byla vyhlá-
šena, stejně jako v loňském roce, čtyři samo-
statná řízení:

•  na podporu sportovních aktivit dětí 
a mládeže (neinvestiční)

•  na podporu volnočasových 
nesportovních aktivit (neinvestiční)

•  na podporu sportovních aktivit dětí 
a mládeže (investiční)

•  na podporu volnočasových 
nesportovních aktivit (investiční)

Pravidla i žádosti jsou zveřejněny na: www.
mnisek.cz/mesto/granty-a-financni-prispe-
vky/

Uzávěrka pro podání žádostí je 20. 11. 2020
kal

V  létě 2020 přešla radnice 
Mníšku pod Brdy na 
moderní aplikaci Mobilní 

Rozhlas, jejímž prostřednictvím může 
snáze a efektivněji komunikovat 
s občany. 

K jejím nesporným výhodám patří také sběr 
podnětů od občanů, kteří mohou pohodlně, 
díky svým „chytrým“ telefonům, zasílat na 
úřad své fotky ukazující nedostatky na území 
našeho města (skládky, vandalismus, vraky 
apod.), které se následně řeší. Během prvních 
měsíců se sešla řada podnětů, z nichž některé 
se již podařilo realizovat. Ostatní by měly být 
vyřešeny v následujících týdnech.

Lavičky a odpadkové koše v Ďolíkách  
 (foto č. 1)
Kolem neprůjezdné komunikace spojující 
Pražskou ulici s Rymaní, které slouží především 

k procházkám a aktivnímu trávení volného 
času, byly na přání veřejnosti umístěny čtyři 
lavičky a odpadkové koše.

Vyčištění dřevěného kříže u hřbitova  
 (foto. č. 2)
Došlo k odstranění nástřiku grafitti z dřevěné-
ho kříže stojícího mezi hřbitovem a podcho-
dem pod dálnicí D4.

Odstranění příčného prahu  
v Nádražní ulici  (foto č. 3)
Retardér byl deinstalován na žádost osob 
s omezenou pohyblivostí, pro které předsta-
voval nepříjemnou překážku při chůzi.

Zpevnění okraje vozovky před Pekárnou 
 (foto č. 4)
K úpravě došlo z důvodu neustálého ničení 
asfaltové krajnice parkujícími auty. Ve vyjež-
děných kolejích se navíc stále držela voda. Za-
travnění je plánováno na jaro 2021.

Do mníšeckého Mobilního Rozhlasu se může-
te zaregistrovat na  
www.mnisek.mobilnirozhlas.cz.

lib

Zlepšujeme Mníšek díky Vašim podnětům

1

3

2
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„Po  nástupu na  radnici bylo jednou z  našich 
priorit prověření možnosti rekonstrukce a  roz-
šíření stávajícího úřadu. Záhy jsme ale narazili 
na  problémy a  limity, které nás přesvědčily, že 
stavba nového úřadu bude nejlepším možným 
řešením,“ říká starostka Magdaléna Davis.  

Rekonstrukce a případná dostavba by byly 
velice nákladné, přitom by ale nestačily 
na všechny potřebné prostory včetně kancelá-
ří, archivů apod. Prvotní rozhovory s památkáři 
navíc ukázaly, že varianta rozšíření či nástavby 
by pro ně byla přinejmenším „problematická“. 
Dalším oříškem by byl přesun úředníků do ná-

Další krok na cestě k novému městskému úřadu

Hmotová studie  
ze září 2020 

po zapracování všech  
připomínek ze strany  

veřejnosti – pohled I

Mgr. Luboš Kožíšek

vedoucí Odboru  
kanceláře starostky

Jedna z vizualizací projektu nového Pavilonu z roku 2015.  Zdroj: Pavilonmnisek.cz

N  ení žádným tajemstvím, 
že statika současné 
budovy městského 

úřadu, bývalé mníšecké měšťanky, 
je významně narušená a celkový 
stav budovy je tak již mnoho let ve 
špatném stavu. Bohužel se na ní 
podepsala desetiletí nedostatečné 
údržby, ať už to bylo z důvodu 
nedostatku financí či nedostatečného 
zájmu.

hradních prostor (pravděpodobně areál UVR). 
Přestože část úředníků by mohla pracovat 
z domova, jak již víme díky koronavirové krizi, 
alespoň část úřadu by musela i nadále sloužit 
veřejnosti a zůstat přístupná. Vedení radnice 
situaci řádně vyhodnotilo, prověřilo něko-
lik variant a nakonec se rozhodlo, že naváže 
na již existující studii nového městského úřa-
du z roku 2018 v lokalitě zvané Obora. V roce 
2018 zde veřejnost vybírala ze tří návrhů a 247 
hlasujících se vyslovilo pro projekt z pera ar-
chitektů Atelieru Tsunami. „Tuto studii nehá-
zíme pod stůl, právě naopak, chceme se o  ni 
ve  všech dalších krocích opírat,“ říká starostka 
Magdaléna Davis. Místostarosta Radko Sáblík 
k tomu dále dodává: „Studie Atelieru Tsunami 
je potřeba doplnit o chytrá řešení, a přitom vyu-
žít znalostí a služeb Centra Města Budoucnosti, 
se kterým město Mníšek uzavřelo memoran-

dum o spolupráci. Jedině za tohoto předpokla-
du má smysl stavět novou veřejnou budovu“. 

Návrh však bylo nutné upravit i z jiných dů-
vodů. „Zadání, se kterým při tvorbě návrhů 
architekti tehdy pracovali, nebralo v potaz no-
vou legislativu o energetické úspornosti budov, 
která je dnes již v  platnosti, navíc objekt byl 
umístěn do  záplavové zóny Bojovského poto-
ka, což prakticky znemožňuje žádat o  dotace 
na  výstavbu. Pokud bychom návrh neupravili, 
nejen že bychom se diskvalifikovali z  čerpání 
dotačních titulů, ale hlavně bychom takovou 
budovu již v  dnešní době ani nezkolaudovali,“ 
doplňuje starostka Magdaléna Davis.

Architekt Michal Postránecký, vedoucí zmíně-
ného Centra Města Budoucnosti, proto ve spo-
lupráci s Atelierem Tsunami vytvořil pro měs-
to studii, která zahrnuje jak využití chytrých 



technologií a úspornosti v oblasti hospoda-
ření s vodou a energiemi, tak propojení s dal-
šími funkcemi občanské vybavenosti včetně 
objektu pro spolky a sdílené kanceláře pro 
drobné podnikatele a start-upy.  Zastupitelé 
i občané se mohli s tímto návrhem seznámit 
na veřejném setkání loni na podzim a posléze 
ho připomínkovat. Připomínky se týkaly např. 
umístění technologické věže, kácení vzrost-
lých stromů, kompozice rovných střech, podo-
by veřejného prostranství, kapacity parkování 
a řady dalších aspektů. Všechny byly architek-
tem Postráneckým vypořádány a výsledek byl 
starostkou prezentován zastupitelům i obča-
nům města na posledním zasedání zastupitel-
stva města dne 30. 9. 2020.

„Nyní máme konečně všechny informace 
k  tomu, abychom mohli udělat další krok 
na  cestě k  novému úřadu. Díky původní stu-
dii Atelieru Tsunami víme, jaký vzhled nového 
úřadu lidé preferují. Ze společného návrhu 
arch. Postráneckého a Atelieru Tsunami máme 
reálnou představu, jak má vypadat zadání 
v souladu s novou legislativou a jak využít pro-
pojení s dalšími objekty v tomto území, jako je 
např. zázemí pro spolky. A  také víme, jak má 
projekt vypadat hmotově, tedy které budovy 
jsou pro město klíčové a  kam je umístit. Teď 
je důležité, aby tyto informace převzal někdo, 
kdo z nich vytvoří konečný návrh a pro ten ná-
sledně vytvoří projektovou dokumentaci. Po-
važuji za  zcela nehospodárné utrácet peníze 
za další studie.  Studie z roku 2018 stála město 
380 000 Kč, následné návrhy arch. Postránecké-

ho stály 100 000 Kč, celkem je to tedy skoro půl 
milionu. Je načase se konečně posunout o krok 
dál a  vypsat výběrové řízení na  projektanta. 
Vítěz městu předloží 3D vizualizaci a po schvá-
lení zastupitelstvem pro ni vytvoří projektovou 
dokumentaci,“ říká starostka Magdaléna Davis.

Zastupitelstvo města již schválilo usnesení, 
kterým pověřilo radu města vypsáním výbě-
rového řízení na projektanta. Jaký bude další 
postup?

‰  Vznikne pracovní skupina z řad odbor-
níků (zástupce architektů, památkářů,  
inženýrů/ energetiků z ČVUT atd.) a za-
stupitelů napříč politickým spektrem, 
která navrhne zadání výběrového řízení 
na základě vyhotovených studií a ná-
vrhů. Skupina bude hrát významnou 
poradní roli i v průběhu další přípravy 
projektu.

‰  Zadání výběrového řízení bude poskyt-
nuto všem zastupitelům k připomínko-
vání. 

‰  Po vypořádání připomínek zastupitelů 
bude vypsáno výběrové řízení a násled-
ně vybrán jeho vítěz. 

‰  Proběhne veřejná prezentace 3D vizuali-
zace (variantního) návrhu, aby se každý 
mohl podívat, jak bude budova či budo-
vy vypadat a v daném kontextu prostře-
dí působit.

‰  Zastupitelstvo města schválí finální ná-
vrh podoby nového úřadu a projektant 
následně započne práce na projektové 
dokumentaci. 

‰  Průběžně bude probíhat hledání vhod-
ného dotačního titulu na financování 
výstavby. 

‰  Bude vypsáno výběrové řízení na zhoto-
vitele stavby. 

  Započne samotná stavba.

„V  žádném případě není možné přijmout kriti-
ku opozice, která se snaží veřejnosti podsouvat, 
že se nemohla k návrhům dostatečně vyjádřit. 
Nová projektová dokumentace bude vycházet 
ze studie vybrané občany v roce 2018 a návrhů, 
ke kterým se veřejnost vyjádřila v roce 2019. To 
se rozhodně nedá říct o  postupu našich před-
chůdců při přípravě jejich posledního projektu, 
tedy školního Pavilonu, pro který netranspa-
rentně vybrali architekta a  nechali zpracovat 
jedinou variantu, aniž ji s kýmkoli konzultovali 
a kdokoli další ji mohl připomínkovat. Veřejnost 
se tehdy mohla vyjádřit pouze k terénním úpra-
vám okolí stavby. Takový postup našich před-
chůdců je pro nás naprosto nepřijatelný a touto 
cestou se rozhodně nechceme ubírat,“ dodává 
starostka Magdalena Davis.
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Studie nové radnice z roku 2018 (Atelier Tsunami)

Urbanisticko-architektonické řešení nové radnice z roku 2019

Hmotová studie ze září 2020  
po zapracování všech 
připomínek ze strany  
veřejnosti – pohled II
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Co jsou podle Vás města budoucnosti? 
Přijde mi, že všichni tu tak nějak tušíme, 
o co jde, ale přesnou představu nemáme.
Bavíme-li se o městech budoucnosti, máme 
dvě možnosti. Bavit se o tom, jak vylepšíme 
současná města na základě určitého stupně 
znalosti, které o nich máme a možností, kte-
ré nám umožňují tyto změny, včetně dohody 
neboli participace jejich obyvatel na tomto 
procesu. Nebo se budeme bavit o konceptu 
měst a jejich infrastruktuře a životě v něm 
za několik desítek let. U nás v Centru města 
budoucnosti se zabýváme oběma pohledy 
na budoucnost.

Dnes je moderní koncept takzvaného chyt-
rého města, který se volně prolíná s předsta-
vou o městě zeleném, udržitelném, zdravém 
a označovaném dalšími přívlastky vyzdvihují-
cími některou z jeho hlavních vlastností, kte-
rou by mělo mít. Takzvaně chytrá města mají 
implementovat digitální technologii různé 
inteligence do veškeré infrastruktury města 
a jejich částí i procesů pro distribuci informací 
a služeb. 

Na základě dat získaných díky těmto technolo-
giím nebo datům například z chytrých telefo-
nů každého z nás, a dalších podobných zdrojů 
dat, je možné provést hlubokou analýzu a na-
vrhnout a realizovat žádané úpravy v rámci 
dotčeného urbánního systému, lépe jej spra-
vovat a dělat různá rozhodnutí o životě celé 
společnosti i jednotlivců. Je možné například 
nabízet takzvané chytré služby se spoluúčastí 
lokálních poskytovatelů těchto služeb, organi-
zovat dopravu od několika dopravců pomocí 
jedné objednávky, zaplacené jednou platbou, 
či si nechat doručit nákup složený od několika 
dodavatelů až ke dveřím svého domova na ur-
čitou hodinu. Rovněž práce z domova se stává 
díky pandemii a masivním přechodem na digi-
talizovanou informačně komunikačních tech-

nologií celkem běžnou součástí našich životů. 
Stejně tak například komunikace s doktorem 
či tele-rehabilitace nebo spolupráce ve virtu-
álním dvojčeti města při řešení rozvoje jeho 
území jsou součástí konceptu měst budouc-
nosti.

Město Mníšek pod Brdy uzavřelo Memo-
randum o spolupráci s Centrem Města 
Budoucnosti, co to podle Vás obyvate-
lům města přinese?
Nejdříve bych rád zdůraznil, že toto Memoran-
dum o spolupráci nijak nezavazuje město Mní-
šek k žádným specifickým úkonům a daňové 
poplatníky nezatěžuje žádnými výdaji. Díky 
této úmluvě může vedení města i organizace 
v něm sídlící získat přístup ke specifické zna-
losti o městských systémech a života v něm, 
kterou, pokud budou chtít, mohou využít ku 
prospěchu současných a budoucích proměn 
města a jeho částí či okolí, ve kterém žijí nebo 
pracují. Každý urbánní systém je třeba dále 
rozvíjet. Součástí tohoto procesu je sběr veli-
kého množství relevantních dat a jejich shro-
máždění a uchování, nejlépe v dynamické 
znalostní databázi. Analýzou sebraných dat 
z kombinovaných zdrojů můžeme získávat 
velmi užitečná data nejen o fyzické infrastruk-

 
Ing. arch. Michal Postránecký 
Český architekt a urbanista.  
Vede Centrum města budoucnosti v rámci 
Českého institutu informatiky, robotiky 
a kybernetiky ČVUT v Praze.  

Působí hlavně v České republice a v USA,  
kde žije od roku 2000.  
Byl hlavním designerem Planet Hollywood 
Westgate v Las Vegas.  
Mezi jeho další projekty patří Vegas Tower, 
Kings Court Resort na ostrově Lanaii,  
Lake Havasu Apartment Resort, či koncept 
experimentální rehabilitační kliniky  
s prvky chytré robotiky a tele-robotiky 
 pro Nadaci Regi Base. 

Orientuje se na urbanisticko-architektonické 
eco-friendly a smart projekty,  
regeneraci stávajících osídlení a navrhování 
nových městských struktur za pomoci  
chytrých technologií a užití vizuálně  
augmentovaného digitálního informačního 
prostředí. 

Je spoluzakladatelem platformy UR.LAB,  
která se zaměřuje primárně na posílení 
urbánní resilience středně velkých  
a malých měst, mikroregionů a technické  
infrastruktury, která je propojuje.

Je autorem řady odborných článků.  
Společně s M. Svítkem a kolektivem kolegů  
je autorem knihy Město budoucnosti.

Pro Středočeský kraj zpracoval koncept Města 
budoucnosti v prostoru opuštěného  
vojenského prostoru, města s názvem  
Miltown pro patnáct až třicet tisíc lidí. 

Je členem Grémia Ministryně pro místní 
rozvoj (MMR).  
V Praze založil architektonické studio GEN61.

Rozhovor s architektem Michalem Postráneckým
tuře, ale také o chování společnosti v daném 
prostoru. Případné úpravy stávající infrastruk-
tury a její doplnění novými částmi je možné 
realizovat například na základě různých simu-
lačních modelů jejichž výsledky jsou zobraze-
ny některou z digitálních technologií k tomu 
určených. Dodavatelem dat mohou být i sa-
motní občané. 

