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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
rok 2020 se pomalu chýlí ke konci a poslední slunečné dny 
kontrastují s tím, co se již mnoho měsíců odehrává v našich 
životech.  Máme za sebou nelehký rok, který se do novodo-
bé historie nepochybně zapíše jako jeden z nejhorších roků 
od pádu komunismu v r. 1989. Kromě ohrožení zdraví a eko-
nomického propadu s sebou přinesl i zásadní narušení na-
šich zvyků, sociálních vazeb, společenských tradic a blízkého 
osobního kontaktu. Přizpůsobujeme se novým podmínkám, 
fyzické doteky a pozdravy nahrazujeme novými gesty, rekva-
lifikujeme se na jiná zaměstnání, téměř necestujeme a čas-
těji chodíme na procházky. Školáci již považují online výuku 
za samozřejmost, senioři se naučili používat videokonferenč-
ní aplikace k hovorům s rodinou a firmy zavedly institut práce 
z domova. Nákupy, informace i zábava se přesunuly na inter-
net a tempo digitalizace se zrychlilo.  

Troufám si však tvrdit, že společně s ním se zrychluje i naše 
chápání toho, co má skutečnou hodnotu: rodina, přátelé, pří-
roda, pospolitost, pohyb, kultura, svoboda …dosaďte si sami. 
Obdobím krize se samozřejmě nelze vyhnout, jsou součástí 
dynamiky života stejně jako výdech a nádech (a zkuste se 
pořád jen nadechovat…).  Mnohem důležitější je však míra 
ochoty se z krizí poučit a nebát se svůj život změnit. Kvalita 
života se možná začne jevit jako důležitější než společenský 
status a čas strávený s dětmi, starými rodiči či přáteli o něco 
více naplňující než výše příjmu. Změny se odehrávají na všech 
úrovních, od té osobní až po tu celospolečenskou. Nevyhýbá 
se ani našemu městu, kde se již několik týdnů zabýváme tím, 
jak se na nové podmínky co nejlépe adaptovat. Ne, že by nás 
v tom stát nějak zvlášť podpořil. V důsledku schválení daňo-
vého balíčku ve Sněmovně dne 20. listopadu se roční příjmy 
krajů a obcí sníží o 130 miliard Kč, a Mníšek tak ročně přijde 
o 21,5 milionů Kč, čímž se snaha o sestavení rozpočtu města 
na rok 2021 stává spíše disciplínou ze světa sci-fi. Pevně však 
doufám, že Senát coby pojistka legislativního procesu vrátí 
daňový balíček poslancům k přepracování a výsledek nako-
nec bude příznivější.

Jsou před námi Vánoce, symbol světla a naděje. Poprvé 
za dlouhou dobu zřejmě bez honby za dárky v přeplněných 
nákupních centrech, skromnější, ale možná o to osobnější 
a pravdivější. Rozhodli jsme se k předvánoční atmosféře při-
spět i třemi mníšeckými koncerty v duchu nové doby, po-
drobnosti najdete na straně 14.

Přeji Vám krásný adventní i vánoční čas.
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Centra Města Budoucnosti a jeho vedoucího, 
architekta Michala Postráneckého. Jeho stu-
die zahrnuje jak využití chytrých technologií 
a úspornosti v oblasti hospodaření s vodou 
a energiemi, tak propojení s dalšími funkce-
mi občanské vybavenosti včetně objektu pro 
spolky a sdílené kanceláře pro drobné podni-
katele a start-upy.
Na svém zářijovém zasedání schválili zastupi-
telé usnesení, kterým pověřili radu města vy-
psáním výběrového řízení na projektanta.

V tomto ohledu se podařilo udělat na cestě 
k novému městskému úřadu další krok.

Libor Kálmán
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D  ruhý listopadový týden 
byly zahájeny bourací práce 
na odstranění dvou budov 

v lokalitě Na Oboře. 
Oba opuštěné objekty uvolní místo novému 
městskému úřadu, který by měl být v této lo-
kalitě postaven během několika příštích let. 

Budovy sloužily téměř 30 let
Jedná se o bývalou ubytovnu č. p. 880 a správ-
ní budovu č. p. 879, které zde nechal postavit 
začátkem 80. let 20. století Ústav pro výzkum 
rud (ÚVR) pro důležité návštěvy a své VIP za-
městnance. Po jeho transformaci v 90. letech 
byly objekty převedeny na město Mníšek pod 
Brdy. Budovu ubytovny provozoval soukrom-
ník jako Penzion Obora, ale z důvodu nutných 
investic ji před lety opustil. Druhý objekt byl 
opuštěn nájemníky poté, co město zvažovalo 
proměnit tuto lokalitu vč. přilehlých zahrádek 
na lesopark. Z důvodu nedostatku investic 
k realizaci lesoparku nedošlo, a budovy chát-
raly dlouhá léta až do letošního roku, kdy se 
radnice rozhodla pro jejich demolici.

Co ukázalo výběrové řízení?
Původně bylo plánováno zlikvidovat pouze 
budovu blíže k Bojovskému potoku, ale v rám-
ci vypsaného výběrového řízení se od jeho 
účastníků sešly tak finančně zajímavé nabídky, 
že se vedení přiklonilo k variantě zbourat obě 
budovy. Vítěz výběrového řízení, společnost 
Radek Škvára, s.r.o., je realizuje za vysoutěže-
nou částku 1 808 957 Kč s DPH. Předpokládaný 
termín dokončení prací byl smluvně stanoven 
do konce roku 2020.

Likvidace azbestu
Jistým problémem se mohlo jevit uvolňování 
azbestových vláken při bouracích pracích. Prů-
zkum výskytu azbestu v objektech, provedený 
v prosinci 2015 odbornou firmou AQUATEST 
a.s. metodou blízké infračervené spektrome-
trie, prokázal přítomnost malého množství 
azbestu v některých vnitřních příčkách, nikoli 
v obvodových konstrukcích. 
Před zahájením bouracích pracích byla do-
davatelem přijata technická opatření, aby se 
zabránilo úniku vláken azbestu do ovzdu-
ší, a to dle ustanovení §21, odst.3 NV č. 
361/2007Sb. Postup navrhovaných opatření 
je popsán v hlášení dodavatelské společnosti 
Radek Škvára s.r.o. Krajské hygienické stanici  
Středočeského kraje, která ho následně od-
souhlasila.
Příčky, ve kterých byl prokázán azbest, byly 
nejdříve firmou odborně demontovány 
za kontroly městem objednaného technické-
ho dozoru. 
Je nutno zmínit, že společnost Radek Škvára, 
s.r.o. není v tomto oboru žádným nováčkem, 
právě naopak. Podle uvedených a ověřených 
referencí má za sebou řadu složitějších demo-
lic, než je ta mníšecká. Likvidovala několik ob-
jektů pro Ministerstvo obrany ČR nebo boura-
la mateřskou školu v Neratovicích, a ve všech 
těchto případech se potýkala s přítomností 
azbestu.

Budoucnost lokality
Současné vedení mníšecké radnice plánuje 
v této části lokality Na Oboře vystavět nový 
městský úřad. Opírá se o studii Atelieru Tsu-
nami z roku 2018, kterou chce doplnit o chyt-
rá řešení a při tom využít znalostí a služeb 

Probíhá demolice bývalé ubytovny a správní budovy Na Oboře

Odpověď hygienické stanice z 3. 11. 2020Hlášení prací s azbestem hygienické stanici z 29. 10. 2020

 Používání azbestu se rozšířilo v druhé po-
lovině 19. století, kdy se azbestová vlákna začala 
používat jako surovina nebo příměs výrobků 
z  různých oborů průmyslu. Azbest výrobkům 
zajišťoval především nehořlavost, odolnost vůči 
působení kyselin, elektrickou nevodivost, pev-
nost a  ohebnost. Největší rozmach využívání 
azbestu v  průmyslové výrobě proběhl v  letech 
1975 až 1990. Objem použití azbestu byl po-
měrně rozsáhlý. Z toho se přibližně 70 % výroby 
uplatnilo ve  stavebnictví. Velkou část tohoto 
objemu tvořily střešní krytiny, instalační roury, 
zabudované nebo exteriérové a podstřešní des-
ky. Azbest se také uplatnil v řadě protipožárních 
nástřiků a nátěrů.
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Vedení města Mníšek pod Brdy 
si již tradičně připomíná sváteční 
i významné dny, které  zásadním 
způsobem ovlivnily dějiny České 
republiky. Pietní akty u mníšeckých 
pomníků se konaly i letos na pod-
zim, ale vzhledem k vládním krizo-
vým opatřením se všechny odehrály 
v ryze komorní atmosféře.

Ve středu 28. října, u příležitosti státního 
svátku Den vzniku samostatného českoslo-
venského státu, položila starostka Magdale-
na Davis věnec v národních barvách u mohyly 
Obětem válek v horní části mníšeckého ná-
městí. Na pamětní desce je uvedeno 45 jmen 
mníšeckých mužů, kteří zahynuli na bojištích 
1. světové války (1914 – 1918), ať už bojovali 
za naši samostatnost v řadách Českosloven-
ských legií, nebo na druhé straně zákopů v uni-
formách poražené rakousko-uherské armády.

Ve středu 11. listopadu, u příležitosti Dne 
válečných veteránů, položila starostka Mag-
dalena Davis květiny se stuhami v národ-
ních barvách u mohyly Obětem válek a také 
na místním hřbitově u hrobky Obětem svě-
tové války 1914 – 1918 s ostatky 90 českých 
vojáků, kteří tehdy zemřeli na následky svých 
zranění v nedalekém sanatoriu Na Pleši. Uctila 
tak památku všech českých mužů a žen, jež se 

zapojili do válečných konfliktů 20. a 21. století. 
A to nejen účastníků obou světových válek, ale 
také příslušníků naší armády, působících v za-
hraničních vojenských misích.

V úterý 17. listopadu, u příležitosti svátku 
Den boje za svobodu a demokracii a Mezi-
národní den studentstva, iniciovala vytvo-
ření vzpomínkového místa u „sochy Svobody“ 
radní Šárka Slavíková Klímová. Svíčky tu pak 
během večera zapálilo několik dalších lidí, aby 
si připomněli 31. výročí událostí 17. listopadu 
1989, které vedly k pádu komunistického re-
žimu v naší zemi a k vykročení do svobodné 
společnosti. Na památku listopadových udá-
lostí roku 1989 se pak v symbolickém čase  
17 hodin a 11 minut rozezněly po celém Česku 
kostelní zvony. Několik minut zněly také zvony 
mníšeckého kostela sv. Václava.

text + foto Libor Kálmán

Starostka Mníšku pod Brdy  
Magdaléna Davis zve veřejnost ke 
sledování jednání Zastupitelstva,

které se uskuteční

Oznámení
o JEDNÁNÍ

ZASTUPITELSTVA

středa 16. prosince 2020,

od 18 hodin 
ve velkém sálu Pavilonu (popř. online)

MěÚ Mníšek pod Brdy  

– úřední dny o svátcích
Níže uvádíme úřední dny a hodiny, které 
byly stanoveny na základě vládou naříze-
ných opatření.

Koncem roku 2020 budeme mít otevřeno 
pouze některé dny, přesto věříme, že vám 
budou úřední hodiny stačit pro vyřízený 
potřebných záležitostí.

středa 23. 12. 2020 07:30 - 11:30
středa 30. 12. 2020   07:30 - 11:30  
(otevřena bude pouze PODATELNA)

pondělí 4. 1. 2021  12:30 - 17:30

Zaměstnance úřadu můžete kontakto-
vat také elektronicky na jejich e-mailu 
nebo telefonním čísle, které najdete na  
www.mnisek.cz/kontakty.

Prosíme, abyste přednostně využívali mož-
nosti podání elektronickou formou nebo 
prostřednictvím doručovací služby.

Městský rozpočet
Stát rozděluje vybrané příjmy z daní mezi 
obce stanoveným klíčem. Po dlouhé řadě 
let zvyšujících se příjmů je letošní rok zcela 
odlišný. Koronavirová pandemie vyvola-
la nouzový stav, v platnost bylo uvede-
no mnoho opatření a regulací. Omezení 
vyústila v ekonomickou krizi a nejistotu. 
Stát se rozhodl pomoci firmám i fyzickým 
osobám odložením daňových povinností. 
Všechny tyto kroky narušily hospodaření 
obcí. Výpadky ve výběru daní snížily hlavní 
zdroj obecních příjmů a důsledkem je pře-
hodnocování plánovaných výdajů. K tomu 
končí dotační období, objem prostředků 
je nižší a zpřísňují se podmínky pro získá-
ní podpory. Vyhlašování programů mívá 
zpoždění a je značně nejisté.

Na úřadu od března průběžně kontroluje-
me a zvažujeme, jak i přes zmíněné finanč-
ní výpadky zajistit plnění rozpočtu roku 
2020 a realizaci investic. I proto byla zapo-
jena do příjmů rozpočtu část z finanční re-
zervy, přesto ale město stále myslí na „zad-
ní kolečka“ a drží dostatečné prostředky 
pro případ nečekaných situací. 

Co se podařilo letos dokončit nebo se 
tomu blíží? Jsou to například val u Pa-
vilonu včetně výsadby, parkourové 
hřiště, vodovod a kanalizace pro 4 ro-
dinné domy v Rymani a rozšíření silni-
ce od statku do Stříbrné Lhoty (závazky 
ze smluv několik let staré). Dokončují 
se česle na ČOV. Realizoval se chodník 
na Lhotecké a přilehlé parkoviště s pří-
jezdovou cestou z druhé strany domů, 
na Pražské ulici se doplnil chodník. Za-
tepluje se hasičská zbrojnice a bourají 
se budovy Na Oboře. Z větších oprav se 
realizuje např. další etapa rekonstruk-
ce zdravotního střediska.      

Na tvorbě rozpočtu na rok 2021 se podíle-
lo mnoho zaměstnanců úřadu, ti sestavo-
vali podpůrné rozpočty. Materiály zaslaly 
také příspěvkové organizace města.   

V půlce listopadu rada města projednala 
položky v návrhu rozpočtu na rok 2021, 
ale 19. 11. 2020 nám do připraveného roz-
počtu zasáhlo schválení daňového balíčku 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 
Proto bylo nutné - na základě získaných 
kvalifikovaných odhadů odborníků - pro-
vést další velké škrty výdajů. 

Návrh rozpočtu na rok 2021 včetně 
komentáře o vývoji příjmů a dopadů 
krize bude zveřejněn 28. 11. 2020, na-
jdete jej na stránkách města v záložce 
„Město“ ve složce „Úřední deska“ nebo 
„Rozpočet města“. 

Lenka Jeřábková 
 vedoucí Finančního odboru

Podzimní vzpomínkové akce proběhly v komorní atmosféře
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Krizový štáb města Mníšek pod 
Brdy na svém jednání  
dne 4. 11. 2020 rozhodl o zřízení 
služby pro pomoc obyvatelům 
s názvem RADNICE POMÁHÁ. 
Zajišťují ji strážníci Městské policie 
Mníšek pod Brdy. 

Cílem této služby je omezit přítomnost obča-
nů na veřejnosti na minimum. Seniorům nebo 
osobám se sníženou pohyblivostí má služba 
zajistit pohodlný nákup bez rizikového kon-
taktu s ostatními lidmi.

ROUŠKY A FILTRY
Během prvního období nouzového stavu 
na jaře 2020 se městu podařilo získat zásobu 
textilních roušek s kapsou i nanofiltrů.

V případě, že máte v domácnosti nedostatek 
roušek nebo nanofiltrů, tak se ozvěte městské 
policii na tel.: 737 274 227 (mezi 7:00 a 20:00).

Strážníci Vám, v rámci své pravidelné hlídkové 
činnosti, zavezou domluvené roušky či nano-
filtry až domů.

NÁKUPY POTRAVIN A DROGISTICKÉHO 
ZBOŽÍ (jsou zajišťovány v pondělí a ve středu)
VYZVEDÁVÁNÍ LÉKŮ
Nákupy potravin i vyzvedávání léků v mníšec-
kých lékárnách jsou určeny pro občany s tr-
valým bydlištěm na území Mníšku pod Brdy, 
zejména pak pro tyto uvedené skupiny:

  seniory (65+)
  držitele průkazu 

ZTP a ZTP/P
  osoby v karanténě
  krátkodobě 

zdravotně indis-
ponované osoby 
(v rekonvalescenci 
po operaci apod.)

  samoživitelky

V případě, že máte 
zájem o nákup, vo-
lejte na telefonní čís-
lo městské policie: 
737 274 227 (mezi 
07:00 a 20:00).

Strážníci vám nákup 
telefonicky objedna-
ného zboží přivezou 
až domů.

V případě vyzvedává-
ní léků si u vás strážníci nejdříve vyzvednou re-
cept a pak vám je z lékárny přivezou až domů.

