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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
dnes bych ráda začala poděkováním. V  posledních týdnech 
mi řada z Vás telefonovala či psala o nepořádku a rozházených 
odpadcích, které se po zimě objevily na řadě míst našeho měs-
ta. Ráda bych proto poděkovala všem, kdo se poslední dub-
nový víkend u příležitosti Dne Země podíleli na akci „Uklízíme 
Mníšek“, během které se vysbíralo 1 820 kg odpadků (více na 
str. 7). Nezaháleli ani zaměstnanci údržby Městského úřadu 
a sběrného dvora, kteří za poslední měsíc zlikvidovali na ka-
tastru města desítku černých skládek. Díky společnému úsilí 
teď město vypadá mnohem čistěji a jeho okolí opět inspiruje 
k procházkám v duchu Máchova prvního máje. 
Pokud byste během nich zabrousili do remízku na Kvíkalce, 
možná narazíte na pilotní projekt zasakovacích struh pro 
zadržování vody v krajině, které zde ve spolupráci s Lesy ČR 
a  městem Mníšek pod Brdy vyhloubili dobrovolníci ze Zá-
kladního článku Kandík hnutí Brontosaurus. Více se dočtete 
na str. 16 a 17, včetně toho, jak takováto krajinná opatření po-
máhají lesům a jak snižují bezpečnostní rizika přívalové vody.
Bezpečnost města bude letos posílena i na jiné úrovni, Měst-
ská policie totiž minulý týden uspěla se svojí žádostí o dotaci 
na rozšíření kamerového systému města. Do Mníšku tak při-
bydou další kamerové body. 
Z dotace se v těchto dnech rozjíždí i dvouletý projekt energe-
tického managementu města. Ten jednak připraví Mníšek na 
získání certifi kace ISO 50 001, bez které nemůžeme žádat o no-
vou podporu z evropských dotačních programů, a zároveň po-
vede k reálným fi nančním úsporám města, které budeme pra-
videlně vyhodnocovat. Vyhodnocení se bude týkat i  dlouho 
avizovaného pilotního projektu 35 chytrých lamp veřejného 
osvětlení v oblasti mezi Malým náměstím a ulicí Komenského, 
který byl po mnohaměsíčních peripetiích konečně spuštěn.
Co se týče informací o očkování, po konzultaci s hejtmankou 
Středočeského kraje, Petrou Peckovou, nebudeme v  Mníšku 
zřizovat očkovací místo. Místo toho v těchto dnech organizuje 
místostarostka Dana Dalešická druhý pokus o zajištění očková-
ní prioritních skupin (seniorů, učitelů a zaměstnanců složek kri-
zového řízení) mobilním týmem příbramské nemocnice poté, 
co první pokus nevyšel kvůli nedostatku vakcín.

Na závěr nám všem přeji brzký příchod post-covidového 
života bez respirátorů a zákazů, s oblíbeným nápojem v ruce 
a čistou radostí z opětovných setkání.

Pěkné a slunečné jarní dny.

Magdalena Davis
Magdalena Davis
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Mníšecká radnice nabízí svým občanům novou službu SENIOR TAXI

Provozovatel služby pro dříve narozené i hen-
dikepované mníšecké občany vzešel z otevře-
ného výběrové řízení, které radnice vypsala 
letos v březnu, a do kterého se mohla přihlásit 
kterákoli firma nebo živnostník provozující 
osobní automobilovou přepravu. 

Vítězkou výběrového řízení se stala paní Marie 
Ungerová (IČ: 49843320), jejíž firma není 
v  oboru žádným nováčkem, neboť již 29 let 
zajišťuje taxislužbu a také přepravu firemních 
zaměstnanců. Paní Ungerovou (za svobodna 
Soukupovou) budou jistě mnozí senioři znát 
osobně, neboť na Mníšku žila do svých 21 let 
a před časem se sem znovu vrátila.

„Vozit seniory budu já s  vozem Škoda Octavia, 
které bude mít na dveřích viditelně umístěnou 
reklamu SENIOR TAXI – MNÍŠEK POD BRDY. S pře-
pravou osob mám bohaté zkušenosti, taxislužbu 
jsem začala provozovat téměř před 30 lety na 
Dobříši. Sama už mám seniorský věk, což v  ko-
munikaci se zákazníky hodně pomůže, protože 
si budeme názorově blízcí. Na přepravu mníšec-
kých seniorů se těším,“ uvedla paní Ungerová.

Kdo může službu Senior taxi využívat?
•  senioři od 65 let s trvalým bydlištěm 

v Mníšku pod Brdy
•  invalidé a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 

s trvalým bydlištěm v Mníšku pod Brdy

Které dny v týdnu bude služba fungovat?
Senior taxi bude v provozu dva dny v týdnu:
pondělí a čtvrtek od 8:00 do 14:00.

Kam bude Senior taxi jezdit?
Služba Senior taxi bude zájemce dopravovat 
na těchto 15 míst v rámci města a regionu:

Kolik bude cesta vozem Senior taxi stát?
Zákazník (cestující) zaplatí za jednosměrnou 
jízdu řidiči:

•  Při jízdě v  rámci katastru obcí Mníšek pod 
Brdy, Rymaně a Stříbrná Lhota – 30 Kč.

•  Za jízdu do ostatních lokalit z výše uvedené-
ho seznamu – 50 Kč.

•  Doprovod seniora (max. jedna osoba) bude 
přepraven bezplatně.

Zbytek nákladů za jízdu bude provozovateli 
hradit město Mníšek pod Brdy, neboť se jedná 
o dotovanou službu pro obyvatele.

Jak službu Senior taxi objednat?
Pro objednání senior taxi kontaktujte koordi-
nátora, kterým je sociální pracovník městského 
úřadu Bc. Lukáš Říha, na kterého se můžete ob-
racet prostřednictvím e-mailu na: lukas.riha@
mnisek.cz nebo tel.: 739 735 447 (zejména 
v době úředních hodin v pondělí a středu).

Původně bylo v plánu, že nová služba začne 
fungovat už od podzimu roku 2020, ale přišla 
další vlna koronaviru a  firma, která měla zá-

jem službu pro město vykonávat, se rozhodla 
svou nabídku před podpisem smlouvy stáh-
nout.

„Díky dopadům opatření posledního roku 
na  dopravce a  taxislužby, ale i  omezenému 
rozpočtu na tuto službu, nebyl mezi doprav-
ci o  provozování Senior taxi velký zájem. O  to 
více jsem ráda, že konečně můžeme službu Se-
nior taxi rozjet v  našem městě. Letošní provoz 
vnímáme jako pilotní režim a  v  průběhu roku 
budeme vyhodnocovat, jestli nastavené pod-
mínky seniorům vyhovují, nebo je bude nutné 
nějak upravit. Teď už si jen přeji, aby služba 
usnadnila cestování co  nejvíce seniorům z  na-
šeho města,“ říká mníšecká radní Šárka Slaví-
ková Klímová, která stojí za myšlenkou i zří-
zením Senior taxi.

Služba, která seniorům a  hendikepovaným 
osobám usnadní cestu k lékaři nebo na úřady, 
je zatím sjednána do konce roku 2021. 

V případě zájmu ze strany mníšeckých občanů 
bude prodloužena na další období.

Libor Kálmán
text a foto

Od 26. dubna 2021 mají senioři nad 65 let a znevýhodněné osoby možnost dopravit se k lékaři, na úřad 
nebo k očkování vozem služby Senior taxi, kterou pro ně zajistilo vedení města Mníšek pod Brdy.

Senior Taxi bude jezdit červenou Škoda Octavií, která bude mít na předních dveřích viditelnou reklamu

Na snímku zleva: radní Šárka Slavíková Klímová a provozovatelka služby Marie Ungerová

v Mníšku pod Brdy

Zdravotní středisko v Komenského ulici

Pasáž Pražská

ordinace lékařů ve Skalecké ulici

ordinace lékařů v Domově pro seniory  
Pod Skalkou

testovací centrum proti covid-19

městský úřad

Česká pošta 

mimo Mníšek pod Brdy

Nemocnice Na Pleši

ordinace lékařů v Dobříši

Poliklinika Dobříš

očkovací centrum v Dobřichovicích

ordinace lékařů v Dobřichovicích

ordinace lékařů v Řevnicích

ordinace lékařů v Klínci

Městský úřad Dobříš

Z RADNICE
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ANKETA ZASTUPITELŮ

Magdalena Davis
Společně pro Mníšek 

Fond zastupitelů je krok 
správným směrem, pro-
tože každý ze zastupi-
telů se může sám a svo-
bodně rozhodnout, 
jakou částkou je scho-

pen přispět. I  mezi zastupiteli jsou totiž lidé, 
které koronavirová krize připravila o  příjem, 
a i odměny za výkon mandátu pro ně teď hrají 
svou roli. 
Vzhledem k tomu, že fond vznikl z potřeby 
solidarity zastupitelů vůči městu v  době, 
kdy se mu kvůli covidu snížily příjmy, mohly 
by být finance z  fondu využity především 
tam, kde koronavirové krize nějak ovlivnila 
životy občanů. Mám na mysli jak podporu 
sociální, tedy například pro děti z rodin, je-
jichž rodiče přišli o příjem, tak širší adaptaci 
na život s covidem, jako je například podpo-
ra budování veřejných prostranství, otevře-
ných pódií pod širým nebem nebo venkov-
ních sportovišť. 

Dana Dalešická
Společně pro Mníšek 

Vznik Fondu zastupite-
lů byl iniciován zastupi-
telkou Andreou Midkiff. 
Zůstává tak čistě na za-
stupitelích, jak se svou 
odměnou naloží. Mo-

hou ji použít na pokrytí alespoň částečných 
výdajů spojených se zastupitelskou činností 
(například cestovné, telefon), nebo ji mohou 
věnovat do fondu.
Těšilo by mne, kdyby finance shromážděné 
na tomto účtu byly využity pro obyvatele 
Mníšku, kteří je skutečně potřebují.

Petr Digrin, 
Milan Kotouč, 
Vlastimil Kožíšek 
a Markéta Nováková
Starostové a nezávislí

Založení transparent-
ního účtu, kam mohou 
zastupitelé, radní a mís-
tostarosta vkládat dob-
rovolně své odměny, je 
po 2,5  letech neochoty 
odměny zrušit úplně, 
pouhým kompromisem. 
Nic víc. 
Na minulém zasedání 
zastupitelstva Milan 
Kotouč navrhl, aby se 
nepřiměřené navýšení 
odměn vrátilo na úro-
veň z  roku 2018. Neu-
spěl. 
Aby se vlk nažral a koza 
zůstala celá, přišlo ve-
dení města s  návrhem 
založení účtu, na který 
mohou zastupitelé své 
odměny posílat dobro-
volně, a z kterého se na 
konci roku peníze roz-
dělí. Jakým způsobem, 
ještě není jasné. 
My toto se svými od-
měnami už 2,5 roku 
děláme automaticky, 

proto vítáme, že se k  nám možná někteří 
z radnice připojí.
Že jednoduché snížení odměn či jejich úplné 
zrušení je jednoduší a transparentní, není tře-
ba nijak vysvětlovat. To je jasné každému. To 
se ale nestalo. Nechceme to ale vzdát a mys-
líme si, že s  blížícími se volbami, naše šance 
v této věci rostou.

Martina Pochmanová
Společně pro Mníšek

Vznik Fondu zastupite-
lů vnímám jako dobrý 
a  spravedlivý nápad, 
kdy každý z  nás 15 za-
stupitelů může, podle 
svého uvážení a  také 

finančních možností, přispět jakoukoli část-
kou na dobrou věc. Až budeme jako zastu-
pitelé hlasovat o  tom, komu finance z Fon-
du poskytneme, určitě zvednu ruku pro 
někoho, kdo pomáhá druhým. Napadá mě 
Magdaléna o.p.s. nebo některý z azylových 
domů z  okolí, které pečují o  matky a  jejich 
děti, které v  životě neměly tolik štěstí jako 
my.

Andrea Midkiff
Společně pro Mníšek

Iniciovala jsem vznik 
tohoto fondu jako al-
ternativu k  podnětu 
zastupitele Milana Ko-
touče. Osobně jsem 
neměla s  jeho návrhem 

problém, ale zjistila jsem, že s  ním někteří 
koaliční kolegové nesouhlasí. Jsem přesvěd-
čena, že žádná politická činnost, a  tedy ani 
zastupitelská funkce by neměla být motivo-
vána finanční odměnou, ale výhradně snahou 
o zlepšení poměrů v daném místě. Proto, když 
jsem se v září minulého roku stala zastupitel-
kou, obratem jsem odměnu začala posílat jed-
né charitativní organizaci. Je nyní na uvážení 
každého zastupitele, jakou částkou, resp. částí 
své odměny se rozhodne do tohoto fondu při-
spět, já jí tam posílám celou. 
Co se týká otázky použití, myslím si, že by se 
měly prostředky využít na nějaký účel so-
ciálního charakteru zde v  Mníšku pod Brdy. 
Návrhy by měly přicházet od občanů, ne od 
zastupitelů.

Miroslav Vilimovský
Otevřená radnice

Zastupitelé rozhodli 
o zřízení finančního fon-
du zastupitelů, jelikož 
cítí, že v nastalé ekono-
mické situaci je a  bude 
nedostatek disponibil-

ních finančních prostředků a  nějakým způ-
sobem by chtěli mít prostředky k  „volnému 
použití“. Jistě, že se nebude jednat o volné po-
užití, nýbrž o jejich využití ve prospěch města 
a  jeho občanů. Předpokládám jejich využití 
v rámci individuální podpory těch z nás, kteří 
budou potřební, a takovýto příspěvek jim po-
může lépe zvládnout krizovou osobní situaci. 
Umím si představit i projekt, který pokryje více 
příjemců, nebo bude sloužit k jinému veřejně 
prospěšnému účelu, třeba záchraně kulturní 
nebo historické památky. V  průběhu času se 
situace může měnit a  můžou se tedy posu-
nout i  názory na co nejsmysluplnější využití 
této platformy, která neskončí jednorázovou 
akcií, ale bude pokračovat i  v  budoucnosti. 
Výhodou je, že v tomto bodě se jistě shodnou 
zastupitelé napříč celým spektrem uskupení.

V květnovém vydání Zpravodaje přinášíme Anketu zastupitelů, kterým redakce položila otázku:

JAK VNÍMÁTE NOVĚ VZNIKLÝ FOND ZASTUPITELŮ? NA KTERÝ ÚČEL BY PODLE VÁS MĚLY BÝT FINANCE Z FONDU POUŽITY?

Měsíční odměny za výkon jednotli-
vých funkcí neuvolněných zastupitelů 
(před zdaněním):
 
• zastupitel bez další funkce: 500 Kč

• člen výboru: 700 Kč

• předseda výboru: 1 400 Kč

• člen Rady města: 5 700 Kč

• místostarosta: 28 900 Kč

Schválilo Zastupitelstvo města Mníšek 
pod Brdy dne 20. 2. 2019 usnesením 
č. 12/3/2019.
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Pánové Tomáš Hájek a Jan Matoušek, členové 
výjezdové jednotky dobrovolných hasičů, na 
dezinfekci spotřebovali 50 litrů přípravku An-
ti-Covid. Tento přípravek se běžně používá jak 
k  dezinfekci ploch, tak i  pro osobní hygienu 
rukou, a poté, co odvede svou práci, se rychle 
odpařuje. 

K  dezinfekci použili dva hasicí a  postřikovací 
zádové vaky s ruční pumpičkou a rozstřikova-
čem, které si mníšečtí hasiči pořídili díky finan-
cím z Nadace ČEZ.

Anti-Covidem byly ošetřeny jak všechny her-
ní prvky, tak také lavičky, odpadkové koše 
a v případě uzamykatelných hřišť i vchodové 
dveře.

Jednalo se pouze o preventivní opatření, měs-
to tímto způsobem předchází možnému šíře-
ní virové nákazy. 

kal

H a s i č i  d e z i n f i k o v a l i  v e ř e j n á  d ě t s k á  h ř i š t ě
Na žádost starostky města Magdaleny Davis zajistili mníšečtí hasiči v  pondělí 29. března 2021  
dezinfekci dětských a workoutových hřišť na území Mníšku pod Brdy.