Spolupráce s CCF, nekomerční platformou za-
loženou na akademické půdě, která je napros-
to neutrální k dodavatelům různých technolo-
gií a řešení, tak může být realizovaná například 
při shromažďování dat, které město nebo jeho 
partner vlastní do jakéhosi datové kontejneru. 
Ta jsou následně roztříděna a vhodně propo-
jena a analyzována. Na základě této analýzy 
můžeme dodat potřebnou hypotézu o opti-
málním rozvoji dotčeného území a doporučit 
způsob jeho realizaci. Dále již záleží jen na tom, 

Ing. arch. Tomáš Postránecký  
Foto: Ciirccity.com

„Z mého pohledu mohu říci, 
na základě spolupráce s paní 
starostkou Mgr. Magdalenou 
Davis a jejího vnímání moderních 
a inovačních technologií, zároveň 
ve shodě s ochranou životního 
prostředí, že Mníšek po Brdy je 
nasměrován dobře.“ 
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Hlavním cílem je vytvořit širokou 
odbornou platformu na neutrál-
ní akademické půdě, která sdruží 
subjekty s inovativními produkty, 
službami a jinou činností, za účelem 
podpory pozitivního rozvoje existu-
jící urbanistické infrastruktury s dů-
razem na města, jako přirozená gra-
vitační střediska regionů, ve kterých 
se nachází i ostatní urbanistické 
struktury, které tato města spojují 
(dopravní stavby, energetická linio-
vá infrastruktura, plynovod...) nebo 
vytvářejí samostatné urbanistické 
celky ve "volné" krajině (zeměděl-
ský závod, výrobní podnik, logistická centra, 
elektrárny, přehrady, doly, ...). Ve středu zájmu 
je rovněž stav celé společnosti směřující díky 
novým technologiím k významným změnám 
ve svém chování i způsobům řízení společnos-
ti a participace na tomto řízení. CMB/CCF se 
profiluje jako odborná a nezávislá platforma, 
která vyplňuje tento segment v oblasti hledání 
optimálního rozvoje urbanistických struktur 
všech velikostí a typů. Měla by se stát další al-
ternativou a partnerem municipalitám a ostat-
ním subjektům při strategickém rozhodování 
o dalším vývoji jejich lokality.

Společně s partnery sdruženými v CMB/CCF 
a externími experty ze všech oblastí technické-
ho i humanitního zaměření odborně informu-
je o produktech, službách, byznys modelech 
a dalších novinkách s inovačním potenciálem, 

jak ji uchopí představitelé města a jeho obča-
né ve vzájemném dialogu. Pro nás je tato spo-
lupráce výhodná z hlediska chápaní každého 
města jako živé laboratoře, ve které ale může-
me řešit podobné problémy způsobem, který 
nejlépe koreluje s místními podmínkami.

Co může radnice v tuto chvíli udělat pro-
to, aby se alespoň trochu naše město po-
sunulo do budoucnosti a začalo využívat 
moderních technických možností století, 
ve kterém žijeme?
Z mého pohledu mohu říci na základě spolu-
práce s paní starostkou Mgr. Magdalenou Da-
vis a jejího vnímání moderních a inovačních 
technologií, zároveň ve shodě s ochranou 
životního prostředí, že Mníšek po Brdy je na-
směrován dobře. V současnosti jsme se začali 
bavit o možnosti získání maximálního obje-
mu relevantních dat, která bohužel ve velké 
míře nejsou ve vlastnictví města. Následnou 
analýzou bude možné systematicky nacházet 
potřebná řešení a připravovat potřebné pod-
klady pro jejich realizaci, na jejichž základě je 
také možné získat nutné finanční prostředky. 
Podpora místních aktivit a podnikání musí 
být součástí této budoucnosti města. 

S vedením města spolupracujete na pří-
pravě projektu stavby nové radnice, jak 
dosavadní spolupráci hodnotíte?
V daném území bylo již zpracováno několik 
návrhů. Tyto návrhy bohužel měly řešit pouze 

samotný objekt radnice, nikoliv celý prostor 
se vztahem ke svému okolí a možnému roz-
voji v budoucnosti a implementaci digitálních 
technologií a inovativních řešení pro energe-
tické úspory, hospodaření s vodou a odpady 
a podobně. Proto bylo CCF požádáno o zpra-
cování takovéto koncepce. Ta měla za úkol de-
finovat prostor pod zámkem, jeho prostorové 
a funkční uspořádání a prvky a objekty, které 
by v něm mohly být realizovány. Následná dis-
kuze nad prezentovaným návrhem ukázala, 
že participační proces při realizaci takových-
to úkolů je velmi složitý. Názory občanů jsou 
nejen často velmi různorodé a často naprosto 
protikladné.

Téma, které jsme začali diskutovat s paní sta-
rostkou, a které se stalo v současné době 
extrémně aktuálním, je takzvaná urbánní re-
silience a schopnost připravit město, jeho sub-
systémy a části na potencionální nebezpečí, 
která je mohou v budoucnosti ohrozit. To platí 
o celé společnosti i jednotlivcích. Závislost 
na vnějších nadřazených systémech, a způsob 
komunikace a aktivizace obranných procesů 
a následná rehabilitace území a všech napade-

ných systémů, je bohužel způsobená blahoby-
tem, ve kterém jsme si v minulosti bezstarost-
ně žili, bez plánovaných investic do bezpečné 
budoucnosti.

Na závěr bych se Vás rád zeptal, jakou 
radnici byste nám v budoucnu přál? 
Polemika a diskuze o vzhledu objektu budou-
cí radnice může být nekonečná. Je ovlivněná 
mnoha aspekty, od osobních, politických, tak 
i minulou zkušeností a specifických znalostí. 
Z mého pohledu je nejdůležitější to, aby po její 
realizaci byla maximálně "otevřená" svým ob-
čanům. Slovo radnice zde chápu jako symbol 
pro prostor neboli místo pro poskytování in-
formací a rozcestník k jejich přístupu, stejně 
tak jako ke službám, které město poskytuje, 
nebo je pomáhá zprostředkovat. Tyto služby 
by měly být přístupné v maximální možné 
míře, tedy i mimo běžné otvírací hodiny pro 
osobní návštěvy.  Budoucnost je v poskytová-
ní mnoha služeb a informací vzdáleným přístu-
pem. 

Zároveň by měla být i fyzickým demonstrá-
torem chytrých řešení, a to nejen technolo-
gického charakteru. Měla by se stát pilotním 
projektem z hlediska využívání alternativních 
zdrojů energie a aplikace úsporných řešení 
pro vodu, práce s odpady formou jejich recy-
klace a opětovného využití v místě, případně 
ve spolupráci s vnějšími systémy. A také zajistit 
digitalizaci celé agendy, kterou by měla radni-
ce poskytovat.

Mgr. Luboš Kožíšek

Stručně o Centru Města Budoucnosti CIIRC

které umožní osloveným subjektům zvýšit 
jejich konkurenceschopnost, navýšit urbanis-
tickou odolnost dotyčných struktur a poskyt-
nout jejich uživatelům atraktivnější prostor, 
který spolu s dalšími mohu efektivně sdílet. 
Zároveň může posoudit optimální míru im-
plementace nových technologií do stávajících 
i plánovaných infrastruktur. Hlavním cílem je 
vytvořit širokou odbornou platformu na neu-
trální akademické půdě, která sdruží subjekty 
s inovativními produkty, službami a jinou čin-
ností, za účelem podpory pozitivního rozvoje 
existující urbanistické infrastruktury s důra-
zem na města, jako přirozená gravitační stře-
diska regionů, ve kterých se nachází i ostatní 
urbanistické struktury, které tato města spojují 
(dopravní stavby, energetická liniová infra-
struktura, plynovod...) nebo vytvářejí samo-

statné urbanistické celky ve "volné" 
krajině (zemědělský závod, výrobní 
podnik, logistická centra, elektrár-
ny, přehrady, doly, ...). Ve středu zá-
jmu je rovněž stav celé společnosti 
směřující díky novým technologiím 
k významným změnám ve svém 
chování i způsobům řízení společ-
nosti a participace na tomto řízení. 
CMB/CCF se profiluje jako odborná 
a nezávislá platforma, která vyplňu-
je tento segment v oblasti hledání 
optimálního rozvoje urbanistických 
struktur všech velikostí a typů. Měla 
by se stát další alternativou a part-

nerem municipalitám a ostatním subjektům 
při strategickém rozhodování o dalším vývoji 
jejich lokality.

Společně s partnery sdruženými v CMB/CCF 
a externími experty ze všech oblastí technické-
ho i humanitního zaměření odborně informu-
je o produktech, službách, byznys modelech 
a dalších novinkách s inovačním potenciálem, 
které umožní osloveným subjektům zvýšit je-
jich konkurenceschopnost, navýšit urbanistic-
kou odolnost dotyčných struktur a poskytnout 
jejich uživatelům atraktivnější prostor, který 
spolu s dalšími mohu efektivně sdílet. Zároveň 
může posoudit optimální míru implementace 
nových technologií do stávajících i plánova-
ných infrastruktur.

Mgr. Luboš Kožíšek

Foto: Ciirccity.com
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„Budoucnost tkví v poskytování 
mnoha služeb a informací 
prostřednictvím vzdáleného 
přístupu.“
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Mgr. Luboš Kožíšek

Milí sousedé a milé sousedky z Rymaně, 
milí přespolní z Mníšku a Lhotky,

srdečně Vás jménem města Mníšek pod Brdy 
a neziskové organizace Sázíme stromy zvu  
na společné (komunitní) sázení ovocné ale-
je nad Rymaní. Akce se uskuteční v sobotu  
21. 11. 2020. Cílem je společně vysázet staré 
odrůdy jabloní, které se v našem prostředí dří-
ve vyskytovaly mnohem více a my jsme na ně 
v posledních desetiletích možná malinko po-
zapomněli a začali sázet spíše okrasné dřeviny. 
A protože se alej bude nacházet právě v Ryma-
ni, která je stále bohatá na třešně a ořešáky, 
usnesli jsme se, že v novém stromořadí tyto 
stromy nemohou chybět, abychom udrželi 
a podpořili osobitý ráz této části Mníšku.  

Převážně ovocná alej bude navazovat na pás 
zeleně, který je tvořen remízkem a který se 
nachází na žluté turistické trase vedoucí dále 
do Zahořan a k soše sv. Václava. Doplnění re-
mízku dává smysl, protože v budoucnu bude 
nová řada stromů působit protierozně a za-
mezí také značnému vysychání půdy. Navíc 
aleje jsou nádhernými krajinotvornými prvky 
a plody stromů pak příjemným a možná ne-
čekaným osvěžením na cestě. Dlouhodobým 
záměrem vedení města je v těchto místech 

V letošním roce se nám podařilo 
ve spolupráci s okolními obce-
mi založit Místní akční skupinu 
Hřebeny. 
Místní akční skupina Hřebeny 
(dále jen MAS) je zapsaný spolek 
založený za účelem sdružování 
partnerů, veřejných i soukromých 
místních aktérů, s cílem podpořit 
aktivity vedoucí k obnově a roz-
voji venkova, přírodního a kultur-
ního bohatství regionu Mníšecko. 
Tuto MAS tvoří katastrální území 
města Mníšek pod Brdy a obcí 
Bojanovice, Bratřínov, Čisovice, 
Hvozdnice, Jíloviště, Líšnice, Klí-
nec, Kytín, Trnová a Zahořany.

Jednou z podmínek bylo zrušení 
původní, ale nefunkční MAS, kte-
rá nevykazovala žádnou aktivitu 

a nikdy se přes ní nečerpaly žád-
né dotace. Dalšími podmínkami 
bylo např. vytvoření homogen-
ního území s počtem obyvatel 
minimálně 10 000, vstup subjektů 
veřejných (např. obce) a neve-
řejných (neziskové organizace, 
spolky, podnikatelské subjekty, 
zemědělci), poměr veřejných sub-
jektů a ostatních subjektů min. 
půl na půl nebo ve prospěch 
ostatních subjektů, povinná práv-
ní subjektivita MAS.

Byla provedena standardizace 
MAS. Standardy jsou nastavovány 
na základě zkušeností z minulého 
programovacího období a v sou-
ladu s podmínkami stanovenými 
v příslušných nařízeních. Zejména 
je kladen důraz na to, aby MAS 
byla otevřeným místním partner-
stvím a aby všechny činnosti MAS 
vykonávané vůči platební agen-
tuře, řídícím orgánům, žadatelům 
i široké veřejnosti v území byly 
maximálně transparentní a nedis-
kriminační. Byly také odhlasovány 
stanovy, organizační řád, struktu-
ra spolku a díky předsedkyni spol-
ku – starostce z Klínce Bc. Markétě 
Polívkové – byl spolek včas zare-
gistrován u MV ČR.

Pokud bychom to letos nestihli, 
museli bychom čekat dalších 7 let, 
jsme proto velmi rádi, že se nám 
vše povedlo zrealizovat včas. Nyní 
pracují členové spolku na zásob-
níku projektů, na které mohou 
čerpat dotace v letech 2020-2027.

Ing. Dana Dalešická

O divokých prasatech toho bylo 
napsáno a řečeno již mnohé, 
problém přemnožené černé 
zvěře se ale stále nedaří vyřešit.
Škody páchané černou zvěří 
na zemědělských plodinách saha-
jí v českých zemích až do období 
2. poloviny 18. století, kdy narůs-
tající konflikty mezi člověkem, 
který začal v té době intenzivněji 
využívat krajinu k zemědělským 
účelům a stále se rozmnožujícími 
divokými prasaty, vedl k jejich úpl-
nému vyhubení ve volné přírodě 
a uzavření do obor. Již krátce po  
2. světové válce ale došlo k opě-
tovnému úniku prasat do přírody.

Prasata raději vyhledávají potra-
vu při okrajích polí poblíž lesa, 
kam se mohou rychleji přesu-
nout do úkrytu. Ideální podmínky 
k tomu poskytují souvislé porosty 
kukuřice a řepky ozimé. Na mno-
hých místech zcela chybí travnatý 
pás mezi lesem a polem, kde by 
mohla být prasata odstřelena. 

Nová zástavba se také posunula 
až těsně na hranici lesa a na ně-
kterých místech uzavřela pro 
zvěř přirozené průchody krajinou 
(např. ulice Lhotecká od Stříbrné 
Lhoty směrem ke Starému sídli-
šti). Prasata jsou také především 
v létě a na podzim v lese rušena 
člověkem (sběrači lesních plodů, 
turisté, rekreanti).

Počet ulovených kusů sice stále 
roste, ale neodpovídá skutečné-

mu nárůstu početních stavů pra-
sat, což autoři vědeckých studií 
přisuzují mimo jiné klesajícímu 
počtu lovců a jejich stále se zvyšu-
jícímu průměrnému věku. Na úze-
mí města Mníšek pod Brdy hospo-
daří čtyři honební společenstva, 
z nichž město nejvíce spolupra-
cuje s Mysliveckým spolkem Pole 
(Kytín) a Mysliveckým spolkem 
Les.

Abychom podpořili myslivce 
v intenzivnějším odlovu černé 
zvěře, vyčlenili jsme v rozpoč-
tu města do konce roku další 
finanční prostředky na zástřel-
né. Sdružení obcí mníšeckého 
regionu vyplácí 200 Kč za každý 
odstřelený kus a město Mníšek 
k tomu přispěje dalšími 500 Kč.

Jak mohou pomoci občané?
Především černou zvěř nepřikr-
mujte zbytky zeleniny a ovoce, 
nevyhazujte posekanou trávu 
a další zbytky ze zahrady za plot 
(množí se tam hmyz a myši, což 
je potrava pro prasata), nádoby 
na odpad zajistěte proti převrh-
nutí (dle sdělení Komwagu stačí 
upevnit nádobu tzv. gumicukem).

Odborné Informace byly převzaty 
z dizertační práce Potravní ana-
lýza černé zvěře v intenzivních 
zemědělských oblastech autora 
Ing. Kamila Štípka, Ph.D.