POMOC V TÍŽIVÉ FINANČNÍ SITUACI
Pokud se z důvodu vládou vyhlášeného nou-
zové stavu dostane někdo z občanů do váž-
né finanční nouze, nechť se obrátí na Komisi 
pro sociální oblast a rodinnou politiku, 
které bude pro tyto případy navýšen její roz-
počet. Pro bližší informace můžete kontak-
tovat Bc. Lukáše Říhu (lukas.riha@mnisek.cz, 
318 541 910) nebo Mgr. Šárku Slavíkovou Klí-
movou (sarka.slavikova.klimova@mnisek.cz).

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Obě mateřské školy zřizované městem Mní-
šek pod Brdy (MŠ 9. května i MŠ Nová) fungu-
jí i v době nouzového stavu a snaží se, i přes 
pokles počtu personálu, maximálně vyhovět 
všem potřebným rodičům.

Jsou otevřené především pracujícím rodičům, 
včetně těch, kteří pracují z domova (tzv. home 
office) a starost o dítě předškolního věku jim 
v tomto období ztěžuje povinnosti vůči za-
městnavateli.

kal

Mníšek pod Brdy poskytuje svým občanům službu RADNICE POMÁHÁ

Součástí nabízené pomoci je i vyzvedávání léků  Foto: autor
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Podílejte se na strategii nové MAS 
Vážení občané,

na následující dvoustraně 

najdete dotazník Místní 
akční skupiny HŘEBENY 

(dále jen MAS), týkající se 
kvality života v mníšeckém 
regionu. Vyplněný dotazník 
můžete v našem městě vhodit 
do připravené a označené 

schránky na podatelně městského úřadu, v supermarketu Albert nebo 
v potravinách v podloubí na Starém sídlišti. Můžete ho také zaslat 
elektronickou poštou na e-mail: mashrebeny@mashrebeny.cz. 

V listinné podobě ho můžete také zaslat poštou na adresu:  
MAS Hřebeny, z. s., Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy.

Dotazník naleznete i na webových stránkách www.mnisek.cz či  
www.mashrebeny.cz. Na těchto odkazech ho můžete vyplnit elektro-
nicky, což zabere max. 10 minut Vašeho času.

Vyplněné formuláře odevzdávejte/posílejte  
nejpozději do 10. 1. 2021.

Výsledky dotazníku budou použity jako podklady pro vypracování stra-
tegie MAS. 

O založení MAS jsme Vás již informovali v minulém čísle Zpravodaje 
na str. 8.

Děkuji

Ing. Dana Dalešická – místostarostka

K poslednímu říjnu 2020 žilo 
v našem městě trvale  
6 049 obyvatel, 

z nichž velká část se počítá k tzv. 
starousedlíkům, kteří zde vyrostli 
a na své rodiště nedají dopustit. V rámci 
nové výstavby se do Mníšku v průběhu 
let přistěhovali (a stále stěhují) další 
noví obyvatelé, kteří se spolu se svými 
rodinami rozhodli pro život poblíž 
zdravé brdské krajiny a v pohodové 
atmosféře malého města.

S Mníškem tak spojili budoucnost svou i svých 
nejbližších, řada z nich zde ale nemá trvalý 
pobyt, a proto dosud nečerpá všechny výho-
dy, které trvalý pobyt v Mníšku nabízí. Jaké to 
jsou?

Vašim dětem bude přiděleno místo 
v mateřské či základní škole
Do státních školek a škol můžete umístit své 
dítě pouze v případě, že splňujete podmínku 
trvalého pobytu. Proč využívat soukromých 
školek a platit více, když můžete využít míst-
ních institucí zdarma.

Výhody získáte při svozu komunálního 
odpadu i na sběrném dvoře
Trvale hlášení obyvatelé Mníšku hradí snížené 
roční poplatky za odpad, navíc platí na míst-
ním sběrném dvoře zvýhodněný ceník. Nemu-
síte platit za dovezený objemný (směsný) od-
pad do množství 300 kg ročně na občana, dále 
za přivezené dřevo, dřevotřísku (oboje čisté 
bez příměsi nebezpečných látek a omítek), 
kovy, barvy, plasty, papír a veškeré elektro.

Získáte právo volit v příslušném obvodu
Tato možnost vám umožní zvolit si své zastupi-
tele a spolurozhodovat o budoucnosti města, 
ve kterém žijete. Můžete si tu rovněž zažádat 
o voličský průkaz a neztrácet tak čas cestou 
do jiného místa trvalého bydliště.

Budete mít přednost při žádosti 
o umístění v domově pro seniory
Ve vyšším věku budete zvýhodněni při posou-
zení žádosti o umístění v Domově pro seniory 
Pod Skalkou, neboť jeho zřizovatelem je měs-
to Mníšek.

Mníšek bude díky Vám krásnější, do jeho 
rozpočtu totiž přinesete část svých daní
V současné době žije v Mníšku asi 1 400 lidí 

bez trvalého pobytu. Většina z nich každo-
denně využívá mníšeckou infrastrukturu, je-
jich daňové odvody ale dostává jiné město  
či obec.

Pokud se alespoň část těchto obyvatel přihlásí 
k trvalému pobytu v Mníšku, město bude mít 
více peněz na opravu silnic, chodníků, kanali-
zací, vodovodů nebo služeb pro obyvatele.

Pokud si chci trvalý pobyt zřídit, co mám 
pro to udělat?
Dostavíte se na městský úřad (Dobříšská 56, 
1. patro, evidence obyvatel) a požádáte o za-
evidování trvalého pobytu. Je nutné předlo-
žit platný občanský průkaz. V případě, že se 
hlásíte do nemovitosti, která není ve vašem 
vlastnictví, je nutné s sebou přinést nájemní, 
případně podnájemní smlouvu. Pokud tako-
vou smlouvu nemáte, může s vámi na městský 
úřad osobně přijít majitel nebo nájemce ne-
movitosti, který předloží doklad, že je opráv-
něn nemovitost užívat, a dá souhlas k vašemu 
přihlášení k trvalému pobytu. Odhlašování 
v místě předchozího trvalého pobytu už není 
nutné, tento úkon provede městský úřad.

Platí se za přihlášení trvalého pobytu 
nějaký poplatek?
Za přihlášení změny místa trvalého pobytu 
zaplatí občan správní poplatek 50 Kč. Osoby 
mladší patnácti let jsou od poplatku osvobo-
zeny. Při změně místa trvalého pobytu oddělí 
úředník roh občanského průkazu a současně 
občanovi vydá potvrzení o změně místa trva-
lého pobytu.

Libor Kálmán

Placení poplatků z pohodlí domova? 
V Mníšku to bude již brzy možné

Vedení města dalo 
zelenou další modernizaci 
komunikace občana 
s úřadem. Městský úřad se 
nyní intenzivně připravuje 

na pilotní provoz tzv. Portálu občana, který umožní 
zařídit si mnoho záležitostí z pohodlí domova. 

Situace, kdy se nejednou kvůli šíření coronaviru musely úřady zavřít, 
zkomplikovala život mnohým z nás. Je proto nutné hledat nová řešení, 
nemůžeme si dovolit dělat vše tak, jak jsme byli doposud zvyklí. Změny 
se tedy nemohou vyhnout ani místní samosprávě. 

Přes Portál občana bude možné jednoduše pomocí platební karty za-
platit poplatky třeba za psa či komunální odpad. Fronty na úřadě by 
se díky této aplikaci mohly stát minulostí. Bude možné podávat různé 
žádosti, které se automaticky propojí s elektronickou spisovou službou, 
kterou používají všichni úředníci. Toto by mělo značně urychlit a zpře-
hlednit proces vyřizování žádostí. Občané po přihlášení uvidí také roz-
cestník životních situací, které je možné přes Portál občana řešit. V pří-
padě nejasností bude možné využít nápovědu, která bude nedílnou 
součástí této aplikace.

Portál občana by měl být jednoduše přístupný z městských webových 
stránek. V následujícím čísle přineseme další informace ohledné této 
nové služby a budeme vás informovat o jejím spuštění. 

Mgr. Luboš Kožíšek – vedoucí Odboru kanceláře starostky

Získejte výhody trvalého pobytu v Mníšku pod Brdy

6 000 
Tento počet trvale hlášených obyvatel 
jsme překonali letos na podzim.
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Ve středu 28. října, kdy 
byl státní svátek Den 
vzniku samostatného 

československého státu, proběhlo 
ozelenění prostoru kolem budovy 
Pavilonu. 

Jednalo se vlastně o poslední III. etapu v rám-
ci projektu výstavby Pavilonu a úpravy jeho 
okolí. Původní představa byla taková, že se 
bude jednat o komunitní sázení realizované 
jednak obyvateli, kteří bydlí v okolních by-
tových domech, jednak žáky základní školy 
spolu s místními spolky. Díky tomu jsme byli 
také podpořeni dotačním titulem ze Státního 
fondu životního prostředí. Plánovali jsme spo-
lečně vytvořit zelenou "oázu", kterou budou 
využívat obě skupiny lidí. Původní termín sá-
zení byl stanoven na březen 2020, termín jsme 
byli ale nuceni kvůli situaci přesunout na pod-
zim. Bohužel, podzimní vývoj nebyl také opti-
mistický ke komunitnímu sázení a prostor zel 
stále prázdnotou. Po konzultaci s fondem jsme 
se tedy rozhodli sázení uskutečnit, i když jsme 
museli ustoupit od komunitního sázení v tom 
smyslu, že to bude setkání lidí z různých oblas-
tí pro dobrou věc.

Vzhledem k velikosti prostoru bylo možné 
sázení uskutečnit tak, aby se současně sázelo 
na několika místech, každou sázecí skupinku 
tvořila vždy jedna předem oslovená rodina. 
Bylo nutné dodržet všechna bezpečnostní 
opatření, která byla pro tento termín platná. 
Postup sázení byl na začátku všem vysvětlen 
a za dozoru pracovníků odborné firmy pak 
samotné sázení probíhalo. Celkem se akce 
zúčastnilo 8 rodin a během dopoledne bylo 

téměř hotovo. A jaké stromy jsme 
vlastně sázeli? Lípu srdčitou (3x), ja-
san úzkolistý (6x), javor babyku (2x), 
hrušeň obecnou (4x) a višeň chloup-
katou (6x), celkem tedy 21 ks stromů. 

„S  manželkou jsme se rozhodli udělat 
pro Mníšek něco dobrého. Myslíme, že 
by měl každý ve  svém životě zasadit 
strom, a  protože je nás v  rodině pět, 
tak jsme vysadili těch stromů pět. Už 
se těšíme, až sem k  Pavilonu přijdeme 
a  budeme se na  námi zasazené višně 
dívat, jak se jim daří a rostou do krásy,“ 
vysvětlil motivaci své rodiny k sázení 
Tomáš Drašar.

Všichni byli moc šikovní, protože sázení takto 
velkých stromů vyžaduje již pořádné nasazení. 
Všem pomocníkům patří velký dík. Na jaře pak 
ke každému stromku nainstalujeme zavlažo-
vací vaky a doplníme ještě lavičky a odpadko-
vé koše. Už teď se všichni těšíme, až se prostor 
zazelená, začnou rašit nové lístky a stromy 
kvést. 

Ing. Jiřina Romová  

Příjemná sousedská akce 
proběhla třetí listopadovou 
sobotu mezi Rymaní 

a Zahořany. Pracovité ruce sousedů 
z Rymaně, Zahořan, Mníšku 
i Stříbrné Lhoty tu zasadily alej, 
kterou tvoří 14 jabloní, 14 třešní  
a 7 ořešáků. 

Slunečné počasí sem přivedlo nejen obyva-
tele bezprostředního okolí, ale i dobrovolníky 
ze vzdálenějších částí našeho města. „Důvo-
dů, proč se zúčastnit je hned několik. Líbí se mi, 
že tam něco po nás zůstane, můžu v budoucnu 
chodit pod "svůj" strom, pozitivně přispět pří-
rodě a  v  neposlední řadě se potkám se známý-
mi na  čerstvém vzduchu,“ vysvětlil svou účast 
na akci Michal Kroutil z Mníšku.

Cílem akce byla komunitní výsadba starých 
odrůd jabloní, které se v našem prostředí vy-
skytovaly dříve v mnohem větším počtu, ale 
my na ně v posledních desetiletích pozapo-

mněli a sázeli spíše okrasné dřeviny. Jablo-
ně byly doplněné třešněmi a ořešáky, které 
na území Rymaně rostou v daleko hojnějším 
počtu, a tak ani tady nemohou chybět. 

Nově vysazená alej navazuje na pás zeleně, 
který je tvořen remízkem a nachází se na žlu-

té turistické trase vedoucí dále do Zahořan 
a k soše sv. Václava u Nové Vsi pod Pleší. Do-
plnění remízku dává smysl, protože nová řada 
stromů bude v budoucnu působit protierozně 
a zamezí vysychání půdy. 

Dlouhodobým záměrem vedení města je 
v těchto místech obnovit a osázet dřevina-
mi také ostatní cesty, které jsou nyní zaorané 
nebo zavezené odpadem. 

Všem nově zasazeným stromkům přejeme, 
aby se ujaly a dlouhá léta těšily kolemjdoucí 
příjemným stínem i svými plody.

„Děkuji všem rodinám i  jednotlivcům, kteří se 
podíleli na  sázení této krásné nové ovocné ale-
je, byl to zážitek. Přesně před rokem jsme projekt 
napsali a dokonce v jednom dotačním řízení ne-
uspěli. Děkuji proto organizaci Sázíme stromy 
a společnosti BIOrganica za to, že nám pomohly 
naší bezprostřední krajinu zkrášlit a vylepšit její 
funkci v dané lokalitě. Domluvili jsme se na další 
spolupráci, toto sázení je tedy začátkem, pev-
ně doufám, něčeho mnohem většího,“ řekl zá-
stupce města, jednoho ze spoluorganizátorů 
akce,  Luboš Kožíšek.

Libor Kálmán

Sázeli jsme společně park u Pavilonu

 Město Mníšek pod Brdy jménem svým 
i jménem svých obyvatel děkuje těmto 
rodinám a jednotlivcům, kteří se ozelenění 
prostoru před Pavilonem zúčastnili: 
Andrlíkovi, Drašarovi, Gvozdkovi, 
Myšákovi, Rišianovi, Romovi, Škultéty, 
Vorlovi, Luboš Kožíšek a Pavel Jeřábek.

Sousedé vysázeli nad Rymaní ovocnou alej 

lokalita pozemek (číslo) dřevina počet (ks)

Nové sídliště 709/1

lípa srdčitá 2
platan javorolistý 1
borovice těžká 1
pavlovnie plstnatá 1

park u Domova pro seniory Pod Skalkou 1859/7,8 borovice lesní 2
naproti škole 2714/62 hloh obecný 2
školní hřiště 832/1 líska turecká 4
Rymaně 409/12 jeřáb muk 2
hřbitov 838 cedr libanonský 1
ulice Jana Šťastného 819/4,7 jabloň + keře 2+2
celkem 20

Během listopadu proběhlo sázení dřevin na několika dalších místech v Mníšku:

Odbor vnitřních věcí (MěÚ Mníšek pod Brdy)

Foto: autor

Foto: autor
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V ážení rodiče, vážení 
občané Mníšku pod Brdy, 
píši tento článek v době, 

kdy vůbec netuším, co se bude dít 
okolo nás, až ho budete číst. 

A až ho Vy budete číst, pravděpodobně ne-
budeme nikdo ještě úplně najisto vědět, jak 
budeme moci trávit vánoční svátky se svými 
blízkými. Kvůli koronavirové infekci se toho jen 
málo dá plánovat, a životy nás všech jsou nyní 
svázány opatřeními nouzového stavu.

V naší škole se snažíme, co se týká vzdělávání, 
dělat co se dá. Strašně moc bych chtěla podě-
kovat pedagogům, na které klade distanční 
způsob výuky zcela mimořádné nároky.

Další velké poděkování patří pak všem ro-
dičům, kteří s touto formou výuky škole ma-
ximálně pomáhají a chápou současnou ne-
lehkou pozici školy. Těm z Vás, kteří poslali 
na vedení nebo mně osobně emailem ocenění 
kvality a flexibility naší práce, děkuji pak ob-
zvláště, protože vyjádření podpory a pocho-
pení si naši učitelé opravdu zaslouží a motivu-
je je.

A díky patří i těm žákům, kteří se na online vý-
uku zodpovědně připravují, a v plné míře s uči-
teli spolupracují.

Ale musím Vám říci, že přes veškerou snahu si 
troufám tvrdit, že online vyučování nikdy ne-
může nahradit klasickou školní docházku, a já 
doufám, že se k ní co nejdříve vrátíme.

Jednou z tradičních akcí se stal předvánoč-
ní Knoflíkový trh. Nechtěli jsme děti i rodiče 
o něj připravit, ale veškerá náhradní řešení, 
která přicházela do úvahy (online prodej či e-
-shop), nemohou zdaleka nahradit původní 
smysl a záměr celé akce, kterým je komunitní 
setkávání žáků, rodičů, prarodičů, zaměstnan-
ců školy atd. Proto jsme se rozhodli Knoflíkový 

trh odložit na dobu, kdy ho bude možné uspo-
řádat v obvyklém rozsahu. Snad tedy na jaře 
2021. Alespoň já v to doufám.