Za Domovem pro seniory Pod SkalkouV Rymani

Na Starém sídlišti

Na Novém sídlišti

Radko Sáblík
ODS

Otevřeně se přiznám 
k  jistým rozpakům. Ni-
kdy jsem nezpochybňo-
val solidaritu těch, kte-
rým se daří lépe s  těmi, 
kterým se daří hůře. Ide-

ální je, pokud dárce přispěje, ať již přímo, či přes 
nějakou nadaci, a zároveň zůstane v anonymi-
tě. Tím vyjadřuje, že tento dar byl opravdový 
a nešlo jen o populistické gesto či o deklarativ-
ní příspěvek na dobročinnost velmi bohatého 
jedince či firmy, aby si to poté mohla dobře 
zpropagovat a ukázat svou ušlechtilost. 
Můžeme se pochopitelně bavit o tom, zda od-
měny pro zastupitele jsou v odpovídající výši, 
a  zda si je zaslouží. O  tom rozhodnou voliči 
v  dalších volbách. Vím, že jsem některými 
kolegy kritizován za svoji odměnu. Na druhé 
straně vzhledem k mým aktivitám, především 
v  oblasti vzdělávání, jsem musel odmítnout 

nabídnutou účasti v různých projektech, kte-
rá by bývala byla velmi zajímavě honorována. 
Přijal jsem pouze angažmá při tvorbě vize čes-
kého školství pod názvem Strategie 2030+. 
Myslím si, že Mníšek pod Brdy mohl daleko 
více využít spolupráce se střední školou, kte-
rou vedu, čímž se dají ušetřit některé výdaje. 
Škola je vyhledávána mnoha organizacemi, 
neboť studenti jsou schopni odvést velmi 
dobrou práci za nižší odměny, než je tomu 
u  renomovaných firem. Já z  toho však nikdy 
nemám ani jedinou korunu, nejen proto, že 
si nemohu sám se sebou uzavřít smlouvu, 
ale protože bych to považoval za nevhodné. 
Pouze žádosti sociálních partnerů zprostřed-
kuji. Těmi partnery jsou i MŠMT, MPO, Praha, 
NÚKIB, Středočeský kraj, některé obce, Muze-
um pamětí 20. století, Akademie věd apod., 
další se rekrutují ze soukromé sféry. 
Co se týká mé odměny, tak jsem si sám neřekl 
o žádnou částku, nechal jsem na jiných, aby ji 
navrhli. Zda je odpovídající či nikoli, to oprav-
du nechť posoudí voliči, pokud tedy budu po 

zkušenostech se současným výkonem man-
dátu ještě mít zájem znovu kandidovat. Jsem 
na konci své profesní kariéry a nabídl jsem své 
zkušenosti i Mníšku pod Brdy, kde nyní žiji. Po-
kud budu znovu kandidovat a  pokud lidé se-
znají, že jsem zklamal, tak mi již hlas nedají. 
Není pro mě problém poslat zajímavou část-
ku do Fondu zastupitelů, na rozdíl od jiných 
zastupitelů, kteří třeba mohou mít finanční 
těžkosti, a určitě to nebudu já, kdo bude navr-
hovat, komu mají být takto získané prostředky 
poskytnuty. Věřím, že půjdou lidem, kteří je 
opravdu potřebují a  kteří se aktivně snaží se 
svou špatnou situací bojovat. Jednorázový dar 
nemusí mít svůj efekt, neboť jak se říká, lepší 
než darovat rybu, je dotyčného naučit, jak ryby 
chytat.

Transparentní účet najdete na stránce České 
spořitelny na adrese: bit.ly/FondMnisek

Ostatní zastupitelé svůj příspěvek nepo-
slali.
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Zastupitelé schválili výhodné refinancování úvěru na dostavbu Pavilonu

Stále rozdáváme respirátory, můžete si přijít i podruhé

Pokračování jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy mělo v  pondělí 29. března 2021 
na programu jediný bod, a to schválení refinancování úvěru na dostavbu školního Pavilonu. Oproti 
stávajícím podmínkám úvěru město Mníšek pod Brdy ušetří téměř 852 tisíc korun.

Od dubna rozdává mníšecká radnice respirátory seniorům od 65 let, invalidům, osobám s průkazem 
ZTP nebo ZTP/P a lidem, kteří se ocitli v hmotné nouzi.

„V  létě 2020 začala Česká národní banka po-
malu snižovat úrokové sazby. Tehdy jsme se 
snažili pro město vyjednat u  České spořitelny 
výhodnější podmínky úvěru, ale nebyli jsme 
úspěšní. S  dotazem na refinancování úvěru 
jsme tedy oslovili i jiné banky, abychom zjisti-
li, jaké možnosti trh nabízí,“ vysvětluje snahy 
radnice o snížení úrokové sazby a tím úspo-
ru městských financí starostka Magdalena 
Davis.
Zpočátku byly poptávány různé druhy pro-
duktů: fixní sazba na 10 let, fixní sazba na 5 let 
doplněná pohyblivou (float) sazbou i pohybli-
vá sazba na celou dobu trvání úvěru. 
Z poptávek nakonec vyplynulo, že pro město je 
nejvýhodnější variantou fixní sazba na 9 let, 
tedy po celou dobu trvání současného úvěru.

Na jednání 29. března 2021 zastupitelé pro-
jednali nabídky od tří bankovních ústavů na 
refinancování úvěru: České spořitelny, a.s., 
Československé obchodní banky, a.s. (ČSOB) 
a Komerční banky, a.s.
Jako nejvýhodnější byl vyhodnocen návrh 
ČSOB, která nabídla nejnižší úrokovou sazbu 
ve výši 1,75 % na příštích 9 let a tím úsporu 
na úrocích ve výši 851 899,38 Kč oproti pů-
vodnímu úvěru z roku 2018.
Zastupitelé poté schválili uzavření smlouvy 
na refinancování úvěru s ČSOB, a.s. a pověřili 
starostku města jejím podpisem.

První splátka dle nové úvěrové smlouvy ode-
jde na účet ČSOB v červnu 2021. Úvěr by měl 
být splacen v únoru roku 2030, kdy odejde po-
slední, v pořadí 105. splátka.
Příští jednání mníšeckého zastupitelstva by 
se mělo konat v průběhu měsíce června 2021. 
Pozvánka ke sledování jednání bude včas 
zveřejněna prostřednictvím komunikačních 
kanálů města.

Libor Kálmán

„Původně jsme měli skladem přes 1 300 re-
spirátorů třídy FFP2, ale zatím si je vyzvedla 
jen zhruba stovka našich občanů. Proto jsme 
se rozhodli, že je ve druhém kole nabídneme 
také těm, kteří si pro ně přišli už během dubna, 
říká starostka Magdalena Davis a  dodává: 
„Máme radost, když můžeme alespoň tímto 
způsobem pomoct našim seniorům, hendike-
povaným spoluobčanům nebo lidem v  hmot-
né nouzi.“ 

Respirátory si mohou zájemci (každý obdr-
ží 6 ks) vyzvednout v kanceláři u Bc. Lukáše 
Říhy (MěÚ Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 
kancelář v  přízemí) v  době vládou naříze-
ných úředních hodin: v pondělí a ve stře-
du vždy mezi 7:30-11:30 a 12:30-17:30. 

Rozdávat se budou až do vyčerpání zásob.

Zájemci o respirátory si s sebou přinesou do-
klad potvrzující, že na vydání respirátorů mají 
nárok (občanský průkaz, kartičku ZTP a  po-
dobně).

Pro více informací můžete volat panu Říhovi 
na telefon: 739 735 447, nebo mu psát 
na e-mail: lukas.riha@mnisek.cz.

Libor Kálmán
text + foto

> Pro respirátory si mohou občané Mníšku  
přijít na radnici také podruhé

Mníšecký Pavilon slouží od roku 2019  Foto: autor

Město Mníšek pod Brdy čerpá úvěr na 
dostavbu školního Pavilonu u  Čes-
ké spořitelny a.s., se kterou podepsalo 
smlouvu v  roce 2016. Původně byla úro-
ková sazba domluvena ve výši 0,69 % a to 
za podmínky, že čerpání začne do konce 
listopadu roku 2017. Protože se ale Pavi-
lon začal stavět až v  červenci 2018, aniž 
by byly úvěrové podmínky obnoveny, 
nové vedení města muselo na sklonku 
roku 2018 uzavřít dodatek ke smlouvě 
o  úvěru, ovšem za zcela jiných podmí-
nek a  proto i  značném navýšení úrokové 
sazby. Z  3,33 %, které původně banka 
nabídla, se tehdy podařilo radnici snížit 
výši úroku na 2,34 %. Do března 2021 
bylo z úvěru uhrazeno již 3 377 513,10 Kč 
a  při současném splátkovém kalendáři 
by měl být úvěr splacen v roce 2030.
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Po s l e d n í  d u b n o v ý  v í ke n d  j s m e  u k l í z e l i  M n í š e k
U příležitosti Dne země zorganizovala mníšecká radnice v termínu 24. a 25. dubna 2021 akci s názvem 
Uklízíme Mníšek, přidejte se k nám.
Na rozdíl od roku 2019, kdy proběhly celkem 
čtyři společné úklidy, kterých se zúčastnilo 
pokaždé maximálně 30 dobrovolníků, zazna-
menala letošní akce několik změn. 
Vzhledem k  aktuálním protiepidemiologic-
kým opatřením, která nedovolují shromažďo-
vání většího počtu osob, poprvé nešli všich-
ni účastníci uklízet společně, ale jednotlivé 
skupinky mohli tvořit pouze členové jedné 
domácnosti. Druhou novinkou bylo využití 
takzvaných pytlomatů, odkud si mohli dob-
rovolníci brát prázdné pytle. Byly nainstalo-
vány na celkem 21 místech v Mníšku, Rymani 
i Stříbrné Lhotě, a některé z nich musely být 
opakovaně doplňovány o další pytle. Tou tře-
tí a  nejdůležitější novinkou je, že se do akce 
zapojily, na rozdíl od společných úklidových 
akcí, stovky dobrovolníků.

„Mám radost z  toho, že se do úklidu zapojilo 
hodně lidí, kteří odvedli obrovský kus práce. 
Modré, černé a  žluté pytle, které jsme společně 
nasbírali a naskládali kolem cest, svědčí o  tom, 
že nám na tom, jak vypadá Mníšek, pořád zále-
ží,“ hodnotí víkendovou akci místostarostka 
Dana Dalešická a  dodává: „Věřím, že se nám 
podaří úklid v dohledné době zase zopakovat.“

Během úklidové akce  
se podařilo  

sesbírat téměř 

2 tuny 
odpadků.

Je až neuvěřitelné, čím vším dokáží někteří 
nezodpovědní jedinci zaneřádit přírodu. Kro-
mě obvyklých odpadků z plastu, plechu a skla 
našli dobrovolníci jednu lyži, dopravní znač-
ku „Hlavní pozemní komunikace“, několik 
shnilých matrací i s prostěradlem, gauč (ten-
tokrát bez matrace), kancelářskou židli bez 
opěradla ale s dosud fungujícími kolečky, vi-
deopřehrávač, kleště, vrtačku, reproduktor, 
poklici na kolo a zmenšeninu dinosaura.

Sabina Billová s Nathanem a Šimonem:
„Chtěli jsme uklidit Mníšek, abychom tady měli 
hezky čisto, máme rádi přírodu. Chodíme tudy 
často na nákup a kluci si hrají u potoka.“

Jiří Eichler s Matějem a Emičkou:
„Řekli jsme si, že by bylo fajn mít to tady čistější. 
I když jsme někde na výletě, tak cestou sbíráme 
odpadky, které tam nemají co dělat.“

Dana Vytisková:
„Chtěla jsem pomoct přírodě, chci, aby tady bylo 
čisto. Když jsem šla okolo, tak jsem viděla pár 
lahví, tak jsem to vzala až dozadu a nějak se ty 
pytle nasčítaly.“

Alena Šrůtová s Martinem:
„Máme rádi čistou přírodu a  chtěli jsme uklidit 
Mníšek, aby to tady bylo hezčí. Našli jsme napří-
klad i  spoustu vyhozených hraček.“

Gabriela Vitásková:
„Uklízím to tu, protože chodíme lesem pod 
Skalkou dost často a nechceme tu už potkávat 
ten nepořádek.“ 

Petra Čermáková:
„Chtěla bych vzkázat lidem, kvůli kterým tady 
uklízíme, aby se vžili do role přírody, že by se jim 
určitě také nelíbilo, aby na ně někdo házel od-
padky a smetí.“

Během posledního dubnového víkendu se 
podařilo zbavit město odpadu, který se roz-
kládá i několik stovek a tisíců let.

I když účastníci této akce uklízeli každý na ji-
ném místě, v jiný čas a nestejně dlouho, přece 
jenom měli jedno společné: rádi vykonají 
mnoho dobrého pro přírodu, protože chtě-
jí žít v krásném a čistém městě.

A za to vám všem, kteří jste se do úklidu za-
pojili a pomohli zbavit mníšeckou přírodu od-
padků, patří naše velké poděkování!

Libor Kálmán
tentokrát neuklízel, pouze fotil a vyptával se

Kluci Šimon a Nathan Bednářovi uklízeli 
s maminkou Pivovárku a potok

Röschlovi se pustili do úklidu příkopů vedle 
silnice směrem na Čisovice

Eichlerovi uklízeli louku mezi Stříbrnou Lhotou 
a Zadním rybníkem

Paní Vytisková zbavovala odpadu Bažantnici

PRŮMĚRNÁ DOBA 
ROZKLADU  

ODPADKŮ V PŘÍRODĚ:
nedopalek od cigarety s filtrem: 

15 let

igelitový sáček: 
25 let

žvýkačka: 
50 let

plastový kelímek: 
70 let

hliníková plechovka od nápojů: 
400 let

PET láhev:  
450 let

pneumatika: 
stovky let

sklo: 
tisíc let a více

polystyren:  
desetitisíce let a více
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Velikonoční neděli prozářila svým hudebním vystoupením rodina Kopeckých

Brdský kos 2021 bude probíhat online a přesto živě

Rodiče Ondřej a  Veronika Kopečtí se svými 
pěti dcerami, Klárou, Barborou, Magdalenou, 
Kristinou a  Miriam, připravili divákům a  po-
sluchačům u monitorů na Velikonoční neděli 
krásný a dojemný kulturní zážitek.
V muzikální rodině Kopeckých z Bratřínova se 
láska k hudbě dědí po generace, a tak nebylo 
překvapením, že se do Velikonočního koncer-
tu zapojily, vedle rodičů, i její nejmladší členky. 
Kromě zpěvu zahrály také na zobcovou flétnu, 
housle, lesní roh, klarinet nebo violloncelo. Je 
obdivuhodné, že žádná z malých účinkujících 
netrpěla trémou, i když na ně po celou dobu 
směřovaly kamery a světla natáčecího týmu.
„S  nabídkou uspořádat koncert jsme byli oslo-
veni panem farářem Janem Dlouhým zhruba 

před měsícem. Za tu dobu jsme, kromě výběru 
repertoáru, museli většinu skladbiček upravit 
pro nástroje, na které naše rodina hraje a  pak 
následovalo zkoušení,“ uvádí Veronika Kopec-
ká k nápadu uskutečnit rodinný koncert.
Koncert byl rozdělen do čtyř pásem, které cit-
livě sestavil a průvodním slovem doplnil Ond-
řej Kopecký: „Skladby jsme vybírali podle toho, 
aby odpovídaly smyslu koncertu a  pasovaly 
nejen k sobě navzájem, ale i k průvodnímu slo-
vu. Začínáme duchovní hudbou, dále tam jsou 
dětské písničky, část tvoří rodinné muzicírování 
s texty dědečka a hudbou maminky, a poslední 
část je věnována zklidnění a zamyšlení.“
První část koncertu byla složena z  duchov-
ních písní oslavujících Zmrtvýchvstání Ježíše 

Krista. Na úvod překvapila známá melodie ba-
rokního skladatele Adama Michny z Otradovic 
„Nebeští kavalérové“, ve které původní „vá-
noční verzi“ nahradil text na velikonoční téma.
Druhé z  pásem bylo věnováno lidovým pís-
ním v  netradiční úpravě Veroniky Kopecké 
pro zobcovou flétnu, housle a  violloncelo. 
Děti zazpívaly, za hudebního doprovodu ro-
dičů, známé Běžela ovečka, Já jsem z  Kutné 
hory, Marjánko, Marjánko a Teče voda, teče.
Třetí oddíl představovaly dětské písně o  zví-
řátkách, které pro své vnučky napsal na svých 
cestách po světě Jaroslav Pokorný a zhudeb-
nila je Veronika Kopecká.
Během závěrečné části koncertu zazněla díla 
barokních mistrů Antonia Vivaldiho, Henryho 
Purcella a Georga Fridricha Händela.
„Uspořádání rodinného koncertu při největším 
křesťanském svátku pro nás znamená vzácnou 
příležitost a  jsme moc rádi, že naše koncerto-
vání mohlo přispět k  tomuto svátečnímu dni,“ 
dodal na závěr koncertu Ondřej Kopecký.
Koncert rodiny Kopeckých si můžete pustit 
ze záznamu na mníšeckém youtube kanálu 
na: bit.ly/VelikonocniKoncertMnisek.