Ing. Dana Dalešická 
místostarostka

V Rymani se bude sázet ovocná alej, přidejte se

Zelená linka dole uprostřed ukazuje umístění budoucí 
aleje 

Místo pro jabloňovou alej  Foto: autor článku

Město přemnožení divokých prasat 
aktivně řeší

Spolupráce obcí mníšeckého regionu úspěšně pokračuje

Místní akční skupina je 
na politickém rozhodování 
nezávislým společenstvím občanů, 
neziskových organizací, soukromé 
podnikatelské sféry a veřejné správy 
(obcí, svazků obcí a institucí veřejné 
moci), které spolupracují na rozvoji 
venkova, zemědělství a získávání 
finanční podpory z EU a z národních 
programů pro svůj region metodou 
LEADER. Základním cílem MAS je 
zlepšování kvality života a životního 
prostředí ve venkovských oblastech. 
Jedním z nástrojů je také aktivní 
získávání a rozdělování dotačních 
prostředků.

obnovit a osázet i ostatní cesty, které jsou nyní 
zaorané nebo zavezené odpadem. Podaří-li se 
tento záměr uskutečnit, vznikne tak pro oby-
vatele Rymaně a její návštěvníky propojená síť 
cest, která bude dobře sloužit k procházkám či 
různým venkovním sportům.
V čase uzávěrky Zpravodaje není zřejmé, jaká 
vládní nařízení budou v sobotu 21. 11. 2020 
platit. Akci uspořádáme samozřejmě tak, aby 
byla všechna pravidla dodržena. 

V případě zájmu o účast se prosím zaregis-
trujte na e-mailu lubos.kozisek@mnisek.cz 
nebo telefonu 739 452 837. Budu vás infor-
movat o všech organizačních záležitostech. 
Registrace je nezbytná k tomu, abychom 
dodrželi platné předpisy a dokázali vše 
dobře organizačně naplánovat. 
Těším se na shledání a společné sázení v Rymani.
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Horizontální verze

Vertikální verze

Od září 2020 má město Mníšek  
pod Brdy nové logo, jehož autorem 
je grafik a mníšecký patriot  
Jiří Hladovec.
Práce na úpravě loga vyplynula z debaty, že 
by bylo dobré materiály města nějakým způ-
sobem vyčistit a dát jim jasný, jednotný směr, 
počínaje logotypem až třeba po orientační 
systém města. Součástí loga je i jednoduchý 
logomanuál, podle kterého lze logo používat. 
Pomůže to v budoucnosti nejen městu, ale 
i všem, kteří logo města používají na svých ma-
teriálech. Co se týká práce na logu samotném, 
bylo zadání jasné - použít stávající znak města 
a doplnit ho názvem města. 

„Za toto zadání jsem byl rád, protože si myslím, 
že naše město má hezký znak. Lev je skvělý motiv 
a barevnost je výrazná a jasná. Doufám, že kom-
binace tradičního znaku a lehce moderního pís-
ma, které je ovšem znaku partnerem a nesoupeří 
s ním, se podařila,“ vysvětluje symbiózu měst-
ského znaku a nového loga jeho autor.

Projekt zpracovala renomovaná firma Aqua-
test a na navrhovaném řešení se mi tehdy lí-
bilo, že jezírko mělo vypadat přírodněji než 
původní betonová nádrž v dezolátním stavu. 
Přišlo mi tehdy, že se díky tomu veřejné pro-
stranství v této části obce změnilo k lepšímu. 
Netušil jsem však, jaké problémy nás s bývalou 
požární nádrží čekají.

K realizaci projektu došlo na konci roku 2018 
a od té doby nám s trochou nadsázky nedá 
spát. Špatným řešením se ukázal návrh požerá-
ku se spodní výpustí, kdy nedochází k výměně 
vody na úrovni hladiny, po celé hladině se tedy 
rozprostírá nevábná vrstva čehosi. K tomu vý-
znamně přispívá i fakt, že byl mnohokrát za-
znamenán přítok kalné odpadní vody a také 
nepříjemný zápach v okolí jezírka. Mnohokrát 
byl přivolán provozovatel vod a kanalizací 

Jezírko v Rymani.  
Foto. Autor článku

T eď budu s dovolením 
chvíli hovořit jako místní 
obyvatel, a ne jako 

zaměstnanec úřadu.  
Když jsem poprvé spatřil projekt, 
který připravilo minulé vedení 
města, udělalo mi radost,  
že se s horní nádrží, která byla ve 
velice žalostném stavu, konečně 
něco udělá. 

Jezírko místo bývalé horní hasičské nádrže 
trápí město i obyvatele Rymaně

a městská policie. Do kanalizace za kolejemi 
byla aplikována kontrastní látka, která měla 
za cíl ověřit, jestli voda z kanalizace neuniká 
do potůčku napájejícího nádržku. Město do-
konce ověřilo pomocí kamer, jestli není náho-
dou někdo na roury zatrubněného potoka ne-
legálně napojen a nevypouští do něj splašky 

či jinak znečištěnou vodu. Kamery se dostaly 
až k silnici za kolejemi, bohužel však příčinu 
znečištění vody nenalezly. Sále není vyloučena 
varianta nějakého vzdáleného trativodu. Okraj 
jezírka byl osázen rostlinami, které pomáha-
jí přirozeně čistit vodu. Město tedy podniklo 
řadu kroků, problém se ale přes veškeré úsilí 
nedaří vyřešit. 

Co bude teď následovat?
•  Jezírko bude vypuštěno a vyčištěno od  

naplavených sedimentů a splachů z okolí.

•  Bude proveden bezpečnostní přepad, kte-
rý zabrání případnému možnému úniku 
dešťových vod na komunikaci – provedení 
přepadového koryta ke stávající kanalizaci, 
provedení nového bočního vstupu do kana-
lizace, navýšení nivelety vzdušné strany hrá-
ze v okolí zaústění bezpečnostního přepadu 
do kanalizace.

•  Bude provedena úprava vypouštěcího zaří-
zení (požeráku) – budou rozebrány dlužové 
stěny požeráku a provedena změna systému 
vypouštění vod – přestavění požeráku (tzn. 
budou vypouštěny teplé a kvetoucí vody 
z povrchu nádrže namísto původních vod 
ze dna).

•  Nadále budeme pokračovat v identifikaci 
zdroje znečištění. Znovu použijeme kon-
trastní látku, tentokrát bude aplikována 
do gravitační kanalizace v úseku od okraje 
obce (směrem na Zahořany) zhruba po že-
lezniční přejezd.

Mgr. Luboš Kožíšek

Město Mníšek pod Brdy má nové logo

Ze zadání města vyplynulo, že půjde 
konzervativní cestou. Když se podíváme 
na jiná odvážná loga (např. Praha 3), není 
škoda, že se město nevydalo radikálnější 
cestou? Nebo je podle Vás dobré držet se 
tradic?
„V  případě Mníšku pod Brdy jsem spíše rád 
za přidržení se tradic. Přece jenom to k Městeč-
ku pod Skalkou tak nějak více sedí. Zároveň jsem 
ale rád, že u dalších materiálů pro město můžu 
pracovat i volněji. Například na vlajkách a roll-
-upech jsme použili části lva ze znaku a myslím, 
že to vypadá dobře,“ uzavírá Jiří Hladovec.

Logomanuál i jednotlivé verze loga jsou ke sta-
žení na webových stránkách www.mnisek.cz 

Mgr. Luboš Kožíšek
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P o necelých třech měsících 
byla úspěšně dokončena 
stavba ve Lhotecké ulici. 

Výsledkem je nový chodník a místa 
pro parkující vozy obyvatel Starého 
sídliště.

Parkovací plochy i chodník byly postaveny 
ze zámkové dlažby. Vozovka a její vyspravení 
vlivem osazení obrub pak z asfaltového be-
tonu. Před domem č. 1338 vzniklo 18 nových 
šikmých stání, které budou sloužit obyvate-
lům okolních domů.

V rámci nového chodníku ve Lhotecké ulici 
byla také upravena nástupní hrana autobu-
sové zastávky ve směru na Stříbrnou Lhotu. 
V místě přechodu pro chodce došlo ke snížení 
nášlapu na 20 mm a instalaci varovného pásu 
ze slepecké dlažby. 

Po zdárném dokončení stavby se tak mohla, 
třetí říjnový víkend, vrátit na své původní mís-
to zastávka autobusu č. 321 "Mníšek p. Brdy, 
Sídliště".

Tato velká rekonstrukce nebyla rozhodně po-
slední investicí do pozemních komunikací Libor Kálmán

Opravy chodníků s realizací v roce 2020:
Chodník Lhotecká a parkování na Starém sídlišti

Křižovatka Pražská x Čisovická – doplnění chodníku

Stříbrná Lhota – rozšíření komunikace

Od 1. července 2020 není možné 
na mníšeckou čistírnu odpadních 
vod (dále jen ČOV) povolovat 
další připojení nebo navýšení 
stávajících přípojek. 

Jak tento problém vznikl a jaké to bude 
mít praktické dopady? 

Každá ČOV je vybudovaná pro konkrétní ma-
ximální kapacitu ekvivalentní s počtem obyva-
tel, v případě Mníšku pod Brdy je to těsně pod 
10 000. Ke zkapacitnění mníšecké ČOV došlo 
v minulosti již dvakrát, naposled v roce 2015. 
Mohli byste se proto logicky ptát, proč po pěti 
letech ČOV opět nemá kapacitu a kde nastala 
chyba. 

Mohlo by se říct, že minulé vedení města pro-
vedlo zkapacitnění ČOV špatně, ale nebyla by 
to celá pravda. 

ČOV do 10 tisíců tzv. ekvivalentních obyvatel 
musí být vystavěny v souladu s normami a bě-
hem jejich provozu je nutné sledovat dva zá-
vazné parametry, biologickou spotřebu kyslí-
ku (BSK) a chemickou spotřebu kyslíku (CHSK). 
Ty určují, kolik volné kapacity na dané ČOV 
ještě zbývá. Podle těchto parametrů má mní-
šecká čistírna ještě rezervu cca 2000 volných 
ekvivalentních obyvatel. 

Kde je tedy problém? 

Biologické a chemické procesy v ČOV jsou pří-
mo ovlivněné složením odpadních vod. Ty se 

v průběhu času mění podle toho, jak se daří 
obyvatelům, kteří je vypouštějí. České státní 
normy, podle kterých se dodnes ČOV budu-
jí, ale odpovídají podmínkám stanoveným 
před 30 lety. Od té doby se mnohé změnilo. 
Ve složení odpadních vod například začal vý-
razně narůstat celkový dusík. Je to prvek, který 
vzniká rozpadem bílkovin, tedy zejména kon-
zumací masa a dalších živočišných výrobků. 
V množství přípustného množství celkového 
dusíku už naše ČOV překročila 100 % své ka-
pacity. Ačkoli celkový dusík není závazným 
parametrem (sleduje se až u větších ČOV), vý-
znamně ovlivňuje v ČOV chemické a biologic-
ké procesy. Proto v případě dalšího navyšování 
hrozí kolaps celé ČOV, který už by se projevil 
i ve sledovaných parametrech BSK a CHSK. 
Současný STOP stav je tedy nezbytným opat-
řením, aby k takovému kolapsu nedošlo.  

Pokud se nechceme všichni stát hromadně 
vegetariány, bude zapotřebí ČOV znovu zka-
pacitnit. 

Jak to bude dlouho trvat? 

Město zadalo analýzu, která odpoví na klíčo-
vou otázku, zda lze ČOV rozšířit na stávajícím 
místě, nebo bude nutná výstavba nové ČOV. 
Souběžně s tímto procesem hledáme vhodné 
dotační možnosti. Trvání procesu zkapacitnění 
bude záležet na výsledcích analýzy. Tu zveřej-
níme ihned, jak budou výsledky dostupné. 

Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D.

Do čistírny odpadních vod  
bylo v posledních dvou 
dekádách investováno 
okolo 100 milionů korun
Čistírna odpadních vod byla v minulosti  
významně zkapacitněna již dvakrát. Popr-
vé v roce 2006, kdy se jednalo o investici 
v hodnotě necelých 35 milionů korun. Mezi 
lety 2015–2016 proběhla velká přestavba 
a zkapacitnění čistírny v hodnotě necelých  
60 milionů korun, které bylo hrazeno přibliž-
ně z 2/3 z dotací a zbytek z rozpočtu města. 
Mníšecká čistírna spolkla dohromady inves-
tici v hodnotě necelých 95 milionů korun. 
Za zmínku stojí, že v obou případech rekon-
strukce čističky byl využit jako potřebný zdroj 
financí bankovní úvěr. Nutno podotknout, že 
v historii probíhaly také další méně významné, 
a tudíž méně nákladné investice do čistírny. 

Mgr. Luboš Kožíšek

Staré sídliště má nová parkovací stání a chodník

Plánované opravy chodníků s realizací  
v letech 2021-2022:

Oprava mostu přes Bojovský potok

Rekonstrukce ulice Na Oboře

Chodník podél komunikace č. 116 

Chodník – ulice Čisovická

Stříbrná Lhota – chodník

Parkování v ulici Nádražní (vč. chodníku)

Parkový chodník podél ulice V lipkách
Oprava povrchu (asfaltování) ulice V Jalovčinách  
vč. odvodnění

na území města Mníšek pod Brdy. Paralelně 
s ní probíhá obnova chodníku u Pasáže Praž-
ská, rozšíření silnice ve Stříbrné Lhotě a v plá-
nu jsou i další projekty.

Chodník ve Lhotecké 
Foto: autor článk

Nová parkovací stání 
Foto: Autor článku

Na mníšecké čistírně odpadních vod 
je nyní STOP stav

Autor: Profimedia
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Mníšecká čistírna je v areálu Kovohutí.  
Foto. Autor článku

Jak je na tom naše čistička, pokud 
odhlédneme od toho, že má problém se 
splněním norem týkajících se dusíku?
Toto bych si dovolil trochu rozvést a vysvětlit. 
Čistírna odpadních vod má povinnost plnit 
požadavky povolení k nakládání s vodami. 
Toto povolení je vydáváno příslušným vodo-
právním úřadem, který se při jeho vydávání 
řídí platnou legislativou ČR. Povolení k na-
kládání s vodami uvádí, kolik vyčištěných od-
padních vod a v jaké kvalitě smí být z čistírny 
vypouštěno do příslušného vodního toku. 
Z tohoto pohledu čistírna v Mníšku pod Brdy 
plní požadované limity ve všech sledovaných 
ukazatelích. 

Problémem Mníšku je množství znečištění, 
které na čistírnu přitéká. Množství znečiště-
ní souvisí také s velmi intenzivním rozvojem 
města v posledních letech. Každá čistírna je 
navržena na určité množství znečištění, které 
je schopna odbourat. V Mníšku byla čistírna 
projektována na maximální zatížení organický-
mi látkami 9 750 EO. EO je množství znečištění 
odpovídající produkci průměrného obyvatele. 
Ve zmiňovaném dusíku je maximální kapacita 
čistírny dokonce 12 909 EO, avšak současné 
zatížení v letošním roce se blíží hranici 16 000 
EO. S přihlédnutím k počtu aktuálně povole-
ných, avšak zatím nerealizovaných, přípojek 
byla naše společnost nucena vyhlásit uzávěru 
pro připojování nových producentů odpad-
ních vod. Pokud bychom tak neučinili, tak by 
mohlo dojít ke kolapsu čistírny a následnému 
neplnění limitů, za které hrozí značné finanční 
sankce ze strany příslušných orgánů. 

Jak to vidí odborníci?
N a odborný názor týkající 

se fungování Čistírny 
odpadních vod v Mníšku 

pod Brdy jsme se zeptali zástupců 
společnosti 1. SčV, a.s., která ji 
v našem městě provozuje.  
Na otázky odpovídali Ing. Petr Vašek 
(manažer technologického útvaru)  
a Ing. Roman Pecl  
(specialista technolog vody).

V loňském roce proteklo čistírnou přes  
517 tis. m3 odpadních vod a bylo odstraněno 
přes 340 t veškerých organických látek. 