Ze stejného důvodu odkládáme další akce, ja-
kými jsou např. „Dalších 1000 stromů pro Mní-
šek“, „Na snídani do školy“ nebo „Farmářské 
trhy“, na vhodnější dobu.

Nevzdáme se však projektu ,,Krabice od bot“, 
kde se jedná již o desátý ročník této charita-
tivní akce.  Ta má za cíl především potěšit děti 
z hůře situovaných rodin v České republice.

Radost těmto dětem dělají zase děti, kterým 
dospělí pomohou připravit jejich dárkovou 
krabici od bot. Naše škola je již mnoho let ve-
lice úspěšným sběrným místem těchto krabic 
i díky Vám, a my věříme, že i letošní rok vybere-
me hodně dárků, které udělají radost několika 
dětem. Dárky předáváme organizaci Diakonie, 
která krabice distribuuje na potřebná místa.

V této nelehké době bych všem občanům 
Mníšku chtěla popřát požehnané Vánoce, klid 
v kruhu rodinném a především zdraví pro zby-
tek tohoto roku a i v roce dalším.

Do ZŠ Komenského 420 se vrátili žáci 1. a 2. tříd po 
více než měsíci, během něhož se s učiteli i rodiči 
věnovali distanční formě výuky.

Ve středu 18. listopadu se mohlo ke klasické školní docházce vrátit 226 
nejmenších dětí (přípravná třída, prvňáci a druháci). I když žáci znovu 
zasedli do školních lavic, na oblíbený zpěv i tělesnou výchovu si budou 
muset ještě nějaký čas počkat, neboť je přísná hygienická pravidla za-
tím nepovolují.

Novinkou pro ně bude i to, že budou muset nosit roušky, jak ve společ-
ných prostorách, tak i při vyučování.

ZŠ Komenského 886 byla jako speciální škola uzavřena až 2. listopa-
du. Podle vládního nařízení se do tohoto typu škol mohly po více než  
14 dnech vrátit všechny ročníky, v případě Mníšku tedy 34 žáků.

Přejeme nejenom prvňákům a druhákům, ale i všem školákům a stu-
dentům, aby se epidemiologická situace nadále výrazně zlepšovala 
a oni se zase mohli vrátit ke klasické formě výuky a oblíbeným mimo-
školním aktivitám.

kal

Online vyučování nemůže nahradit klasickou školní výuku

Nejmladší žáci se do lavic 
vrátili po 35 dnech.  

Foto: autor

Do školních lavic znovu  
zasedli prvňáci a druháci

Mgr. Michale Pažoutová 

ředitelka  
ZŠ Komenského 420

Hračičkové zažívají v nových 
prostorech úspěšný rozjezd
Léto se přehouplo v krásný podzim a Hračičkové se 
po stěhování již zabydleli. Adaptace dětí proběhla 
nad očekávání velmi dobře a my máme radost z toho, 
jaký se z nás stal kamarádský tým. 

Úžasná lokalita v Mníšku pod Skalkou, ve které jsme se usadili, přímo 
vybízí k procházkám po okolí – do lesů, k rybníčku nebo k jezírku s oblí-
beným vodníkem. V přírodě mají děti skvělé vyžití na čerstvém vzduchu, 
mohou dát průchod své fantazii a zároveň se něco užitečného dozvě-
dět.

V blízkosti jsou tři dětská hřiště, kde rozvíjíme všechny jejich pohybové 
aktivity.

Velké díky při našem rozjezdu patří nejen rodičům našich současných 
dětí, ale hlavně těm rodičům, kteří s námi spolupracovali již dříve a byli 
pro nás tím impulzem, abychom v naší práci pokračovali i nadále. Po-
děkování patří i Mateřskému centru Oáza, se kterým spolupracujeme 
na úspěšném adaptačním programu pro děti od 2,5 do 5 let.

Velmi si vážíme také nabídky paní ředitelky Marie Šretrové, abychom 
se připojili ke kulturním akcím pořádaným v Mateřské škole 9. května. 

V neposlední řadě děkujeme majitelce domu za pronájem krásných 
prostor a velkou vstřícnost.

Nyní nově nabízíme o víkendech pronájem vybavených prostor 
pro pořádání dětských narozeninových oslav nebo workshopů.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na tel.: 775 642 406 nebo 
e-mailu:  info@hlidanideti-hracickove.cz

Jolana Maříková, Zuzana Černá a Romana Němečková
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V prosincovém vydání Zpravodaje 
najdete Anketu zastupitelů, kterým 
redakce položila otázku:

CO BYSTE POPŘÁLI OBYVATELŮM 
MNÍŠKU POD BRDY DO NOVÉHO 
ROKU 2021?

Dana Dalešická 
 Společně pro Mníšek

Všem obyvatelům v našem městě přeji hlavně 
zdraví a hodně sil a optimismu, aby dokázali 
překonat veškeré těžkosti, které je v této době 
potkávají a ještě mohou potkat. Přeji jim také, 
aby měli vždy vedle sebe člověka, o kterého by 
se mohli opřít, s kterým by se mohli poradit, 
nebo jen si s někým popovídat. Přeji jim také, 
aby dokázali v záplavě informací a dezinfor-
mací rozlišit tu správnou tak, aby se pak mohli 
co nejlépe rozhodnout. A k tomu všemu potře-
bují samozřejmě i hodně štěstí.

Magdaléna Davis 
 Společně pro Mníšek

Do roku 2021 bych Vám kromě pevného zdra-
ví a veselé mysli ráda popřála odolnost vůči 
všem stresům a strachům, naději na nový za-
čátek a dobrý konec, odvahu vydat se třeba 
i po neznámé cestě, víru, že vše zlé se v dob-
ré obrátí, soucit, který je klíčem k odpuštění, 
radost z věcí velkých i malých, vděk za každý 
nový den a lásku… tu pověstnou, která hory 
přenáší.

Stanislav Jirota 
 Společně pro Mníšek

Všem občanům přeji do příštího roku negativ-
ní test a pozitivní náladu. Ale především v této 
těžké době hodně zdraví a štěstí. A nebuďme 
neskromní. Ať se Vám splní aspoň jedno tajné 
přání.

Andrea Midkiff 
 Společně pro Mníšek

Především bych všem chtěla popřát krásné  
Vánoce, do nového roku pak mnoho zdraví, 
štěstí a brzký návrat k obvyklému, tedy před 
covidovému způsobu života.

Daniela Páterová 
 Mníšek – město pro rodinu

Letošní rok jsem já osobně vnímala jako velmi 
náročný. A když si povídám s mými přáteli, je-
jich pocity jsou podobné. Do našich životů se 
vkradl strach. Ten nám může být velkým po-
mocníkem, ale když se jím necháme pohltit, 
dokáže nám sebrat svobodu. Na to, abychom 
prošli letošním rokem, jsme vyčerpali hodně 
sil, spektrum prožitých emocí bylo tak široké, 
že jsme ani netušili, že takové vůbec může 
být. Mnohokrát jsme v sobě objevili odhod-
lání překonat nelehkou situaci. A opět se mi 
potvrdilo, že v Mníšku žijí dobří lidé. To, s ja-
kou vervou jste pomáhali a pomáháte… ušili 
jste a rozdali spoustu roušek, sehnali, přivezli 
a rozdali štíty, dezinfekci, nakupujete těm, kdo 
sami nemohou, podporujete dobrou radou, 
vlídným slovem, humorem, jste všímaví a po-
zorní, podporujete naše místní živnostníky … 
to mě dojímá a vážím si toho.

A proto bych nám všem chtěla popřát, aby-
chom se nenechali ovládnout strachem, 
abychom si vážili sami sebe a jeden druhého 
navzájem. Ať máme pevné zdraví, hodně síly 
a odhodlání, a přitom zůstaneme svobodní.  
Krásný celý rok 2021.

Radko Sáblík 
 ODS

„Přát obyvatelům Mníšku pod Brdy v této době 
na prvním místě cokoli jiného než zdraví, je asi 
nemožné. I já se proto k tomuto přání připoju-
ji. Pokud jde o zdraví fyzické, všem nám přeji, 
aby se nám Covid 19 vyhýbal, a pokud nás již 
zasáhne, aby byl průběh nemoci bezpřízna-
kový, případně lehký a s nulovými dlouhodo-
bými následky. Stejně důležité je však i zdraví 
duševní, neboť současná situace zvyšuje stres, 
nejistotu, což se může promítnout i do naší 
zhoršené imunity. 

Důležité proto je, abychom si dokázali i v ne-
příjemných chvílích zachovat pozitivní náladu 
a na každou překážku či protivenství hleděli 
jako na novou příležitost. Jistě se krize kolem 
Covidu 19 promítá a ještě promítne do spole-
čenského života, do ekonomiky státu, krajů, 
obcí i konkrétních rodin. Ale pokud nepropad-
áme beznaději a nenecháme se otrávit blbou 
náladou, můžeme hledat a najít nové příleži-
tosti, nové začátky a třeba i vykročit po nové 
cestě vstříc budoucí prosperitě. 

Značnou část svého života jsem se pohybo-
val ve školství a ve sportu. Chtěl bych teď říci 
své přání ke vzdělávání, a to nejen na školách, 
ale i nás všech, neboť celoživotní vzdělávání 
je již nyní nutností a jeho význam bude pou-
ze stoupat. Díky této krizi mnozí z nás získali 
nové znalosti a dovednosti při práci s moder-
ními technologiemi, pro mnohé z nás se staly 
například videokonference nedílnou součástí 
našeho života. Až se tedy krize přežene, roz-
hodně bychom se neměli vracet k tomu, co 
bylo „předtím“, ale využít tyto získané znalosti 
a dovednosti k vyšší efektivitě vzdělávání, ať 
již v podobě formálního, neformálního, ale 
i samostudia. 

Pevně doufám, že současná doba nastartu-
je nové přístupy ve školách i ve státní, regi-
onální i místní správě, že budeme společně 

hledat cesty, jak zlepšit informovanost lidí, 
jak jim zpříjemnit kontakt s úřady, ušetřit jim 
čas zbytečných návštěv na přepážkách. Ředi-
telé škol i učitelé by měli hledat nové metody 
výuky, nové přístupy, nový pohled na obsah 
vzdělávání. Představitelé města pak na komu-
nikaci s občany a v poskytování služeb pro ně. 
V oblasti komunitního života přicházejí také 
nové výzvy, byť osobní kontakt je nenahradi-
telný a důležitý. Ale dá se různě skloubit s vy-
užíváním moderních prostředků komunikace, 
a na tom bychom měli společně zapracovat. 
To vše, co jsem popsal v tomto odstavci, je pro 
nás velká výzva, ale nesmíme se jí zaleknout.  

Všem bych proto nakonec popřál, aby nás 
provázelo do nového roku 2021 pevné zdraví, 
pozitivní nálada, abychom se nebáli vykročit 
ze své komfortní zóny a zkusili něco nového. 
Na to není nikdy pozdě, věk není opravdu 
důležitý, rozhoduje naše vůle a naše odhod-
lání. Můžeme nadávat „na poměry“, anebo se 
pokusit nepříjemnosti v profesním, společen-
ském a osobním životě změnit. V tom případě 
je nejlepší začít u sebe, což je ale zároveň to 
nejtěžší. Přeji nám všem, abychom současnou 
podivnou dobu zvládli a vyšli z ní posíleni. 

Na úplný závěr bych chtěl poděkovat všem, 
kteří v této podivné době tak zvaně stáli a stojí 
v první linii, poskytují služby jiným, mnohdy 
na úkor svého času, své duševní i fyzické po-
hody. Zaslouží si náš obdiv a jsou pro nás pří-
kladem.“ 

Šárka Klímová Slavíková
 TOP 09 

Rok 2020 nebyl snadný a nesl se leckdy ve zna-
mení nejistoty, strachu a samoty. Ráda bych 
poděkovala všem, kteří se chovali ohleduplně 
nebo pomáhali ostatním. V našem městě si 
velké díky zaslouží také učitelé a zaměstnanci 
škol a školek, městská policisté, hasiči, zaměst-
nanci domova pro seniory a městské úřadu, 
lékaři, ale také občané, kteří pomáhali souse-
dům, nebo šili roušky pro ostatní. Do nového 
roku nám všem přeji vše nejlepší, pevné zdra-
ví, více pohody a méně stresu. Buďme k sobě 
i nadále ohleduplní a nebojme si říct o pomoc. 

Miroslav Vilimovský 
 Otevřená radnice

Do Nového roku přeji všem obyvatelům Mníš-
ku pod Brdy, aby se jednalo o rok, ve kterém 
se budeme moci vrátit ke svým běžným akti-
vitám a životům, které nám tak hodně změnil 
tento skutečně podivný rok. Možná poté, co 
se opět rozletíme do světa, si jednou vzpo-
meneme, že nám tento zvláštní stav umožnil 
trávit mnohem větší čas s rodinou, s manžel-
kami, manžely, dětmi, rodiči a sourozenci. 
Třeba jsme si dokázali užít s nimi řadu rados-
tí a společných chvil, na které v běžném, leč 
bláznivém koloběhu života, není prostě času. 
Posílila se rovněž sounáležitost se seniory, 
osamocenými sousedy, nemocnými a dalšími 
potřebnými. Přeji všem, aby nám vydržel co 
nejdéle tento pocit solidárnosti a vzájemné-
ho porozumění, a abychom se dokázali těšit 
i z „malých“ radostí. 

Ostatní zastupitelé svůj příspěvek neposlali. 

Anketa zastupitelů



Zrekonstruované skalecké kapličky se staly 
Památkou roku 2019. Jak toto ocenění 
hodnotíte?
To je další ze zázraků a jsem z toho nadšený, 
jak se podařilo kapličky opravit i že jsem se 
na tom mohl částečně podílet. Přeji jim, vlast-
ně celému areálu, ať slouží. Křížová cesta není 
totiž jen kulturní památka, ale slouží hlavně 
k modlitbám a k tomu účelu před více než 250 
lety vznikla. Jsem moc rád, když u kapliček na-
cházím předměty, které zde zanechali modlící 
se lidé, jako svíčku (pokud nezačoudí vnitřek 
kapličky) nebo křížek. Těší mě, že tam spousta 
lidí hledá odpočinutí a radost, stejně jako já. 
Věřím, že se časem dostaneme také k opravě 
interiéru kostelíka. 

Víkendy jste trávil u nás, ale odkud 
pocházíte?
Na svět jsme přišel v porodnici v pražském Po-
dolí, ale půlka mého života je spojená se čtvrtí 
Košíře, kde jsme s rodiči bydleli v novostavbě 
nedaleko bývalé usedlosti Klamovka. Vyrůstal 
jsem tu v moc pěkném prostředí a všechno 
jsem měl tzv. při ruce. Nedaleko byla základní 
škola a pár minut pěšky jsem to měl i na střed-
ní všeobecně vzdělávací školu (obdoba dneš-
ního gymnázia). 

Jak vzpomínáte na dětství v Košířích?
Jako dítě jsem dělal, spolu s kluky ze soused-
ství, doslova všechno. Jezdil na kole, plaval, ly-
žoval, téměř každoročně jsem se účastnil dět-
ských táborů. Pak jsem ale utrpěl těžký úraz 

nohy, následovala operace a lékaři mi do ní 
dali destičku na zpevnění. Po operaci a měsí-
cích rekonvalescence už jsem na sebe začal 
být opatrný a do žádných náročnějších sportů 
se už nepouštěl. Zůstala mi ale celoživotní lás-
ka k pěší turistice.

Kam jste zamířil po střední škole?
Po maturitě jsem si vybral zaměření, který 
mě bavilo a nastoupil jsme na Fakultu strojní 
ČVUT. Zůstal jsem tak věrný rodinné tradici, 
protože strojní fakultu právě dokončoval můj 
starší bratr a v tomto oboru působili také dě-
deček a strýc. Technika mě zajímala už jako 
kluka, rád jsem pročítal časopisy jako Automo-
bil, Technický magazín nebo Věda a technika.  

Moji rodiče ve strojnictví ani jiných technic-
kých oborech nepracovali. Tatínek byl admini-
strativním úředníkem v pivovaru Staropramen 
a maminka učila teoretické předměty v uč-
ňovském závodě ČKD. Oba to tedy měli do za-
městnání z Košíř na Smíchov tramvají kousek.

Absolvoval jste při fakultě také dvouletou 
vojenskou katedru?
Vůbec ne, já jsem nevoják. Hned při prvním 
odvodu jsem dostal na základě lékařského 
posudku tzv. modrou knížku, protože jsem 
v dětství utrpěl těžký úraz nohy. Tenkrát jsem 
z toho byl docela zklamaný, protože jsem se 
cítil trochu nedoceněný a styděl jsem se, ale 
rodiče mi doma hned k modré knížce blaho-
přáli. Modrou knížku jsem docenil až později.