Libor Kálmán
text a foto

V sobotu 22. května 2021 se velký sál mníšec-
kého Pavilonu rozezní zpěvem talentovaných 
dívek a chlapců, pro které je hudba koníčkem 
a radostí.
Letošní ročník dětské pěvecké soutěže Brdský 
kos bude ovšem výjimečný v  tom, že v  sálu 
bude přítomná pouze porota (Zora Jandová, 
Lucie Freiberg, Eliška Rezková, Milan Herman) 
a  moderátorka. Zpěvačky a  zpěváci před-
vedou své výkony z  pohodlí domova pro-
střednictvím kamery a mikrofonu (jako při 
online výuce ve škole) a  porota je uvidí na 
plátně v sálu a uslyší díky reproduktorům.
Diváci ovšem o výkony malých zpěváků a zpě-
vaček nepřijdou, protože celá soutěž bude vysí-
lána živě v přímém přenosu na facebookovém  

profilu mnisekpodbrdy a  youtube kanálu 
na webové adrese bit.ly/YoutubeMnisek.

Hledáme nové talenty
Je ti mezi 5 a 18 lety? Rád zpíváš a myslíš si, že 
máš talent? Tak právě pro tebe je určena pě-
vecká soutěž Brdský kos. 
Na finalisty Brdského kosa 2021 čekají nejen 
hodnotné ceny od sponzorů, ale především 
možnost vystoupit veřejně před zaplněným 
náměstím na akcích pořádaných městem, jako 
je Skalecká pouť nebo Předčasný Silvestr.
Více informací o soutěži, její pravidla a přihláš-
ku najdete na www.mnisek.cz. 

Libor Kálmán

Rodina Kopeckých přinesla na Velikonoční 
neděli radost do našich domovů

V krásné lodi mníšeckého kostela vystoupilo všech sedm členů rodiny

Pohlazením po duši byl pro diváky přímý přenos Velikonočního koncertu v podání rodiny Kopeckých, 
který se uskutečnil v neděli 4. dubna 2021 od 16 hodin v kostele sv. Václava v Mníšku pod Brdy. V době 
vládních protiepidemiologických opatření, která mj. zakazují účast obecenstva na kulturních akcích, 
připravila mníšecká radnice s místní farností krásný a milý dárek k letošním Velikonocům.
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Přelouskat knihu a vyhrát zajímavou cenu můžete ještě měsíc

Soutěž je určena především dětem, ale zúčast-
nit se jí mohou i dospělí. Na dojmy a zážitky 
jsme se zeptali malé čtenářky Terezky Nale-
zencové, která se do ní s chutí zapojila a pečli-
vě vyplňuje záložky.

Terezko, kdy jsi začala chodit do knihovny 
a proč?
Začala jsem tam chodit, když mi byl jeden rok 
a  máma mi tam vybírala leporela. Pak jsem 
tam chtěla sama, protože když mi máma kou-
pila nějakou knihu, tak já jsem ji měla hned 
přečtenou. A to by pak začala hrozná nuda.

Co ráda čteš? Máš nějaký svůj oblíbený 
žánr, který preferuješ?
Dobrodružné knížky jako třeba Rychlé šípy, 
které jsou spíš pro kluky, ale může to taky tro-
chu zajímat holky, jako to třeba zajímalo mě.

Co tě zaujalo na naší soutěži „Přelouskej 
knihu“? 
To, že je to o knížkách a já už jsem si je chtěla 
někam zapsat.

Proč si se do soutěže zapojila?
Protože bych se kvůli tomu koronaviru hrozně 
nudila a tohle, jak to bylo něco s knížkami, tak 
mě to začalo dost bavit.

Vzkázala bys něco ostatním čtenářům?
Ano, nějaké knížky jsou pro někoho nuda 
a pro dalšího jsou zábavné. Jde jen o to, aby 
jste našli nějakou knihu, která vás bude bavit, 
a když to bude nějaká dobrá kniha, tak ji mů-
žete doporučit kamarádce nebo kamarádovi, 
kteří ji taky doporučí dalšímu, a  tak to půjde 
dál a dál a všichni z ní budou určitě nadšení.
Takhle se budou šířit další a další zábavné kni-
hy, které by vás mohly zajímat. Já už si hodně 
dlouho čtu dost starou knížku, která se jme-
nuje „Dobrodružství v temných uličkách“, kte-
rá je o Rychlých šípech a napsal ji Jaroslav Fo-
glar, od kterého jsem si přečetla ještě nějaké 
knížky jako třeba „Svorná sedma“. 

Chodíš často do naší knihovny?
My knížky moc nekupujeme, my si je spíš půj-
čujeme z knihovny nebo je dědím po strejdo-
vi, mámě, babičce a dědovi. Tady doma mám 
úplnou knihovnu, mám v ní tři hromady Čtyř-
lístků. Pak mám ještě přecpanou vitrínu, a ješ-
tě spoustu knížek všude, a ještě toho nemám 
dost. To, protože si čtu dost rychle, takže jed-
na tenká knížka je za jeden večer pryč, tlustá 
kniha je pryč za dva dny. Mám rada taky kni-
hy o zvířatech. Kamarádka Nelinka mi nějaké 
knihy naštěstí půjčuje. Tenhle rok už mi bude 
devět let, jsem úplný knihomol.

Přidáte se k  Terezce i  Vy a  „přelouskáte“ pár 
knížek? Pravidla soutěže jsou jednoduchá,  
najdete je na webové adrese
www.knihovna.mnisek.cz.

Nikola Bláhová, knihovnice

Až do 1. června se můžete zapojit do soutěže „Přelouskej knihu“ a  vyhrát zajímavé ceny, jako jsou 
společenská hra nebo knížky.

Pilná čtenářka Terezka.  Foto: maminka

Představujeme čtenářům nové knihy v městské knihovně
knihovna.mnisek.cz / telefon: 318 592 552, 731 693 021 / e-mail: knihovna@mnisek.cz

KNIHY PRO DĚTI

KŮŇ, KTERÝ SE ZTRATIL
Clare Balding
Desetiletá Kája se snaží zachránit rodinnou 
farmu. Musí vyhrát dostih a získat peněžní 
odměnu, ale závodní kůň odmítá běhat.

POVĚSTI Z DOBŘÍŠSKA
Martina Jerie Lukášová a Karel Jerie
Pověsti z Dobříšska a regionu. Pojďte se 
dozvědět, co skrývá tajemný hrad Vargač, 
nebo proč se jedné dobříšské části říká na 
kole a co se tam dřív dělo. V knize najdete 
spoustu dalších zajímavých míst.

NĚFO / David Walliams
Záhadný příběh o rodičích a jejich 
hrůzostrašné dceři.

ŘETĚZ ZE ZLATA
Cassandra Clare
Cordelia Carstairsová už od raného dětství 
projevuje nevídanou odvahu v boji s démony. 
Když je její otec křivě nařčen ze strašlivého 
zločinu, vydá se spolu se svým bratrem 
do Londýna, aby věci urovnala a odvrátila tak 
pád své rodiny.

TÝDEN MEZI INDIÁNY / Zuzana Pospíšilová
Dobrodružný prázdninový příběh 
sourozenců Terezky a Vojty, kteří 
o prázdninách jedou na indiánský tábor.

MEDOVNÍČEK A JEHO NEMOCNICE  
PRO ZVÍŘATA / Jan Lebeda
Oblíbené příběhy o skřítkovi Medovníčkovi, 
Medulce a Medulínkovi.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

ANDĚL Z PODSVĚTÍ / Juraj Červenák
Pokračování řady historických detektivek 
o kapitánu Steinovi a notáři Barbaričovi.

JULINČINA PEKÁRNA
Táňa Keleová - Vasilková
Kláře je čtyřicet let, je svobodná a nemá 
žádné děti, avšak je její život naplněný láskou, 
přátelstvím a jejími sny. A ať už těmi, co se jí 
zdají v noci, nebo těmi, které sní přes den.

ZACHRÁNĚNÉ DOPISY / Sandra Brown
Milostná romance o hrdince, která prožila 
tragickou událost a snaží se najít v sobě sílu, 
aby mohla začít znovu

VEČER A JITRO / Ken Follett
Píše se rok 997. Anglie čelí útokům Velšanů 
na západě a Vikingů na východě. Život je těžký 
a ti, kdo mají v rukou moc, ji tvrdě využívají 
a podrobují si spravedlnost, jak se jim zlíbí 
– často v konfliktu s králem. Králova moc je 
křehká, zákony se vykládají všelijak, a tak 
vládne v zemi chaos a krveprolití.

TICHÁ SMRT / Peter May
Kriminální thriller o policistce, kterou 
pronásleduje a ohrožuje nebezpečný 
zločinec

SÁRA / Dán Dominik
Detektivní román o zavraždění ředitele 
banky.

ZÁPISNÍK ABSTINETKY / Michaela Duffková
Pokračování úspěšného románu Deník 
alkoholičky. Autobiografické dílo autorky 
o další cestě od závislosti k normální životu.

ZÁMEK HŘÍCHŮ
Tiffany Reisz
Mimořádně pohlcující erotický thriller. 
Silné, neotřelé hlavní postavy a řada záhad 
a zápletek s nečekanými vyústěními.

KNIHOVNA
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J o s e f  D v o ř á k :  B ý t  h a s i č e m  z n a m e n á  t ý m o v o u 

Kdy Vás napadlo, že se stanete hasičem? Jed-
ná se u Vás o rodinnou tradici? 
V mém případě určitě ne, já jsem k hasičům při-
šel až v dospělosti. Snažil jsem se ale k tomu vést 
oba mé syny, kteří se mnou odmala chodili do 
hasičské zbrojnice. Starší Pepa je už členem naší 
výjezdové jednotky a zároveň i jedním z vedou-
cích mníšeckých mladých hasičů. Mladší Honza 
uvažuje o studiu na střední hasičské škole a pak 
chce jít k profesionálům. 

Co Vás tedy mezi hasiče přivedlo?
Má cesta k hasičům vedla oklikou přes zdravotnic-
kou záchrannou službu. Nastoupil jsem k ní hned 
po vojně v roce 1992, nejdříve jako záchranář a pak 
i  řidič–záchranář. Mým úkolem bylo poskytování 
první pomoci, zajištění neodkladné péče a  trans-
port pacienta do nejbližšího nemocničního zaří-
zení. Tehdy jezdily vozem RZP (rychlá zdravotnická 
pomoc) jen dvoučlenné posádky, řidič a záchranář. 
Zaváděl se takzvaný randez-vous systém, kdy lékař 
nejezdil s námi v sanitce, ale měl svoje osobní auto 
RLP (rychlá lékařská pomoc). V té době jsme měli 
u záchranky na Praze-západ jenom dva lékaře, na 
Zbraslavi a v Rudné. Pokud jsme si u zásahu nevě-
děli rady, tak jsme s  nimi postup konzultovali po 
vysílačce. Byla to pro mě výborná škola a zároveň 
práce plná adrenalinu. Zalíbila se mi a u záchranář-
ských složek jsem už zůstal. 

A na záchrance jste spolupracovali i s hasiči?
Při těch zásazích jsme se s hasiči potkávali. Jako 
záchranáři jsme s nimi měli společné stanoviště 
na hasičské zbrojnici v Jílovém u Prahy. Výhodu 
to mělo v tom, že jsme vyjížděli například k ne-
hodám automaticky zároveň s hasiči. Tam jsem 
mohl zblízka vidět jejich práci. 

Jakými cestami se ubírala Vaše další kariéra?
Čtyři roky jsem pracoval na letecké záchrance 
jako záchranář na palubě vrtulníku. Potom jsem 
odešel na Ministerstvo zahraničí ČR, kde jsem 
dva roky dělal řidiče řediteli Diplomatického 
protokolu. Další tři roky jsem pracoval na naší 
ambasádě ve Vietnamu. Potom jsem nastoupil 
k nestátní záchranné zdravotnické službě Ambu-
lance Meditrans, odkud jsem odešel v roce 2015 
a od té doby podnikám ve stavebnictví. 

Jak vzpomínáte na léta strávená ve Vietnamu?
Považuji to za nejkrásnější roky mého života. 
Pracoval jsem tam na naší ambasádě jako správ-
ce majetku, čtyř budov a garážmistr. Odjel jsem 
tam s  rodinou v  roce 2002 a vraceli jsme se po 
třech letech. Vietnam je nádherná, úžasná země 
s milými lidmi. Před čtyřmi lety jsem se tam vrátil 
s přítelkyní na delší dovolenou.

Domluvíte se vietnamsky?
Vietnamština je hrozně složitý jazyk. Jedno slovo 
můžete říct různými tóny a pokaždé bude zna-
menat něco jiného. Jednou se mi tam přihodil 
trapas v restauraci. Myslel jsem si, že jsem si ob-
jednával vepřová játra, ale protože jsem použil 
nesprávný tón, tak mi přinesli úplně jinou, ve 
Zpravodaji raději nepublikovatelnou, část vepře. 
Když jdu teď v Čechách do obchodu, kde pracují 
Vietnamci, tak jsem schopen v jejich mateřštině 
už jen pozdravit nebo poděkovat.

Nejste Mníšečák od narození, odkud pocházíte?
První polovina mého života je spojena s Prahou. 
Narodil jsem se v porodnici v Podolí a pak jsme 
s rodiči žili na Smíchově v Lidické ulici. Na Střední 
školu v Podskalské ulici jsem chodil přes Jiráskův 
most pěšky. 

Co Vás přivedlo do Mníšku pod Brdy?
V roce 1997 jsem se oženil a hledali jsme s man-
želkou bydlení. U záchranky se mnou tehdy jez-
dil kolega a kamarád Jiří Větrovský z Mníšku, kte-
rý mi dal tip na výměnu bytu na Starém sídlišti. 
Díky Jirkovi jsem se dostal nejen do Mníšku, ale 
i mezi místní dobrovolné hasiče. 

Co se Vám na Mníšku líbí?
Město, okolí, lidi, hasičárna. Když mám volno, 
tak jdu na Skalku. Chodil jsem pravidelně třikrát 
týdně s  partou sportovat. V  úterý na badmin-
ton, v pátek na volejbal do Esmarinu a v neděli 
do školní tělocvičny také na volejbal. Tohle spo-
lečný sportování nám ale nouzový stav zakázal, 
takže už jsem dlouho nikde nebyl. Občas zajde-
me s přítelkyní vyvenčit naší berňačku Enny na 
Skalku nebo do Kytína. 
Mám velikou radost, že nás s  Alešem Krákorou 
před devíti lety napadla myšlenka uspořádat na 
Mníšku pivní slavnosti. Nápad se podařilo zreali-
zovat a myslím, že úspěšně a pokud situace letos 
dovolí, konal by se již desátý ročník.

Vraťme se k mníšeckým hasičům, ke kterým 
jste nastoupil před 24 lety. Jak se od té doby 
změnilo jejich vybavení?
Když jsem přišel do Mníšku, tak už tu byla tři vel-
ká auta. Můj předchůdce ve funkci velitele Jiří 
Vlček rozjel rekonstrukci našeho prvosledového 
vozu LIAZ a  já na jeho perfektní práci navázal. 
V současné době děláme rekonstrukci Tatry 815. 
Mezitím jsme opravili nádrž na Tatře 138. Jako 
sbor jsme si koupili Mitsubishi Pajero, které je 
velitelské auto. Pořídili jsme si novou dýchací 
techniku, a dvoje vyprošťovací zařízení. Nakou-
pili jsme kvalitní zásahové oblečení, obutí a  ru-
kavice i  ochranné přílby. Doba jde samozřejmě 
pořád dopředu a je to na tom znát. Zdokonalují 
se i způsoby hašení, takže se dokupují věci, které 
nám usnadňují činnost. 

A jakými změnami prošla za dobu Vašeho pů-
sobení hasičská zbrojnice?
Hasičská zbrojnice se stavěla v 70. letech v Akci 
Z (neplacená pracovní výpomoc obyvatel státní 
správě). Před osmi lety jsme vyměnili původní 
těžká dvoukřídlá plechová vrata za nová vyšší ro-
letová vrata. Před čtyřmi lety jsme dostali dotaci 
od Ministerstva vnitra na rekonstrukci interiéru. 
Dělalo se kompletně nové sociální zařízení, elek-
troinstalace, topení, rozvody a garáže. Díky dota-
ci z Evropské unie jsme loni zateplili kompletně 
fasádu a vyměnili okna ve věži.

Jaké jsou aktivity vaší výjezdové jednotky?
Jezdíme k  požárům, technické pomoci, jako je 
například odčerpávání vody, odstraňování pad-
lých stromů z  komunikací nebo otevírání bytů 
nebo vyprošťování osob a  zvířat z  uzavřených 
prostor, transport pacientů atd. V kategorii JPO 
III má naše jednotka docela široký akční rádius. 
Krajské operační středisko Hasičského záchran-
ného sboru ČR nás může vyslat i  mimo katastr 
obce. Ve III. poplachovém plánu máme i Lahovi-
ce nebo Svaté Pole u Příbrami.