Jak by se podle Vás mělo postupovat při 
řešení problému s dusíkem? Jak velká 
investice to řádově může být, existuje, 
byť hodně předběžný, odhad?
V brzké době bude zpracovávána studie, která 
by měla odpovědět na otázky jakým směrem 
by se intenzifikace čistírny měla ubírat. Před-
mětem studie by měl být i odhad investičních 
nákladů, řádově lze ale předpokládat desítky 
milionů korun. Vzhledem k poměrně omeze-
ným prostorovým možnostem ve stávajícím 
areálu ČOV bude mít zpracovatel studie ne-
lehký úkol. Samotná studie bude stát okolo  
70 tis. Kč. 

Jak dlouho trvá celý proces od přítoku 
špinavé odpadní až po její vyčištění 
a vypuštění do Bojovského potoka?  
Je vypuštěná voda skutečně čistá?
Od přítoku odpadní vody do čistírny  
až do odtoku vyčištěné odpadní vody do po-
toka uplynou zhruba 2 dny. Za tuto dobu 
voda projde všemi stupni čištění, a to od me-
chanických procesů, přes biologické, che-
mické až po odseparování mikroorganismů 
od vyčištěné vody. Vyčištěná odpadní voda 
je vizuálně čistá bez zápachu. Pohledem tedy 
není vyčištěná odpadní voda rozeznatelná 
od čisté vody v Bojovském potoce. Ve sledo-
vaných chemických parametrech je kvalita 
vyčištěné vody velmi dobrá a plně vyhovuje 
požadavkům povolení k nakládání s vodami. 
I když vyčištěná voda vypadá čistě, tak to není 
pitná voda. Stále obsahuje spoustu mikroor-
ganismů z procesu čištění a zbytkové che-
mické znečištění z odpadní vody, které však  
pro životní prostředí nepředstavují žádné  
riziko.   

Při natáčení videa jsem měl možnost 
vidět, že se do čistírny dostanou někdy 
dost zajímavé věci. Máte nějaká 
doporučení pro obyvatele Mníšku, co by 
rozhodně nemělo jít do odpadu?
Co lze a nelze do kanalizace vypouštět stano-
vuje Kanalizační řád města Mníšek pod Brdy. 
V kanalizačním řádu jsou specifikována prá-
va a povinnosti producentů odpadních vod. 
S běžnými odpadními vodami vznikajícími 
v domácnostech není problém limity kana-
lizačního řádu plnit. Problém však nastává 
u průmyslových podniků, se kterými je třeba 
navázat určitou spolupráci tak, aby mohlo 
být vypouštění odpadních vod do kanalizace 
povoleno. S ohledem na možnosti technolo-
gie čistírny je nutné určit podmínky za jakých 
bude vypouštění průmyslových vod povoleno.  
K domácnostem je třeba zmínit používání vlh-
čených ubrousků, kde i přes neustálou osvětu 
dochází k problémům se zanášením kanaliza-
ce i strojního vybavení mechanického předčiš-
tění na čistírně. Vlhčené ubrousky a podobné 
hygienické prostředky do kanalizace nepatří. 
Obdobný problém v provozu působí i látky 
tukové povahy, které také ucpávají kanalizaci 
i strojní vybavení ČOV. Dnes již není problém 
olej a tuk slévat a likvidovat správným postu-
pem, a to předáním ve sběrném dvoře, pří-
padně odložením do příslušného kontejneru 
v místě tříděného odpadu.

Mgr. Luboš Kožíšek

„S přihlédnutím k počtu aktuálně 
povolených, avšak zatím 
nerealizovaných, přípojek byla 
naše společnost nucena vyhlásit 
uzávěru pro připojování nových 
producentů odpadních vod.“

„Co lze a nelze do kanalizace 
vypouštět stanovuje Kanalizační 
řád města Mníšek pod Brdy.“
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V červnu 2020 předal svou 
rezignaci k rukám starostky 
zastupitel za uskupení Společně 
pro Mníšek, Mgr. Luboš Kožíšek. 
Mandátu se vzdal, protože 
uspěl ve výběrovém řízení 
na vedoucího Odboru kanceláře 
starostky na Městském úřadě 
v Mníšku pod Brdy a tato pozice 
není slučitelná s mandátem 
zastupitele. 

„Rezignace pana Kožíška pro mě ve svém v dů-
sledku znamená naši užší spolupráci, takže ten-
to aspekt velmi vítám. Občané tím sice v zastu-
pitelstvu ztrácí místního rodáka, ale obratem 
získávají místní rodačku, navíc s  mezinárod-
ními zkušenostmi.“ říká starostka Magdalena 
Davis.

Na zářijovém jednání zastupitelstva města slo-
žila slib zastupitele první náhradnice uskupení 
Společně pro Mníšek, Bc. Andrea Midkiff, M.A. 

Bc.  Andrea Midkiff, M.A. (roz. Hýbnerová), 
46 let, mediální 
a PR specialista, 
okresní předsed-
kyně pro Prahu-
-západ a členka 
krajského výboru 
KDU-ČSL.

Je mníšeckou ro-
dačkou, její rodina 
zde žije po gene-
race. Vystudovala 
bakalářský obor 
Podniková ekono-

mika Vysoké školy ekonomické v Praze a ma-
gisterský obor Profesionální komunikace a PR 
University La Salle (Filadelfie - USA).

V minulosti pracovala jako mediální manažer-
ka Pražského mezinárodního maratonu. Nyní 
pracuje v soukromé poradenské firmě zaměře-
né na marketingové a PR kampaně. Zároveň je 
členkou krajského volebního štábu KDU-ČSL. 
Podílela se na krajské volební kampani v roce 
2016 (do zastupitelstva Středočeského kraje), 
na kampani do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu v roce 2017 a nedávné krajské kam-

pani ve společném volebním týmu KDU-ČSL  
a hnutí STAN.

Jejími politickými prioritami jsou ochrana ro-
diny jako základu státu, zlepšení a rozvoj ob-
čanské vybavenosti města v souladu s potře-
bami krajiny a zachováním zdravého životního 
prostředí budoucím generacím, cílená péče 
o krajinu s důrazem na schopnost zadržování 
vody vedoucí k nastolení vyváženého vodního 
režimu a plánované opětovné využívání užit-
kové a dešťové vody.

Aktivně vytvářela a spoluorganizovala úspěš-
nou předvolební kampaň koalice KDU-ČSL, SZ 
a nezávislých kandidátů (Společně pro Mní-
šek) v rámci komunálních voleb v Mníšku pod 
Brdy v roce 2014 a v roce 2018.

V letech 2015 a 2016 za Společně pro Mníšek 
působila jako místopředsedkyně Redakční 
rady mníšeckého Zpravodaje a od března 
2019 jako její předsedkyně.  

„S  paní  Midkiff se známe přes 40 let. Osobně  si 
jí velmi vážím a nepochybuji o tom, že bude pro 
zastupitelstvo města velkým přínosem“, dodala 
na závěr starostka.

kal

Olympijského běhu se zúčastnili 
všichni školáci
Dne 16. 9. 2020 se na naší škole uskutečnil T-Mobile 
Olympijský běh. Celá akce probíhala v dopoledních 
hodinách na školním hřišti, zúčastnily se všechny 
ročníky, počínaje přípravnou třídou až po deváťáky.
Pro děti byl připraven workshop, který vedla česká volejbalistka Kristý-
na Kolocová, účastnice letních Olympijských her 2012 v Londýně. Ná-
sledovala rozcvička pod vedením zkušených lektorů. Děti se protáhly, 
zahrály si pohybové hry a poté nastoupily na start, vždy nejprve děv-
čata a poté chlapci. Pro první tři zúčastněné byly připraveny medaile 
a krásné ceny. Ostatní běžci dostali upomínkovou medaili. Počasí nám 
přálo, děti si akci užily a my věříme, že se stejné akce opět příští rok 
zúčastníme.

A co říkají na celou akci děti? 
Jakub G.: „Už ráno jsem věděl, že vyhraju.“
Aneta O.:  „Na běh jsem se těšila, ale bylo to náročné. Potěšilo mě, že jsem 

doběhla do cíle.“ 
Ondra J.:   „Doufal jsem, že vyhraju. Když se mi to nepodařilo, byl jsem rád, že 

jsem se alespoň zúčastnil.“
Tereza V.:  „Těšila jsem se, chtěla jsem vyhrát, to se podařilo. Na stupínku 

vítězství jsem se cítila šťastně.“         
Adéla Tupá, ZŠ Komenského 420 

Jako již každoročně 
uspořádal Sportovní 
klub orientačního běhu 
Dobříš, s rodinnou 
podporou pana Martina 
Bambouska, sportovní 
dopoledne pro prvňáčky 
Základní školy v Mníšku 
pod Brdy.

Sešlo se celkem pět prvních tříd 
v počtu 120 dětí. V areálu školní-
ho hřiště základní školy byla umís-
těna čtyři stanoviště s různými 
disciplínami. Prvním stanovištěm 
byla štafeta s kolíkem, kde žáci 
soutěžili ve družstvech na rych-
lost a mocně fandili svým spo-
lužákům. Na druhém stanovišti 
organizátoři vyzkoušeli u žáků je-
jich schopnost orientace v běhu. 
Úkolem bylo najít zvířátka na jed-
notlivých kontrolách a správně je 
orazit na kartičce, kterou s sebou 
žáci měli. Ve třetí disciplíně si žáci 
vyzkoušeli, jak funguje opravdový 
 

závod s elektronickým čipem a ra-
žením. Start – Kontroly - Cíl. Čtvrtá 
a poslední disciplína ukázala svoji 
náročnost na orientaci v terénu. 
Žáci se seznámili poprvé s buzo-
lou a jejím základním fungová-
ním.  Pracovali s mapou Mníšku 
pod Brdy. Podle buzoly určovali 
světové strany a v mapě hledali 
blízké budovy (škola, hřiště, Pavi-
lon). Nakonec si vyzkoušeli různé 
variace štafetového běhu, který 
svou náročností na provedení si-
muloval různé překážky v lese.

Všichni jsme si dopoledne užili. 
Počasí nám přálo, neunavitelné 
děti a učitelé se vzájemně více 
sblížili. 

Já věřím, že po tak inspirativní 
nabídce aktivit, které nabízí orien-
tační běh, bude mít nejenom Ori-
entační klub Dobříš nabité dveře.

Těšíme se na příští setkání.

Prvňáčci poděkovali organizáto-
rům prostřednictvím nakresle-
ných obrázků.

 Marie Davídková 
třídní učitelka 1.A

Andrea Midkiff střídá v zastupitelstvu Luboše Kožíška

Foto: Lenka Živná

Prvňáčci si vyzkoušeli orientační běh
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V listopadovém vydání Zpravodaje  
najdete Anketu zastupitelů, kterým 
redakce položila otázku:

CO OČEKÁVÁTE OD NOVĚ 
ZVOLENÉHO VEDENÍ 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE VE 
VZTAHU K MNÍŠKU POD BRDY?

Dana Dalešická 
 Společně pro Mníšek

Od nového vedení kraje očekávám především 
větší investice do obnovení silniční sítě ve Stře-
dočeském kraji včetně těch, které se nacházejí 
v našem katastru. Doufám také, že nové vede-
ní kraje lépe pochopí problémy měst velikosti 
Mníšku pod Brdy a pomůže s jejich řešením. 
Mám na mysli např. stále rostoucí počet obyva-
tel a s tím spojenou nedostatečnou infrastruk-
turu.

Magdaléna Davis 
 Společně pro Mníšek

Osobně očekávám profesionální a vstřícný pří-
stup s velkým vhledem do potřeb měst a obcí. 
Zástupci nové koalice jsou většinou současní 
nebo bývalí komunální politici a političky, takže 
rozumí kompetencím kraje a zároveň z vlastní 
praxe znají i potenciální třecí plochy mezi agen-
dou kraje a měst a obcí. Díky tomu velmi dobře 
chápou potřebu vzájemné spolupráce, která 
v případě Mníšku znamená například pokračo-
vání v již připravovaných projektech na rekon-
strukci krajských komunikací v centru města 
nebo finanční podporu spojů integrované au-
tobusové dopravy. S budoucí hejtmankou, paní 
starostkou Peckovou, jsem se setkala osobně, 
mám v ni velkou důvěru a na budoucí spoluprá-
ci se těším.

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

Nejprve bychom touto cestou rádi poděkovali 
za podporu, kterou sdružení STAN na Mníš-
ku v krajských a později i v senátních volbách 
získalo. Konkrétně jsme překonali 18 procent, 
což je lepší výsledek než před čtyřmi lety. Také 
chceme poděkovat za podporu pro dnes již no-
vopečeného senátora Petra Štěpánka z Petro-
vic.  Jeho volbou jste vybrali člověka, který o co 
míň namluví, o to víc udělá.

O tom, co přesně se na kraji změní a jak to ovliv-
ní naše město, je předčasné mluvit. Koaliční jed-
nání dosud probíhají. Jedno však jisté je. Krajská 
správa a údržba silnic projde velkou změnou 
a prioritu dostanou potřebné a smysluplné pro-
jekty, jako například krajská do Čisovic a podob-
né silnice v zoufalém stavu.  Také lze očekávat 
efektivnější a smysluplnější podporu v oblasti 
mateřských a základních škol. Zde bude záležet 
na připravenosti jednotlivých měst a obcí, jaké 
projekty budou mít připravené.

Stanislav Jirota 
 Společně pro Mníšek

Neočekávám mnoho. Pamatuji časy, kdy bylo 
lépe. Po roce 1989 byly zrušeny Krajské úřa-

dy a do Okresních úřadů, potažmo Okresního 
shromáždění se nevolilo, ale dosazovalo podle 
počtu obyvatel jednotlivých měst a obcí. Naše 
město mělo tři mandáty. Rozpočet Okresního 
úřadu byl schvalován Okresním shromážděním 
a tím určovalo v podstatě rozvoj na Praze-zá-
pad. To padlo opětovným zřízením Krajských 
úřadů. Zde nemá naše město žádný mandát. 
Důvod, proč neočekávám mnoho.

Andrea Midkiff 
 Společně pro Mníšek

Od nového krajského vedení předně očekávám 
splnění předvolebních slibů, např. dotažení 
integrace středočeského a pražského systému 
jízdenek, výstavbu obchvatů v dopravou pře-
tížených obcích, činný přístup k navyšování 
kapacit školek a škol, aby děti nemusely do-
jíždět zbytečně daleko, zvýšení dostupnosti 
praktických lékařů atd.  Ve spojitosti s Mníškem 
pod Brdy věřím, že dojde k aktivní oboustranné 
spolupráci, vstřícnému přístupu k našim sou-
časným i budoucím plánovaným projektům 
a skutečné pomoci při řešení nastalých problé-
mů, jakým je kupříkladu zachování autobusové 
zastávky na dálnici D4.

Radko Sáblík 
 ODS

V prvé řadě bych chtěl poděkovat všem ob-
čanům Mníšku pod Brdy, kteří přišli k volbám 
a speciálně těm, kteří podpořili ODS. Ta v Mníš-
ku krajské volby s více než 24 % získaných hlasů 
vyhrála. 

Co se týká nového vedení Středočeského kraje, 
tak to těžko teď mohu hodnotit, neboť se tepr-
ve ve složitých jednání vytváří. Obecně od něho 
očekávám větší efektivitu řízení, větší transpa-
rentnost jednotlivých rozhodnutí a vyšší míru 
zapojení schopných lidí do práce na kraji. 

O tom, jaký bude vztah nového vedení kraje 
k Mníšku pod Brdy, rozhodnou dva faktory. Tím 
prvním bude přístup nového vedení, jím na-
stavené způsoby komunikace a podpory obcí. 
Tím druhým, a nejspíš klíčovým, bude naše 
schopnost přesvědčit novou krajskou vládu, 
že má záměry Mníšku pod Brdy podporovat, 
má s námi spolupracovat. Na tom jsem s paní 
starostkou začal pracovat hned po vyhlášení 
voleb, největší práce nás však čeká, až budou 
obsazeny jednotlivé posty v Radě a výborech 
kraje, až se začne formovat politika nového 
vedení kraje. Pokud dokážeme vhodnými ar-
gumenty odpovědné osoby oslovit, můžeme 
získat podporu pro Mníšek pod Brdy. 