Kde jste působil po vysoké škole?
Po studiu jsem pracoval v projekční kanceláři 
Metroprojektu na náměstí I. P. Pavlova a po-
tom v Kovoprojektě ve Štěpánské ulici. Rýso-
vali jsme a připravovali technologie do metra, 
jako byly eskalátory, uzávěry bezpečnostního 
systému, do té architektonické části, kterou 
navrhli architekti a stavaři, jsme dokreslovali 
technické komponenty. Tam jsem prožil i Sa-
metovou revoluci, s kolegy jsme chodili de-
monstrovat na Václavské náměstí.

Viděl jsem Vaše rodinná alba plná zážitků 
z cestování. Ve kterém roce jste vyjeli 
do západní Evropy?
V roce 1965 si rodiče pořídili auto, šedivou 
Škodu 1000 MB, a tak jsme pak každé prázd-
niny cestovali po vlastech českých. Vždycky 
jsme ji naložili zavazadly a různými potřebný-
mi věcmi pro kempování a spaní pod stanem. 
Jezdili jsme hlavně po Československu a ob-
čas i za hranice, kam nám to doba dovolila. 
V osudném srpnu 1968, kdy k nám vpadla voj-
ska Varšavské smlouvy, jsme se zrovna vraceli 
z Jugoslávie a museli jsme asi čtrnáct dní zů-
stat v záchytném táboře v Sarajevu, než nám 
otevřeli hranice a dovolili vyjet zpátky domů. 
A když se v roce 1969 uvolnily hranice a na-
čas se umožnilo cestování do západní Evropy, 
tak jsme se doma rozhodli a vyjeli poznávat 
západní Evropu. Dojeli jsme přes Rakousko 
a Švýcarsko až do Paříže a pak se domů vraceli 
přes Belgii, Nizozemí a Německo.

Napadlo Vás tehdy v Sarajevu, nebo 
o rok později na Západě, že byste zůstali 
v emigraci?
Tak uvažoval jsem o tom, ale nechtělo se mi 
opouštět rodné město. Tatínek byl astmatik, 
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J eho usměvavou tvář 
můžete na mníšeckém 
náměstí potkávat denně. 

At už na jeho cestě za povinnostmi 
duchovního, nebo při laskavém 
rozhovoru s osobou, která ho o něj 
právě požádala. V Mníšku pod 
Brdy působí Jan Dlouhý jako kněz 
jedenáctým rokem, i když naše 
město zná důvěrně již téměř půl 
století. Počátkem listopadu oslavil 
70. narozeniny, ale na odpočinek  
se zatím necítí.

Mníšecké farnosti jste se ujal v roce 2009, 
přicházel jste tehdy do Vám neznámého 
města? 
Naopak. Když jsem dostal od pana bisku-
pa ustanovení do Mníšku pod Brdy, tak jsem 
tomu ani nechtěl věřit, protože okolí velmi 
dobře znám. Jezdil jsem k vám od roku 1972, 
kdy si rodiče koupili pozemek na krásném mís-
tě v Chouzavé a společně jsme tam vybudova-
li chatu. Trávil jsem tu pak s nimi téměř každý 
víkend. Zamilovali jsme si to tady. Tatínek byl 
astmatik a zdejší krajina a podnebí mu dělaly 
moc dobře. Navštěvoval jsem také bývalého 
kněze zdejší farnosti Josefa Andrejčáka, se kte-
rým jsme leccos podnikli. Pamatuji si, že jsem 
se účastnil prvních obnovených Skaleckých 
poutí začátkem 90. let.

V Mníšku žije i vaše maminka. Jak se k Vám 
dostala?
Maminka, když odešla do důchodu, tak trá-
vila na naší chatě velkou část roku.  Když už 
pak nemohla být kvůli vysokému věku sama, 
tak bydlela u mě na mníšecké faře a já se o ni 
staral. Postupně se ale její zdraví zhoršovalo 
(letos oslavila 102 let), a tak už několik let žije 
v Domově pro seniory Pod Skalkou, kde se o ni 
vzorně starají. Za což bych chtěl všem zaměst-
nancům Domečku ze srdce poděkovat.

Jaká místa jste si v Mníšku oblíbil? Kam rád 
chodíte?
Mníšek i jeho okolí se mi nesmírně líbí. Rád 
chodím kolem Zámeckého rybníka a potom 
lesem až na Malou Svatou Horu. Nebo si vy-
jedu autem na parkoviště na brdský Hřeben 
a procházím se lesy. Zdejší přírodu považuji 
za úžasný dárek a jsem šťastný, že tady můžu 
být. Mníšek má obrovskou výhodu v tom, že 
je to sice město, ale je obklopené čistou příro-
dou. Mohu srovnávat s Mníškem 70. a 80. let 
minulého století, kdy ještě naplno fungovaly 
Kovohutě. Od té doby se stal krásným a čistým 
městem.

Jan Dlouhý: Současnou dobu považuji za        úžasnou šanci, kéž vykřešeme to dobré
Na túře na Skalnatém plese v roce 1968. 

Foto: archiv Jana Dlouhého

 Ing. Mgr. Jan Dlouhý  
(* 1950 v Praze)
Pochází z Prahy, půlku života prožil  
v Košířích.
Absolvoval Strojní fakultu ČVUT (1974) 
a později Katolickou teologickou fakultu 
Univerzity Karlovy (1996). 
Má staršího bratra Pavla, který se těší z velké 
rodiny a vnoučat.



tak s námi ze zdravotních důvodů necestoval 
a zůstával doma. Prostě mě to táhlo zpátky 
do Prahy, kde byl náš domov.

Kdy jste se rozhodl pro kněžské povolání?
Pocházím z věřící rodiny, nicméně v době před 
rokem 1989 jsme se k hovorům o náboženství 
scházeli spíše v rodinném kruhu nebo v rámci 
společenství stejně naladěných a důvěryhod-
ných přátel. Z té doby mám krásné vzpomínky 
na Desetiletí duchovní obnovy nebo na nové-
ny a modlitby před svatořečením Anežky Čes-
ké, kterých jsem se intenzivně účastnil.

Časem ve mně myšlenka na kněžskou službu 
uzrávala, a nakonec jsem zjistil, že by mi vyho-
vovala více než práce v projekci. Už tehdy byl 
nedostatek kněží a je pořád. Katolickým kně-
zem se ale nemůže stát každý. Ne každý se do-
káže vzdát života, který vedl doposud, nebo se 
smířit s tím, že nikdy nezaloží rodinu, a naplno 
se věnovat společenství. Pro studium teologie 
jsem se pak definitivně rozhodl po uvolnění 
společenských poměrů po Sametové revoluci. 

Jaká byla Vaše studijní léta v semináři?
Do arcibiskupského semináře jsem odešel 
v roce 1990 a první rok strávil v jeho příprav-
ném ročníku v Litoměřicích. V té době jsem se 
odstěhoval z Košíř a trávil veškerý čas studiem 
a ve společenství se svými spolužáky v semi-
náři v Litoměřicích, o rok později v pražských 
Dejvicích. Během studia jsem ale jezdil ma-
minku pravidelně do Košíř navštěvovat. 

Co následovalo po ukončení studia teologie?
V roce 1996 jsem skončil šestileté studium 
a tehdejší kardinál Miroslav Vlk mě ve svato-

vítské katedrále vysvětil na jáhna neboli diá-
kona a stal jsem se pomocníkem kněze v Pra-
ze-Kunraticích. Jako jáhen jsem ještě nemohl 
sloužit mši svatou, ale už jsem vedl bohosluž-
by, křtil, oddával a vedl pohřby. Chodil jsem 
do Thomayerovy nemocnice, domova dů-
chodců a pracoval v Centru pro mládež. Mám 
na tu dobu moc hezké vzpomínky, dosud se 
s kunratickými farníky navštěvujeme. Kněžské 
svěcení jsem přijal v roce 1997 z rukou po-
mocného pražského biskupa Václava Malého. 
Od té doby jsem v kněžské službě. Nejprve 
jsem působil šest let v Křečovicích a pak dal-
ších šest let ve Vlašimi.

Jak ovlivňuje Vaši službu letošní 
koronavirová epidemie?
Já jsem bohoslužebný provoz téměř nepřeru-
šil, i když je samozřejmě omezen, co se týká 
počtu účastníků třeba na nedělních bohosluž-
bách. Nadále sloužím bohoslužby a poskytuji 
duchovní službu v kostelech farnosti v Mníšku, 
Kytíně, Líšnici a v Trnové, v Nemocnici Na Pleši 
nebo v našich Domovech pro seniory.

Současný stav sice považuji za zátěž, ale záro-
veň za úžasnou šanci. Něco nám může ta doba 
přinést, kéž vykřešeme to dobré. Lidé se snad 
začnou ohlížet více jeden na druhého s úctou 
nebo pomocí. Budou mít jeden o druhého víc 
zájem. 

Jak vidíte své působení v Mníšku 
do budoucna?
Podle církevního práva zasílá farář po dosažení 
75. roku svému biskupovi rezignaci. Na bisku-
povi pak je, jak celou záležitost posoudí, a zda 
faráři vyhoví a umožní mu odchod do dů-

chodu, nebo mu prodlouží ustanovení v jeho 
farnosti. Důchod pak kněží tráví v Kněžském 
domově pro seniory sv. Václava ve Staré Bo-
leslavi, a pokud jim zdraví dovolí, tak mohou 
vypomáhat ve farnostech v okolí. 

Tak uvidíme, jak se celá situace nakonec vyvi-
ne. Uvědomuji si však, že stáří už nedokáže dr-
žet pružně krok s dobou, a Mníšek s mladými 
rodinami bude v budoucnu jistě potřebovat 
faráře překypujícího životní energií.

Co byste popřál lidem k Vánocům 
a do nového roku 2021?
Přeji všem lidem, aby si prožili nádhernou at-
mosféru v rodinách, protože Vánoce vždycky 
patřily rodinám. Kéž nás dnešní doba podnítí, 
abychom si udělali nádherné Vánoce a slav-
nosti doma. Pokud mají děti, tak je nadchnou 
nejen rozsvíceným stromečkem, ale i betlé-
mem, vysvětlením příběhu o Vánocích, čtením 
z bible. Mít na sebe více času, protože to, co 
mohou rodiče svým dětem dát, je především 
ten čas, který je nejlepším vkladem do jejich 
života. Ať jsou také v pohodě a beze strachu 
z nějakého dalšího onemocnění nebo epide-
mie a mají hlavu pořád nahoru. Protože lidé 
dokázali překonat všelijaká obtížná období, 
tak proč bychom nepřekonali nějakou epide-
mii. Přeji všem přízeň  dobrého Pána Boha. 

Do nového roku přeji lidem pohodu života, 
aby ho nasávali plnými doušky a byli vděčni 
za to krásné prostředí u nás. Přeji jim hodně 
přátelství a vzájemného pochopení, pomoci 
a spolupráce při hledání společných řešení. 

Libor Kálmán
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Jan Dlouhý: Současnou dobu považuji za        úžasnou šanci, kéž vykřešeme to dobré

Advent – světlo přicházejícího
První adventní nedělí vstupujeme do období, které je chápáno jako 
příprava na Vánoce. V domácnostech se tradičně uklízí, aby na Vá-
noce bylo čisto, kupujeme dárky, pečeme cukroví… Ale je advent 
opravdu jen přípravou na Vánoce? Pokud ano, tak bychom ho vel-
mi ochudili. Advent – od latinského slova adventus – znamená „pří-
chod“. Je to svébytné období zaměřené na přicházejícího Boha – Je-
žíše Krista. Ale ne jenom na toho za vlády Tiberia, nebo toho, který 
přijde na konci věků, nýbrž na toho, který právě přichází. Advent nás 
nechce vrátit do nostalgických vzpomínek na minulost, ani odvést 
do vysněné budoucnosti. Uvádí nás do přítomnosti. Ježíš Kristus při-
chází, tluče, chce vejít. Teď a tady a stále chce přicházet do našich 
životů, mezi nás. Rozhodl se stát jedním z nás, aby s námi byl a po-
máhal nám žít šťastný život. A ten život nemáme kde jinde prožít, 
než v přítomnosti. Nic jiného ostatně nemáme. Zkrátka v adventu jde 
především o chuť a touhu Boha vstoupit do mé přítomnosti, být mi 
už teď a zde vším. Mám už konečně přestat od světa očekávat něco, 
co mi může dát jedině Bůh. To je adventu vlastní, tímto naléháním je 
jedinečný. 

Advent je nádherný čas s obrovským talentem proběhnout člověku 
mezi prsty. Je totiž docela krátký. Stačí trochu nepozornosti, a uteče 
nám. Člověk se často dívá jinam, než má. Advent je lekcí pozornosti 
pro celý rok. Je obdobím, kdy se máme učit čekat a vyhlížet toho, 
který přichází právě teď.

Chceme-li toto období prožít plodně a pokojně, zamysleme se se 
svými blízkými, čemu dáme přednost a co pro to uděláme. Napří-
klad můžeme u společně vyrobeného adventního věnce každý večer 
prožít pár hezkých chvil. Popovídat si o radostech a starostech uply-
nulého dne, přečíst nějaký povzbudivý příběh z adventních textů 

nebo přímo z bible např. o starozákonních ženách, které byly před-
obrazem a proroctvím Mariina poslání Ježíšovy matky, pomodlit se 
a popřát jeden druhému něco krásného. Dětský a rodinný adventní 
kalendář může dostat jinou podobu. Pro dospělé může být sestaven 
např. z nějakého kratičkého biblického citátu na den. Pro děti a rodi-
ny to může být kalendář, do kterého vepíšeme každý večer drobné 
laskavosti, které se nám ten den povedly. Také si povšimněme vý-
znamu tohoto ročního období, které v některých oblastech lidské 
činnosti přináší čas klidu a odpočinku. V zemi odpočívá setba a čeká 
na světlo a teplo slunce, které se právě v době zimního slunovratu 
vydá na svou cestu a dá setbě vzejít. Krásným zvykem je postupné 
sestavování rodinného betlému každodenním přidáváním jednotli-
vých figurek a vypravování.

Využijme letos té mimořádné příležitosti, kdy můžeme být více spolu 
a budovat krásné rodinné vztahy. Říká se, že něco zlého je vždy pro 
něco dobrého. Ten zlý virus jistě k něčemu dobrému přispívá a při-
spěje. Všichni máme příležitost učit se větší trpělivosti, ohleduplnos-
ti, pozornosti k bližním, pomoci jeden druhému. Stále více objevo-
vat, že člověk není jen bytost materiální pořád něco shánějící, ale že 
se potřebuje občas zastavit, rozhlédnout a ocenit dar života. 

Přátelé, velmi si vážím vaší ukázněnosti v této zvláštní době a obdivu-
ji, jak zodpovědně dodržujete různá nařízení a předpisy. A výsledky 
jsou vidět. Vládní omezení se dotkla také provozu kostela a některé 
už tradiční adventní a možná i vánoční akce nebude možné realizo-
vat v rozsahu, jak jsme si zvykli. Ale je zde po ruce různá technika 
a šikovní lidé, kteří nám pomohou toto období překonat. A pokud 
bude i nadále rouška skrývat náš obličej a jeho úsměv, ať se usmívají 
oči. Ať jsou vždy čisté, jejich pohled čistý – pak bude i celý život čistý 
a krásný. 

Přeji vám požehnaný advent.  
 Jan Dlouhý
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A ni letos, navzdory 
koronavirové krizi, 
na vás vedení města 

nezapomnělo s vánočními koncerty. 
Uskuteční se v kostele  sv. Václava 
v termínech 29. listopadu,  
13. prosince a 25. prosince 
ve spolupráci s mníšeckou 
římskokatolickou farností.
„Z důvodu vládou nařízených krizových opatře-
ní nesmí být na koncertech (zatím) obecenstvo, 
proto budou přenášeny online, abyste o ně letos 
nepřišli a mohli si je vychutnat a užít z pohodlí 
vašich domovů,“ zve ke sledování programu 
starostka Magdalena Davis.

Všechny tři koncerty můžete sledovat zdarma 
na oficiálním facebookovém profilu města 
Mníšek pod Brdy na adrese: www.facebook.
com/mnisekpodbrdy. Přenosy začnou vždy 
od 16. hodiny.

V neděli 29. listopadu se můžete těšit 
na koncert ženského uskupení TRIO OPERA 
DIVAS.
Vystoupí operní pěvkyně Andrea Kalivodová 
(mezzosoprán), Pavlína Senić a Tereza Mátlová 
(obě soprán). Program bude zaměřen nejen 
na koledy a vánoční písně, ale také na árie 
a muzikálové skladby.

V neděli 13. prosince proběhne vystoupení 
rodinné kapely ve složení ZORA JANDOVÁ,  
ESTHER MERTOVÁ a ZDENEK MERTA.
Během koncertu zazní romantické písně, 
z nichž některé můžete znát z filmů, a také ně-
kolik šansonů z repertoáru Edith Piaf.

V pátek 25. prosinec se uskuteční koncert  
klasické hudby v podání souboru SEDLÁK  
VIRTUOSI.