Kolik máte členů?
Vzhledem k tomu, že jsme se loni spojili s „pět-
kovými“ jednotkami (JPOV fungují jen v  rám-
ci katastru obce) ze Stříbrné Lhoty a  Rymaně,  

Díky kamarádovi se před 24 lety přestěhoval do Mníšku pod Brdy a  vstoupil do místního sboru 
dobrovolných hasičů. Působením u zdravotnické záchranné služby získal cenné zkušenosti, které už 
12 let zúročuje ve funkci velitele mníšecké výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů.

Josef Dvořák (* 1972 v Praze)
Vystudoval Střední průmyslovou školu 
potravinářských technologií, před dvě-
ma lety získal výuční list v oboru mecha-
nik elektronik. V  současné době podniká 
v oboru stavebnictví. 
Od roku 1997 působí u výjezdové jednot-
ky JSDH Mníšek pod Brdy JPOIII, posled-
ních 12 let je jejím velitelem. Je členem 
Asociace velitelů výjezdových jednotek 
sboru dobrovolných hasičů.
Má dva syny. Šest let žije s přítelkyní Van-
dou Prokšíkovou, která je fyzioterapeut-
kou v Nemocnici Na Pleši.

S přítelkyní Vandou Prokšíkovou  
a ve stejnokroji ze 60. let 20. století,  

který používá k ukázkám s Pragou RN
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p r á c i ,  j e d e n  s e  m u s í  s p o l e h n o u t  n a  d r u h é h o
tak je nás dohromady 45. Máme tu naprosto 
skvělou partu. Samozřejmě, že to někdy zaskří-
pe, ale vždycky se to nakonec vyřeší. Tímto jim 
chci zároveň všem poděkovat za skvělou práci, 
kterou v rámci jednotky vykonávají.

Spousta lidí si zaměňuje mníšeckou výjezdo-
vou jednotku se spolkem dobrovolných hasi-
čů, jaký je v tom rozdíl?
Spolek dobrovolných hasičů plní společenskou 
funkcí a jeho členy mohou být i děti. Z těch veřej-
nosti známějších aktivit pořádají například hasič-
ské plesy, výstavy nebo různé soutěže koňských 
stříkaček a podobně. 
Naši výjezdovou jednotku zřizuje město Mníšek 
pod Brdy a  jsme k  dispozici pro mimořádné si-
tuace, jako je hašení požárů nebo vyprošťování 
osob při dopravních nehodách. Narozdíl od pro-
fesionálních hasičů, kteří mají nejbližší jednot-
ku v  Řevnicích, funguje naše jednotka na bázi 
dobrovolnosti. Každý z  našich členů má svoje 
zaměstnání a  tomuhle se věnujeme ve svém 
volném čase a  relativně zadarmo. Jako velitel 
jednotky můžu, podle smlouvy, kterou máme 
s městem, navrhnout čtvrtletní odměnu ve výši 
maximálně 2 tisíce Kč na osobu. 
Je většinou pravidlem, že člen naší jednotky je 
i zároveň ve spolku dobrovolných hasičů.

Náš rozhovor může inspirovat nové zájemce 
o členství ve vaší jednotce. Na koho se můžou 
obrátit?
Případní zájemci se na nás můžou přijít podí-
vat do zbrojnice. Býváme tu každou neděli od 
17 hodin. Vysvětlíme jim, co naše činnost obnáší. 
Ta naše práce samozřejmě nespočívá jen ve vý-
jezdech, ale i v přípravě a údržbě techniky, pra-
videlné péči o ochranné pomůcky, abychom se 
mohli spolehnout na své vybavení. Většinu věcí, 
co na technice zvládneme, tak si děláme sami. 
Obrovské díky našim manželkám a  přítelkyním 
za toleranci, trpělivost a čas, kterou s námi mají. 

Co musí nováček zvládnout?
Každý zájemce o  členství musí nejdříve projít 
zdravotní prohlídkou a  potom ho čeká základní 
výcvik, který vedeme my. Nejdřív je z něj takzvaný 
čekatel, který s námi jezdí k zásahům a jenom nás 
sleduje, jak to děláme. Pokud je jenom „mokrý“ 

hasič bez specializace, tak ten výcvik trvá kratší 
dobu. Pokud chce být například strojník, tedy ři-
dič a obsluha čerpadla, tak už musí splňovat da-
leko náročnější požadavky a  školí se delší dobu. 
Důležité je, aby byl komunikativní a žádný sólista, 
protože u  zásahu to je to týmová práce a  musí 
tam vystupovat jako jeden člověk. Jeden se musí 
spolehnout na druhého. Skupina je při zásahu ne-
dělitelná, což znamená, že pokud jdou dva lidi do 
hořícího domu, tak z něj zase musí dva vyjít a spo-
lečně. Čas potom ukáže, jestli na to má, anebo ne. 
Jestli ho to bude bavit a chce se tomu věnovat. Je 
to samozřejmě na úkor rodin a osobního času. 

Jak vypadá váš výjezd k  události? Máte na 
zbrojnici služby?
Žádné pravidelné služby tu nekonáme. Všichni 
jsme svoláváni pomocí programu Fireport, kte-
rý je spojen s  Krajským operačním střediskem 
HZS, takže když je výzva, tak všem najednou 
přijde vyhlášení poplachu. V  ten moment za-
hazujeme příbory, občas si ani nestihneme vzít 
doma kalhoty a  přijedeme sem v  trenýrkách. 
Pak se tu rychle oblékneme, naskáčeme do auta 
a vyrážíme na místo události. V průměru to trvá 
tak do 5 minut. Auta na místo zásahu posíláme 
podle jejího rozsahu a závažnosti, takže k větší-
mu požáru posíláme i dvě. Pokud je to dopravní 
nehoda, tak musí jet i  zdravotník a  lidi, co mají 
odbornou způsobilost na vyprošťování. Může 
vyjíždět i osobní Mitsubishi Pajero, protože třeba 
u dopravní nehody je těch činností mnohem víc, 
jako zajištění místa nehody, řízení dopravy, zajiš-
tění úniku ropných látek a  provozních kapalin, 
také přednemocniční péče a zajištění transportu 
pacienta do vozidla záchranné služby. Mezitím 
velitel rozdává úkoly. Například v případě požá-
ru to vypadá asi takto: zajistí se vypnutí elektřiny, 
plynu, rozvine se hadicové vedení, dva v dýchací 
technice jdou na průzkum, a počkáme, co zjistí 
průzkumná skupina a následně velitel rozhoduje 
o způsobu zásahu.

A  když je výjezd ve všední den, když jste 
v práci?
Nejrychleji jsou tu ti, kteří pracují na Mníšku. 
Někteří kluci dělají u  firmy Martin Uher jako ři-
diči nebo v  garážích, jeden u  Komwagu, další 
v  CAGu, tak ti tu jsou v  případě poplachu jako 
první. V době výjezdu sem přijde minimálně šest 
lidí, ale sejde se jich tu někdy i 15. Za tu dobu, co 
tu velím, se stalo pouze jednou, že jsme nevyjeli. 
Musím samozřejmě pochválit zaměstnavatele 
našich členů, že jim tohle umožňují.

Na který zásah nikdy nezapomenete?
Před rokem jsme jeli na dálnici D4 k dopravní ne-
hodě, kde jsme neúspěšně asi 50 minut resusci-
tovali mladou slečnu po nárazu auta do stromu. 
Shodou okolností u toho byli i naši nováčci, kte-
ří tam zjistili, že práce u  nás není jen o  hašení 
ohníčků nebo stříhání auta. Viděli, že v tom jsou 
lidské osudy. Dost je to psychicky zasáhlo. 
Pokud my tady na zbrojnici cvičíme zdravovědu 
a  vyprošťování, tak se těm klukům snažím vy-
světlit, že je to všechno fajn, ale ta reálná situace 
je úplně o něčem jiném. 

Bál jste se někdy při výjezdu?
Ani ne. Já k  životu potřebuju adrenalin, na který 
jsem si zvyknul u záchranné služby. U  letecké zá-
chranky jsme každoročně cvičili s Horskou službou 
ČR záchranné a technické práce na vrtulníku a pod 
vrtulníkem včetně transportu pacientů z  nepří-
stupného terénu, takže to jsem třeba visel 30 me-
trů pod vrtulníkem na laně. Pokud bych tu práci 
psychicky nezvládal, tak bych ji pak nemohl dělat.

Stalo se vám někdy, že se při zásahu i nasmějete?
Loni v únoru jsme vyprošťovali v Rymani na za-
hradě veverku, která hlavou uvízla v ptačí budce. 
To video viděly na facebooku desetitisíce lidí, 
a dokonce se objevilo i v zahraniční televizi.

Zachránil jste někomu život?
U hasičů ne. Ale měli jsme tu kolegu (Luboš Ba-
lej), který zachránil dědečka z hořící chaty ve Stří-
brné Lhotě a byl za to i oceněn.
Musím říct, že nás vždy potěší, když nám přijdou 
lidé poděkovat za pomoc osobně nebo to napí-
šou do Zpravodaje.

Co je při zásahu u požáru nejsložitější?
Nejsložitější je správně vyhodnotit situaci, která 
tam je, aby nedošlo k ještě větším škodám. Napří-
klad, když hoří dům a  je silně zasažen, tak nemá 
cenu cpát vodu bezmyšlenkovitě do toho hořícího 
baráku, ale musíme začít chránit a ochlazovat okolí, 
aby nechytnul další dům.
V  tomhle nám hodně pomohl speciální výcvik 
v  ohnivém kontejneru, který představuje maketu 
bytu a simulují se tam různé druhy požáru a pla-
menů. Tam nás naučili efektivnější způsob hašení. 
Že můžete ten oheň uhasit minimem vody, když 
použijete správný způsob hašení. To se nám vypla-
tilo před dvěma lety, kdy jsme hasili požár vánoční-
ho stromku a majitelé nás požádali, abychom jim 
vodou neprolili přízemí. Udělali jsme clonu, kterou 
jsme stáhli kouř a zjistili místo, kde hoří. Takže se 
spláchlo konkrétní místo a  bylo to vyřešené. Ne-
vznikly tam při hašení žádné velké druhotné škody.

Je vaše činnost náročnější psychicky, nebo 
fyzicky?
Záleží na druhu zásahu. Když je lesní požár, tak 
je to fyzicky hodně náročné, protože se vedení 
tahá do větších vzdáleností. Používá se ženijní 
náčiní, krumpáče a  kopáče. Psychicky náročné 
jsou naopak dopravní nehody. 

Těšíte se na letošní Den otevřených dveří?  
Na  co byste návštěvníky Skalecké pouti  
pozval?
Určitě se všichni těšíme. Zájemci o naši techniku 
se mohou těšit na náš cisternový hasičský vůz 
Praga RN, zrepasovanou motorovou stříkačku 
firmy Ebert z roku 1908 a nově ukážeme dvě mo-
torové stříkačky „osmičky“ ze 60. let 20. století.

Co Vás u té práce drží?
To není práce, ale spíš poslání. Můj syn tvrdí, že 
chce pro lidi dělat něco prospěšného, aby se mohl 
každé ráno probudit s  pocitem, že udělal něco, 
co má smysl. Myslím, že tak to cítíme my všichni.

Libor KálmánNa člunu u chaty v Kamenici Ládví (1992)

11

ROZHOVOR



Online výuka tělesné výchovy na ZŠ Mníšek pod Brdy

Školáci a školačky se vrátili do lavic po několika měsících

Žáci 2. stupně plní nejrůznější sportovní projek-
ty, které pak odevzdávají do online učeben. Žáci 
1. stupně pak cvičí online se svými učiteli přes 
internet. Pohyb je v dnešní době, navíc za této 
situace, kdy žáci sedí jen u počítače, důležitější 
než kdykoli dříve. Proto jsme začlenili do dis-
tanční výuky i tělesnou výchovu, kde motivuje-
me děti k pohybovým aktivitám, ke sportování 
a samozřejmě s nimi přes kameru cvičíme. 

Zaměřujeme se každou online lekci na různé cvi-
ky, posilujeme, rozvíjíme obratnost i  koordinaci. 
Využíváme při cvičení také různých pomůcek 
z domácností (například koště), které nám při cvi-
čení pomáhají. Užijeme si tak zábavu, zapotíme se 
a neztrácíme kontakt se žáky, což je v této době 
nesmírně důležité. Žáci si díky online cvičení udr-
žují i fyzickou kondici a neztrácí vztah ke sportu.

Všichni se opravdu snaží, ochotně cvičí, cvi-
čení nevynechává nikdo, na lekce se vždy 
těší a připojují se již připraveni ve sportovním 
oblečení s  očekáváním, co si na ně opět při-
pravíme. Jejich spolupráce je skvělá a  musí-
me všechny pochválit. Dokonce se ke cvičení  

přidávají rodiče a  sourozenci, což je skvělý 
přesah. Motivuje nás to tak k dalšímu rozvoji. 

Online cvičení není na naší škole novinkou, 
pracujeme takto s žáky již od podzimu. Všem 

tento způsob práce vyhovuje, proto v tom po-
kračujeme i ve 2. pololetí. 

Mgr. Daniel Drmla  
a Mgr. Eva Konývková

Většina dětí byla naposledy ve škole začátkem 
prosince 2020. Na základě částečného rozvolně-
ní vládních protiepidemiologických opatření se 
mohla v pondělí 12. dubna 2021 vrátit do škol-
ních učeben část žáků 1. stupně ZŠ Komenského 
420. Druhá část jejich spolužáků je následovala, 
v rámci rotační výuky, o týden později. 
Podmínkou k návratu do školních lavic byl ne-
gativní test na covid-19. Vedení školy zřídilo 
ve velkém sálu Pavilonu testovací místo pro 
školáky, kterým s testováním pomohli rodiče. 
Ostatní žáci se testovali ve svých třídách.

Na pocity z návratu do školy jsme se pěti 
dětí zeptali:
1.  Čím ses zabýval/zabývala po dobu, kdy byla 

škola uzavřená?
2.  Na koho nebo na co ses nejvíce těšil/a  při 

návratu do školy?
3.  Jak vypadal tvůj první den ve škole?

Julie
10 let
1.  Učila jsem se a dělala 

online kroužky: 
tanečky, flétnu, 
Skaut, Sokol a ještě 
angličtinu. 

2.  Nejvíce jsem se těšila na spolužáky 
a kamarády. Potom také na učitelky 
a na učení. 

3.  Nejdříve jsme se testovali, potom jsme 
si chvíli povídali o tom, co je ve škole 
teď dovoleno a co není, a potom jsme se 
normálně učili.

Bert  
10 let
1.  Doma jsem měl 

hlavně online výuku. 
Hodně jsem také 
pomáhal rodičům 
s koňmi. Dával jsem 
jim seno a pak na nich jezdil. Uklízel jsem 
si v pokoji a hrál hry.

2.  Těšil jsem se za kámošema. Taky do školy, 
hodně na matematiku. 

3.  Ráno jsme se museli otestovat a pak jít do 
třídy a učit se.

Jakub  
8 let
1.  Učili jsme se online, 

a docela mě to bavilo, 
ale takhle ve škole 
je to lepší. Někdy 
jsme si hráli venku 
s kamarádama z ulice a baráku.

2.  Těšil jsme se na kamarády a na přestávky, 
kdy si hrajeme a chodíme ven na hřiště.

3.  Dneska jsme se učili, hráli si a testovali se. 

Nina  
8 let
1.  Učili jsme se online. 

Paní učitelka nám 
zadala meet do 
učebny a tam jsme 
se připojovali. 
Pak jsem hlavně 
chodila s pejskem na procházku a hrála 
si s kamarádama z ulice. 

2.  Těšila jsem se na paní učitelku, 
na vychovatelku a na kamarády.

3.  Na začátku školy jsme si mohli ráno 
sednout, kam chceme. O přestávce jsme 
si hráli s kamarády a hlavně si povídali 
o tom, jak jsme se doma měli. 

Max  
7 let
1.  Učil jsem se a někdy 

jsem si hrál 
s hračkama.

2.  Těšil jsem se 
na písemku z psaní 
a na kámoše.

 3.  První den jsme trochu zlobili o přestávce.

Libor Kálmán
text a foto

V současné době zákazů a přísných vládních nařízení je nutné se situaci přizpůsobit, změnit zaběhnuté 
pořádky a hledat v době covidu nová řešení. Zejména to pak platí ve školství při distanční výuce. Profilové 
předměty se už běžně distančně vyučují, ale ani tělesná výchova nepřijde na naší škole zkrátka.