Bude to mravenčí práce, která nebude vidět, ale 
musíme se do ní pustit s velkou vervou a nene-
chat se odradit případnými neúspěchy. Slovo 
lobovat má ve společnosti zbytečně nepříjem-
nou pachuť, ale lobování za konkrétní zájmy, 
projekty, je naprosto normální a potřebné.  

Pokud o sobě nedáte vědět a pokud nedoká-
žete své myšlenky podpořit správnými argu-
menty, ale i podporou osob, které jste pro své  
záměry získali, nemůžete uspět. Přitom ne všich-
ni vám jsou nakloněni a dokonce někteří jdou 
proti vám, neboť hájí své zájmy, které nemusí být 
slučitelné s těmi vašimi či jim konkurují. Nemu-
sí jít nutně o nekalý zájem vás poškodit, třeba 
z osobních pohnutek, jen o zájem jiných se také 
prosadit a získat podporu pro své priority. 

Takže nás čeká dlouhá cesta ve vytváření no-
vých vazeb a kontaktů, k získávání podpory pro 
zájmy Mníšku pod Brdy. Ale o tom je komunální 
a regionální politika, a vlastně i ta nejvyšší poli-
tika. Opakuji, je to normální, není to nic nekalé-
ho, a záleží na našich dovednostech komuniko-
vat své myšlenky, vyargumentovat své záměry 
a získat pro ně podporu. Stát se solidním, dů-
věryhodným a zajímavým partnerem pro no-
vou krajskou vládu. Mně v tom může pomoci 
i fakt, že jsem ředitelem úspěšné střední školy, 
která, jak předpokládám, bude s novým vede-
ním kraje také spolupracovat. Nejen díky tomu, 
že na ní chodí 40% studentů ze Středočeského 
kraje, ale i díky své předchozí spolupráci, svému 
zaměření, svým projektům. Bonusem navíc je, 
že na úřad Středočeského kraje se dívám z okna 
své ředitelny.

Šárka Klímová Slavíková
 TOP 09 a nezávislí

Očekávám, že nové vedení kraje stanoví jas-
né priority v klíčových oblastech, jako je např. 
doprava, životní prostředí, sociální a zdravotní 
služby a bude snazší spolupráce obce s krajem. 
V Mníšku určitě potřebujeme vyřešit opravy 
krajských silnic, které prochází naším městem 
a zejména mostu u Bily. Kraj by se podle mého 
názoru měl také angažovat v jednání s vedením 
Prahy např. o záchytných parkovištích na Stra-
konické v Praze, které nám chybí. Také věřím, 
že v případě krizových situací, jako je např. ko-
ronavirus, bude kraj obcím rychle a flexibilně 
pomáhat.

Miroslav Vilimovský 
 Otevřená radnice

Celá republika zaznamenala některá rozhod-
nutí Krajského úřadu Středočeského kraje, nic-
méně Mníšku pod Brdy se přímo týkala řada 
„nevyvážených“ rozhodnutí bez ohledu na zá-
kony a zájmy občanů, které byly často prová-
zeny neskrývaným výsměchem jednotlivých 
úředníků. Nutno podotknout, že se nejedná 
pouze o poslední období, tyto způsoby jdou 
na triko „staré party“, za vlády ANO došlo pou-
ze k prohloubení těchto způsobů. 

Od nového vedení s důvěrou očekávám změ-
nu stylu práce krajského úřadu. 

Věřím, že dojde ke zlepšení přístupu ke všem 
občanům, podnikatelům a firmám, kteří se 
obrátí na krajský úřad, k otevření informací 
a k transparentnímu nakládání se svěřenými 
prostředky.

Směrem k Mníšku věřím v lepší komunikaci 
a spolupráci zejména v oblasti rozvoje regio-
nu, dopravy, školství a sociálních služeb. Tře-
ba u dopravy se jedná zejména o to, aby kraj 
staral řádně o svůj majetek, jímž jsou krajské 
komunikace, včetně dlouho diskutovaného 
můstku u Billy.  

Aktuálně doufám ve společné a rozumné 
zvládnutí pandemie Covid.
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Ř ada z Vás si jeho 
příjemný hlas vybaví 
z poslechu rádia. 

Málokdo už ale tuší, že jeho majitel 
vyrůstal v Mníšku pod Brdy, kam 
se často a rád vrací za svými rodiči 
i kamarády.

Pocházíte z Mníšku pod Brdy.  
Jak vzpomínáte na roky strávené v našem 
městě? 
Jako na nejkrásnější část mého života. Bezsta-
rostnou, s mnoha kamarády okolo sebe. Mní-
šek je velmi krásné město, pořád se posouvá 
dopředu. Ale upřímně, chtěl bych se na skok 
vrátit do poloviny mníšeckých devadesátých 
let, právě do toho mého dětství a následně 
dospívání. Potkat se ještě jednou na náměstí 
s historikem panem Veselým, který byl studni-
ce vědomostí. Potkat se s kamarády na zamrz-
lém Zámeckém rybníku a zabruslit si. Tohle mi 
chybí. Protože pan Veselý už není mezi námi 
a zažít zamrzlý Zámecký rybník je v posledních 
letech, kdy jsou mírné zimy, vzácnost.

Kam se Váš život ubíral dále?
Já jsem v Mníšku chodil devět let na základní 
školu, střední školu jsem studoval v Praze a při 
ní jsem začal pracovat v Českém rozhlase Re-
gina. Po kratších zastávkách na Radiožurnálu 
a rádiích City a Blaník jsem pak v roce 2003 
zakotvil na Frekvenci 1, kde pracuji dodnes. 
Momentálně v roli šéfredaktora a moderátora.

Co Vás přivedlo do rádia?
Někdy v roce 1994 jsem byl s maminkou na Dni 
otevřených dveří ve Frekvenci 1. Tehdy ještě 
sídlila v Nádražní ulici na Smíchově. A tam mě 
rádiové prostředí nadchlo. Stavěl jsem si doma 
vlastní studio, vysílal do kuchyně pro rodiče, 
následně pak na základní škole pro všechny 
třídy. Myslím, že si na to mnoho lidí z Mníšku 
a okolí bude pamatovat. Postupem času se mi 
můj sen splnil a rádio se naplno stalo nejen 
mým koníčkem, ale také prací.

Jak vypadá Váš pracovní den?  
Kdy Vás můžeme slyšet? 
Vstávám v šest hodin, připravuji vysílací plán 
na daný den, v 8:30 mám pravidelně na Frek-
venci 1 rubriku Slovo šéfredaktora. Jsou dny, 
kdy jsem v práci až do večera, když třeba mo-
deruji v 18 hodin pořad Pressklub.

Kam nejdále jste se pracovně dostal?
Do Las Vegas, kde jsem byl dvakrát pracov-
ně s kolegy a kde jsem mimo jiné natáčel 
rozhovor se světoznámým mágem Davidem 
Copperfieldem. Pracovně jsem byl také na Bali 
a ve Vietnamu.

Dokážete si svůj život bez rádia představit?
Momentálně ne, ačkoliv jsem se začal kro-
mě rádia v posledních letech realizovat také  
v psaní.

Luboš Procházka: Prací v rádiu se mi splnil sen

Na procházce  
s francouzským  
buldočkem Brunem.  
Foto: archiv LP

Čím se zabýváte, když zrovna nevysíláte?
Rád chodím na procházky s mým pejskem 
Brunem. Rád také sleduji staré francouzské fil-
my, nejraději s Annie Girardotovou, se kterou 
jsem se také jako začínající novinář setkal před  
17 lety. Tenkrát vystupovala ve Švandově diva-
dle na Smíchově s monodramatem Madame 
Marguerite. Měl jsem díky práci v rádiu mož-
nost představení vidět a následně jsem také 
od paní Girardotové získal autogram. Dodnes 
ho opatruji a dodnes mám setkání s touto 
úžasnou dámou před očima. Z francouzských 
herců jsem se vždy chtěl potkat ještě s Jean-
-Paulem Belmondem, ale obávám se, že se to 
vzhledem k jeho pokročilému věku a zdravot-
nímu stavu už nepovede.

Kdybyste nepracoval v rádiu, jaké povolání 
byste si vybral?
Vybral bych si práci, během které bych mohl 
pomáhat dětem, seniorům, anebo třeba opuš-
těným zvířatům.

Jakou práci, myšleno v rádiu, byste raději 
nevzal?
To je těžká otázka. Pokud myslíte jako modero-
vání či pracovní pokrývání nějaké akce, tak to 
už jsem zažil. Říkal jsem si, že to nezvládnu, ale 
dal jsem do toho všechny síly. Šlo o poslední 
rozloučení s Karlem Gottem.

Býval jste označován za „specialistu 
na Karla Gotta“, jehož výročí ročního úmrtí 
jsme si nedávno připomněli. Jak na něj 
vzpomínáte?
Jako na neskutečného profesionála, který lpěl 
na každém detailu. Pracovali jsme spolu 15 let, 
patřil jsem mezi jeho dvorní novináře. Vzpomí-
nám na to v aktuální knize Poslední roky s Kar-
lem, kterou jsem napsal. Vidíte, už jsme u toho 
psaní.

S jakou další zajímavou osobností se 
setkáváte nebo jste se pracovně setkával?
Po spolupráci s Karlem Gottem jsem začal 
pracovat jako PR manažer pro nedalekou  
sousedku nás všech Helenu Vondráčkovou, se 
kterou se znám od dětství. Spolupracuji také 
se zpěvačkou Šárkou Rezkovou, která bydlí 
na Chouzavé.

V létě jste moderoval country festival v Malé 
Lečici, je Vám tato hudba blízká? 
Country mám rád, takže když mne oslovil po-
řadatel Honza Vyleťal, ani chvíli jsem neváhal. 
A hlavně Malá Lečice a Kocába, to je také kus 
mého dětství.

Festival podpořil, prostřednictvím 
vystupujících kapel i diváků, Aničku 
Hlavicovou z Mníšku. Znal jste se už dříve 
s její rodinou?
Musím se přiznat, že jsem si myslel, že se nezná-
me, ale když dorazili ke Kocábě, tak jsem zjistil, 
že znám tatínka. Teď už se známe všichni.

Často se zapojujete do charitativních 
projektů?
Pokud mají smysl a je jasně řečeno, kolik peněz 
do nich putuje, tak rád.

Kde teď bydlíte? Vracíte se občas do Mníšku?
Trvalé bydliště mám stále v Mníšku, ale v po-
sledních čtyřech letech žiji v Plzni, odkud pen-
dluji do Prahy. Do Mníšku ale zajíždím několi-
krát týdně. Pod Skalkou bydlí maminka, v Malé 
Hraštici pak táta. Navštěvuji je pravidelně.

Libor Kalmán

 
Luboš Procházka 
(* 1982 v Příbrami) 
Od narození je obyvatelem Mníšku pod Brdy.  
V letech 1988 až 1997 chodil do místní 
základní školy.
Během studia střední školy v Praze začal 
spolupracovat s Českým rozhlasem.  
Z něj krátce zamířil do rádií City a Blaník, 
od roku 2003 pracuje na Frekvenci 
1, momentálně v pozici šéfredaktora 
a moderátora.
Letos na podzim vydal knihu „Poslední roky 
s Karlem“ o spolupráci s Karlem Gottem.
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V sobotu 19. září 2020 se 
velký sál mníšeckého 
Pavilonu rozezněl zpěvem 

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

Letošní ročník soutěže Brdský kos byl výjimeč-
ný hned ve třech věcech. 

Poprvé se konal v důstojném prostoru nové-
ho Pavilonu, který je svou výbornou akusti-
kou pro konání pěveckých soutěží ideálním 
místem. Druhou, ale nepříjemnou novinkou 
bylo, že na základě vládních opatření museli 
mít všichni v publiku nasazené roušky a byla 
přijata další přísná hygienická opatření. Při 
příchodu do sálu se každému měřila teplota, 
byla k dispozici dezinfekce, všichni přítomní 
seděli na své židli. Účinkují dostali samostatný  
molitanový kryt na mikrofon, který po svém 
vystoupení sundali a odložili do mikroteno-
vého sáčku. Mikrofon byl poté dezinfikován 
a předán dalšímu vystupujícímu. Především 
byl ale výjimečný tím, že se jednalo o jubilej-
ní, v pořadí již 20. ročník. Se dvěma přestáv-
kami se tato amatérská pěvecká soutěž pro 
děti a mládež koná již od roku 1999.

Dlouho očekávaná soutěž byla kvůli pande-
mii koronaviru přesunuta z tradičního května 
na září, což vlastně jen znásobilo očekávání 
a těšení se vystupujících dětí. Nutno pozna-
menat, že náhradní termín soutěže byl vybrán 
s notnou dávkou předvídavosti i pověstného 
štěstíčka, protože o několik dnů později již  
vláda zakázala zpěv v uzavřených budovách.

Třetí zářijový víkend se do Mníšku pod Brdy 
sjelo 36 soutěžících, kteří byli dle svého věku 
rozděleni do čtyř kategorií (5-8 let, 9-11 let, 
12-14 let, 15-18 let). V poslední páté kategorie 
soutěžila vícečlenná uskupení.

Sympatická porota ve složení: Lucie Freiberg, 
Eliška Rezková a Milan Herman měla těžkou 
úlohu při vystoupení jednotlivých účinkují-
cích, kteří ze sebe na pódiu vydali maximum. 
I když byla na nich občas znát tréma, tak všich-
ni obstáli se ctí a letošního Brdské kosa si bá-
ječně užili.

Přehled vítězů jednotlivých kategorií:
I. kategorie: Tobias Rosenbaum (vystoupil 
s písní Hlupáku, najdu Tě, v originále ji zpívá 
Jan Čenský),

II. kategorie: Martin Jirák (Show must go 
on, Queen),

III. kategorie: Karolina Čížková (One night 
only, Jennifer Hudson)

IV. kategorie: Karolína Anna Bokstefflová 
(Ashes, Celine Dion)

V. kategorie: Karolína Anna Bokstefflová 
+ Michaela Mervartová ((Tell Him, Barbra 
Strisand + Celine Dion)).

Předseda poroty Milan Herman soutěž hod-
notil slovy: „Letošní ročník Brdského kosa byl 
svým způsobem opravdu výjimečný. Ze soutěží-
cích vyzařovala radost, že po  dlouhé době, kdy 
jim byly zakazovány jiné soutěže, kroužky a i se-
tkávání se se spolužáky, se opět mohli postavit 
na  pódium a  předvést ostatním, na  čem doma 
pracovali. Já osobně měl také radost z  nového 
sálu v  Pavilonu, který hostil Kosa poprvé. Na-

Brdský kos zazpíval podvacáté

víc mě těší sledovat pokroky mladých zpěváků 
a  zpěvaček, které jsem již měl možnost potkat 
dříve nebo se kterými jsem se potkal ve  svém 
nahrávacím studiu. Rád bych poděkoval městu 
za  skvělou organizaci a  za  nádherné, k  hudbě 
ještě více motivující, ceny pro vítěze. A nejdůleži-
tější je reakce samotných soutěžících i jejich rodi-
čů - do Mníšku na Brdského kosa jezdí rádi kvůli 
skvělé atmosféře.”
Kompletní výsledkovou listinu, fotky z vy-
hlášení vítězů a další informace najdete na  
www.zpravyzmnisku.cz.

Libor Kálmán

Foto: Michal Kroutil

V kostele vystoupila Musica Podberdensis
V předvečer svátku svatého Václava se v mníšeckém 
kostele, který je tomuto hlavnímu patronovi české ná-
roda a symbolu české státnosti zasvěcen, konala pří-
jemná kulturní událost. 
Vystoupil zde vokálně-instrumentální soubor MUSICA PODBERDENSIS 
ve složení (na fotografii zleva): Pavel Kopecký (housle, bas), Veronika 
Kopecká (housle, alt), Alena Kopecká (soprán), Ondřej Palkovský (viola) 
a Ondřej Kopecký (violoncello, bas).