Koncertovat budou: Lucie Sedláková Hůlo-
vá, Pavel Hůla, Magdalena Sedláková (všich-
ni housle), Martin Sedlák, Lukáš Sedlák  
(oba violloncelo) a Jiřina Dvořáková Marešová 
(varhany).

Během vystoupení zazní duchovní skladby  
autorů epochy baroka a klasicismu.

Pozvánky na všechny koncerty najdete na  
posledních třech stranách Zpravodaje.

„Pokud se do  doby konání koncertů restrikce 
uvolní a  při hudebních produkcích bude povo-
leno publikum, tak vás rádi přivítáme v krásném 
interiéru našeho kostela sv. Václava,“ neztrácí 
naději starostka.

Přejeme vám příjemný kulturní zážitek.

Libor Kálmán

Vydejte se po stopách Káji Maříka
Naše knihovna spustila novou venkovní hru PO STOPÁCH KÁJI MAŘÍKA. 
Outdoorová hra Vás provede Mníškem pod Brdy a jeho zajímavými 
místy. Nebojte, na Skalku nepoběžíte. 

Pro koho je hra určena? 
Pro všechny věkové kategorie. Vhodná je tedy i pro rodiny s dětmi  
a samozřejmě pro všechny dobrodruhy, kteří rádi luští a plní výzvy.

Jak hra funguje? 
Její princip je jednoduchý. 

Budete k ní potřebovat chytrý telefon, aplikaci na čtení QR kódů, mo-
bilní data, tužku a papír. Start hry je u knihovny. Na plotu visí QR kód, 
když si ho načtete do svého telefonu, odkáže Vás na stránku, kde se hra 
nachází. Dál už pokračujete podle instrukcí. 

Doufáme, že se Vám hra bude líbit a doporučíte ji dál svým přátelům.

Nikola Bláhová, knihovnice

Na odvážlivce 
čeká dobrodružná 
stezka přírodou
Mateřské centrum Oáza a město 
Mníšek pod Brdy připravili 
outdoorovou hru s názvem 
DOBRODRUŽNÁ STEZKA, která 
vás zavede do přírody. Zvou na 
ni všechny menší děti, které jsou 
soutěživé a rády se s rodiči toulají 
krajinou.
Trasa začíná přede dveřmi MC Oáza v Pavilonu 
a končí v Rymani na hřišti. Během dvoukilo-
metrové procházky budete sledovat značení 
(kostičkované látkové fáborky) a plnit různé 
úkoly, které najdete na cedulkách na jednot-
livých stanovištích. Budete házet šiškami na 
cíl, z kamínků stavět věž, skákat panáka, 
zpívat písničku o lese, z přírodních materi-
álů si vyrobíte mandalu a příbytek pro les-
ního skřítka nebo se z vás na chvilku stane 
obyvatel zvířecí říše.
Na konci trasy na vás čeká fotokoutek, kde 
si pořídíte selfíčko jako důkaz, že jste dobro-
družnou stezku absolvovali. Pak si v MC Oáza 
(po 15. 12. 2020) vyzvednete odměnu za to, že 
jste zvládli všechny úkoly a dorazily až do cíle.

A nezapomeňte si s sebou vzít létajícího draka 
z papíru nebo jiného materiálu.

Organizátoři přejí dětem i jejich rodičům, aby 
si toulání Dobrodružnou stezku báječně užili.

Za dárky pro odvážné děti tvůrci děkují  
Středočeskému kraji, KOMWAGu a BESIPu.

lib

NAJÍME SE
V důsledku měnících se vládních nařízení 
je více variant, jak trhy proběhnou. 
Možná je varianta konání trhu 
v omezeném režimu, varianta prodeje 
vybraných prodejců v různé dny a také 
je možné úplné zrušení trhů. V čase 
uzávěrky Zpravodaje nebylo možné 
s jistotou o konání trhů rozhodnout. 
Pro aktuální informace ohledně konání 
oblíbených mníšeckých trhů NAJÍME SE, 
plánovaných na sobotu 12. 12. 2020, 
sledujte prosím facebookové stránky trhů 
www.facebook.com/najimese nebo 
webové stránky www.najime-se.cz. 
Děkujeme za přízeň.

Radnice vás zve k online sledování  
tří koncertů z kostela sv. Václava

Advent v Mníšku zahájí Trio Opera Divas. Foto: archiv
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L etos se koná v pořadí již 10. ročník největší 
sbírky dárků pro děti v naší zemi pod názvem 
KRABICE OD BOT, kterou zastřešuje Diakonie 

Českobratrské církve evangelické. 

Vzhledem k letošní pandemii vyhlížíme počty dárků s obavami, zda se 
podaří vybrat jejich potřebné množství, ale zároveň doufáme, že si na 
to děti a jejich rodiče udělají čas, stejně jako v minulých letech. 

Loni se u nás v Mníšku sešlo úžasných 806 dárků, a i letos se zapojí 
škola, školky i městský úřad, za což bych chtěla moc poděkovat. Dárky 
můžete nosit do 4. 12. 2020 na vrátnici ZŠ Komenského 420 (ve vše-
dní dny mezi 8:00 a 16:30) nebo na městský úřad (v jeho úředních 
hodinách: pondělí 12:30 – 17:30 a středa 7:30 – 11:30, do kanceláře 
č. 12 panu Lukáši Říhovi). Následně rozvezu dárky potřebným dětem 
do azylových domů v okolí (Mokrovraty, Příbram, Lochovice, Sedlčany), 
nebo je předám organizacím, které se o rodiny těchto dětí, žijící růz-
ně po ubytovnách, starají (v Hořovicích, Příbrami, Nymburku, Libušíně, 
na Lounsku a Ústecku).

Pro ty, kteří akci neznají a rádi by se zapojili: stačí, když si seženete kra-
bici od bot a dáte do ní různé dárky jako jsou pastelky, knížky, hračky, 
sladkost, cokoliv, co je hezké, ale nové to být nemusíí. Krabici pěkně 
napěchujte, vánočně zabalte a nahoru napište pro koho je, např. dívka 
13-15 let. Nápis, prosím, pište viditelně. Nejvíce chybí dárky pro kluky 
od 10 let výše.

Všem, kteří se zapojíte, moc děkuji a připojuji i poděkování z organizace 
RSOP v Nymburku: „My jsme tak rády, že jste nám napsala, že na nás my-
slíte. V této ‘coronavirové’ době máme mnohem větší potřebu dát dětem 
z naší cílové skupiny k Vánocům dárky. Asi víte, jak to je ve více rodinách, 
kdyby nebylo této akce, tak děti pod stromečkem nic mít nebudou.“
Více informací a možnost rezervace dárků najdete na webových strán-
kách www.krabiceodbot.cz.

S přáním pokojného adventního času 
Katka Vojkůvková

Vánoční krabice od bot udělají 
radost již podesáté

Starý rok ke svému konci se blíží, 
přátelé opusťme vše, co nás tíží. 
Nejen pro sportovce těžký rok to byl,  
nenaplnil jsi vše, o čem jsi snil.
Ukázal nám, jak důležitá je pokora a tolerance, 
když dveře zavřou se, otevírají se nové šance,
hodnoty ztrácející se v chaosu všednodennosti, 
znovu nalezeny jsou a přináší tolik radosti.
Proto přeji nám všem v novém roce, 
ať stále otevřená zůstávají naše srdce,
ať máme o čem snít, 
s láskou umíme žít.

Za spolek BIOS Fit přeje  
Linda Sevaldová - předseda

Napište s námi vánoční přání seniorům

T ak jako každý rok, tak i letos Vás Spolek Brdský šikula zve 
k zapojení do akce VIANOČNÁ/VÁNOČNÍ POŠTA PRO SENIORY 
NA SLOVENSKO.

I tímto způsobem můžeme společně podpořit česko-slovenské 
vztahy. Vždyť právě tito senioři prožili své dětství a mládí ve společ-
né Československé republice.

Přidejte se k nám a vytvořte pohlednici, napište pozdrav pro sta-
roušky z domova seniorů na Slovensku.

Zároveň myslíme i na seniory z našeho mníšeckého Domečku, také 
pro ně budeme psát společné vánoční přání.

Slovenské domovy pro seniory upřednostňují vánoční přání, které 
je vyrobené a odeslané klasickou poštou. Ne všechny tamní domo-
vy pro seniory totiž mají možnost vytisknout si elektronickou poštu.

Seniorům žijícím v mníšeckém Domečku budeme přání skenovat 
a odesílat elektronicky.

Psaní pošty na Slovensko organizujeme letos dříve z důvodu dodr-
žení předepsaných hygienických pravidel. Dle informací, které máme ze Slovenska, tamní do-
movy pro seniory postupují tak, že buď k dezinfekci použijí zářič, nebo nechají doručenou poštu 
v „karanténě“, než ji předají adresátům.

V případě, že budete mít zájem a společně se Spolkem Brdský šikula se do akce zapojíte, kontak-
tujte nás prosím na e-mailu: brdskysikula@seznam.cz.

Děkujeme.
Anna Čišková za Spolek Brdský šikula

Veselé Vánoce 
 přeje spolek 
a šťastný nový rok 2021 

23. listopadu - 6. prosince 2020

Chcete udělat radost dětem z chudých rodin? 
Darujte jim k Vánocům krabici od bot plnou dárků. 

Sběrná místa máme po celé republice.

Na na webu sbírky si předem vyberete, 
pro jak staré dítě a kde dárek odevzdáte.

Více na www.krabiceodbot.cz nebo na Facebooku.

Krabice od bot
NE

JV
ĚT

ŠÍ
 S

BÍ
RKA DÁRKŮ PRO DĚTI V ČR

23. listopadu - 6. prosince 2020

Chcete udělat radost dětem z chudých rodin? 
Darujte jim k Vánocům krabici od bot plnou dárků. 

Sběrná místa máme po celé republice.

Na na webu sbírky si předem vyberete, 
pro jak staré dítě a kde dárek odevzdáte.

Více na www.krabiceodbot.cz nebo na Facebooku.

Krabice od bot
NE

JV
ĚT

ŠÍ
 S

BÍ
RKA DÁRKŮ PRO DĚTI V ČR



M níšek potřebuje moderní a funkční 
radnici. Využijme tuto příležitost 
a pokusme se vytvořit něco víc než pouhé 

zázemí pro úředníky a samosprávu. Proto nabízíme 
architektonicky zajímavou budovu s více funkcemi 
a na zajímavém místě.

Budovy radnic bývají na náměstích, uprostřed všeho dění a života, 
snadno přístupné pro všechny obyvatele města. Přesně o to se snaží 
alternativní návrh nového městského úřadu umístěného v dnes nevy-
užívaném předzámčí.

Budovy by nabídly prostor nejen pro úřad, ale i pro novou městskou 
knihovnu, obřadní síň, služebnu městské policie i atraktivní místo pro 
další aktivity spolků a sdružení. A elegantně by vyřešily neutěšenou si-
tuaci na „divokém“ parkovišti, protože auta ukryje pod povrch.

Nad garážemi by se rozprostíral park s osazenými vzrostlými stromy, 
který by byl přístupný z budovy radnice i od zámku.

Návrat zbouraného dědictví
Nová radnice propojí dvě historické dominanty města, kostel a zámek, 
pokud se tato základní osa protáhne dál, dostaneme se až ke kostelíku 
na Skalce.

Na první pohled jde o novostavbu, ve skutečnosti se však architekt 
svým návrhem vrací o stovky let zpátky. Na mnoha historických po-
hlednicích našeho města jsou totiž patrné hospodářské budovy tvořící 
zázemí zámku. Nový objekt na tuto již neexistující zástavbu navazuje 
a pomáhá tak obnovit historickou paměť města.

Díky tomu, že se projekt snaží respektovat historické stavby, které 
v těchto místech stály, má u památkářů zelenou. Návrh vznikal ve spo-
lupráci s odborníky památkové péče a vznikly dva koncepty, jeden více 
prosklený, objemově umírněný, ale materiálově více odvážný, a druhý 
návrh, který do představy památkářů zapadl jak materiálově, tak ob-
jemově.

Samotným řešením jak fasády, konstrukce i vnitřních prostor návrh plně 
odpovídá současnému pojetí architektury. A to včetně úsporných tech-

nologií jako solárních panelů, rekuperace vzduchu nebo jímání dešťové 
vody, která posléze poslouží při zalévání parku.

Drobná změna územního plánu
Aby bylo možné radnici v navrhovaném rozsahu postavit, musí zastupi-
telstvo města částečně upravit podmínky v územním plánu. Hlavní bu-
dova má výšku dvou nadzemních podlaží, ale současný plán umožňuje 
výstavbu pouze jednoho. Toto omezení však nepředstavuje velkou pře-
kážkou – a to ani u památkářů, neboť původní obilná sýpka byla zhruba 
stejně vysoká jako připravované budovy.

Úprava územního plánu v tomto rozsahu by probíhala současně s pro-
jektováním celého záměru, takže by projekt nebrzdila. Naopak by moh-
la být úspěšně završena ještě před odevzdáním samotné projektové 
dokumentace.

Předložená studie vznikla na objednávku iniciativy Nová radnice, 
do které se zapojila řada občanů v Mníšku. Oslovili jsme architekta Pe-
tera Gromského, který má velké zkušenosti s veřejnými stavbami. Jeho 
studio Grido navrhlo několik oceňovaných škol, sportovní a komunitní 
centra a radnice. Díky spolupráci na návrhu přístavby školy (Pavilonu) 
město Mníšek velmi dobře zná. Řešení nové radnice v Mníšku ho zauja-
lo, proto návrh studie zpracoval zdarma s tím, že naše iniciativa zaplatila 
jen nezbytné provozní náklady.  

Bez dotace to nepůjde
Velkou otázkou bude, z čeho novou radnici zaplatit - a to platí jak pro 
variantu v Oboře, kterou představilo vedení města, tak i pro alternativní 
projekt v Předzámčí. V obou případech se město neobejde bez dotací, 
které pokryjí většinu nákladů. 

Odhadovaná suma za vybudování nové radnice v předzámčí se pohy-
buje okolo 120 milionů korun. Vyšší částka oproti variantě Obora, kte-
rou vedení města necenilo na 90 milionů Kč, je dána především dalšími 
funkcemi, které budova obsahuje – knihovna, obřadní síň a prostory 
pro spolky stejně jako podzemní parkoviště.

Cílem iniciativy Nová radnice není výstavbu nové radnice brzdit, vymýš-
let obstrukce a bránit stavbě nesmyslnými odvoláními a podobně. Jsme 
přesvědčeni, že o projektu v hodnotě zhruba sta milionů korun se musí 
vést mnohem zásadnější veřejná debata a ideálně s více navrženými 
řešeními.

Jen tak může vzniknout výsledek, na který budou zdejší občané dalších 
minimálně 100 let hrdí. To za pár měsíců komunikace s občany určitě 
stojí.
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Mníšečtí občané si zaslouží vybrat si podobu své radnice

Vyjádření Ing. JIŘÍHO ROMA, specialisty péče o chráněná území 
V případě uměle navezené vrstvy zeminy, která není na místě původní, je 
velmi nepravděpodobné, že by v ní mohly růst, respektive dorůst dřeviny 
do rozměrů, jak ukazuje předložená vizualizace. Zejména pak máme obavu 
o stabilitu dřevin. Dovedeme si zde představit jakékoliv keře nebo stromy 
menšího vzrůstu, předkládaná vizualizace je ale zavádějící, neboť nazna-
čuje podobu zeleně, které nebude možno docílit.

Vyjádření Ing. arch. ANDREY MUSILOVÉ, památkářky  
– garantky území (Národní památkový ústav- NPÚ)
Výše uvedený text z hlediska NPÚ zcela odmítáme. Navržené varianty ne-
jsou z hlediska památkové péče odsouhlaseny a není na ně vydáno závaz-
né stanovisko MěÚ Černošice. Myšlenka dostavby předzámčí byla cca před 
rokem na NPÚ prezentována panem Digrinem, nicméně pouze nezávazně 
a z tohoto jednání nebyl zhotoven zápis. Souhlas NPÚ tedy není vymaha-
telný.

Vyjádření MAGDALENY DAVIS, určené zastupitelky pro územní 
plán města Mníšek pod Brdy:
Územní plán umožňuje v prostoru předzámčí realizovat maximálně jedno 
nadzemní podlaží s podkrovím. Navržená hlavní budova má však v průčelí 
u přístupové cesty k zámku podlaží čtyři (tři nadzemní plus obytné podkro-
ví), nikoli dvě, jak je uvedeno v textu.  Pro představu lze výškové poměry 
porovnat s budovou pekárny Jarolímek, která dosahuje asi poloviny výšky 
navrhované budovy úřadu.  Návrh zároveň nerespektuje plochu, která je 
v územním plánu vyhrazena k zástavbě, a umísťuje budovy i do prostoru 
nezastavitelného veřejného prostranství. Z pohledu územního plánování 
se tak jedná o návrh, který je s územním plánem v zásadním rozporu. Pří-
padná změna územního plánu by si vyžádala významný zásah do dosavad-
ní koncepce předzámčí, nikoli jeho „částečnou úpravu“.