Ilustrační foto Zdroj: Pixabay.com
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Co znamenají pojmy digitalizace a distanční výuka?

Stává se dost často, že některý pojem, skloňo-
vaný ve veřejnosti při každé možné příležitos-
ti, není dobře definován a každý si ho vykládá 
po svém. Ne nutně ze zlého úmyslu, ale proto, 
že mu uniká jeho smysl, jeho skutečný obsah. 

O digitalizaci ve školství se mluví již hodně 
dlouho. Stejně jako o  využívání moderních 
technologií ve výuce. Kdekdo vám bude tvr-
dit, že on je již dávno využívá, protože má 
vytvořeny prezentace a  ty žákům či studen-
tům při hodinách promítá. V  horším případě 
jim z  nich diktuje dlouhé pasáže do sešitu. 
Přitom promítání prezentací vůbec nesouvisí 
s  využíváním moderních technologií ve výu-
ce, to souvisí se zapojením těchto technologií 
přímo do pedagogického procesu, o  čemž 
ale většina učitelů vůbec nic neví. Nejspíš to 
souvisí i s výukou moderních technologií, kdy 
studenty seznamujeme s ovládáním techniky 
či ovládáním konkrétního programu, místo 
abychom je učili, jak je vhodně využít v reál-
ném životě. Tedy i při výuce. Místo toho raději 
zakazujeme mobily, což je násobně výkonněj-
ší počítač než ten, co vynesl první raketu do 
vesmíru. 

„Žáci a studenti se musí naučit myslet, 

kriticky, informaticky, logicky, a také 

se naučit učit, tedy ne se šprtat 

na testy a zkoušení, ale učit se nové 

věci na základě již získaných znalostí 

a dovedností.“

To samé platí pro virtuální výuku, nebo snad 
distanční výuku či vzdělávání na dálku. Opět 
nemůže být vzdálenější různé chápání těchto 
pojmů, jak vidíme na našich školách. Někde se 
snaží celý rozvrh přenést do videokonferencí 
a  pomocí frontálního výuky, tentokrát přes 
monitor, sdělovat svým žákům a  studentům 
moudra. Jinde jen zasílají e-mailem úkoly či 
rozsah stránek, co si mají jejich svěřenci na-
studovat. Zpět chtějí mnohdy i naskenované 
stránky, výpisky, pořízené rukou na papír. 

A v obou případech vám budou tvrdit, že dis-
tanční výuku zvládají skvěle. Přitom ani v jed-
nom případě ještě zdaleka nenašli obsah výu-
ky na dálku, neboť ta nemůže být realizována 
překlopením prezenční výuky do virtuálního 
světa. Tak to opravdu nefunguje. 

Někteří objevují až nyní svět, který zde ale již 
existuje roky. Je tomu hodně přes deset let, 
kdy jsme v  rámci programu „Global village“ 
realizovali na Smíchovské SPŠ a gymnáziu me-
zinárodní projekt, kdy studenti jedné třídy po 
celý týden tvořili společný výrobek se studen-
ty několika škol v Evropě, aniž by však opustili 
své třídy. Komunikovali přes videokonference, 
předávali si různé návrhy, každý tvořil část vý-
robku, a  nakonec ho společně sestavili. Zažil 
jsem již před roky případ, kdy místo dlouho-
době nemocného studenta „seděl“ na jeho 
místě notebook, a  on mohl sledovat dění ve 
třídě přes jeho kameru. Komunikoval přitom 
s pedagogem a on s ním. 

Učitelé již vědí, jak založit videokonferenci, jak 
sdílet obrazovku, jak komunikovat nad kon-
krétním dokumentem. Stále však všichni hle-
dáme obsah distanční výuky, neboť ten musí 
být jiný než u  prezenční výuky. Ti moudří si 
to uvědomují, bádají, experimentují. Ti méně 
moudří tvrdošíjně pořádají hodinové mo-
notónní přednášky, kdy je vydržet sledovat 
vyžaduje opravdu velkou morální sílu. 

A  navíc tu jsou v  poslední době pro někoho 
šokující zjištění. Dle informací od pracovníků 
firmy Scio, jejich přípravné testy k přijímacímu 
řízení dopadají letos lépe než v  předchozích 
letech. Já sám jsem hovořil s několika studen-
ty, kteří mi tvrdili, že se za poslední rok během 
distanční výuky naučili více, než za klasické 
prezenční výuky. 

Dá se tedy říci, že pro jistou část populace, 
jistě s  vnitřní motivací se vzdělávat, je dis-
tanční výuka přínosem. Neztrácí čas do-
jezdem, neztrácí čas tím, že se musí nudit 
u  dlouhého výkladu učitele, opakovaného 
některým slabším žákům či studentům, když 
oni sami probíraný problém pochopí během 
pár minut. Mají čas rozvíjet své silné stránky.  

Proto považuji za nutné se zamyslet, jak 
v  rámci budoucí prezenční výuky podporo-
vat individualizaci vzdělávání a  jak minimál-
ně skupinám žáků a studentů umožnit využít 
i  částečně výuku distanční. V  rozsahu, aby 
nebyly narušovány sociální vazby, neboť je-
jich devastaci považuji za největší „průšvih“ 
již přes rok trvající distanční výuky. Žáci ani 
studenti hloupější nebudou, a  co budou po-
třebovat, se později doučí. 

Budoucnost vzdělávání je totiž v propojování 
formální a  neformální výuky, v  samostudiu, 
v celoživotním vzdělávání, na které musí školy 
základní, střední i vysoké své absolventy při-
pravit. Žáci a  studenti se musí naučit myslet, 
kriticky, informaticky, logicky, a také se naučit 
učit, tedy ne se šprtat na testy a zkoušení, ale 
učit se nové věci na základě již získaných zna-
lostí a dovedností. 

Ing. Radko Sáblík, místostarosta  
a ředitel Smíchovské střední průmyslové školy 

a gymnázia 

O některých výrazech si téměř všichni myslí, že jim rozumí, že je chápou. Ve skutečnosti si však pod 
těmito pojmy představuje každý něco jiného a dosti odlišného. Pro někoho je digitalizace ve školství 
využívání prezentací, pro někoho je distanční výuka zasílání úkolů žákům a studentům pomocí e-mailu.

Online výuka biologie Foto: archiv autora

Ve středu 14. dubna uspořádal místostarosta Radko Sáblík  

online Diskusi o školství (nejen) v Mníšku.

Kromě odpovědí na dotazy veřejnosti představil svůj Plán rozvoje školství na území Mníšeckého regionu,  

který bude základem pro tvorbu komplexní strategie.

Online diskusi si můžete pustit ze záznamu na youtube kanálu města na adrese: bit.ly/YoutubeMnisek.
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Pohyb je úzce spojen s první a druhou čakrou, 
energetickou drahou, která se váže na kost 
křížovou (os sakrum). Tato posvátná kost je 
sídlem lidské duše. Centrum fundamentální 
energie. Gravitační střed těla, který oscilu-
je na samotných hranicích LS přechodu. Pro 
představu, L – lumbální (bederní) část páteře 
a  S  – sakrum (křížová kost). Jemná oscilace 
pohybem tuto část stimuluje. Kmitání obec-
ně je pro tělo velice přirozené. Jakmile proto 
nedáme prostor tomuto přirozenému jevu, 
začínáme tuhnou. Sed na židli je ukázkovým 
příkladem, jak parádně zatuhnout.

„Ruku na srdce, opravdu je 30 minut 

denně na čerstvém vzduchu takový 

luxus, který si nemůžeme dopřát?“

Povolme na chvíli uzdu radostným emocím, 
emocím lásky a  vášně. V  mžiku nám tepová 
frekvence začne stoupat, zahoří tváře, chvějí 
se ruce, chceme se zvednout, nadechnout. 
Ti vášnivější se dokonce rozeběhnou a vysko-
čí tak vysoko, jak jen dokážou. Emoce a pohyb 
jsou nerozlučně svázány červenou stuhou. 
Cítit emoci bez pohybu, je to vůbec mož-
né? Co  se stane s  těmi, které nemohou ven?  
Nemoci projevit radost, strach, vášeň? Přestá-
váme mít víru a oporu v sami sebe. Stále hle-
dáme, o koho a o co se opřít. Jeden moudrý  

jogín pravil, že stav opory chodidla je stav duše 
člověka. Postavme se a rozejděme. Přestaňme 
brzdit malé děti v tom, co je jim vlastní. Nech-
me je utíkat a  prožít radost, na kterou my už 
mnohdy zapomněli. Strachy ukládáme pod 
sebe a sedíme si na nich, oni jsou pak hluboce 
vetkány do našich tkání. Iliopsoas sval bedro-
kyčlostehenní zdaleka není jedinečný jenom 
pro svoji funkčnost. Pojí bedra, kyčelní lopa-
tu a stehno. Je považován za orgán percepce 
a složen z biointeligentní tkáně. Právě tady jsou 
uloženy nejhlubší touhy člověka. Touha přežít, 
bojovat, utíkat, milovat se. Pohyb je považován 
za jeden z klíčů životního zrání. 

Chůzí postupně pročistíme potrubí potřebné 
k proudění blahodárné energie stejně tak jako 
k  cirkulaci krve v  krevním řečišti. Uvolníme 
strachy sídlící pod námi a  ventilujeme stres 
uložený hluboko v  nás. Začněme se krůček 
po krůčku přibližovat zpět k tomu, co je nám 
vlastní. Pohyb. Dopřejme si tedy luxus na čer-
stvém vzduchu, v  jakýchkoliv vzdálenostech, 
libovolnou denní dobu, dokonce k tomu niko-
ho nepotřebujeme. Obout tenisky a  vyrazit. 
Není třeba hlídat tepovou frekvenci, nebo se 
zaobírat pitným režimem. „Jenom“ se chvíli 
procházet.
Ti odvážnější přidají náklon trupu, protáhnou 
krok a hurá do běhu. Endorfiny, hormony štěs-
tí, vyplavující se do mozku, tvořící dobrou ná-
ladu nám v tom jistě pomohou. Není dokonce 

ani nutné běhat hodinu v kuse, na kterou jsme 
díky moderní době naprogramovaní. Střídání 
chůze a běhu je dobrá forma do začátku, po-
kud se bojíte přílišné zátěže.
Je zapotřebí si uvědomit, že první krok musí 
udělat každý sám. Jestlipak Jules Verne při 
psaní knihy Dva roky prázdnin věděl o tom, že 
o 136 let později opravdu přijdou? Tím pádem 
bychom startovali druhou polovinu. Proto, 
není čas, ztrácet čas. Ruku na srdce, opravdu je 
30 minut denně na čerstvém vzduchu takový 
luxus, který si nemůžeme dopřát?

Michal Elčkner za Element pohybu, z.s.

Děti se mohou těšit na pestrý program 
podpořený celotýdenní hrou. Čekají nás 
výlety po Mníšku pod Brdy a okolí, návštěvu 

Farmy bez chyby i  svezení na koni. Na každý 
den budou připraveny originální hry, kreativní 
tvoření a  všestranné sportovní aktivity 

zahrnujících prvky atletiky, míčových her, 
obratnosti, gymnastiky i  tance. O  děti se 
starají zkušení trenéři ze spolku BIOS fit. 
Program bude zajišťován vždy od 8:00 
do 17:00 a  naší základnou je tělocvična 
a hřiště ZŠ Komenského 420 v Mníšku pod 
Brdy. Budeme se snažit trávit co nejvíce času 
venku, na sportovišti a  v  přírodě. V  ceně je 
zahrnut celodenní pitný režim, oběd a svačina 
2× denně.
Hlavním cílem našeho tábora je vybudovat 
kladný vztah dítěte ke sportu a  pobytu 
v  přírodě, poznat nové kamarády, naučit se 
něco nového, ale hlavně strávit prázdniny 
aktivně a  co nejvíce si tento společný týden 
užít.
Jdete do toho s námi? Stačí vyplnit přihlášku, 
kterou najdete na našich stránkách Biosfit.cz 
společně s dalšími informacemi a poslat ji na 
e-mailovou adresu: nicola@biosfit.cz.

Těšíme se na Vás.

Nikola Malkusová za BIOS fit, z.s.

Rozhýbejme sídlo naší duše – rubrika Mníšek v pohybu

Pojďte si s námi užít sportovní týden plný sportu a zábavy

Pohyb je základní lidskou potřebou a je nutností mu ji v hojnosti pravidelně dopřávat. Podívejme se optikou 
zvědavce na pádné důvody, které by nás měly zvednout ze židle, nebo nás alespoň postrčit.

V termínu od 12. do 16. července 2021 pořádá BIOS fit sportovní příměstský tábor.

Foto: Michala Matysová

Na našem příměstském táboře se vždy sejde skvělá parta  Foto: autorka
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Od té doby uběhlo pár let a my jsme se do-
stali přes roční vyřizování „papírů“ k  samot-
né stavbě, která v  současnosti obnáší hru-
bou stavbu, zateplení střechy, osazení oken 
a dveří spolu s vnitřními omítkami. 
Relativně rychlý průběh stavby byl, mimo 
jiné, umožněn dary města Mníšek pod Brdy. 
Minulé zastupitelstvo města spolu se součas-
ným darovaly úhrnem přes 1,3 milionu korun. 
Za což jsme velice vděční, protože ostatní fi-
nancování stavby pochází z  grantů, brigád, 
příspěvků a darů sympatizantů a skautského 
fondu. V  současnosti máme proinvestovány 
téměř 3 miliony korun, ale investice kolem 
1 milionu nás ještě čekají. Plánovaný rozpo-
čet byl sice 3,8 milionu, leč zdražování v prů-
běhu stavby tuto částku poněkud zvýší.
Pokud byste rádi podpořili dostavbu mní-
šecké klubovny, obnovili jsme náš projekt 
na Darujme.cz, www.darujme.cz/projekt 
/1202085 , ale i dar v podobě umyvadla, pa-
rapetu nebo barvy na stěnu je pro nás také 
obrovský posun. 
Myslíme si, že je dobré, aby veřejnost měla 
přehled o  financích, které jdou ze společ-
ných zdrojů. A proto, tak jako jsme nabízeli 
zastupitelům a  vedení města možnou pro-

hlídku stavby, můžou se případní zájemci 
o nahlédnutí z  řad obyvatel Mníšku u mne 

přihlásit a domluvíme se na termínu. 
David Bílek – zástupce vedoucího střediska

Dráčata
Nejmladší Dráčata nahrazují běžné schůzky 
zadávanými úkoly. Děti mohou procházet 
stopovací procházky venku, sdílíme materiá-
ly s bludišti a úkoly, nápady na tvoření doma. 
Dlouhodobou výzvou je Cesta kolem světa. Ka-
ždý dřep, každý klik nebo sed-leh se počítá za 
1 km. V tabulce si vedeme záznamy a sčítáme 
každodenní cvičení a posouváme se na mapě. 
A pozor, během pár týdnů to některé posádky 
zvládly až na samý západní konec Ameriky.

Světlušky
Světlušky…mají napilno. Jejich schůzky navíc 
nejednou přilákaly i další děti, třeba z Dráčat 
nebo Vlčat. Hlavním úkolem, který si vedou-
cí světlušek dali, je nabídnout dětem co nej-
rozmanitější program. Světlušky si toho vy-
zkoušely opravdu hodně, putovaly za Malým 
princem, a  to jak v  paralelním vesmíru, tak 
i  po okolí našeho města, společně připravi-
ly úžasnou tuňákovou pomazánku k  večeři, 
upekly voňavý cheesecake, oprášily skautské 
znalosti, naučily se poznávat ptáky na svých 
krmítkách, vyzkoušely si zajímavé chemické 
pokusy, společně si zakoncertovaly, ošetřily 
puchýř plyšákovi, hrály deskové hry, zdoko-
nalily se v určování dopravních značek a co je 
nejdůležitější potěšily obyvatele Domova pro 
seniory Pod Skalkou svými výrobky. 

Vlčata
Mladší kluci pracují se Stezkou nováčků, kte-
rá je vede základy skautingu. S  plněním ně-
kterých menších úkolů pomáhají rodiče, ale 
v programu jsou i občasné schůzky online.

Tygřice
Starší děvčata v  oddíle Tygřic přidávají ná-
hled do sdíleného disku, kde si vedou různé 
nápady a témata schůzek vedených na dál-
ku.

Skauti
Skauti se setkávají pravidelně každé úterý 
a přes obrazovky řeší šifry, zadání her, ale pro-
stor je i pro zábavné kvízy nebo legrácky.

Roveři
Roverský kmen se o náplň schůzek střídá. Ka-
ždou schůzku vede někdo jiný. Schůzky jsou 
tak velmi různorodé. Od pletení náramků 
a pečení, po chemické pokusy.