Během koncertu, který byl rozdělen do několika tematických bloků 
(árie z barokních oper, drobné liturgické skladby autorů od 19. do 21. 
století, černošské spirituály v úpravě amerických skladatelů), zazněla 
také díla našich hudebních velikánů Antonína Dvořáka a Josefa Suka.

kal

Skalecký klášter hostil Festival Jakuba Jana Ryby
První říjnový páteční večer patřil ve skaleckém klášte-
ře klasické hudbě v podání Jiřího Sychy (housle) a Fili-
pa Dvořáka (cemballo). 
Během večera zazněly skladby autorů barokní epochy, jako byli Georg 
Fridrich Händel, Henry Purcell, Jan Křtitel Vaňhal nebo Jakub Jan Ryba.

Komorní koncert se uskutečnil v rámci třetího ročníku Festivalu Jakuba 
Jana Ryby, který hostí místa spjatá s osobou tohoto originálního čes-
kého skladatele: Rožmitál pod Třemšínem, Březnice nebo Přeštice. Ani 
Mníšek pod Brdy nebyl organizátory festivalu vybrán, jako místo pro 
konání koncertu, náhodou. Skladatel Jakub Jan Ryba totiž 17 měsíců 
(v letech 1786-1787) působil v místní škole jako učitelský pomocník 
a hrával také v místním kostele.

lib

foto: autor článku foto: autor článku



Výsledkem sobotní brigády je areál zbavený 
náletového porostu a kontejner plný odpadků 
včetně pneumatik.

Pro veřejné prostranství a přírodu v našem 
městě a okolí udělali spoustu záslužné práce, 
za což jim patří naše velké poděkování.

kal
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P ředposlední říjnový týden proběhlo odbahnění 
a čištění jezírka na Skalce. Cílem zásahu bylo 
zachování tohoto biotopu a podpora výskytu 

zvláště chráněných druhů živočichů.

Tato lokalita dlouhodobě představuje významné refugium obojživelní-
ků. Byli zde pozorováni čolek velký, čolek obecný, čolek horský, ropucha 
obecná nebo skokan štíhlý. Z plazů tu byla zaznamenána také užovka 
obojková. Jejich biotop byl ohrožen silnou vrstvou bahnitého sedimen-
tu na dně jezírka a zarůstáním vodní plochy. Sediment (rozložené listy 
z vodních rostlin i okolních stromů a části splaveného humusu z okol-
ních lesů) je v jezírku jistě potřebný, minimálně jako stanoviště pro 
mnohé vodní bezobratlé. Nikoliv ale ve stávající míře.  Podobně i vodní 
vegetace je v jezírku nezbytná, už jen kvůli čolkům, kteří na ni kladou 
vajíčka. Stávající míra zarostení a zastínění vodní hladiny už ale byla 
nežádoucí. Souvislé porosty některých druhů rostlin začaly prakticky 
"škodit" obojživelníkům a bezobratlým, kteří k vývoji potřebují dosta-
tek volné vodní plochy

Jak postupovaly práce
Od posledního čištění jezírka uběhlo (dle pamětníků) 15 let a během 
této doby vodní rostliny v dominanci s lekníny prakticky zakryly vodní 
hladinu. Práce na obnově jezírka započaly odčerpáním vody a odstra-
něním několika náletových porostů dřevin v jeho okolí. Tohoto úkolu 
se zhostili lhotečtí hasiči. Během této akce byly vyloveny také drobné 
rybky, které jsou pro soužití spolu s chráněnými druhy obojživelníky 
nežádoucí, neboť požírají jejich vývojová stádia a ostatní bezobratlé 
živočichy. V takto malé vodní ploše je jakákoliv rybí obsádka nebez-
pečná pro ostatní živočichy. Tímto také apelujeme na to, aby do je-
zírka návštěvníci Skalky žádné organismy nepřinášeli. Druhý den 
následovalo bagrování sedimentu (bahna), který v některých místech 
dosahoval hloubky přes půl metru. Z části usazenin v místě nátoku byl 
vytvořen poloostrov, který bude ovlivňovat přímý vtok vody a zachy-
távat listí, štěrk a další splach z lesa. Dno jezírka bylo modelováno tak, 
aby se vytvořily části mělké vody a části hlubší. Do litorálního pásma 
(mělká voda při březích) byla zpět zasazena vodní vegetace. Naposledy 
bylo na dno vypuštěného jezírka vráceno několik košů s bílými a růžo-
vými lekníny. Většina sedimentu respektive rozložených listů z vodních 
rostlin a okolních stromů a části splaveného humusu z okolních lesů, 
zůstala vedle rybníčku pro vyrovnání terénu mezi kapličkami.

Naplnění jezírka vodou
Začátkem listopadu se začne postupně dovážet voda z retenční nádrže 
na dešťovou vodu. Jezírko by mělo být zpět naplněno vodou do břez-
na 2021, jak vyplývá z podmínek obnovy biotopu vydaných orgánem 
ochrany přírody a krajiny. Na jaře, až sediment vymrzne a vyschne, se 
ještě upraví, urovná a oseje plocha, kde je sediment uložen. Blízkost 
uložení sedimentu v okolí jezírka má také své opodstatnění a tím je 
umožnění přesunu organismů v něm se vyskytujících do původního 
stanoviště.

Všechny práce probíhaly pod odborným dohledem biologa a se sou-
hlasem orgánů ochrany přírody a krajiny.

Ing. Jiřina Romová – Odbor vnitřních věci 

Skalecké jezírko prošlo důkladnou očistou

Brontosauři s cyklisty vyčistili okolí Zadního rybníka

Bagr pracuje na odbahnění.  
Foto: archiv autora

První říjnovou sobotu se v Mníšku 
uskutečnila velká úklidová akce. 
Přijeli sem členové Hnutí Bronto-
saurus, aby plochu zanedbaného 
sadu za Zadním rybníkem zbavili 
náletových dřevin a odpadků.
Do Mníšku dorazilo 15 Brontíků už v pátek od-
poledne a vedle rybníku rozbili stanový tábor. 
Většina z nich přijela z Prahy, nejdále to k nám 
měla slečna až z Havířova. Druhý den po sní-
dani všichni vyrazili na úklid sadu, a aby v tom 
nebyli sami, tak se k nim přidalo 15 dětí z mní-
šeckého cyklistického spolku BIKE puzzle team 
se svými rodiči.

„Tyto víkendové akce v přírodě již patří k tradicím 
Hnutí Brontosaurus. Jezdíme pomáhat přírodě, 
protože potřebuje naši pomoc. To, co si od ní 
jako lidstvo bereme, bychom jí měli zase vracet 
zpátky. A u vás v  Mníšku jsme už poněkolikáté 

Brontosauři nebyli v  našem městě poprvé. 
Pomáhali už ve Stříbrné Lhotě s přípravou pro-
storu pro hřiště, vysekali stařinu a zajistili sní-
žení vysoké hladiny vody na Pivovárce, aby se 
neničila druhová rozmanitost a byla opět skli-
ditelná zemědělskou technikou, vyčistili svah 
pod kostelíkem nebo zbavili hájovnu na Skalce 
před její konzervací odpadu a náletů.

Skalecké jezírko je bezodtoková prohlubeň v terénu, bez hráze a výpust-
ného zařízení, trvale naplněná povrchovou vodou, s kolísající hladinou vody 
v návaznosti na spad dešťové vody. Voda, která do něj vtéká, postupně do je-
zírka přinesla štěrk z cesty a humus z lesních ploch nad jezírkem. Vzhledem 
k  tomu, že se nad ním nachází poměrně prudký svah a smyv z  lesa a cest 
je při větších deštích velký, jezírko se tak postupně zaneslo naplaveninami.

na pozvání našeho dlouholetého člena Pavla 
Jeřábka,“ vysvětluje výběr lokality organizátor 
akce Petr Wawrosz, občanským povoláním do-
cent ekonomie.

Díky pracovitým rukám sad vyloženě prokoukl. 
Foto: autor článku
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Tak banální věc jako dech řešíme 
mnohdy pouze ve chvíli, kdy stoupáme 
po schodech do druhého patra nebo 
při dobíhání autobusu. Jinak je pro nás 
samozřejmostí. Má tedy smysl zamýšlet se 
nad samozřejmostmi?
Ucpěte si pusu i nos a do minuty uvidíme. 
S nádechem se rodíme a výdechem opouští-
me tento život. Bez dechu není den, bez kva-
litního dechu není dobrý den. Dýcháním ovliv-
ňujeme držení těla, má vliv na funkci vnitřních 
orgánů, trávení, aktivitu dna pánevního, bolest 
zad, reflux, dokáže nás zklidnit, prohloubit se-
bedůvěru i urovnat si mysl.

Jak to?
Hlavním dechovým svalem je bránice. Dělí 
dutinu hrudní od břišní a s každým nádechem 
klesá dolů. Pokud je tělo v neutrální pozici, pak 

J e tomu již více než rok, co 
vznikl náš spolek BIKE puzzle 
team z.s., a tak po dohodě 

se zástupci města bychom vám, 
čtenářům Zpravodaje, náš spolek rádi 
představili. 

Hlavním cílem našeho spolku je věnovat se 
dětem, které mají zájem o cyklistiku. Vzhle-
dem k našemu okolí jde převážně o cyklistiku 
v podobě horských kol, nicméně rádi bychom 
u dětí vybudovali kladný vztah k cyklistice jako 
jednomu rozmanitému sportovnímu odvětví. 

Naší ambicí není vychovávat vrcholové spor-
tovce, ale naučit děti techniku - ovládat kolo, 
aby je jízda na kole (horském kole) bavila a sta-
la se pro ně koníčkem a náplní volného času. 
Samozřejmostí je vedení dětí v duchu fair play 
s důrazem na etická a mravní pravidla a týmo-
vou sounáležitost.

Společně trénujeme na kole třikrát týdně, při-
čemž nejmenší děti a začátečníci jezdí 1x týd-
ně v rámci cyklokroužku, starší a pokročilejší 
vyráží 2x-3x týdně. Od září jsme jako doplň-
kový sport zařadili plavání, na zimní období je 
naplánovaná tělocvična, tyto aktivity jsou teď 
ale bohužel zastavené. 

Máme úspěchy v soutěžích
S dětmi, které mají zájem, se rádi účastníme 
i závodů. A přestože to nepovažujeme za pri-
mární měřítko našeho úspěchu, tak jsme bě-
hem první společné sezóny zaznamenali ce-
lou řadu podařených výsledků. S dětmi jsme 

absolvovali závody MTB Pražského poháru, 
kde jsme v konečném hodnocení uplynulého 
ročníku dosáhli např. v dívčí kategorii 5-6 let  
na celkové 2. místo, v kategorii 7-8 let na  
3. místo a neztratili jsme se ani v kategorii 
Žáci I. (11-12 let). Jako team jsme v hodnoce-
ní Pražského poháru skončili na 11. místě ze  
6 hodnocených družstev. Pravidelně jsme se 
také účastnili závodů Českého poháru  mno-
ha dalších podniků. Julča Girgalová se stala 
na Mistroství republiky vicemistryní v kategorii 
dívky 5-6 let. Za zmínku stojí i celkové 2. místo 
v seriálu závodů Kolo pro život 2020, kterého 
dosáhla v kategorii ženy 40–49 let na dlou-
hých tratích (Prestige trophy marathon) naše 
trenérka Markéta Polívková.

S dětmi jsme si velmi užili místní amatérské 
závody Brdmanův pařez (viz fotografie), které 
se konaly počátkem září v Dobříši. Na tyto zá-
vody vyrazilo z našeho oddílu 18 dětí, a věřím, 
že pro všechny, včetně rodičů, to byl příjemně 
strávený den. Medailí jsme přivezli nespočet.

Krásné vzpomínky máme rovněž na letní  
soustředění, které jsme pro děti uspořádali 
v Novém Městě na Moravě. Zázemí známé 
Vysočina arény jsme využívali prakticky den-
ně. Tato lokalita, která nabízí, jak traily v rámci 
Vysočina arény, tak krásnou přírodu v okolí, se 
ukázala jako ideální pro takovýto typ soustře-
dění. Již teď se těšíme na příští léto.

Hledáme dospělou posilu
Závěrem uvedu, že v současné době máme 
v rámci teamu a cyklokroužku zhruba 30 dětí. 
Dalšímu rozšíření brání nedostatek trenér-
ských kapacit, aktuálně jsme čtyři dospělí, kte-
ří se dětem věnují. Pokud by se našel někdo, 
pro něhož je cyklistika zábavou, má rád práci 
s dětmi, a rád by se k našemu teamu připojil, 
tak nás prosím kontaktujte prostřednictvím  
e-mailu: team@bikepuzzle.cz, budeme rádi!

Tým trenérů Bike puzzle team z.s. (Markéta, 
Petr, Tomáš a Štěpán)

Nádech, výdech
V rámci rubriky MNÍŠEK V POHYBU 
si tentokrát představíme důležitost 
lidského dýchání.

Malí mníšečtí cyklisté se představují

díky aktivitě bránice pracuje i reflexivně dno 
pánevní a další svaly středu těla. Podílí se pro-
to na stabilitě trupu, stimuluje vnitřní orgány, 
přispívá k zavřenému jícnu. Dokonce i vylučo-
vání je řízeno dechem.

Jak ale poznám, že dýchám dobře?
Kvalitní dech je veden přes hrudní koš až 
do oblasti spodních zadních žeber až beder. 
Pokud se Vám tedy při nádechu zvedají rame-
na, dech je mělký, nebo směřuje do břicha, 
pak je dobré se nad tím pozastavit.

Z pohledu statistiky je to ještě o něco pře-
hlednější: 14–16 nádechů za minutu udělá  
20–23 000 nádechů a výdechů za den. To už je 
slušné množství chyb, byť nepatrných.

Dech, co je na něm složitého?
Sedněte si pohodlně do tureckého sedu, kle-
ku, nebo si prostě jenom pohodlně lehněte 
na záda. Věnujte veškerou svoji pozornost ná-
dechu a výdechu. Přicházející myšlenky nech-
te plynout a pouze hlavou projít. Nemyslete 
na nic. Pokud se Vám bude zdát pár sekund 
bez myšlenek pouze s vlastním dechem jako 
nemožný úkol, pak jste právě na začátku dlou-
hé cesty.

K čemu je to dobré?
V dechu je životní síla. Proudící energie stimu-
luje naše orgány, svalové napětí i množství 
hormonů v krevním řečišti. Díky dechovému 
cyklu jsme schopni ukočírovat rozdivočelé 
emoce stejně tak dobře, jako ve vypjatých si-
tuacích předvést výkon hodný profesionální-
ho atleta.

Kam se mám tedy nadechnout a kde vnímat?
Lehněte si na záda, pokrčte nohy v kolenou, 
vypodložte hlavu ručníkem. Pro lepší kontro-
lu vypodložte spodní zadní žebra měkkými 
míčky. Nechte nádech prostoupit hrudníkem 
z přední i zadní strany a pokračujte do spod-
ních zadních žeber. Do míčků. Po několika 
opakováních udržte oporu žeber o míčky 
i s výdechem. Avšak s přirozenou volností těla.

Je to tak samozřejmé, co myslíte?

Michal Elčkner za Element pohybu, z.s.

V týmu panuje pohodová atmosféra.  
Foto: archiv autora

Autorka kresby: Michala Matysová
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Fotbalový stadion prošel velkou rekonstrukcí
Tento rok byl pro nás pro všechny velkou životní 
zkouškou. Někteří z nás jí prošli úspěšně, jiní už 
méně. Pro Fotbalový klub Mníšek pod Brdy znamenal 
zrušení jarní části mistrovských soutěží,  
jak mládežnických, tak i dospělých mužstev. 

Život se zastavil a my jsme se rozhodli využít nedobrovolnou termíno-
vou přestávku k opravám našeho sportovního areálu. S pomocí spon-
zorů: města Mníšek pod Brdy, S. P. T. spol. s.r.o., E-therm a.s., Tomis-
ka soft s.r.o., Jana Patová - Generali Česká pojišťovna, Simba s.r.o, 
Kominictví Jan Znamenáček a také dobrovolné práce členů našeho 
klubu i nadšenců, se nám podařil velký kus práce.