Pohled od kostela
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Řídíme se tím, co si lidé v prostoru předzámčí přejí

Podrobnosti projektu najdete na webu www.novaradnice.cz.

Za iniciativu NOVÁ RADNICE

František Keyř, Lukáš Nádvorník, Petr Digrin, Daniela Páterová, Michal Strnad,  
Marek Inderka, Zdeněk Vyskočil, MUDr. Markéta Nováková, Eva Jarolímková,  

Vlastimil Kožíšek, Marie Šretrová, Katka Vojkůvková, Eva Wollnerová

Vyjádření Ing. DAGMAR WEIDENHOFFEROVÉ, vedoucí Odboru 
správy majetku a investic MěÚ Mníšek pod Brdy:

Garáže pod budovou úřadu volně přístupné veřejnosti by mohly být hod-
noceny jako bezpečnostní riziko. Jistě by bylo možné řešit odděleně několik 
parkovacích míst pro městský úřad a odděleně stání veřejného parkoviš-
tě s  rozumnou kapacitou včetně několika parkovacích míst pro autobusy 
návštěvníků zámku. Vždy bych upřednostnila podzemní parkování, které 
je však o mnoho nákladnější. Zde je řešeno kompromisem – půlka v zemi 
a  půlka zastřešena pod „zelenou terasou“. Přístupová cesta k  předzámčí 
s vjezdem do garáží bude rizikovým místem, navíc poměrně dlouhá zeď, 
jak se domnívám, bude v reálu působit stísněně.

Shrnutí postupu aktivit týkajících se výstavby nového městského 
úřadu v lokalitě Na Oboře od roku 2018:
červenec 2018
Veřejná prezentace tří návrhů na novou budovu městského úřadu v lokalitě 
Na Oboře. 
Hlasováním na  internetu byla v  říjnu vybrána studie Atelieru Tsunami 
(město stála 380 000 Kč).
říjen 2019
Architekt Michal Postránecký (jeho práce stály město 100 tisíc Kč)  
a  zástupci Atelieru Tsunami představili dopracovaný návrh veřejnosti 
ve  velkém sálu Pavilonu. Studie, vzniklá v  souladu s  novou legislativou, 
zahrnovala jak využití chytrých technologií a úspornosti v oblasti hospo-
daření s  vodou a  energiemi, tak propojení s  dalšími funkcemi občanské 
vybavenosti včetně objektu pro spolky a  sdílené kanceláře pro drobné 
podnikatele a start-upy
září 2020
Na  jednání zastupitelstva byla představena upravená studie, do  které  
byly zapracovány také připomínky veřejnosti. 
Následně zastupitelé schválili usnesení, kterým pověřili radu města  
vypsáním výběrového řízení na projektanta (zpracování projektové doku-
mentace).

red

Na konci roku 2015 proběhl 
workshop na téma řešení prostoru 
tzv. předzámčí nejen z pohledu 
místních obyvatel, ale i odborníků 
a zástupců tehdejšího vedení 
města. 

Čtyři pracovní skupiny si v rámci akce „Plánu-
jeme společně aneb den plný nápadů“ dob-
rovolně lámaly hlavu nad tím, jak by mělo tak 
významné místo v centru města vypadat. Ab-
solutní shoda panovala na tom, že předzámčí 
by nemělo sloužit pouze turistům a chaoticky 
zaparkovaným automobilům, nýbrž také oby-
vatelům města.

Akci organizovala radní Šárka Slavíková Klí-
mová ve spolupráci s organizací Fórum 50 %.  
„Návrhy se shodovaly v několika rysech: omezit 
výstavbu, zachovat zelené plochy a  volná pro-
stranství, propojit prostor s okolím (např. lodičky 
na  Zámeckém rybníce), upravit parkoviště. Měl 
by to být prostor pro všechny generace, místo se-

tkávání. Navrhovány byly plochy pro odpočinek, 
piknik, různá hřiště pro děti, pro pétanque apod.“ 
zmiňuje Šárka Slavíková Klímová. 

Umístění případné stavby podmiňovali účast-
níci vhodným architektonickým řešením, aby 
stavba nerušila prostor a nebránila pohledu 
na zámek. Padly návrhy na infocentrum, mu-
zeum či veřejné toalety. Zajímavý byl také ná-
pad očistit část břidlicové skály, která je půl mi-
liardy let stará, a umožnit tak prezentaci této 

vzácné přírodní památky. Několik námětů bylo 
velmi inovativních, např. propojení prostoru 
s areálem na Skalce, mobilní pódium s herními 
prvky či ovocný sad pro samosběr.

Do podobného plánování předzámčí se za-
pojily i děti ze základní školy, aby bylo možné 
zjistit i pohled nejmladší generace na podobu 
tohoto prostoru. „Žáci se většinou vyjádřili po-
dobně jako dospělí, před zámkem často nama-
lovali park namísto budov, zeleň, zoo koutek.“ 
vzpomíná místostarostka Dana Dalešická, kte-
rá tehdy workshop ve škole organizovala. 

Současné vedení města se chce výsledky 
workshopu dlouhodobě řídit. „Do  seznamu 
akcí na  rok 2021 jsme zařadili zpracování stu-
die, která bude vycházet právě z podnětů obča-
nů. Tato studie by měla řešit parkování, veřejné  
prostranství se zelenou parkovou úpravou 
a  umístění menší budovy tak, aby nebránila  
pohledu na zámek a splňovala všechny podmín-
ky územního plánu“, dodala starostka Magda-
lena Davis.

ved OKS

Podhled od zámku

Veřejná prezentace výsledků pracovních skupin.  
Foto: archiv

Studie nové radnice Na Oboře z roku 2018 (Atelier Tsunami)
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Zdraví je podle definice „stav 
kompletní fyzické, duševní 
a sociální pohody a nikoliv 
pouhé nepřítomnosti nemoci 
či vady“. Jednou z možností jak 
„zdraví“ dosáhnout je pohyb. 
Procházky v přírodě na čerstvém 
vzduchu. Minimální doba třiceti 
minut je zapotřebí pro stimulaci 
kardiovaskulárního i dýchacího 
systému. Proto kvalitně obléknout 
a hybaj ven za každého počasí.

Dalším krokem je cvičení doma. Má stejnou 
váhu, ba dokonce větší. Věnujte sobě 3 x 5 mi-
nut denně. Krátká sestava poskládaná tak, aby 
zaujala celé tělo a my měli možnost pracovat 
především na pružnosti našich tkání. Najděte 
si v bytě prostor alespoň tak velký, aby bylo 
možné nakreslit pažemi kruh.

Kruhy pažemi. Pohybujte pažemi dopředu, 
nahoru, do stran a zpět k pasu. Schválně si 
spočtěte, kolikrát za den zvednete ruce nad 
hlavu. Jeden z nejdůležitějších pohybů pro lid-
ské tělo, který nám v současnosti zmizel.

Hluboký předklon. Opřete se zády o zeď 
nebo o roh místnosti. Paty umístěte pár centi-
metrů od stěny, nohy lehce pokrčte v kolenou 
a začněte rolovat plynulým obloukem k zemi. 
Jak hluboko je individuální. Kvalita je prioritou. 
U pátého předklonu zůstaňte rovnou na zemi 
a přejděte na všechny čtyři. 

Pozice kočky. Dlaně pod ramena, kolena pod 
kyčle. Mobilita páteře je klíčová k nastavení 
končetin. Páteř od pánve zakulatíte do vyhr-
bení. Zpět stáčením pánve přejděte do mír-

Věnujte domácímu cvičení 3x5 minut denně

Vánoce na  Magdaléně aneb opakem 
závislosti je blízkost
Adventní čas a blížící se Vánoce se silněji než cokoliv 
jiného dotýkají srdcí nás všech. Pro magdalénské kli-
enty jsou vánoční svátky trochu jiné než pro většinu 
z nás. Často jsou to totiž jejich první Vánoce strávené 
v klidu a hlavně blízkosti ostatních.
„V  naší terapeutické komunitě jsou Vánoce silně spojené s  minulostí. Pro 
velkou část klientů jde o vůbec první klidné a čisté vánoční svátky v jejich 
životech. Předchozí roky prožívali tyto dny obvykle sami, často na  ulici, 
v zimě, bez svých blízkých, nebo v nefungujících rodinných a partnerských 
vztazích. Hodně klientů nezažilo hezké Vánoce a klid a bezpečí těchto svá-
tečních dní ani v  dětství ve  svých primárních rodinách, “ popisuje Lucie 
Krejčíková, vedoucí programu pro klienty, kteří mají kromě závislosti 
ještě přidružené, obvykle psychiatrické, onemocnění. 

V terapeutické komunitě na Včelníku začíná adventní čas pečením per-
níčků, vyráběním výzdoby pro všechny magdalénské pobočky a pří-
pravou adventního věnce pro mníšeckou faru. Klienti, kteří jsou v léčbě 
déle, poté odjíždějí na svátky ke svým blízkým, strávit doma první čistý 
Štědrý den. Mnohdy po několika letech. Ti ostatní zůstávají v rodinném 
kruhu naší komunity. Na Štědrý den si pak společně připravují rybu 
a salát, zpívají koledy, dávají si dárky a společně tiší svou mysl a děkují 
za možnost uzdravit svou duši, své vztahy a za možnost začít život zno-
vu. 

Poslední den letošního roku stráví jako vždycky všichni naši komunitní 
klienti na Včelníku, v tento den se domů ani nikam jinam nejezdí. Spo-
lečně se hrají hry a divadlo a s čistou hlavou naši magdalénští čekají 
na první minuty nového roku, který společně vítají v lesích komunitního 
areálu.

V dobách před pandemií Covid – 19 jsme se společně s klienty s rados-
tí pravidelně účastnili předvánočních mníšeckých akcí, jako je zdobe-
ní stromků na náměstí, výroba věnců či besídka pro děti ze sdružení 
Oáza. Tyto akce se však v současné době nemohou uskutečnit. Je nám 
to líto a v myšlenkách jsme v nadcházejícím adventním čase i s vámi, 
našimi sousedy z Mníšku a okolí. Věříme, že se společně uvidíme na jaře, 
jakmile sluneční paprsky zaženou vlnu onemocnění. Moc se na to těší-
me a přejeme vám všem, abyste letošní Vánoce prožili co nejvíc spolu.  

 M a g d a l é n a ,  o . p . s .  

p o t ř e b u j e  

p o m o c

Právě teď

musíme opravit naši starou vodárnu 

v místě naší pobytové léčby 

v Mníšku pod Brdy. 

Č. účtu: 388061319/0800

(text: dar na vodu, variabilní symbol: 9)

Děkujeme vám 

za jakoukoliv finanční podporu!

P o m á h á m e

l i d e m  

v r á t i t  s e  z p ě t

d o  ž i v o t a , . . .

 VODU, 

PITNOU

VODU

. . . p o m o z t e  

n á m  

p o m á h a t .

ného záklonu. Vše pomalu a plynule! Možné je 
samozřejmě vypodložit kolena polštářem.

Poloviční pes hlavou dolů. Nechte ruce 
sklouznout po podlaze směrem dopředu. Vy-
tvoří tak jednu linii s našimi zády. Není zapo-
třebí velký rozsah. Stále je volná hlava a oblast 
ramen.

Sfinga. Přejděte plynule na leh na břicho. 
Opora o předloktí a jemný záklon hrudního 
koše. Tolik důležitý kompenzační záklon, který 
nám v životě opět chybí.

Přes zdvih na kolenou do kleku a pozvolna 
přes rolování do stoje.

Každý ze cviků si zaslouží alespoň pětkrát opa-
kovat. Případně vše zakomponujte do jedné 
sestavy „pozdravu slunce“ Pokud se „něco“ 
uchová tisíce let, pak to má význam. Ať už 
v různých variantách.

Raději ještě jednou.
Stoj. Kruh pažemi, odspodu nahoru a zpět 
k tělu. Přes rolování na všechny čtyři do kočky. 
Oblouk do nahrbení, plynule do lehkého pro-
hnutí. Rukama kousek vpřed do polovičního 
psa hlavou dolů. Leh na břiše, lehké odtlačení 
od země a záklon hrudníku (sfinga). Přechod 
do kleku a přes rolování do stoje. Celá sestava 
je možná k shlédnutí na YouTube, Elementu 
pohybu.

Mgr. Michal Elčkner  
za Element pohybu, z.s.

Spolu se svými blízkými, se svou rodinou, se svými přáteli, ale i v blíz-
kosti se sebou samotnými. Protože opakem závislosti není střízlivost, 
ale právě blízkost.

Klidné a požehnané svátky vám i vašim blízkým ze srdce přeje celá 
Magdaléna, o.p.s.

Za Magdalénu, o.p.s. Ing. Petra Martínková
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Dne 8. listopadu jsme si připomněli 
400. výročí bitvy na Bílé hoře, kte-
rá zásadním způsobem ovlivnila 
poměry v českých zemích na další 
tři století. Vítězství armády císaře 
Ferdinanda II. na bělohorské pláni 
rozhodlo o tom, že se naše země 
stala nedílnou součástí habsburské 
monarchie, a to až do jejího rozpa-
du v roce 1918.

Bělohorská bitva ukončila tzv. české stavov-
ské povstání (1618-1620), počáteční fázi tzv. 
třicetileté války (1618-1648), která zpustošila 
celou střední Evropu a Německo. Důsledkem 
válečných událostí, hladu a epidemií, došlo 
k značnému poklesu počtu obyvatel a úpadku 
hospodářství. Podle odhadů se počet obyvatel 
v Čechách snížil z 1,7 milionu na necelý milion 
a na Moravě poklesl z 800 tisíc na půl milionu 
(tj. o téměř 40 %).

Nejsou zprávy o tom, že by v Mníšku došlo 
v letech 1618-1620 k závažným událostem. 
Válečné operace se Mníšku v těchto letech vy-
hýbaly a finální tažení císařských vojsk na pod-
zim 1620 směřovalo ku Praze od Plzně, Rakov-
níka a Unhoště.

Vratislavové z Mitrovic
Mníšecké panství patřilo v letech 1487-1655 
jedné z větví českého šlechtického rodu Vrati-
slavů z Mitrovic. Ve válečných letech ho spolu-
vlastnili dva bratři, Vilém (1576-1637) a Zde-
něk (1581-1641), kteří zůstali věrni katolické 
víře a císaři. Významnější postavení z nich za-
stával Vilém, komtur Řádu maltézských rytířů, 
který byl velitelem jednoho z císařských pluků.  
Roku 1620 byl Vilém za své věrné služby po-
výšen císařem do hraběcího stavu a o šest let 
později se stal velkopřevorem Řádu. Oba bratři 
těžili z panovníkovy přízně také hmotně. Vilém 
lacino koupil zkonfiskované statky u České 
Lípy a Zdeněk získal za sníženou cenu panství 
u Domažlic, které obratem se ziskem prodal. 

Válka se nevyhnula ani Mníšku
Osmý den po bělohorské bitvě dostal Mníšek 
vzácnou návštěvu, neboť na zdejší tvrzi (hrád-
ku) nocoval vévoda Maxmilián Bavorský (stál 
v čele Katolické ligy, jejíž armáda přispěla k ví-
tězství císaře) na své zpáteční cestě do Mni-
chova.

Válečné operace se dotkly Mníšku v letech 
1631-1632, kdy Prahu obsadila saská armáda 
a spolu s ní se do země vrátila část pobělohor-
ských emigrantů. Císařský vojevůdce Albrecht 
z Valdštejna proti nim postavil vojsko, které 
postupovalo ku Praze z jižních Čech. Jeden 
z jeho oddílů vydrancoval na svém postupu 
koncem prosince 1631 také Mníšek.

Počátkem března 1632 došlo v Mníšku k in-
cidentu, kdy byl u potoka na louce pod tvrzí 
se svými sedláky přepaden císařskými a zajat 
pobělohorský emigrant Kryštof Čabelický ze 
Soutic (1600-1632), který v našem kraji verbo-
val vojáky proti císaři.

„Však svízelů válečných neubývalo, neboť oby-
vatelstvo musilo buď přijímati nezbedné vojáky 
na byt a stravu aneb na ně odváděti těžkou kon-
tribuci penězích a obilí.“

Mníšek ve víru třicetileté války

Nejhorší dny mníšeckých dějin
Nejhorší chvíle pro Mníšek i celou zemi při-
šly v roce 1639, kdy do Čech vpadla armáda 
švédského generála Johana Banéra. Švédové 
neúspěšně obléhali Prahu a koncem října vy-
dal Banér rozkaz k zahájení nejohavnějšího 
pustošení, k jakému za třicetileté války došlo. 
Jihozápadním směrem od Prahy vyrazila jízdní 
tlupa vedená obávaným plukovníkem Erikem 
Slangem, jejímuž řádění padl za oběť také 
Mníšek.