Jarní povzbuzení pro seniory
Větší společný projekt odstartovaly Světlušky. 
Společně se Skautkami a Benjamínky připravi-
li velikonoční výzdobu pro seniory v Domeč-
ku pod Skalkou. Vlastnoručně vyrobení zajíčci, 
kuřátka, zdobené perníčky, nebo zápichy do 
květináčů snad přinesly úsměv obyvatelům 

Domečku a první veselé jarní barvy pomohly 
udržet dobrou náladu. 
Dělá nám radost, že se k našim aktivitám při-
dávají také jedinci a spolky mimo naši skaut-
skou komunitu. 

Pavla Plocková

Skautská klubovna roste i  dí k y podpoře vás všech

Dá se skautovat i na dálku? Zákulisí distančních aktivit

V roce 2018 tehdejší zastupitelstvo města schválilo darování pozemku na stavbu skautské klubovny.

Všechno jde, když se chce. A mníšecké oddíly drží pospolu. Každý trochu jinak s ohledem na věk nebo třeba 
i nápady. Rádi vás necháme nahlédnout do zákulisí distančních aktivit a třeba vás některé nápady osloví také.

Interiér budoucí klubovny Foto: autor

Dráčata při cestě bludištěm Foto: autorka
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Možná to někomu připadá normální, ale ne-
vím. Pořád nás beru jako venkov, který by měl 
vystačit se svými zdroji, a ne velké město, kde 
místní zdroje nestačí. 
Ponechme vodovody a podívejme se na kraji-
nu. Mníšecko leží v klasickém dešťovém stínu. 
Brdy často odkloní dešťové mraky po Beroun-
ce, a v poslední době, díky veřejně přístupným 
meteorologickým mapám, lze vysledovat, že 
i při východním proudění se někde v okolí Be-
nešova studená fronta roztrhne a  Mníšecko 
voda „obejde“. 
Nicméně, zdánlivě to stále vypadá, že vody je 
dost. Kdo nevidí, jak „roste tráva“, nevnímá, že 
řadu let u nás schází voda v lesích, na loukách 
i  v  polích a  v  neposlední řadě i  v  zastavěné 
části. Jestliže zemědělec, který dříve vystačil 
s  vlastní pící, musel v  minulých letech naku-
povat z  oblastí od Mníšku desítku kilometrů 
vzdálených, tak je v krajině něco špatně. 
Je ale paradoxem, že u  nás se jako opatření 
proti suchu stále prosazují údolní přehrady, 
jako by neexistovaly lesy na stráních, pod nimi 
louky a  pole a  obce rozeseté po krajině jako 
perličky. Přehrady jsou dle mého názoru až to 
poslední, nejdříve se musí vyřešit, aby se voda 
v krajině začala zadržovat prakticky od rozvo-
dí, od hřebenů pohoří, kopců, aby bez užitku 
neodtekla do údolí. 
Dovolím si zde proto několik laických pohle-
dů.

Zalesněné svahy 
Má se za to, že pokud chceme, aby naše lesy 
odolávaly kalamitním škůdcům (a to není jen 
kůrovec, ale i  další hmyz, jako třeba obaleči 
a  mnišky), houbovým chorobám, vlivu imi-
sí, potřebujeme, aby lesní porosty byly silné 
a měly energii na obranu. Známá skutečnost: 
smrky se slabé invazi kůrovce brání tím, že 
samečka při hloubení snubní komůrky zavalí 
pryskyřicí. Ale k tomu potřebují, aby měly dost 
vláhy na produkci pryskyřice. Listnáče naopak 
po totálním žíru housenek se brání nasazením 
nového listí. Ale slabý strom to moc nezvlá-
dá. Dendrologové uvádějí, že pokud vlivem 
sucha poklesne tlak v  kořenových buňkách, 
houbové choroby přítomné v půdě snáze do 
buněk proniknou. Tyto dřevokazné houby ne-
jenom znehodnotí kvalitu dřeva, ale zejména 
poruší stabilitu stromu. 
Ideální stav – mírné atmosférické srážky, po-
malé tání sněhu, ale také kvalitní povrch lesní 
půdy, kde je kyprý humus s větším zastoupe-
ním listí a menším jehličí. S tím souvisí změna 
zastoupení dřevin v  lese, která ale bude pro-
bíhat desítky let, než bude viditelná, pak by 
nebylo potřeba zvláštní opatření. 
Ale situace je zcela jiná. V  posledních letech 
se objevují dlouhé suché periody, které ukon-
čí přívalové deště. A ty vyprahlá zem nestačí 
pojmout, voda odteče rychle dolu. 

Řešením je zpomalit odtok. Nabízí se možnost 
využít po vrstevnicích vedené lesní cesty s pří-
kopy, kdy voda z nich se rozvede do drobných 
tůněk a tam se na chvíli zadrží a vsákne. Tro-
chu složitější je ve svazích po vrstevnicích vy-
tvořit soustavu drobných vsakovacích struh. 
Je zřejmé, že hustota mělkých struh by měla 
být větší než u hlubokých rýh, které ale zase 
mohou být zdrojem úrazů zvěře. Lze využít 
i hluboké koleje po lesnické mechanizaci, po-
kud koleje nejsou po spádnici. 
Vsakovací strouhy – lidově zvané „svejly“ či 
průlehy jsou již s úspěchem vyzkoušené v par-
cích některých obcí. V zalesněných porostech 
se zatím dělají především tůně. Ty mají smysl 
v rovinách a v mírných svazích. Nemusí to být 
„jezera“, ale větší počet prohlubní, kde se voda 
zachytí a vsákne dříve, než se namnoží komáři. 
Pokud jde o vsakovací strouhy, Mníšecko má 
malinké plus – „svejly“ jsou součástí plánů ob-
novy krajiny. První vlaštovkou je několik svejlů 
vytvořených v lese Na Kvíkalce. 

Zachovat vodu ve stráních bude přínos jak 
pro lesy, tak pro zemědělskou krajinu a místní 
obyvatele, kteří stále využívají místní zdroje 
pitné vody. 

Zemědělská krajina
Pod lesy jsou zpravidla obydlené části a  ze-
mědělská krajina. Dnešní pole a louky zoufale 
potřebují humus, který má v půdě z hlediska 
vody funkci „houby“, která se nasákne, když je 
vody dost a postupně ji potom uvolňuje (mezi 
lety 1980-1990 probíhal v Československu vý-
zkum obsahu humusu v orné půdě a scházelo 
cca 50 % humusu).
Podívejme se dnes na ornou půdu reálně. Před 
rokem 1990 bylo v Mníšku a Kytíně okolo 400 ks 
skotu na podestýlce, takže byl hnůj – základ pro 
humus. Dnes je na podestýlce en několik desítek 
kusů skotu. Okolo dálnice D4 je to prostá rost-
linná výroba postavená především na umělých 
hnojivech. Navíc organická hmota z polí, sláma 
a seno, se často vozí na výrobu peletek pro elek-
trárny. Tak jaký je asi stav orné půdy v současné 
době, když neprobíhá organické hnojení? Je 
to věc především vlastníků pozemků, že si svůj 
majetek nechají ničit. Protože časem budou mít 
„jalové“ půdy – už takové plochy jsou vidět. 
Schází-li humus v půdě, logicky schopnost zadr-
žování vody na obrovské ploše je špatná. Taková 
půda srážkovou vodu obtížně vsakuje. Následně 
se zhoršuje výnos plodin (dohání se genetikou 
a chemií). Při průtržích se pak voda ze zeměděl-
ské krajiny nahrne do údolí, přímo na „lopatky“ 
plánovačů přehrad. Velkým problémem je smyv 
ornice a tvorba erozních rýh, které nám úrodnou 
složku půdy splachují nenávratně pryč z  polí. 
Vrátit humus do půdy je úkol na staletí. Ale není 
vše beznadějné, jsou možná mnohá opatření, 
která mohou výrazně pomoci. 

J a k  m ů ž e m e  z a d r ž o v a t  v o d u  v  n a š í  k r a j i n ě ?
Bydlíme na rozvodí Berounky a Vltavy. To znamená, že u nás v krajině máme jen to, co nám naprší či nasněží. 
Zdánlivě si mnozí myslíme, že vody je dost, ale ve vodovodech máme vodu z  Vysočiny – tedy lokalit 
vzdálených přes 60 km od našeho domu.

Jeden ze svejlů Na Kvíkalce Svejly mají zadržet vodu tekoucí  
ze svahu při deštích
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Základem je správná péče o půdu. Významně 
pro vsakování by pomohla orba po vrstevnici 
s přiklopením ornice proti svahu. V Mníšku je 
přes 30 % zemědělských ploch ohrožených 
erozí! Je to úkol pro zemědělce, mohou pou-
žívat oboustranné pluhy, které se v zahraničí 
běžně používají. Je to i  úkol pro město, aby 
v  rámci protipovodňového plánu a  v  rámci 
opatření proti suchu zadalo požadavek na 
lepší hospodaření v zemědělské krajině. 
Dalším problémem je, jak vyřešit stále funkč-
ní meliorace, které vodu z  krajiny odvádí 
i  v  době, kdy budou dlouhá suchá období. 
Zemědělské plochy rozřezávají hluboké přímé 
meliorační strouhy. Kopírují trasy dřívějších 
mělkých struh. Existuje mnoho náročných ře-
šení, začít by se mohlo tím, že se alespoň tro-
chu pomůže „zdrsnit“ dno struh, aby voda od-
tékala pomaleji a  měla možnost se vsáknout 
do okolí. Další možností je opět vytvoření tůní 
a  obnovení mokřadů, které dnes stejně není 
možné orat. Zamysleme se, proč obrovská 
část katastru Mníšku se jmenuje „V Mokrém“. 
Součástí zemědělské krajiny jsou i  rybníky. 
Kdysi se sedláci „prali“ o rybniční bahno, jako 
cenné hnojivo pro jejich pole. Paradoxem je, 
že dnes nezřídka toto bahno je zařazeno jako 
nebezpečný odpad, nelze ho zpět vrátit na 
pole. Ale musí se někde draze uložit. 
U  rybníku by bylo ale velmi vhodné obnovit 
jejich nátokové břehy. Kdysi prakticky louky 
nad rybníky plynule přecházely v  mokřad 
a  vodní plochu. Takový rybník v  případě po-
vodní zadržel obrovské množství vody, pro-
tože se „protáhl“ do ploch luk proti přítoku, 
někde i o stovky metrů. Je to zajímavé, málo 
kdo si to uvědomí.
Jenže po desetiletí bylo „módou“ vyhrnutý sedi-
ment ze dna neodvážet pryč, jen se vyhrnul do 
nivních luk okolo v toku. Příkladem je nám Zadní 

rybník. Ještě okolo roku 1990 byl přítok v úrov-
ni louky a mokřadu, dnes je tam prakticky metr 
hluboké koryto, respektive metrová navážka. 
Podél Bojovského potoka je v úseku nad Zadním 
rybníkem směrem do Kytína a na Pivovárce mís-
ty vyhrnut sediment tak, že tvoří umělou bariéru 
a zabraňuje tak vylití potoka do nivy, tudíž pak 
při povodňových stavech „letí“ velké množství 
vody dál a dělá o to větší neplechu níže po toku.
Jen malinko se zmíním o  mezích a  stromo-
řadích. Je to velký problém – bez souhlasu 
vlastníka pozemku prakticky nemůžete vy-
sadit strom či keř. Primárně je potřeba využít 
polních cest ve vlastnictví obce. Příkladem je 
vysazení aleje ovocných stromů loni na pod-
zim v Rymani.
Možností je několik. Cesty se mohou osadit 
stromořadím, nebo osadit keři a  stromy, aby 
v  lánech vznikl klidový prostor pro drobné 
živočichy, lovnou zvěř a lovné ptáky a krajina 
byla trochu rozmanitější. Důležité je dbát na 
vhodnou volbu dřevin, původní druhy naší 
krajiny, keře, které nejsou jen pro úkryt, ale 
jsou též zdrojem potravy. 
Na obnovu vodního režimu v zemědělské kra-
jině mají zásadní vliv vlastníci pozemků. Ti si to 
ale mnohdy ani neuvědomují. Jen oni mohou 
požádat o  „Pozemkové úpravy“, v  rámci kte-
rých je možné navrhnout, a potom i zhotovit, 
různá opatření na snížení vodní a větrné eroze, 
posílení možností vsakování apod. Jen oni si 
mohou diktovat podmínky obhospodařování 
jejich půdy a nutit tak nájemce, aby hospodařili  
šetrně, střídali plodiny, lány polí rozdělili 
na menší pole, zbudovali zasakovací pásy atd. 
Zde je velký prostor pro osvětu a komunikaci.

Zastavěná část krajiny
Zde je potřeba najít rovnováhu, aby voda zů-
stávala, ale neškodila. 

V naší oblasti by bylo dobré obnovit strouhy 
pod lesy. Jenže nezřídka původní sníženiny, 
kterými voda z  lesů odtékala do údolí, jsou 
zastavěny bez možnosti, aby voda pod po-
zemkem protekla. Takže se někde budovaly 
opevněné „tankové příkopy“, které jen odtok 
vody rychle odvedou do údolí.
Důležité je z  každé nemovitosti zachytit co 
nejvíce vody na zálivku, na technickou potře-
bu apod. K zachytávání vody ze střech a zpev-
něných ploch patří i schopnost zahrady vodu 
vsakovat. Ke škodě mnoha vlastníků, zejména 
u novostaveb, bývá zahrada zhutněná těžkou 
stavební technikou, která tam provedla terén-
ní úpravy. Vznikl tak horší beton než na poli. 
Toto je velmi důležité, aby si vlastník pohlídal, 
včetně skrývky ornice před započetím stavby.
Ve veřejné zeleni se začínají prosazovat vsa-
kovací pásy, které bývají hlubší, širší a vysy-
pané drenáží. Voda z ulic, chodníků a parko-
višť se začíná směrovat do zelených ploch, ne 
tradičně do kanalizace. V Mníšku můžeme říci, 
že se povedlo u  veřejné budovy vybudovat 
retenční nádrž na srážkovou vodu. A další ná-
drže město připravuje. 

Kde vzít finance?
Předně si musíme říci, jak vysokou prioritou 
pro nás je voda v krajině, a jak v údolních nádr-
žích. A potom je to již jen o hledání možností.
Moudrá hospodyně uklízí schody od horního 
schodu dolů. Naši hospodáři naopak nejdříve 
chtějí stavět přehrady a potom jim na krajinu 
stejně nic nezbyde, protože budou ty přehra-
dy neustále čistit od splavené půdy od hrany 
rozvodí přes lesy, pole, obce až do vodních 
toků. 

text: Pavel Jeřábek
foto: Libor Kálmán

Během jednoho odpoledne zasadili 35 stromkůOvocnou alej sázeli sousedé v listopadu 2020
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Orientační běžci z  OK Dobříš vy-
razili oslavit letošní Den Země do 
lesa – a jak jinak, než brigádou při 
úklidu pasek. 
Tentokrát nás v sobotu 17. 4. 2021 čekaly paseky 
na Studeném vrchu a na Králově stolici. A uká-
zalo se, že není paseka jako paseka. Tentokrát 
přišly ke slovu i pily, sekyrky a štípací nůžky, ne-
boť na částečně kalamitních a částečně kůrovco-
vých pasekách již vyrůstal nový les - mladé smr-
čky semenáčky, buky a  doubky. Ostatní nálet 
bylo třeba vysekat, mohutné ostružiny vyřezat. 
Paseky se uklízely, jak už to známe. Větve jsme 
tahali na hromady či řady na kraj pasek a připra-
vovali jsme terén na další výsadbu. Dvě asi 30 
členné skupiny, rozdělené na rodinné týmy, se 
v aprílovém počasí, při pouhých 3 °C a při práci 
v náročném svažitém terénu, zahřály dostateč-
ně a  odpoledne všichni odcházeli domů s  po-
citem dobře vykonané práce. Všichni jsme také 
byli rádi, že se konečně potkali.

Jana Bochenková,  
trenérka dětí, Mníšek pod Brdy

Den Země oslavili  orientační běžci pomocí přírodě

Přírodě pomáhali i naši nejmenší  Foto: autorka

Hasiči vykáceli 
nebezpečné akáty 
Mníšečtí hasiči (JSDH Mnišek pod Brdy JPOIII) 
pokáceli třetí dubnovou sobotu několik stromů 
trnovníku akátu na skále nad Tovární ulicí. Akáty 
stojící na nestabilním podloží usychaly, uvnitř už 
byly duté a hrozilo, že časem spadnou na silnici 
a ohrozí chodce i projíždějící automobily. Během 
dopoledne se jim podařilo nařezat zhruba 5 m3 
dřeva. Potom se přesunuli ke školnímu hřišti, kde 
pokáceli rizikový trojkmen akátu.