Zrenovovali jsme druhou část tribuny, která nyní důstojně slouží všem 
fotbalovým fanouškům a návštěvníkům. Zpevnili jsme svah, který byl 
v havarijním stavu a kvůli nestabilitě a vlivem meteorologických pod-
mínek došlo k jeho částečnému sesuvu. Sanací tohoto svahu a násled-
nou úpravou vzniklo příjemné bezbariérové posezení. Nově vzniklé 
posezení bude vyhovovat maminkám s kočárky i návštěvníkům s han-
dicapem, kteří mohou jak při mistrovských utkáních, tak i při trénincích 
bezpečně sledovat výkony na hřišti. 

Pro naše nejmenší fanoušky a návštěvníky jsme zrekonstruovali hrací 
zónu, kde mají k dispozici houpačky, prolézačky a pískoviště.

Poslední novinkou v areálu fotbalového klubu je stožár mezi střídač-
kami, ke kterému byl rovněž instalován přívod elektroinstalace. Na sto-
žáru bude v blízké době umístěno osvětlení. Přívod elektroinstalace 
nebyl jednoduchý s ohledem na rozměry fotbalového hřiště. Velmi nás 
těší, že je náš areál v poslední době hojně navštěvován a na mistrovská 
utkání mládežnického či dospělého mužstva přilákal mnoho fanoušků 
různých věkových kategorií. 

V našem úsilí o modernizaci areálu FK Mníšek pod Brdy bychom rádi 
pokračovali i v příštím roce. Vynaložená práce a úsilí vytváří důstojné 
prostředí a podmínky pro tréninky a mistrovská utkání mníšeckých 
mužstev v krajských a okresních soutěžích. Věříme, že naše týmy budou 
i nadále skvěle reprezentovat město Mníšek pod Brdy i náš klub. 

Zároveň si přejeme, aby nám fotbaloví fanoušci, sponzoři a město Mní-
šek pod Brdy zachovali svou přízeň a více než 100letá tradice Fotbalo-
vého klubu Mníšek pod Brdy nadále pokračovala.

Josef Petráň, předseda FK Mníšek pod Brdy

Fotbalisté hledají kreativce
FK Mníšek pod Brdy 
vyhlašuje veřejnou 
soutěž na kreativní 
výzdobu (výmalba, 
posprejování apod.) 
betonové stěny tri-
buny pod nově vybu-
dovaným bezbariéro-
vým sezením.

Podmínky soutěže:

•  Návrh musí být s fotbalovou tematikou (podklad bude modrá klubo-
vá barva),
•  součástí návrhu bude nápis FK Mníšek pod Brdy,
•  rozměr plochy je 17×3 metru (šířka x výška).

své návrhy zasílejte na e-mail: fkmnisekpodbrdy@seznam.cz,

Autor vítězné realizace bude (dle věku) odměněn věcnou cenu ze stra-
ny vyhlašovatele. Miloš Gruntorád

Eva Mašková bodovala na mistrovství ČR
Mníšecká sportovkyně Eva Mašková, která nám 
poskytla rozhovor do březnovém vydání Zpravodaje 
městečka pod Skalkou, dosáhla dalších úspěchů 
na letošním mistrovství ČR v poolbilliardu.
O tom, že patří mezi ženskou billiardovou špičku, přesvědčila na dvou 
zářijových turnajích konaných v rámci mistrovství ČR v Praze a Pardubi-
cích. Z obou měst si přivezla čtyři poháry. Mistryní ČR pro rok 2020 se 
stala v disciplíně „10ball“, v dalších kategoriích získala jedno stříbrné 
(8ball) a dvě bronzová místa (9 ball a 14.1ball). V silné konkurenci dal-
ších 14 nejlepších Češek si vybojovala celkové 2. místo, a tím pádem 
i postup na mistrovství Evropy, které by se mělo konat v Turecku.

„S celkovým druhým místem jsem spokojená, i když jsem sahala i po nej-
vyšší metě. V poslední hře jsem ale musela jít do rizika, které mi nakonec 
nevyšlo. Svou největší soupeřku Veroniku Hubrtovou, vyzvu na  odvetu 
na příštím mistrovství,“ hodnotí své vystoupení úspěšná sportovkyně.

K dalším plánům Evy Maškové patří otevření kulečníkového centra pro 
veřejnost v prostorech bývalého Divadélka K, ke kterému by mohlo do-
jít, pokud epidemiologická situace dovolí, ještě v letošním roce.

lib

Zrekonstruovaná zóna  
pro nejmenší 

Fo
to

: M
ilo

š G
ru

nt
or

ád
Fo

to
: a

ut
or

 č
lá

nk
u

Mistryně ČR se  
„zlatým“ pohárem.  
Foto: archiv Evy Maškové

Zeď čeká na vaše nápady
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Magdaléna pomáhá již 23 let
Obecně prospěšnou společnost Magdaléna založila paní Marie Kapla-
nová společně s městem Mníšek pod Brdy dne 7. listopadu 1997. Název 
je spjatý se svatou Máří Magdalénou, které je zasvěcen i kostelík v Ba-
rokním areálu Skalka. Manželé Kaplanovi vychovali 10 dětí. Byli aktiv-
ními odpůrci předlistopadového režimu a těsně se propojili se zahra-
ničními duchovními centry, stejně jako s českým katolickým disentem. 
Museli čelit i těžké životní zkoušce v podobě drogové závislosti dvou 
jejich synů. V polovině devadesátých let nebyla v naší zemi ještě běžně 
dostupná zařízení, která by nabízela vhodný typ léčby závislostí. Proto 
se paní Kaplanová rozhodla angažovat právě v této oblasti, aby měli 
závislí lidé šanci vrátit se zpět do normálního, zdravého života. 

Za 23 let existence se služby Magdalény až neuvěřitelně rozrostly: o pro-
gramy primární prevence, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
MeziČas, ambulantní léčbu a doléčování, tréninkové byty, následnou 
rezidenční péči pro klienty s duální diagnózou (přidruženou psychiat-
rickou poruchou), kontaktní a poradenské služby a terénní programy. 
Pomáháme dětem i dospělým, klientům i jejich rodinám a blízkým. 
Desetitisíce děti a mladých jsme připravili na vstup do života, tisícům 
klientů jsme pomohli na cestě ze závislostního chování. Poskytujeme 
služby ohroženým cílovým skupinám, ale zároveň nám záleží i na roz-
voji našeho regionu a společného prostředí. 

Právě teď proto probíhá v Mníšku pod Brdy průzkum, díky kterém by-
chom se rádi dozvěděli, co si o naši práci myslíte, jak bychom měli naše 
služby zlepšovat. Prosím, věnujte nám cca 5 minut vašeho času. 
Pomůžete nejen nám, ale i studentce Dominice Roztočilové, která re-
alizuje tento průzkum v rámci studia adiktologie na 1. lékařské fakultě 
Univerzity Karlovy. Možnost vyplnění dotazníku jsme prodloužili do  
14. 11. 2020. Děkujeme za každý vyplněný dotazník. Najdete ho na: 
www.magdalena-ops.eu/cz/aktuality-z-magdalény

A pokud naši práci znáte a chcete nás podpořit právě v Mníšku pod Brdy, 
tak budeme moc rádi. Magdaléna právě teď totiž potřebuje Vodu, pit-
nou vodu! Přispějte nám na: https://www.darujme.cz/projekt/1203007 
Děkujeme vám.

Za Magdalénu Petra Čermáková

Už jste slyšeli o Seniorské obálce? 
Jedná se o tiskopis, který může napomoci 
v krizových situacích. Je určený především pro 
seniory či zdravotně postižené osoby, které 
bydlí ve svém domácím prostředí.  

A víte, že pomáhá už v několika českých i mo-
ravských krajích a její pořízení nic nestojí? 

Karta vznikla ve spolupráci Ministerstva práce 
a sociálních věcí a krajské samosprávy v rám-
ci projektu Implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň. Funguje na principu I.C.E., 
neboli „In Case of Emergency“, což znamená 
karta pro případ naléhavé pomoci, v případě 
nouze. 

Těch případů, kdy osamělého seniora mohou 
postihnout náhlé zdravotní potíže a musí volat 

záchrannou pomoc, přibývá, stejně jako výjez-
dů hasičů nebo policie. I lidé v mladším věku 
jsou často rozrušení, nesoustředění, dezorien-
tovaní a nedokážou odpovídat na položené 
otázky, které si výjezd záchranky, hasičů nebo 
policie vyžaduje. Velkým ulehčením pro přivo-
lanou pomoc je v této situaci dobře vyplněná 
Seniorská obálka. 

Jak formulář vyplnit?
Doporučujeme, aby byla vyplněna co nejak-
tuálněji a nechyběly v ní potřebné údaje. Aby 
bylo vyplňování jednoduché, podle lékařů zá-
sahových jednotek, kteří formulář obsahově 
doporučili, postupujeme podle barev „jako 
na semaforu“. Co je červené, je nejdůležitěj-
ší, naopak zelené je na vůli seniora, zda tyto 

Seniorská obálka se zabydluje i u nás údaje chce poskytnout. Každé vyplnění tis-
kopisu je vlastní záležitost seniora nebo jeho 
osoby blízké. Ať už jde o nemoci, se kterými 
se dotyčný léčí, léků, které užívá nebo jména 
praktického lékaře. Důležité údaje se týkají 
osob blízkých. Po dohodě se všemi složkami 
IZS je nutné, aby tiskopis po vyplnění byl slo-
žen do tvaru obálky a umístěn na viditelném 
místě v domácnosti seniora. Jedná se POUZE 
o dvě možnosti - dveře lednice s pomocí třeba 
magnetky, nebo vstupní dveře do bytu zevnitř. 
Můžeme použít pro připevnění a uchování tis-
kopisu i plastovou obálku a oboustranně lepicí 
pásku. 

I když se jedná o zdravotní údaje, jedná se 
o nástroj sociálně zdravotního pomezí. Vedle 
důležitého fyzického zdraví je stejně důležitá 
psychická pohoda člověka. Proto doporuču-
jeme pomoci s vyplněním a aktualizací Seni-
orské obálky od rodinných příslušníků, osob 
blízkých nebo na základě sousedských vztahů 
– jednoduše při jejich návštěvách. 

Jak se k vám Seniorská obálka dostane?
Ve spolupráci s krajskou koordinátorkou  
projektu Implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň jsme se rozhodli Senior-
skou obálku poskytnout obyvatelům Mníš-
ku pod Brdy v rámci tohoto vydání Zpravo-
daje městečka pod Skalkou, kde ji najdete 
vloženou mezi stránkami.
Stačí už jenom, abyste ji vyplnili a přilepili 
na vaše domovní dveře nebo lednici.

Myslíme na Vaše zdraví.
kal

Letošní nepří-
jemná situace 
ohledně koro-
navirové náka-
zy, která nám 
všem zasáhla 
do životů, bo-
hužel zasáhla 
také do ná-
vštěvnické se-
zóny na zámku. 

Těšili jsme se 
na každoroční 
programy a akce, ať je to Veliko-
noční veselice, dětské a rytířské 
dny nebo letní koncerty v zahra-
dě. Bohužel, všechny musely být 
kvůli hygienickým opatřením od-
volány.

Alespoň částečnou radost nám 
udělala Hradozámecká noc kona-
ná poslední srpnovou neděli. Pro-
hlídky pro děti i pro dospělé byly 
plné a návštěvnost spolu s dopro-
vodným programem byla nejvyšší 
mezi státními památkami Stře-
dočeského kraje. Připraveny byly 
zcela nové prohlídky pro děti i pro 
dospělé. Rodiny s dětmi provázela 
ledová královna Elsa na prohlídce 
o tajemství tří věží, která vychá-
zela z místní pověsti a kde čekalo 
plno her a úkolů. Starší návštěvní-
ky na zámku přivítala slečna Mar-

Na zámku ukončili předčasně sezonu

plová a ti jí pak pomáhali vypát-
rat pachatele hrdelního zločinu, 
ke kterému došlo v hodinové věži 
zámku.

V souladu s nařízením vlády musel 
zámek předčasně ukončit celou 
sezónu. Poslední den, kdy byl zá-
mek i celý areál vč. parku otevřený, 
byla neděle 11. října. S lítostí tedy 
musíme oželet i již tradiční Miku-
lášskou nadílku s čerty a anděly, 
která se měla konat 5. prosince, 
a také vánoční adventní programy 
i prohlídky na přelomu roku.

Děkujeme všem návštěvníkům, 
kteří nám v letošním roce projevili 
přízeň, a doufáme, že situace do-
volí, aby se zámecké brány otevře-
ly podle současných představ, a to 
v únoru příštího roku.

Ing. Marie Charvátová

Autor: Daniel Huml
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J eho jméno nese 
hlavní mníšecké 
náměstí, některý 

z filmů natočených podle jeho 
knih viděl určit každý z nás. 
Řeč je o FRANTIŠKU XAVERU 
SVOBODOVI, který se narodil 
v Mníšku dne 25. října 1860.

Byl synem mníšeckého sedláka a obchod-
níka s dřívím Antonína Svobody a Marie roz. 
Mestkové z Kytína, kteří bydleli v Pražské uli-
ci č. p. 23 a byl jejich v pořadí již sedmé dítě 
(celkem jich měli devět). Otec byl úspěšným 

obchodníkem, založil i strojnický závod, ale 
zanedlouho zkrachoval a a budovu závodu  
i s pozemkem prodal Náboženskému izraelit-
skému spolku (dnešní Komenského 182).

Poté se rodina přestěhovala do Prahy. Franti-
šek Xaver vystudoval pražskou reálku v Ječné 
ulici, ale studium strojního inženýrství na tech-
nice nedokončil. V letech 1884-1889 pracoval 
jako praktikant na Magistrátu Královského 
hlavního města Prahy, potom byl zaměstnán 
v Městské spořitelně pražské v Rytířské ulici. 
Od roku 1910 žil na penzi v Praze a Mníšku, kde 
si postavil vilu v Kamenném.

Třicet let byl ženatý se spisovatelkou Růženou 
Svobodovou roz. Čápovou (žila v letech 1868-
1920), která před 1. světovou válkou vedla 
v Praze společenský salon, do kterého do-
cházely přední osobnosti českého kulturního 
života jako literáti Antonín Sova, Vilém Mrštík 
nebo F. X. Šalda, výtvarnice Zdenka Braune-
rová, herečka Hana Kvapilová a řada dalších. 
Spekuluje se o jejím milostném vzplanutí  
k F. X. Šaldovi a později J. S. Macharovi.

Svoje děti neměli, a tak Svoboda adoptoval 
za dceru Miladu Lichtágovou roz. Kohouško-
vou (* 1912), která byla jeho schovankou, věr-
nou společnicí a ošetřovatelkou.

František Xaver Svoboda zemřel v Praze  
25. května 1943 ve věku 82 let. Pochován je 
vedle své choti ve společné hrobce národních 
velikánů Slavín na vyšehradském hřbitově.

Svobodova umělecká činnost
F. X. Svoboda byl velmi plodným autorem roz-
sáhlého básnického, prozaického a dramatic-
kého díla. Literární činnost začal poezií jako 
epigon Jaroslava Vrchlického, později tvořil 
impresionistickou lyriku s polohami medita-
tivními a vzpomínkovými. Ohlas vzbudily jeho 
románové cykly: Rozkvět (1898) a Řeka (1908–
1909). Rozkvět je částečně autobiografický, 
vypráví o duchovním vzestupu podbrdského 
rodu v další generaci. Tématem kroniky Řeka 
je hledání etických norem pro vztah mezi mu-
žem a ženou v měšťanské rodině, rozhodující 
silou je čistota ženské lásky, obrodnou moc 
na duši člověka má působení přírody. Byl také 

dramatikem, tvořil drama kriticky realistické 
až naturalistické, ve svých hrách usiloval o po-
stižení lidského charakteru determinovaného 
prostředím.

Televizním divákům je Svobodovo dílo známé 
především díky třem filmům pro pamětníky, 
které vznikly na základě jeho literárních před-
loh. Ze Svobodovy veselohry Poslední muž 
čerpali scénáristé filmů Poslední muž (1934, 
v hlavní s Hugo Haasem) a Poslední mohy-
kán (1947, v hlavní roli s Jaroslavem Marva-
nem). Jeho humoristická kniha Kašpárek byla 
předlohou pro film Roztomilý člověk (1941, 
v hlavní roli s Oldřichem Novým). Všechny tyto 
filmy byly ve své době divácky úspěšné.