Ve dnech 22.-23. října 1639 shořela v Mníš-
ku tvrz s poplužním dvorem, kostel, fara, 
škola a všechna hospodářská a obytná 
stavení. „Potrhal rybníky, zasypal studně, zničil 
vodovod Mníšecký i zapálil a pobořil Mníšeckou 

Erb Vratislavů z Mitrovic. Zdroj: Historickaslechta.cz

Červený kříž na Skalce
Půjdete-li Hřebenovou cestou ze 
Skalky směrem k rozcestí U Červe-
ného kříže (mezi místními a milov-
níky skaleckých lesů také známého 
jako rozcestí U suché borovice), 
narazíte přibližně po dvou kilome-
trech putování na dřevěný červený 
kříž umístěný po pravé straně ces-
ty. Tento kříž zde byl vztyčen v létě 
roku 2012 za spolupráce Václava 
Kadlece, Josefa Slepičky a Antoní-
na Landy na místě původního dře-
věného kříže. 

Původní dřevěný kříž stával uprostřed malé 
zahrádky obehnané dřevěným plůtkem, jak 
si ještě vzpomínají někteří mníšečtí a lhotečtí 
pamětníci. Je také zmíněn v knize Jana Šťast-
ného Městečko pod Skalkou a podle povídky 
spisovatele F. X. Svobody se k němu váže tento 
příběh:

„Do krásné lesníkovy dcery se zamiloval mysli-
vecký mládenec a když poznal, že jeho láska není 
opětována, rozhodl se zmocnit dívky násilím. 
Jednoho dne k  večeru na místě, kde kříž stojí, ji 
přepadl a zneuctil. Mladá dívka se z toho pomá-
tla na rozumu a brzy zemřela. Mládenec po činu 
uprchl daleko do světa. Jako stařec, hnán zlým 

svědomím, vrátil se na místo svého zločinu a zde 
se oběsil“.
V listopadu 2020 byla na kříž umístěna tabulka 
s textem připomínajícím tento smutný příběh. 
Tentokrát snad vydrží déle než předchozí ce-
dule, které si odtud někdo pravidelně odnášel. 

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

tvrz, faru i kostel, v kterémž se s koňským dobyt-
kem prve byl uhnízdil. Konečně pak spálil a  vy-
hubil městečko tak, že po několik let pusto a bez 
obyvatelů zůstávalo.“
Nové útrapy dopadly na Mníšek v roce 1645, 
když do Čech vpadla švédská armáda generála 
Torstensona. V okolí Zbraslavi se proti němu 
začala shromažďovat císařské vojsko generála 
Hatzfelda, jehož přítomnost těžce pocítilo celé 
okolí. Poslední utrpení za třicetileté války zna-
menalo pro Mníšek a jeho obyvatele obléhání 
Prahy v roce 1648, během něhož švédští jezdci 
sháněli v jejím okolí proviant pro vyživování 
své armády. Jejich drancování nezůstal ušet-
řen zřejmě ani Mníšek.

Sčítání škod
O škodách způsobených válkou přináší svě-
dectví Berní rula vytvořená v letech 1653-1656. 
Na mníšeckém panství (Mníšek, Kytín, Lhotka, 
Bratřínov, Velká Hraštice a Čisovice) bylo ještě 
6 let po válce z původních 120 potažnických, 
chalupnických a zahradnických živností 36 živ-
ností pustých (tj. 30 %). Opuštěno zůstalo také 
357 hektarů poddanské půdy (tj. 36 %), která 
zarostla a hodila se nejvýše jako pastviny.

Jeho majitelé, bratři Vratislav Fridrich  
a Václav Eusebius Vratislavové z Mitrovic 
(dědili po bezdětném prastrýci Zdeňkovi) ne-
měli potřebné finance na jeho obnovu, a tak 
své zpustošené mníšecké panství prodali 
roku 1655 Servácovi Engelovi z Engelsflus-
su za 50 000 zlatých.

S nástupem nového majitele začíná pro Mní-
šek klidné období spojené s hospodářským 
rozvojem.

Článek v nezkrácené podobě najdete na  
www.zpravyzmnisku.cz. 

Libor Kálmán
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O slovili jsme mníšecké 
restaurace, aby 
se pochlubily 

zajímavými recepty na jídla, 
která by se mohla podávat 
na letošní štědrovečerní tabuli. 
Celkem se nám v redakci sešlo 
šest lákavých receptů, které 
určitě stojí za vyzkoušení.

Vánoční smažený kapr s bylinkami
Restaurace U Benáků,  
recept šéfkuchaře Jiřího Šedivého
Očištěné podkovy (filety) kapra nasolíme a po-
kapeme citronem, necháme do druhého dne 
proležet. Citron nám vytáhne z kapra nežá-
doucí chutě.

Poté kapra vyndáme a osušíme v papírovém 
ručníku. Připravíme si do misek na obalování 
hladkou mouku, vejce, které lehce osolíme 
a přidáme trochu mléka. Do misky se strou-
hankou přidáme nasekané bylinky (hrst petr-
želky a čerstvého tymiánu). Obaleného kapra 
pomalu smažíme na sádle do zlatova.

Podáváme s domácím bramborovým salátem.

Houbový Kuba
Hostinec U Káji Maříka,  
recept šéfkuchaře Roberta Oláha
Propláchnuté kroupy dáme vařit do většího 
množství vody a vaříme doměkka. Nadrobno 
nakrájenou cibuli osmahneme na sádle, přidá-
me hrubě posekaný česnek, předem namoče-
né houby, osolíme, vmícháme koření (majo-
ránka, drcený kmín, pepř) a dusíme doměkka. 
Podléváme vodou z hub.

Podušené houby smícháme s kroupami 
a dáme na 30 minut zapéct.

Bergenská rybí polévka (norská specialita)

Restaurace Lískovka,  
recept poslal Josef Maxa
Kvalitní vývar z mořských ryb 1,5 l (dnes lze již 
koupit hotový), filet z tresky 150 g, filet z lososa 
100 g, vyloupané krevety 100 g, menší mrkev 
2 ks, 1 pórek, 1/4 řapíkatého celeru (jen ston-
ky), suché bílé víno 1,2 dcl, smetany (min. 30%) 
3 dcl, bobkový list 4 ks, celý černý pepř 12 ku-
liček, hrst listové petržele nebo pažitky na oz-
dobu, sůl na dochucení, pečivo na krutony dle 
potřeby.

Hotový rybí vývar uvedeme do mírného varu, 
přidáme bobkový list a celý pepř. Mrkev, řa-
píkatý celer a pórek nakrájíme na hrubší, cca 
1 cm velké kousky. Přidáme do vývaru a vaří-
me přibližně 10 minut tak, aby byla zelenina 
uvařená takzvaně na skus. Poté přidáme bílé 
víno, vaříme dalších 5 minut. Přidáme smeta-
nu. Hned, jak se začne polévka opět vařit, vlo-
žíme na cca 2 cm velké kostky pokrájené ryby 
a krevety. Společně vaříme další 4 minuty, do-
chutíme solí dle potřeby a je hotovo. Na ozdo-
bu použijeme čerstvou petržel nebo pažitku. 
Při servírování doporučuji polévku doplnit 
krutony z tmavého nebo světlého pečiva.

Tip: Na tento recept lze použít i jiné druhy 
mořských ryb popř. mořské slávky.

Rybí polévka (4 porce)

Restaurace a penzion Marjána,  
recept šéfkuchaře Tomáše Hájka
Střední brambory 2 ks, pórek 50 g, šalotka 1 ks, 
mléko 200 ml, smetana 200 ml, losos nebo jiná 
ryba 400 g, vývar, kopr, vejce 4 ks.

Brambory nakrájíme na malé kostičky, pórek 
na nudličky a šalotku na jemno. Všechno ores-
tujeme na másle, zalijeme vývarem a mlékem, 
osolíme, opepříme. Vaříme, dokud brambo-
ry nezměknou. Přidáme čerstvého lososa 
na kousky, jíšku a nakonec smetanu a čerstvý 
kopr. Podáváme s pošírovaným vejcem.

Vánočka jako od babičky
Restaurace a penzion U Kašných,  
recept šéfkuchařky Slávky Kašné
Pokud jde o vánoční menu, na slavnostní ta-
buli podle Kašných nemůže rozhodně chybět 

staročeský kuba, poctivý bramborový salát 
s řízkem a lahodná vánočka. Pomyslným zla-
tým hřebem celého menu jsou vynikající boží 
milosti připravované podle tajného receptu 
rodiny Kašných. Tajný recept samozřejmě pro-
zradit nemůžeme, ale místo toho přidáváme 
náš oblíbený recept na lahodnou vánočku.

Polohrubá mouka 500 g, smetana 250 ml, špet-
ka soli, moučkový cukr 150 g, nastrouhaná 
kůra z poloviny citronu, špetka muškátového 
oříšku, droždí 4 g, žloutky 4 ks, sádlo 130 g, ro-
zinky v rumu, mandle a oříšky, vejce 1 ks.

Zahřejeme smetanu, přidáme do ní droždí 
a cukr. Poté smícháme s moukou, žloutky, sád-
lem, solí, citronem a kůrou, muškátovým oříš-
kem a vypracujeme v těsto. Necháme kynout 
hodinu a půl. Vmícháme rozinky a nasekané 
mandle a znovu propracujeme. Rozdělíme 
na šest dílů, rozválíme je do nudliček, které za-
pleteme podle standardního postupu pletení. 
Dáme na plech, potřeme vajíčkem, posypeme 
mandlemi a oříšky. Necháme další půlhodinu 
kynout a poté pomalu pečeme dozlatova.

Kapr v tempuře, červená čočka (5 porcí)

Kafe Plechofka,  
recept spolumajitele a kuchaře Michala Řezáče
Tempura: kapr 800 g (2x filet), hladká mouka 
100 g, kukuřičná mouka 40 g, vejce 3 ks, pivo 
0,3 l, špetka kypřícího prášku, špetka soli, koře-
ní tajin (dle chuti), rostlinný olej 0,5 l.

Čočka: červená čočka neloupaná 750 g, šalot-
ka 1 ks, červená paprika 1 ks, zeleninový vývar 
0,25 l, chilli paprička 1 ks, koriandr stonek, li-
meta 1 ks, zázvor 1 ks.

Kapra vykostíme a nakrájíme na menší kousky. 
Do misky si nasypeme hladkou a kukuřičnou 
mouku. Přidáme špetku kypřicího prášku a sůl. 
Vyšlehané vejce a pivo postupně přiléváme 
do misky s moukou a důkladně promícháme. 
Ve vzniklém těstíčku obalíme nakrájené kous-
ky kapra. Na pánvi rozehřejeme olej a kapra 
osmažíme dozlatova.

Na pánvi orestujeme nadrobno nakrájené ša-
lotku, papriku, zázvor a chilli. Přidáme čočku, 
vaříme a podléváme zeleninovým vývarem, 
dokud čočka nezměkne (po uvaření necedí-
me, proto doléváme vývar postupně). Dochu-
tíme koriandrem a limetkou. 

Pokud vás některý z receptů inspiroval, tak 
vám přejeme hodně štěstí při přípravě pokr-
mu a DOBROU CHUŤ. 

Za přispění šesti profesionálních kuchařů  
sestavil kuchař amatér Libor Kálmán

Vánoční recepty kuchařů a kuchařek z mníšeckých restaurací
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RECEPTY MNÍŠECKÝCH RESTAURACÍ MAZLÍČCI

SPOJOVAČKA 

Irena  
Luxová

veterinářka

G ranule nebo maso, vařit 
nebo nevařit? Jak často  
a kolik? A potřebuje kočka 

na pití mléko?

Dnešní doba nabízí mnoho možností a variant, 
čím krmit domácí mazlíčky. Dříve bylo běžné, 
že pes dostával vařené maso, přílohy, kosti, 
kočky pak tradičně mléko, někdy i rohlík, ale 
spíše se spoléhalo na to, co si kočka sama uloví.

Téma správné výživy psa je v současné době 
celkem obsáhlé. Než se tedy vrhat na tenký led 
a vybrat to nejlepší, raději si jen krátce zrekapi-
tulujme, co vše je v nabídce. 

Granule se liší obsahem masa
Nejrozšířenějším a nejjednodušším způsobem 
krmení jsou zajisté granule. Je jich na trhu ob-
rovské množství, často se v nabídce velmi těž-
ko orientuje. Důležitý je však zejména obsah 
masa a také jeho zdroj – zda je alespoň část 
krmiva zpracována z čerstvého masa. Dále pak 
krmiva obsahují další přidané suroviny, větši-
nou jsou to obiloviny a další různé druhy pří-
loh (brambory, rýže, batáty, jiná zelenina, ale 
i ovoce). Současným trendem jsou samozřej-
mě granule s co nejnižším nebo žádným obsa-

Výživa domácích mazlíčků ve zkratce

ZÁBAVA

hem obilovin. Některá krmiva jsou také od vý-
robců označována jako hypoalergenní. Je to 
zejména z toho důvodu, že obsahují některé 
neobvyklé zdroje masa (kachna, kůň, pštros, 
zvěřina) nebo příloh. Ve skutečnosti však tato 
krmiva vyloženě hypoalergenní nejsou. Tako-
vé jsou většinou jen velmi propracované ve-
terinární diety, které jsou určené pro zvířata 
s různými druhy alergií. 

Důležitý je i věk 
Většina výrobců má také rozdělená krmiva 
na různé kategorie – pro štěňata/koťata, do-
spělé psy/kočky, malá, střední nebo velká ple-
mena, dále pak speciální řady pro březí a kojící 
feny, nebo naopak pro psí/kočičí seniory. Toto 
bychom určitě měli dodržet, stejně jako množ-
ství denní krmné dávky. Liší se vždy u každého 
jednotlivého druhu granulí. Je tedy nutné si 
pozorně přečíst, kolik může můj chlupáč dané-
ho krmiva dostat. Někdy je na pytli uvedeno 
množství na aktuální hmotnost pejska a den, 
u jiných výrobců bývá uvedena dávka na den 
a hmotnost psa v dospělosti. Určitě doporuču-
jeme rozdělit krmení do dvou denních dávek. 
Rozhodně se dá řídit i cenou – obecně, pokud 
10 kg pytel granulí bude stát 200 Kč, je otázka, 
co všechno mohou tyto granule vůbec obsa-
hovat.

Vyhněte se vařeným kostem
Další možností je krmení masem – ať už vaře-
ným nebo syrovým. Pro psa je to určitě v zákla-
du mnohem přirozenější, ale rozhodně ne jed-
nodušší pro majitele. V tomto případě je velmi 
nutné dbát na to, aby byla denní krmná dávka 

vyvážená, dobře propočítaná a připravená pro 
dané zvíře, jeho hmotnostní a věkovou kate-
gorii. Vařením se z masa ztrácí množství živin 
a vitamínů, proto je vždy potřeba přidávat ně-
jaké krmné doplňky, jako jsou třeba oleje, vi-
taminy a minerály. Při krmení syrovým masem 
(tzv. BARF) je nutné přidávat i syrové kosti. Na-
opak pozor – vařené kosti do jídelníčku psa 
rozhodně nepatří.

A co kočky? 
U nich funguje v podstatě vše podobně. Jedi-
ný rozdíl je v tom, že kočka by měla mít přístup 
ke krmivu v průběhu celého dne. Na pití jim 
stačí čistá voda, mléko ke svému vývoji a živo-
tu určitě nepotřebují. Ve skutečnosti kočka ne-
dokáže mléko zpracovat, tedy pokud se jedná 
o mléko kravské, které konzumují lidé. Některé 
kočky po něm mívají průjmy nebo jiné zažívací 
potíže.

Objevují se i různá veganská a vegetariánská 
krmiva pro psy a kočky. Ale nezapomeňme 
na to, že pes a kočka jsou původem šelmy 
a tedy masožravci. Maso zkrátka ke svému ži-
votu a vývoji potřebují a mělo by tedy být zá-
kladem jejich jídelníčku.

Blíží se také Vánoce, kdy každý majitel zvíře-
te chce přilepšit i svému parťákovi. Cukroví 
a další lidské dobroty však zvířatům rozhodně 
dobře neudělají. Vsaďte raději na osvědčené 
zvířecí laskominky, pamlsky nebo různé su-
šené maso, na které je váš mazlíček již zvyklý. 
Vyhnete se tak akutním průjmům, zvracení, 
zánětům trávicího traktu a slinivky, které mo-
hou vyústit až ve velmi závažný stav.

Spojte body podle čísel od 1 do 63 a vyjde vám obrázek velkého savce, který se na svých poutích za potravou s oblibou nechá unášet na plovoucích krách vodami Severního ledového oceánu.
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Luštěte křížovku o zajímavé ceny
„Síla pravdy...“ (dokončení v tajence)

Jan Amos Komenský (1592–1670) – biskup Jednoty bratrské,  
zakladatel moderní pedagogiky, označován jako „Učitel národů“.