Hasiči pojali akci jako výcvik nováčků v práci 
s motorovou pilou. „Máme nové kluky, které za 
14 dní čeká školení a dnešek je z naší strany ta-

ková předpříprava, aby do toho nešli úplně bez 
praktických zkušeností,“ řekl k zapojení nových 

členů jednotky zástupce velitele Miroslav 
Rousek. Libor Kálmán

Akáty už představovaly bezpečnostní riziko Foto: autor

Na zahradě městské knihovny zasa-
dili v sobotu 17. dubna 2021 zástup-
ci mníšeckého včelařského spolku 
(Český svaz včelařů, z.s., základní 
organizace Mníšek pod Brdy 111 08) 
lípu malolistou srdčitou. 
Vysadili ji na počest 100. výročí založení „Vče-
lařského spolku pro Mníšek a okolí“ (1920). „Už 
naši předchůdci před sto lety, když náš spolek 
vzniknul, sázeli nektarodárné stromy, aby se vče-
ly měly dobře,“ ohlíží se do historie člen spolku 
Daniel Stauch.

Lípa, která se mnohdy dožívá i několika sto-
vek let, by měla vyrůst do výšky až 18 metrů 

a  mít hustou korunu oválného tvaru o  šířce 
až 12 metrů, která bude během jara dělat 
radost svými krásnými květy a v létě poskyt-
ne příjemný stín školním dětem a čtenářům 
knihovny.

„Zahradu knihovny pro výsadbu vybralo město 
a myslím, že je to vhodné místo k tomu, aby tu 
jednou naše včelařská lípa dělala krásu a byla li-
dem k užitku,“ zhodnotila akci jednatelka spol-
ku Hana Ptáčková.

Děkujeme včelařům za milý a prospěšný poči-
nek a lipce přejeme, ať se jí u nás daří.

Libor Kálmán
text a foto

Včelaři zasadili památnou lípu ke 100. výročí založení svého spolku

Hana Ptáčková (jednatelka spolku),  
Ladislav Rubeš a Daniel Stauch Foto: autor
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Pro natáčení „dvojky“ si filmaři vybrali krásné 
interiéry a zahradu mníšeckého zámku, něko-
lik scén natočili na hladině Zámeckého rybní-
ka i v okolní přírodě.

Oproti „jedničce“ se v nové pohádce posune-
me v  čase o  několik let dopředu. Z  Jakuba 
(hraje ho Tomáš Klus) a Aničky (Kamila Jano-
vičová) se stali král a královna, dokonce se jim 
narodila dcera Johanka (Valentýna Bečková). 
Napravený loupežník Karaba (Ondřej Vetchý) 
se proměnil ve vzorného dědečka, který se 
věnuje vnučce a  hrnčířskému řemeslu. Svoje 
poslední slovo ovšem ještě neřekli zlotřilí rád-
cové Lorenc (Jiří Lábus) a Ferenc (Miroslav Vla-
dyka), kteří se rozhodli pomstít, a to prostřed-
nictvím sousedního království a  nezkušené 
královny Julie (Veronika Khek Kubařová).

V  kinech by měla mít pohádka premiéru 
9. prosince 2021.

Našeho mníšeckého souseda Tomáše Kluse, 
který za deset let dospěl z prince v krále, jsme 
se zeptali na dojmy a zkušenosti z natáčení.

Dal jste panu režisérovi tip, že by se pohád-
ka mohla točit na mníšeckém zámku?
Vůbec, určitě to nebylo kvůli mně. Mně se ni-
kdo nikdy na nic neptá, mně se jenom ozna-
muje a ono je to tak lepší. Protože když se mně 

někdo na něco zeptá, tak já pak hrozně dlou-
ho odpovídám a lidi jenom ztrácí čas. Ale pan 
režisér dobře udělal, že jsme tady. Jednak je 
tady krásně a také, což říká hodně lidí ze štá-
bu, jsou tady strašně milí lidi.

Projevují Vaše děti zájem o herectví, vede-
te je k němu?
V tom je nijak moc nevedeme. Myslíme si, že 
když se v  tomhle ohledu na děti tlačí, tak se 
v nich ten talent, který v sobě můžou mít, dost 
zabíjí. Ale snažíme se jim dopřávat všechny 
možné aktivity. Pokud za námi přijdou, že 
chtějí něco dělat a je to v současné době reál-
né, tak jim to dopřejeme. Josefína začala před 
karanténou dělat gymnastiku a  tancovat, 
protože miluje pohyb. Ale to jí moc nevyšlo, 
protože jakmile začala, tak hned musela kvůli 
karanténě přestat. Ale teď hraje na piano. To 
jsou všechno aktivity, které si zvolila sama. 

Nechtěl jste, aby s Vámi hrála v pohádce?
Josefína byla dokonce na castingu na mou po-
hádkovou dceru, ale úplně ji to nechytlo. Má 
spíš ráda tanec než mluvené slovo.

Kdybyste byl i ve skutečném životě král, co 
byste změnil?
Asi bych nespolupracoval s lidmi, kteří spolu-
pracují s lidmi, kteří tady 40 let ničili náš český 
mikrosvět. 

A co byste změnil v Mníšku?
Postavil bych chodník směrem na Marjánu, 
kde bydlím. Ale aby to nevyznělo špatně. Já 
jsem v Mníšku strašně spokojený, žije se nám 
tu dobře. Mám pocit, že veškeré požadavky, 
které občan na město může mít, tak je nemusí 
ani přednášet, prostě se dějí k naprosté spo-
kojenosti. 

Zpíváte ve „dvojce“ více než v původní po-
hádce?
Ve „dvojce“ je sice méně milostných duetů, ale 
myslím, že tu máme více písniček. A to i z toho dů-
vodu, že nám přibyla dcerka, takže zpíváme i s ní. 

Proč by měli diváci pohádku vidět? Na co 
byste je nalákal?
Ta pohádka dokáže v  člověku probudit to, 
co vlastně všichni dobře víme. A to je, že po-
kud není doma nejlíp, tak nemůže být všude 
dobře. A zároveň nás povzbuzuje, abychom si 
uvědomili svoji osobní zodpovědnost za svoje 
životy. Asi jsme začali jako společnost celosvě-
tově věřit na nějakou zázračnou pilulku nebo 
superhrdinu, který přijde a udělá něco za nás. 
Ale to se nikdy nestane. Svět se změní jenom 
v  momentě, kdy přijmeme tu výzvu, vstane-
me a začneme měnit sebe. Pak se začne i pro-
měňovat svět okolo nás. 

Libor Kálmán

„Hodiny Země deklarují znepokojení nad zrych-
lujícím se ničením přírody a  narůstající klima-
tickou krizí. Hlavním cílem je osvěta, nicméně 
výzkum v 10 zemích ukázal, že se tím ušetří cca 4 
% energie. Možná bychom si Hodinu Země měli 
připomínat častěji. Prospělo by to trochu spotře-
bě i informovanosti. U nás doma jsme světla také 
zhasli, příště se můžete přidat i vy,“ uvedla k akci 
na ochranu přírody a její rozmanitosti starost-
ka Magdalena Davis.

Do letošního ročníku se jen v České republice 
zapojilo 145 měst a  obcí. Velká města zhasí-
nala své památky a  další dominanty. V  Praze 
potemnělo celkem 50 významných staveb, 
jako Karlův most, Petřínská rozhledna nebo 
Národní divadlo.
Na celém světě se akce letos konala ve 192 ze-
mích. 

kal

V Mníšku se točila pohádka Tajemství staré bambitky 2

Dvě nejvýznamnější církevní stavby se ponořily do tmy

Na dva dubnové týdny přijel do Mníšku pod Brdy filmový štáb s režisérem Ivo Macharáčkem, aby tu natočil 
volné pokračování úspěšné pohádky Tajemství staré bambitky, která měla premiéru před 10 lety na Vánoce.

Město Mníšek pod Brdy se poslední březnovou sobotní noc připojilo k akci HODINA ZEMĚ 2021 a na symbolickou 
jednu hodinu vypnulo osvětlení kostela svatého Václava a skaleckého kostelíka sv. Maří Magdaleny.

Jednu z klíčových rolí ztvárnil Tomáš Klus. 
Foto: Vojtěch Resler

Úžasné fotky vznikly na rybníku.  
Foto: Vojtěch Resler

Pohádka Tajemství staré bambitky 2 se 
tak nově zařadila k filmům a seriálům, které 
byly v Mníšku pod Brdy a jeho okolí nato-
čeny. Pamětníci si možná vzpomenou na 
natáčení filmů Až žijí duchové, Poslední 
propadne peklu nebo Copak je to za vo-
jáka. Na zdevastované Skalce se odehrává 
několik dílů seriálu 30 případů majora Ze-
mana (Rubínové kříže, Bestie a  Mimikry). 
Mníšecký zámek pro změnu posloužil tvůr-
cům seriálu Rodáci. Z novější produkce je 
to například komedie Teorie tygra.

Hodina Země je 
každoroční me-
zinárodní akce 
(poprvé se konala 
v roce 2007 v Syd-
ney), jejímž cílem 

je atraktivním způsobem upozornit na změ-
nu klimatu. Hodina Země povzbuzuje jed-
notlivce, obce a organizace k zhasnutí světel 
na dobu jedné hodiny od 20.30 do 21.30.
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Kromě listinné podoby mohli zájemci vyplňo-
vat také online dotazník přístupný na strán-
kách www.mashrebeny.cz. Po několika měsí-
cích přinášíme zpracované výsledky průzku-
mu, do kterého se zapojilo 147 respondentů 
z Mníšku pod Brdy. Mezi respondenty mírně 
převažovaly ženy (55 %), podle věku to byli 
lidé mezi 31 a 60 lety (83 %).
Na otázku jak se Vám ve Vašem městě žije 
převládaly odpovědi velmi dobře nebo spíše 
dobře (celkem 85 % respondentů).
Při dotazu co se Vám ve Vašem městě nejvíce 
líbí/nelíbí lidé nejvíce uváděli klidný život (108 

odpovědí), následovala dopravní dostupnost 
a životní prostředí (po 87). Nejméně spokojeni 
byli naopak s kulturním a společenským živo-
tem (44) a pracovními příležitostmi (49).
Z dotazníku vyplynulo, že nejvíce responden-
tů je spokojeno s životním prostředím a kraji-
nou (101 odpovědí) i veřejnou dopravou (92), 
naopak nejmenší spokojenost panuje u ko-
munikací, chodníků a cyklostezek (86).
Největší rozvojový potenciál vidí většina 
lidí právě komunikacích, chodnících a  cyklo-
stezkách (104 odpovědí) a  podmínkách pro 
volnočasové aktivity (70).
Za největší hrozbu pro rozvoj města a úze-
mí považuje nejvíce osob nedostatečnou in-
frastrukturu (58 odpovědí), dostupnost či kva-
litu služeb jako obchody, poštu nebo restaura-
ce (48), nedostatek pracovních příležitostí (47) 
a ekologickou zátěž (46).
Nejvíce finančně posílena by měla být, pod-
le počtu odpovědí (99), doprava (komunikace, 

chodníky, cyklostezky), dále pak školství a vol-
nočasové aktivity (76).
Za problémy, které by mělo město v  sou-
časnosti urychleně řešit respondenti ve vel-
ké většině považují špatný stav komunikací 
a jejich opravu, dále řešení současného stavu 
rybníků, dostavbu skautské klubovny, hluk 
z dálnice a parkování na sídlištích.
Mezi náměty pro rozvoj města, případně 
pro území MAS Hřebeny se nejvíce objevo-
valy, kromě výše zmíněných problémů, stavba 
plaveckého bazénu nebo přírodního koupa-
liště, vybudování dráhy pro in-line bruslaře, 
propojení regionu sítí cyklostezek, větší pod-
pora kulturních a  společenských akcí a  řada 
dalších podnětů.
Infografiku k průzkumu najdete na stránkách 
www.zpravyzmnisku.cz.

Z dokumentu „Výsledky dotazníku pro občany 
regionu MAS Hřebeny“ zpracoval Libor Kálmán

Dotazníkové šetření ukázalo, co nejvíce trápí občany
V prosincovém vydání Zpravodaje vyšel „Dotazník Místní akční skupiny (MAS) Hřebeny“, týkající se kvality života 
v mníšeckém regionu, jehož výsledky budou následně použity jako podklad pro vypracování strategie nové MAS.

Během loňska zazname-
nali policisté celkem 104 
trestných činů, což je v  po-
rovnání s  rokem 2019 o  13 
trestných činů méně. V roce 
2020 se policistům podařilo 

objasnit 51 trestných činů.
Největší podíl celkové trestné činnosti zaují-
má, stejně jako v  předloňském roce, majet-
ková trestná činnost, kdy policisté řešili 70 
případů (v roce 2019 jich bylo 32). Do této ob-
lasti řadíme krádeže vloupáním (do obcho-
dů, do restaurací, do bytů, chat, rodinných 
domů a ostatních objektů), ke kterým došlo 
celkem ve 21 případech (32), a krádeže pros-
té (do motorových vozidel, kapesní, kola, věci 
z auta) v celkovém počtu 34 případů (36). Do 
této kategorie spadá krádež věcí z  automo-
bilů, krádež součástek motorových vozidel, 
krádež motorových vozidel dvoustopých, 
krádež jízdních kol. Ostatní majetkovou trest-
nou činnost, jako je například podvod, po-
škození cizí věci, zatajení věci, řešili policisté 
v 15 případech (13). 

Hospodářská trestná činnost je zastou-
pena 1 trestným činem neoprávněné 
opatření, padělání a  pozměnění plateb-
ního prostředku (v  roce 2019 jich bylo 7), 
3 úvěrovými podvody (1), 1 podvodem (0), 
na rozdíl od roku 2019 tu nedošlo k žádné 
zpronevěře. 
Co se týká násilné trestné činnosti šetřili 
policisté celkem 5 případů, se jednalo o úmy-
slné ublížení na zdraví, loupež a  porušování 
domovní svobody. Stejný počet případů řešili 
policisté i v roce 2019.
Zatímco v roce 2019 tu byl zaznamenán 1 pří-
pad mravnostního trestného činu, loni už 
nemusel být řešen žádný takový delikt.
Do skupiny ostatní a zbývající trestná čin-
nost řadíme ohrožení pod vlivem návykové 
látky (řízení pod vlivem alkoholu a  drog), 
ke kterému došlo ve 21 případech (oproti 
předchozímu roku nárůst o  8). Nedovolená 
výroba a držení psychotropních látek a jedů 
byla zaznamenána jednou, stejně jako výro-
ba a držení předmětu k nedovolené výrobě 
omamné a psychotropní látky a jedu (v roce 

2019 nebyl hlášen ani jeden případ). Sprejer-
ství ani výtržnictví v loňském roce Policie ČR 
řešit nemusela.

Ze statistiky „Mníšek pod Brdy – kriminalita 
za rok 2020 vs. 2019“ zpracoval Libor Kálmán

U trestné činnosti došlo k mírnému poklesu, říká statistika kriminality za rok 2020
Uplynulo dvanáct měsíců roku 2020, a proto můžeme nahlédnout do policejních statistik týkajících se trestné 
činnosti páchané na území obvodního oddělení Policie ČR Mníšek pod Brdy.

Obvodní oddělení Policie ČR 
má územní působnost  

v lokalitách:

Mníšek pod Brdy,  
Bojov, Černolice,  

Čisovice, Chouzavá,  
Jíloviště, Líšnice,  

Klínec, Kytín,  
Malá Lečice, Rymaně,  

Řitka, Senešnice,  
Stříbrná Lhota,  

Trnová a Zahořany.