Socha na náměstí
Zajímavý je i osud spisovatelova mníšeckého 
pomníku od sochařky Marie Zlatníkové, který 
byl slavnému rodákovi postaven ještě za jeho 
života v roce 1941. Socha stála původně v par-
číku před farou. Po roce 1950 začala socha 
vadit někomu s „pokrokovým přesvědčením“. 
Byla skácena, dokonce nešetrným zacháze-
ním byl ulomen nos. Dobří lidé sochu ukryli 
a v době „pražského jara“ bylo započato s jejím 
obnovením.

Znovuvztyčit se sochu podařilo v roce 1969 
a nové umístění našla v parčíku vedle kostela.

Libor Kálmán

Před 160 lety se narodil spisovatel F. X. Svoboda

F. X. Svoboda na fotografii z roku 1930.  
 Zdroj: Ctenizpisku.cz

Spisovatel na svém pozemku v Kamenném s výhledem na Mníšek  
 Zdroj: David Bílek

Socha slavného rodáka na náměstí.  
 Foto: autor článku

Šipkou je označen spisovatelův rodný dům
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V Pražské ulici č. p. 23 se nachází dům, ve kte-
rém se 25. října 1860 narodil František Xaver 
Svoboda. I když se záhy z Mníšku odstěhoval 
do Prahy, kde zůstal bydlet a pracovat natr-
valo, tak se do svého rodiště rád vracel a ve  
30. letech 20. století si v Kamenném nechat 
postavit vilu, kde trávil léto. 

Jako spisovatel byl za 1. republiky čtená-
ři i filmovými diváky velmi oblíbený. Velké 
úcty požíval, jako slavný rodák, také u oby-
vatel a radnice Mníšku, kterou mu prokazo-
vali ještě za jeho života. V roce 1930 po něm 
bylo pojmenováno hlavní mníšecké náměstí,  
o 11 let později mu zde postavili sochu.

V roce 1924 mu obec odhalila na jeho rodném 
domě, u příležitosti jeho 64. narozenin, pamět-
ní desku a sláva to byla veliká, jak o tom hovoří 
i mníšecká kronika: „Ve dnech 25.-26. října pod 
protektorátem obec. zastupitelstva a všech kor-
porací, místní školní rada odhalila desku svému 
rodáku F. X. Svobodovi, spisovateli na jeho rod-
ném domě. Dům nalézá se u  státní silnice na-

proti hostinci u České Koruny a patří nyní rolníku 
Orlowskému….Po proslovech odevzdal starosta 
obce Vojtěch Minařík oslavenci diplom.“

Hlavní oslavy ovšem probíhaly až druhý den: 
„Neděle 26. října věnována hlavním oslavám. 
Dopoledne scházeli se hosté, spisovatelé, na ná-
městí byl koncert. O 2. hod. odp. před školní bu-
dovou seřadily se školní dítky se svými učitely, 
veškeré spolky, a  průvod ubíral se v  čele s  osla-
vencem k rodnému jeho domu. Na tribuně, která 
byla postavena před domkem, promluvil redak-
tor a spisovatel Frant. Sekanina, po něm básník 
F.X. Procházka. Starosta města Minařík převzal 
desku v ochranu. Národními hymnami zakonče-
na zdařilá slavnosť.“ *
Dnes je v tomto domě prodejna Železářství, 
domácí a chovatelské potřeby..

* Pamětní kniha obce Mníšek, s. 18,  
    SOA Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích

Libor Kálmán, David Bílek,  
Jana a Miloslav Buchtovi,  

Věra Landová, Antonín Vašíček

Rodný dům F. X. Svobody
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
Středočeské záchranné službě, mníšec-
kým a řevnickým hasičům, kteří v dnešní 
nelehké době již po několikáté pomohli mému 
tatínkovi při převozu do nemocnice. Velmi si 
toho vážím a patří vám velké díky. 

Alexandra Šlesingerová

PODĚKOVÁNÍ 

Slavnost spojená s odhalením pamětní desky (1924)  Zdroj: David Bílek

Současný stav domu s pamětní deskou v průčelí   Foto: autor článku

Rád bych touto cestou poděkoval panu 
Soukupovi, který se svým synem Tomá-
šem Soukupem a jeho kamarádem Lu-
kášem Netrefou dokázali během výlovu 
Zámečáku sesbírat dvě hromady odpad-
ků, které našli v rybníku. Děkuji též firmě 
Komwag za velmi rychlou likvidaci, díky 
níž neskončil odpad zpět v rybníku.

František Kraif 
 hospodář MO Českého rybářského svazu

Téměř 2 dny čistěním dna kolem břehů Zá-
meckého rybníku (po jeho výlovu 17. 10.) 
strávili Tomáš Soukup (na fotografii vpravo)  
a Lukáš Netrefa. Jejich „největším úlovkem“ 
bylo kolo, které museli dolovat odhazováním 
bahna lopatou a až pak šlo vytáhnout. Zpo-
čátku kolu koukala jen jedna rukojeť řídítek, 
jinak bylo celé pod vrstvou bahna. Dále na-
šli pneumatiky, plno igelitových tašek, sklo, 
boty, plastových nádob a lahví nepočítaně. 
Je opravdu s podivem, co jsou lidé schopni 
do rybníka odhodit. Poděkování patří i panu 
Kraifovi od rybářů, se kterým kluci perfektně 
spolupracovali.

město Mníšek pod Brdy
Foto: Ladislav Soukup

Foto: autor článku
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SPOJOVAČKA 

Irena  
Luxová

veterinářka

Č istit nebo nečistit? Jak se 
správně starat o uši vašeho 
chlupáče a jaké problémy 

můžou vašeho parťáka pěkně 
potrápit?

Mezi plemeny samozřejmě panují velké roz-
díly, co do tvaru nebo velikosti ušního boltce. 
Péče o uši je však ve všech případech téměř 
stejná. Uši psa i kočky mají takzvanou samočis-
tící schopnost. To znamená, že pokud je ucho 
zdravé a jsou zachovány všechny fyziologické 
náležitosti, nemusíme se o uši vůbec starat.

Kdy musíme hygieně uší věnovat větší 
pozornost?
Větší pozornost je potřeba věnovat u plemen, 
které mají ušní boltce překlopené směrem 
dolů – např. kokršpaněl, retrívr, pudl, jezevčík. 
Dále u psů, kteří se často a rádi koupou. Měli 
bychom vždy sledovat, zda pes nebo kočka 
neklepou hlavou více, než jsme zvyklí a zda 
si uši nadměrně neškrábou. Pokud ano, tak je 

Péče o psí uši

ZÁBAVA

v takovou chvíli dobré podívat se na vnitřní 
stranu boltce, jestli není zarudlý nebo nějak 
extrémně špinavý. Oba tyto příznaky mohou 
totiž poukázat na probíhající zánět ucha (ať už 
jen boltce nebo i zvukovodu).

U psů se nejčastěji vyskytuje kvasinkový nebo 
bakteriální zánět provázený zarudnutím ucha, 
zvýšenou tvorbou hnědého mazu a výrazným 
svěděním. Příčinou takového stavu může být 
přítomnost cizího tělesa v uchu (např. trav-
ní osina), zvýšená vlhkost v uchu (koupání 
v rybníce) nebo může být příznakem jiného 
onemocnění (atopická dermatitida, alergie 
na krmivo atd.) Z parazitárních onemocně-
ní je častou příčinou onemocnění ušní svrab 
– a to zejména u koček. Ucho kočku v tomto 
případě svědí a vypadá, jako by bylo naplněno 
kávovou sedlinou. U koček i psů pak výrazné 
svědění může způsobit i „podzimní parazit“ – 
sviluška (neotrombicula), kterou můžeme čas-
to nalézt v kožních záhybech u báze ušního 
boltce, ale i na tlapkách, čumáku a kolem očí.

Jak tedy o uši správně pečovat?
Úplně nejlépe nijak. Pokud váš pes nemá žád-
né problémy (neklepe hlavou, nedrbe si ucho, 
boltec není zarudlý nebo špinavý), není potře-
ba uším věnovat žádnou zvláštní péči. Pokud 
však jakýkoli z výše zmíněných příznaků po-
zorujete, potřebuje už zvíře vaši pomoc. Je-li 
ucho čisté a pes/kočka začal hlavou klepat ná-
hle a intenzivně, jedná se nejspíš právě o osi-
nu z trávy. V takovém případě je ideální zajít 
k veterináři, který zvukovod prohlédne a osinu 
vytáhne. Často je k vytažení potřeba lehká se-
dace (anestezie), aby si zvíře do ucha nechalo 
„sáhnout“ kleštičkami.
V případě, že vidíte větší množství mazu, je 
vhodné boltec vyčistit a ucho vypláchnout 
roztokem k tomu určeným (nejlépe když obsa-
huje látku chlorhexidin). Výplach ucha by měl 
být celkem intenzivní. To znamená, že ucho 
naplníme roztokem tak, až z něj začne vytékat 
ven. Poté se snažíme ucho promnout, až usly-
šíme „čvachtání“. Jedině tak pomůžeme odlou-
čit co největší množství nečistot ze zvukovodu 
a zároveň ho vyčistíme. Toto provádíme jed-
nou denně. Pokud se stav do pár dní nezačne 
lepšit, je vhodné navštívit veterinární ordinaci. 
Zde pak následuje posouzení zvukovodu, stěr 
z ucha a vyšetření vzorku pod mikroskopem. 
Na základě tohoto vyšetření pak může být in-
dikováno nasazení léčivých kapek.
Rozhodně nedoporučujeme kapat doma 
do uší jakékoli léčivé kapky (tedy takové, 
které obsahují antibiotika a antimykoti-
ka), které máte doma schované například 
z předchozího léčení v minulosti. Vždy je 
potřeba posoudit aktuální příčinu potíží a ná-
sledně zvolit nejvhodnější preparát. Rádi Vám 
i vašim mazlíčkům v těchto případech poradí-
me a pomůžeme.

Spojte body podle čísel od 1 do 55 a vyjde vám obrázek zvířete, které – ač to není žádný 
drobeček (váží kolem dvou tun) – je dnes kriticky ohroženým druhem.

lustrační foto
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny
„Vlastenectví je láska...“ (dokončení v tajence)

Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937) – filozof a sociolog,  
1. československý prezident v letech 1918-1935.

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději 
do 16. listopadu 2020 na e-mailovou adresu zpravodaj@mnisek.cz

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

VYLOSOVANÝ VÝHERCE ZÍSKÁ: 

Řešení křížovky z říjnového vydání Zpravodaje: Jan Werich: „Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka.“
Výhercem dvou dárkových poukazů do sítě multikin CineStar se stává Václav Křivan.

dva dárkové 
poukazy  
do sítě kin  
CineStar
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TISKÁRNA MNÍŠEK s.r.o. • Rymáňská 210 • 252 10 Mníšek pod Brdy • www.tiskarnamnisek.cz 

NEČEKANĚ VELKÝ SORTIMENT...

Nabízíme komplexní polygrafické služby 
včetně uměleckého zpracování knižní vazby 

DIGITÁLNÍ 
A OFSETOVÝ TISK

VELKOFORMÁTOVÝ
TISK

GRAFICKÉ 
STUDIO

UMĚLECKÁ 
VAZBA KNIH

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

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

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

asaze_inzerce_92x60.indd   1 13.10.2015   12:32:33

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

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

CELOROČNÍ PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

    Nabízí tyto služby:
l  objednávky kontejneru v celém  

mikroregionu Mníšecko

l  sběr různých druhů odpadů

l  odvoz odpadu po úpravách zeleně

l  vyštěpkování větví a jejich svoz

l  k vyzvednutí černé pytle na uložení  
komunálního odpadu

Sháním paní, která by dělala buď malé jednorázové, 
nebo generální úklidy v okolí Mníšku pod Brdy, 

tak často, jak budu brát zakázky. Úklid je vždy na několik hodin. 
Neplatím hodinově, ale dohodou (ale vždy je to nejméně 140 Kč/hod.), 

vyplácím vždy po úklidu. Hledám šikovnou paní,  
která je nejlépe sama mobilní (auto).  

Kontaktujte mě na e-mail: info@rsuklid.cz / tel.: 776 638 866.

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

Více informací získáte na tel.: 775 432 790 | e-mail: sbernydvur@mnisek.cz | www.mnisek.cz



25

INZERCE  INZERCE

pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin 
Praha a střední Čechy 100.7 FM | R-REGION

Humoriáda – zasmějte se s námi

+

Připravte se
na další vlnu

Akce platí do 15. 11. 2020. www.nordictelecom.cz

Je dobré být připraven na jakékoli vlny, které 
život přinese. Náš stabilní internet na doma 
bez závazku pro vás teď máme za parádní cenu.

Překvapivá volnost

Nová
Nordic TV

-100 Kč
na 6 měsíců

Balíček 
5G Internet + TV

-350 Kč
na 6 měsíců

Nordic 5G 
Internet

-200 Kč
na 6 měsíců
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dentalni-hygienistka_vizitka_obecna_pro-tisk.pdf   1   16.08.16   11:28

Kontaktní telefon 737 242 200HLEDÁTE PRÁCI, KTERÁ MÁ OPRAVDU SMYSL?
Do našeho kolektivu pobočky v Mníšku pod Brdy přijmeme:

Řidiče skupiny C ZahradníkyZávozníky

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

Odpady

svoz

likvidace

odpadkové koše

zanáška popelnic

kontejnery

chodníků a ulic

strojní čištění

ruční metení

odstraňování 
graffiti

zimní údržba

posypový materiál

ZeleňČištění

zahradnické práce

sekání trávy

údržba mobiliáře

ostatní komunální 
služby

Komw_inz_Mnisek_188x128_ZIMA_2020_tisk.indd   1 7.1.2020   14:38:07

l  Zastupování u soudů, 
úřadů

l  Vymáhání pohledávek
l  Smlouvy
l  Rozvody

l  Ověřování podpisů
l  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

l  Realitní služby

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

INSTALATÉRSKÁ PRODEJNA

VODA-TOPENÍ-PLYN

Mníšek pod Brdy   Pražská 16

mobil.: 732 825 975, 731 253 750

Provozní doba: PO – PÁ   7.30 – 12.00

                                                      13.00 – 17.00  

                                    SO              8.00 – 12.00

www.haasovacz.cz
haasovailona@gmail.com
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BETONÁRNA KYTÍN

Dispečink 602 364 639

Expedice 602 727 028

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

obchod@kamenzbraslav.cz

Chouzavá 206, 252 10 Voznice 
(8 km od Dobříše)

Dodávky čerstvého betonu 
včetně dopravy  a uložení čerpadlem

Praha

Areál 
obalovny

Dobříš

D4 

exit

exit

21

21

Novostavba bytu 2+kk, 44 m2. 
Hezký výhled, kuch. linka se 
spotřebiči, koupelna se sprch. 
koutem, šatna/komora. 
Cena: 3.900.000 Kč 

Pronájem nového bungalo-
vu 2+kk 53 m2 + terasa, se za-
hradou 121 m2 v Mníšeckém 
Edenu. Mimořádná nabídka. 
Cena: 18.000 Kč + poplatky

Velkorysý byt 2+1, 88 m2 + 2x 
lodžie. Možnost úpravy až na 
4+kk. Slunný byt s orientací 
na V a Z. Doporučujeme. 
Cena: 2.999.000 Kč 

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

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

739 039 163
mnisek@general-reality.cz

Mníšecké reality
navštivte nás v naší kanceláři v Edenu

PRONÁJEM

NOVINKA

PRONAJATO

Mníšek - Eden Mníšek - Eden Mníšek - Eden

Václav Prokop
vedouc í  kance lá ře

j i ž  10  l et  na  Mn íšku

Příbram

PRODÁVÁTE NEMOVITOST? OVĚŘTE SI ZDARMA SPRÁVNOU CENU!



Do mníšeckého Mobilního Rozhlasu se můžete zaregistrovat na:
www.mnisek.czmobilnirozhlas.cz nebo zavolejte na: 604 360 094.