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději 
do 31. prosince 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 listopadového vydání Zpravodaje: Tomáš Gariggue Masaryk: „Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.“
Výhercem dvou dárkových poukazů do sítě multikin CineStar se stává Stanislava Kopáčková.

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

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).

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

Pronájem zrekonstruovaného 
bytu 2+kk 44 m2, zahrádka 
63 m2, parkovací stání. Nová 
kuch. linka, komora na patře.
Cena: 13.000 Kč + poplatky

Ano je to tak! Poptávka po 
nemovitostech v Mníšku stá-
le převyšuje nabídku. Zavo-
lejte nebo napište a zjistěte 
zda máme kupce i pro tu vaši!

Novostavba útulného bytu 
1+kk, 29 m2 ve 2. NP domu z 
roku 2012. K bytu náleží sklep 
na patře. 
Cena 2.790.000 Kč

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

739 039 163
mnisek@general-reality.cz

Mníšecké reality
zavedená realitní kancelář, již 10 let v Mníšku

 PRONÁJEM

REZERVACE

NOVINKA

Mníšek - Eden Nová Ves pod Pleší Mníšek - Eden

Václav Prokop
vedoucí kanceláře

již 10 let na Mníšku

MNÍŠEK A OKOLÍ 
HLEDÁME NA 

PRODEJ: 
BYTY, DOMY  
A POZEMKY.

PŘIJĎTE NEBO VOLEJTE PRO TRŽNÍ ODHAD VAŠÍ NEMOVITOSTI ZDARMA!



INZERCE  INZERCE

24

Lorem ipsum

BYDLÍM TU S VÁMI
Dobrý den Roberte a Martine, opět se setkávám při další rozhovoru pro naše čtenáře. Dnes už v před Vánoční atmosféře a na 
témata aktuální situace realitního trhu v druhé polovině roku a stavebního spoření. Pojďme na to.

1. Jaký je vlastně vývoj realitního trhu v druhé polovině roku
 Ceny realit samozřejmě závisí na poměru mezi nabídkou a poptávkou. Bytů k prodeji je obecně v Česku mnohem méně, než by 
bylo potřeba. Nejhorší situace je přitom v Praze. Nejčastěji se mluví o nedostatečné výstavbě nových bytů, kterou blokují přede-
vším zdlouhavé povolovací procesy. Do prodeje šly především byty dříve využívané ke krátkodobým pronájmům pro turisty přes 

Airbnb a Booking. Když se zavřely hranice, museli se majitelé rozhodnout, co s prázdnými byty. Někteří je nabídli 
k dlouhodobým pronájmům (a skokově tak snížili ceny pronájmů v centru Prahy), zhruba polovina dala byty 

rovnou do prodeje. Navzdory tomu se jejich ceny v Praze stále drží, dokonce mírně vzrostly.
 

2. Jaký má na realitní trh dopad koronavirová krize?
 
Situace na trhu není příliš optimistická. Experti očekávají, že ceny nemovitostí klesnou. Ekonomové 
odhadují, že se propadnou o 10 – 15 %. Otázkou je jen, kdy se tak stane. Na stejnou úroveň jako 
před krizí by se ceny nemovitostí měly dostat zhruba za tři roky. Každopádně zatím je stále možné 
prodat za předkrizové ceny – aspoň pokud víte, jak při prodeji postupovat. Ceny bytů totiž reagují 
na recesi vždy se zpožděním. Největší pokles čeká ceny bytů, o něco méně zasažené budou ceny 
domů a vůbec nejstabilnější jsou vždy ceny pozemků. V Praze nejvíc klesnou ceny panelákových 
bytů na okraji města, u těch se vždy nejvíc projeví cenové výkyvy. Pokud zvažujete v horizontu 
následujících 2 – 3 let prodej bytu v Praze, snažte se prodat co nejrychleji během jara 2021. 
Pokud vám nevadí odložit prodej o pět let, můžete vyčkat, až vývoj cen bytů v Praze zase nabere 
vzestupnou tendenci.

3. Jak tedy v této době stanovit cenu nemovitosti?
Určit přesně cenu nemovitosti je v této době obzvláště komplikované. Je nutné neustále sledovat 

vývoj cen nemovitostí, pokud se chystáte v brzké době prodávat nebo kupovat. Správný 
odhad aktuální tržní ceny je přitom nejdůležitější podmínkou úspěšného, ale hlavně 

rychlého prodeje. Asi bych doporučil obrátit se na realitního odborníka, který 
klientovi se stanovením optimální ceny pomůže. Pro kvalitní odhad potřebu-

jete nahlédnout do cenové mapy nemovitostí, která ukazuje skutečně 
realizované ceny prodaných nemovitostí podle lokalit. Taková mapa cen 
nemovitostí využívá statistiky z katastru. My takovou službu samozřejmě 
také nabízíme.  

4. Kterou oblast realitního trhu krize zasáhla nejvíce?
 
Z mých zkušeností vím, že krize nejvíce zasáhla gastro provozy, které 
fungují ve velmi omezeném režimu se zkrácenou pracovní dobou a to 
zejména ty v centru Prahy, které je závislé na turistickém ruchu. 
Mnoho z těchto provozů nyní řeší existenční otázku a několik klientů 
se na mě již obrátilo s dotazy na postup při případném prodeji nebo 
podstoupení pronájmu. Nezbývá, než doufat, že většina z nich krizi 
zvládne a vše se zase vrátí k normálu.

5. Co ještě ovlivňuje ceny nemovitostí?
 
Na ceny nemovitostí mají obrovský vliv také banky a podmínky 
pro poskytování hypotečních úvěrů. Zásahy České národní 
banky a zlevňování hypoték velmi ovlivní poptávku. Rozvolnila 
se totiž pravidla pro získání hypotéky. Nově postačí sehnat 
desetinu peněz z vlastních zdrojů. To oživilo poptávku a po 
prázdninách se objem hypoték zvýšil až trojnásobně, a je 
pravděpodobné, že budou zlevňovat i nadále.
. 
6. Jak se daří vaší kanceláři?
 
Musím říct, že naše kancelář tolik dopad krize nepociťuje. 
Spíše naopak. Myslím ale, že je to tím, že se opravdu 
snažíme poskytovat služby na té nejvyšší úrovni a klienti 
se k nám rádi vracejí, nebo nás dále doporučují. 

Krize, nekrize, stále si udržujeme vysoký standard 
spolupráce s lidmi, kteří nám důvěřují. Náš tým se 
nedávno rozrostl o novou talentovanou realitní 
makléřku Mgr. Terezu Šurinovou, rozšířili jsme i 
marketingový tým a samozřejmě čerpáme ze 
vzájemné spolupráce s kolegou Martinem Šilha-
vým, který má pod palcem veškeré finanční 
produkty.

ROBERT
MACHO
Realitní specialista
www.realitystrednicechy.cz
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1. Většina našich čtenářů jistě stavební spoření zná, můžete nám ho však i přesto v krátkosti představit?
 
Je to specifický bankovní produkt, který nabízí stavební spořitelny. Účastníkem může být jak právnická tak fyzická osoba a to 
dokonce i nezletilá. Lidé ho často využívají díky tomu, že jej znají z minulosti, je zde již od devadesátých let. Stavební spoření lze 
samozřejmě využít pro spoření, ale také jako úvěrový produkt.

2. Děkujeme za vysvětlení, jaké jsou tedy obecně jeho výhody a nevýhody?
Velkou výhodou stavebního spoření je státní příspěvek ve výši až 2 000 Kč, kdy v minulosti byl tento příspěvek ještě vyšší, před 
rokem 2011 to bylo 3 000 Kč. V případě, že by se spořitelna dostala do finančních potíží, tak se klienti 
nemusí o své peníze obávat, neboť vklady jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 € a zhodnocení 
finančních prostředků je garantováno. Naspořené peníze pak klient může využít k jakémukoliv 
účelu. Další výhodu spatřuji v tom, že ze stavebního spoření lze za určitých podmínek čerpat 
úvěr a to s fixní sazbou po celou dobu splatnosti úvěru, avšak úvěr se smí použít jen pro 
bytové účely, tedy na nákup nemovitosti, její výstavbu, rekonstrukci atd. Když se ještě vrátím 
ke spoření v tomto produktu, tak nevýhodou určitě je relativně nízká úroková sazba, kterou 
se vklady zhodnocují, ta je momentálně 1% u téměř všech spořitelen. Dále je potřeba mít 
na paměti, že pokud chceme využít státní příspěvek, musíme mít peníze ve stavebním 
spoření zamčené alespoň šest let. Rozhodně tedy tento produkt nelze chápat jako pohoto-
vostní rezervu, a to i proto, že v případě výběru spořitelna peníze pošle až zhruba za tři 
měsíce.   

3. Pokud vím, tak většina produktů má nějaké poplatky. Jak je to u stavební-
ho spoření?
 
Ano, to máte správné informace, i s tímto produktem jsou spojeny poplatky a to hned něko-
lik. První co klient platí je poplatek za sjednání, který se odvíjí od výše tzv. cílové částky. To je 
hodnota, která nám říká, jakou nejvyšší částku si můžeme naspořit. Pokud máme zájem o 
úvěr, jedná se o nejvyšší možný objem peněz, které nám stavební spořitelna vyplatí. Popla-
tek z cílové částky se určuje v procentech a zpravidla bývá ve výši 1%. Další náklad, který je 
se stavebním spořením spojen je poplatek za vedení účtu, ten se strhává v různých 
intervalech a v přepočtu se pohybuje mezi 200 Kč – 400 Kč ročně. Nesmíme také zapo-
mínat, že ze zhodnocení vkladů, ale i státního příspěvku se ještě platí 15% daň z příjmu 
fyzických osob – tu spořitelna odvádí automaticky.
 
Také jste několikrát zmínil úvěr ze stavebního spoření, můžete ho více 
přiblížit? 
Jak jsem již zmiňoval, úvěr ze stavebního spoření lze využít pouze pro bytové účely. 
Mohou jej čerpat klienti, kteří již stavební spoření mají a musí splnit určité podmínky: 
například je potřeba mít ve stavebním spoření již naspořenou určitou částku, která je 
40% ze zmiňované cílové částky. Úvěr se tedy nehodí, pokud peníze naspořené 
nemáme a potřebujeme úvěr okamžitě. Dobré je, že úroková sazba je fixována po 
celou dobu splatnosti úvěru a tím pádem klient ví, kolik bude celou dobu splácet. V 
porovnání s hypotečním úvěrem však splatnost úvěru ze stavebního spoření bývá 
kratší. Úvěr se splácí anuitním způsobem, splátka tedy zahrnuje jak úrok, tak i jistinu.

A je potřeba u toho úvěru mít zajištění nemovitosti?
 
Většina spořitelen nabízí úvěry bez zajištění do určité částky, například 800 000 Kč 
nebo 1 000 000 Kč. V takovém případě nemusím svou nemovitost zatěžovat zástav-
ním právem a mohu si na ní třeba vzít ještě hypoteční úvěr, to je výhodné, pokud 
chci třeba jen rekonstruovat a nepotřebuji tak vysokou částku. U vyšších úvěrů však 
spořitelny zajištění nemovitostí požadují.

Děkuji. A na závěr již obvykle: máte nějaký zajímavý tip pro naše 
čtenáře?
 
Ano, tipů mám několik. Zaprvé si nedávejte zbytečně vysoké cílové částky, pokud 
chcete ve stavebním spoření pouze zhodnocovat své úspory, vyhnete se tak vyšším 
poplatkům za uzavření. Druhým tipem před koncem roku je, že pokud chcete využít 
státní podporu na maximum, je potřeba zaslat do konce roku na účet stavebního 
spoření alespoň částku 20 000 Kč v souhrnu za celý rok. Peníze lze poslat jednorá-
zově a díky tomu nepřijdete o příspěvek 2 000 Kč. Pro ty z vás, kteří si chtějí napří-
klad pořídit vlastní bydlení je dobré vědět, že v některých bankách akceptují úvěr 
ze stavebního spoření jako vlastní prostředky a ty lze využít jako „akontaci“ při 
žádosti o hypotéku.

Děkuji vám za rozhovor a ať se vám i nadále společně daří.

Přejeme s Robertem klidné Vánoce a šťastný Nový rok.

Redaktor: Bc. Hana Vrbová

VAŠE FINANCE VE VAŠICH RUKOU

MARTIN
ŠILHAVÝ
Ekonomický poradce
www.martinsilhavy.cz
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Kontaktní telefon 737 242 200HLEDÁTE PRÁCI, KTERÁ MÁ OPRAVDU SMYSL?
Do našeho kolektivu pobočky v Mníšku pod Brdy přijmeme:

Řidiče skupiny C ZahradníkyZávozníky

Volejte zdarma: 800 566 924 • E-mail: prace@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 • Tel.: +420 236 040 000
komwag@komwag.cz • www.komwag.cz
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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
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∙  Staráte se o svého rodiče nebo partnera s demencí? 
∙  Znáte někoho s Alzheimerovou nemocí ve svém okolí?  
∙  Tušíte, že budete o někoho blízkého pečovat,
    a nevíte, co vás čeká?
∙  Potřebujete zjistit, na co máte nárok?
∙  Chybí vám informace?

Můžeme vám poradit a naše služby jsou zdarma.
Víme, jak je péče o blízkého člověka náročná,
a proto pro vás máme náš poradenský tým:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK  ∙  PSYCHOLOG  ∙  PRÁVNÍK
NEUROLOG  ∙  ZDRAVOTNÍ SESTRA  ∙  VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA

Poradenství probíhá osobně, telefonicky i elektronicky (chat, e-mail).

PEČUJETE
O SENIORA?
POMŮŽEME!

Benešov
Beroun
Čáslav
Čelákovice
Černošice
Český Brod
Dobříš
Hořovice
Hostivice

Kladno
Kralupy n. Vltavou
Kutná Hora
Kolín
Lysá n. Labem
Mělník
Mladá Boleslav
Mnichovo Hradiště
Nové Strašecí

Nymburk
Příbram
Rakovník
Říčany
Slaný
Stará Boleslav
Votice

VÍTE, ŽE JSME TADY PRO
VÁS VE 25 MĚSTECH
STŘEDOČESKÉHO
KRAJE?

RÁDI VÁM POMŮŽEME PŘI
PÉČI O VAŠEHO BLÍZKÉHO
S PORUCHAMI PAMĚTI.
PORADENSKÝ TÝM ORGANIZACE DEMENTIA 

Kontaktní
informace pro
vaše město
najdete na
druhé straně.

Můžete nám také
anonymně napsat
na chat na našich 
stránkách:
dementia.cz/chat/

KONTAKT PRO
ČERNOŠICE A OKOLÍ:

Jana Kotrlová
tel.: 734 672 498
cernosice@dementia.cz

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

Více informací získáte na tel.: 775 432 790 | e-mail: sbernydvur@mnisek.cz | www.mnisek.cz
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Do mníšeckého Mobilního Rozhlasu se můžete zaregistrovat na:
www.mnisek.mobilnirozhlas.cz nebo zavolejte na: 604 360 094.
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Město Mníšek pod Brdy 
a Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy
Vás zvou k online sledování koncertu vánočních pastorel 
a slavných melodií J. S. Bacha, G. F. Händela, 
J. Pachelbela, J. J. Ryby a A. V. Michny

25. 12. 2020
od 16.00 hodin 
z kostela sv. Václava 
Mníšek pod Brdy

SEDLÁK
VIRTUOSI
housle: Lucie Sedláková Hůlová, Pavel Hůla, Magdalena Sedláková • violoncella: Martin Sedlák, Lukáš Sedlák

a Jiřina Dvořáková Marešová – varhany
Sváteční duchovní slovo P. Jan Dlouhý

www.mnisek.cz

Online přenos 
lze sledovat na:
www.facebook.com/
mnisekpodbrdy

Město Mníšek pod Brdy 
a Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy
Vás zvou k online sledování koncertu vánočních pastorel 
a slavných melodií J. S. Bacha, G. F. Händela, 
J. Pachelbela, J. J. Ryby a A. V. Michny

25. 12. 2020
od 16.00 hodin 
z kostela sv. Václava 
Mníšek pod Brdy

SEDLÁK
VIRTUOSI
housle: Lucie Sedláková Hůlová, Pavel Hůla, Magdalena Sedláková • violoncella: Martin Sedlák, Lukáš Sedlák

a Jiřina Dvořáková Marešová – varhany
Sváteční duchovní slovo P. Jan Dlouhý

www.mnisek.cz

Online přenos 
lze sledovat na:
www.facebook.com/
mnisekpodbrdy
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Město Mníšek pod Brdy 
a Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy
Vás zvou k online sledování 1. adventního koncertu

Na první neděli adventní

29. 11. 2020
od 16.00 hodin 
z kostela sv. Václava
Mníšek pod Brdy

TRIO
OPERA
DIVAS
Andrea Kalivodová • Tereza Mátlová
Pavlína Senić

www.mnisek.cz

Online přenos 
lze sledovat na:
www.facebook.com/
mnisekpodbrdy

DIVAS
Andrea Kalivodová • Tereza Mátlová

www.mnisek.cz