Majetková trestná činnost

trestný čin 2020 2019

Krádeže vloupáním 21 32

Krádeže prosté 34 36

Ostatní majetková trestná činnost 15 13

celkem 70 81
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K úklidu se připojili nejen klienti, kteří se v Ma-
gdaléně uzdravují z různých druhů závislosti, 
ale i  zaměstnanci, terapeuti a  dobrovolníci, 
kteří s  obecně prospěšnou společností Mag-
daléna dlouhodobě spolupracují. 
Kromě areálu na Včelníku a jeho okolí jsme od 
odpadků vyčistili i  příjezdovou cestu k  Mag-
daléně a okolní lesy. Poté jsme se vydali smě-
rem k  Mníšku a  posbírali veškeré odpadky 
až ke hřbitovu. Vyčistili jsme les, který slouží 
místním k  procházkám, cesty i  škarpy oko-
lo silnic. Příjezdovou cestu k  nám a  její okolí 
uklízí naši klienti pravidelně každý týden. Nad 
pořádkem dohlíží šéf úklidu, jehož zodpověd-
ností je úklid budovy i  jejího okolí. V  rámci 
Dne Země se dostáváme i do jiných lokalit, do 
úklidu se zapojí i dobrovolníci a naše pomoc 
přírodě má tak ještě větší dopad. 
Právě práce v  areálu na Včelníku a  v  jeho 
blízkém okolí je pro klienty Magdalény pod-
statnou součástí terapie. „K  nám do Mag-
dalény přicházejí lidé nejen s  bolavou historií, 
ale i  špatnými pracovními návyky. Buď nikdy 
nepracovali nebo pracovali do úplného vyčer-
pání. Aby tím přebili všechna svá trápení. Právě 
práce a pracovní terapie tvoří jeden z nejzákladněj-
ších kamenů naší léčby. Po jejím skončení od  nás 

odcházejí zralejší lidé, kterým je lépe v  životě 
i  v  práci,“ popisuje šéf místní terapeutické  
komunity Pavel Hanzal a dodává: „Po celý Den 
Země se věnujeme šetrnému přístupu k přírodě. 
Vypínáme elektřinu, jídlo si připravujeme na 
ohni, po budově svítíme svíčkami a diskutujeme 
naše návyky, jak můžeme my sami snížit ekolo-
gickou zátěž.“
Obecně prospěšná společnost Magdaléna se 
k úklidu Mníšku a okolí připojila již ve čtvrtek 
22. dubna, protože v sobotu se zúčastní jarní 
sbírky potravin pro klienty bez domova nebo 
v nepříznivé životní situaci. 
Kromě klientů terapeutické komunity Mag-
daléna se rozhodli úklidem oslavit Den Země 
i klienti dalších magdalénských služeb. Klienti 
Centra adiktologických služeb v Příbrami spo-
lečně se zaměstnanci Magdalény po dohodě 
s městem uklidili vytipované prostory, klienti 
a zaměstnanci Centra adiktologických služeb 
Benešov společně uklízeli blízké okolí a  do 
úklidu v  okolí Nízkoprahové klubu MeziČas 
v Benešově se společně s našimi kolegyněmi 
pustili i naši nejmladší klienti. 

Petra Čermáková,  
péče o dárce a dobrovolníky, Magdaléna, o.p.s.

O to víc nás těší, že i v  této době, kdy o nás 
není moc slyšet, na nás právě děti se svými 
vedoucími a  průvodci nezapomněli a  vy-
robili nám různé jarní dekorace, namalovali 
obrázky, složili básničky, ale také napekli 
dobroty. Chtěli bychom proto touto cestou 
poděkovat:

Skautskému středisku Skalka Mníšek pod 
Brdy, Badmintonovému oddílu Mníšek 

pod Brdy a  v  neposlední řadě také Lesní 
školce Sedmikvítek.

Velice si vážíme Vaší podpory a  pozornosti, 
kterou jste věnovali našim uživatelům a uži-
vatelkám.

Tereza Středová, 
ředitelka Domova pro seniory pod Skalkou

V  průběhu roku se snažím, aby rymaňská 
kaplička byla vždy na nejdůležitější svátky 
slavnostně nazdobena a  otevřena pro veřej-
nost. Výjimkou nebyly ani letošní Velikono-
ce. Tentokrát jsem se osmělil a poprosil jsem 
paní Libuši Markovou z Rymaně, aby mi s ve-
likonoční výzdobou pomohla. Paní Marko-
vou nápad velice potěšil a  prostor vyzdobila 
nádhernou keramikou vlastní výroby (www.
keramikaliba.cz) , vytvořila skvostné dekorace 
z živých květin a také nám všem darovala dva 
krásné keramické andělíčky. Tímto bych moc 
rád paní Markové za vše poděkoval a  pevně 
věřím, že se kolemjdoucím či návštěvníkům 
našeho malého svatostánku letošní výzdoba 
také moc líbila. 

Luboš Kožíšek

Klienti Magdalény, o.p.s. pomohli uklidit Mníšek pod Brdy

Velké poděkování patří malým dětem

Poděkování za krásnou 
velikonoční výzdobuS  hledáním cesty ke zdravému a  nezávislému životu úzce souvisí 

i  starost o  své okolí a  sousedy. I  proto se letos, stejně jako každý rok, 
klienti terapeutické komunity Magdaléna připojili k oslavám Dne Země 
a uklidili Včelník a široké okolí.

Doba covidová nám i nadále neumožňuje návrat k našim oblíbeným 
činnostem, jakými jsou kultura, výlety a společné tvoření a setkávání 
se s dětmi s mníšeckých spolků, ale i ze školek a škol.

Do úklidu se zapojilo 25 lidí z Magdalény.  Foto: autorka Paní Marková před rymaňskou kapličkou Foto: autor

Skauti a badmintonisté  
s dárky pro uživatele Domečku. Foto: archiv
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Podle aktuálních nařízení se budeme muset obejít bez oblíbeného ob-
čerstvení na místě či ochutnávek a  také bez řemeslných výrobků. Ale 
i tak se na mníšeckém předzámčí sejdou v sobotu 1. května téměř dvě 
desítky prodejců ovoce, zeleniny, uzenin a masných produktů výrobků 
z ovoce a zeleniny, moštů, vína a piva, slaného i sladkého pečiva. Bude-
me muset dodržet více nařízení, ale vše určitě hravě zvládneme. Všichni 
doufáme, že od června se budeme postupně vracet do běžného režimu 
i s jídlem, sezením a hudbou.

I vaše hojná účast nám pomáhá přilákat nové trhovce, takže neváhejte 
a první květnovou sobotu si udělejte čas a přijďte se nadechnout příjem-
né májové atmosféry. Partnerka určitě k polibku pod rozkvetlou třešní 
v prvojmájový den ocení i něco dobrého k snědku z trhů, věřte nám. 

Pro aktuální informace sledujte náš facebookový profi l NajimeSe, 
ať jste v obraze. A my již tradičně předem děkujeme a moc se na vás 
těšíme.

 Respirátory a dobrou náladu s sebou. 

Zdenka Janoušková

Po zimní pauze 
se vrací trhy NAJÍME SE
Zdá se, že náš skromný sen se stává skutečností 
a  farmářské trhy se opět rozjíždí. Po delší pauze 
a zrušeném dubnovém termínu jsou přípravy na první 
letošní NAJÍME SE v plném proudu.

NAJÍME SE
SOBOTA 1 .  KVĚTNA 202 1  

OD 9  DO 1 4  HODIN
PŘEDZÁMČ Í  MNÍŠEK  POD BRDY

@NAJ IMESE

MNÍŠECKÉ  TRHY

DALŠ Í  TERMÍNY :  5 .  6 .  |  2 8 .  8 .  |  2 .  1 0 .  |  1 1 .  1 2 .  

AKCE  MĚSTA

UPOZORŇUJEME ,  ŽE  NA TRZ ÍCH SE  POŘ IZUJE  FOTO A  V IDEO DOKUMENTACE  VYUŽ I TÁ  K  PROPAGACI  MĚSTA ,  NA  KTERÉ  MŮŽETE  BÝT  ZACHYCENÍ .

Město Mníšek pod Brdy pořádá 

SVOZ ELEKTROODPADU
A ŽELEZA

sobota 15. května 2021
Pokud se chcete zbavit nepotřebných elektrospotřebičů a železa, 

tak je v sobotu 15. května vyneste před svůj dům.
Odpad budou od 8:00 svážet pracovníci mníšeckého sběrného dvora.

Doporučujeme, abyste svůj odpad vynesli před dům až v sobotu,
aby ho svezli zaměstnanci města (nikoli takzvaní sběrači kovů).

Kontakt na sběrný dvůr: Zbyněk Uhlíř, telefon: 775 432 790, e-mail: sbernydvur@mnisek.cz
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Malej swatej kopec – ke 210. výročí vysvěcení kaple

Kaple, která byla postavena v pozdně barok-
ním slohu v roce 1809, stojí na půli cesty mezi 
Prahou a  Příbramí, a  sloužící poutníkům pro 
odpočinek na jejich cestě na Svatou Horu, 
dala název celé lokalitě. Na mapě z  II. vojen-
ského mapování (vznikalo v letech 1836-1852) 
je ovšem uveden libozvučnější název Malej 
swatej kopec. 

Kaple byla vybudována v místě, kde se poprvé 
poutníkům, přicházejícím ve směru od Prahy, 
naskýtal pohled na klášter Svatá Hora u  Pří-
brami. Vznikla z iniciativy pražského měšťana 
Edmunda Chvalovského a  za finanční pod-
pory dalších poutníků. Pozemek a  stavební 
materiál daroval majitel mníšeckého panství 
hrabě Josef z  Unwertu. Slavnostně ji vysvě-
til 5. května 1811 pražský světící biskup Jan 
Rychlovský. 

Nedaleko ní stávala kamenná socha Panny 
Marie Svatohorské. V  pozdějších letech byla 
u  kaple postavena výletní restaurace. Před 
kaplí dosud stojí dvě lípy, které tu byly vysaze-
ny už v roce 1810.

Kaple patří k  farnímu kostelu sv. Václava 
v Mníšku. Objekt i kamenný kříž vedle vchodu 
jsou zapsány na seznamu nemovitých kultur-
ních památek.

Odlehlost kaple zlákala v minulosti k návště-
vě nezvané hosty. O vykradení kaple svědčí 
102let starý zápis v  mníšecké farní kronice: 
„V  noci ze dne 23. na 24. červenec 1919 vlou-
pal se neznámý zlosyn do kaple P. Marie na 
Malé sv. Hoře. Silnými poleny dřeva vypáčil 
pevné plechem pobité dveře a  vnikl dovnitř. 
Ukradl plátěné pokrývky a plátěné antipendi-
um s oltáře a pokrývky se dvou stolečků a zá-
clony z bílého plátna po stranách oltáře. Byla 
to kořist pro zloděje nepatrná, neboť všechny 
ty věc byly již chatrné, ale bolestná pro věřící 
katolíky, že ani místo tak posvátné nezůsta-
lo ušetřeno od zneuctění. Loupež tu spáchal 
světoběžník jakýsi Kubát, u kterého v Příbrami 
bylo nalezeno kus svíčky s  oltáře na Malé sv. 
Hoře. Větší škodu však na kapli M.s. Hory spů-
sobil neznámý člověk, který kamením rozbil 
skoro všechny tabulky v  oknech. Před válkou 
zbožní cestující házeli tam dvouhaléře z  úcty 
k P. Marii a nyní ruka zlotřilého člověka nahá-
zela tam kameny.“*

Tak doufejme, že doba „zlosynů a  světoběž-
níků“ (tuláků) je už minulostí a  tato mníšec-
ká kulturní památka zůstane ušetřena jejich 
„zlotřilému“ počínání.

Libor Kálmán  
a kol.

*Památní kniha fary v Mnišku, s. 39

Aktualizace k 27. dubnu 2021:
Kaplička na Malé Svaté Hoře byla vykradena!
Dosud zeznámý pachatel (pachatelé) 
přeštípnul kleštěmi visací zámek u mříže a od-
cizil z  kaple porcelánové sošky svatých, dře-
věný stolek pod misál a  lucerny. Způsobená 
škoda se pohybuje v řádu tisíců korun.

Kaple se nachází v nejjižnější části katastru obce 
Mníšek pod Brdy

Výřez ze 200 let staré mapy

Současný stav kapleKaple na fotografii z poloviny 20. století

V  nejjižnějším cípu katastrálního území města Mníšek pod Brdy stojí již přes dvě století drobná církevní 
památka, kaple Panny Marie Svatohorské. Všeobecně je místo známé jako Malá Svatá Hora.
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Neřešené problémy našeho města

Reakce starostky na příspěvek „Neřešené problémy našeho města“

Klidný život v  blízkosti přírody, bezpečné 
ulice, bezproblémové parkování. To jsou as-
pekty často zmiňované jako výhody života 
mimo velkoměsto. Bohužel ne všechny v na-
šem městečku platí. Ne že by snad v  okolí 
Mníšku nebyla překrásná příroda. Na starém 
sídlišti si však o  bezpečných ulicích a  bez-
problémovém parkování můžeme nechat 
jen zdát. 

Dopravní situace je zde dlouhodobě proble-
matická. Počet obyvatel díky výstavbě no-
vých bytů v přízemních prostorech i půdách 
většiny bytovek neustále roste a  provoz 
v ulicích se za poslední roky zněkolikanáso-
bil. Projet ulicí 5. května je často nadlidský 
výkon, stejně jako se vyhnout protijedoucí-
mu autobusu ve Lhotecké ulici. Bohužel ze 
strany města nepřichází žádná adekvátní 
reakce.

Ještě horší je situace s  parkováním. V  oko-
lí Esmarinu, na Skaleckém náměstí, ale i  ve 
zmiňované ulici 5. května nebývá často jedi-
né volné místo. Občané jsou nuceni parko-
vat na improvizovaných plochách pod okny 
bytovek nebo na přilehlé zeleni, za což jsou 
poté napomínáni či dokonce pokutováni 
pracovníky městské policie. Je absurdní, že 
město vybírá od svých občanů pokuty za 
prohřešky, ke kterým je nutí svou liknavostí. 
Obdobná situace byla v nedávné době řeše-
na v ulici 9. května. Zjednosměrnění někte-
rých částí této ulice a výstavba parkovacích 
míst změnila její ráz a zvýšila bezpečnost. Je 
zarážející, že podobné nevyhnutelné řešení 
se v  nejvíce exponovaných ulicích starého 
sídliště zatím ani neplánuje. 

Oblíbenou výmluvou je nedostatek financí. 
O  to více však překvapuje realizace někte-

rých „nezbytných“ projektů. Retenční nádrž 
na dešťovou vodu na Skalce je opravdu bi-
zarním příkladem. Dalším takovým je vý-
stavba chodníku ve Stříbrné Lhotě, o  které 
není přesvědčena ani řada místních občanů. 
Část města s  vesnickým rázem, přehledná 
ulice bez zaparkovaných vozidel, navíc od 
křižovatky U Křížku s minimálním provozem. 
Je zde výstavba chodníku skutečně nutná? 
Nedávalo by větší smysl propojit chodníkem 
části Na Kvíkalce a  Stříbrnou Lhotu, kde je 
úzká komunikace s nepřehlednou zatáčkou, 
špatným nočním osvětlením a  jistě větším 
provozem aut, která často překračují povo-
lenou rychlost?

Pojďme řešit skutečné problémy našeho měs-
ta. 

MUDr. Vojtěch Novák

Autor příspěvku správně poukazuje na řadu 
problémů, zejména co se týče parkování na 
starém sídlišti. Jeho závěry jsou však pro mě 
překvapující až zarážející. Problém s  parko-
váním na starém sídlišti je dlouhodobý, jak 
ostatně dokládá deset let starý, nerealizo-
vaný projekt na rozšíření parkování v  uličce 
mezi 5. května a Lhotecká, založený v archivu 
městského úřadu. Proč tento projekt nebyl 
zrealizován v  několika volebních obdobích 
bývalého vedení města se můžeme pouze 
dohadovat, ale možná v tom sehrála roli i au-
torem zmiňovaná „výmluva na nedostatek 
financí“. Ráda bych připomněla, že současné 
vedení města naopak vloni vybudovalo právě 
na starém sídlišti 18 parkovacích stání a nový 
chodník od autobusové zastávky „Mníšek pod 
Brdy, sídliště“ (vizte fota), který významně při-
spěl k bezpečnosti chodců. Zároveň musím 
rozporovat tvrzení, že město neplánuje řešení 
nejvíce exponovaných ulic, protože opak je 
pravdou. Zjednosměrnění ulic starého sídliště 

konzultujeme s odborníky již mnoho měsíců 
a věřím, že výsledky budou v ulicích vidět do 
konce tohoto roku. Předtím ale budeme ob-
čany řádně informovat, aby se s návrhy mohli 
seznámit a vyjádřit se k nim. 

Na závěr několik slov k projektům, které autor 
nepovažuje za důležité. Na osobní názory má 
samozřejmě právo, na rozdíl od vedení měs-
ta ale nezná a  ani nemůže znát veškeré sou-
vislosti, ani nenese za město zodpovědnost. 
Barokní areál Skalka je dlouhodobě bez vody, 
takže jeho využití pro svatby, vernisáže a kon-
certy je výrazně omezené, mnohdy dokonce 
nemožné. Město tak přichází nejen o kulturní 
příležitosti, ale i o dlouhodobý příjem z proná-
jmů prostor. Nádrž na dešťovou vodu pro spla-
chování toalet je proto dlouhodobou investi-
cí, která se městu bude vracet nejen kulturně 
a společensky, ale i finančně. V zahraničí jsou 
nádrže na dešťovou vodu zcela běžným řeše-
ním tam, kde není možné se napojit na  sítě 

vodovodů a  kanalizací a  zdroje podzemní 
vody jsou nespolehlivé, jak se bohužel v pod-
dolovaném území pod Skalkou již několikrát 
prokázalo. 

Co se týče Stříbrné Lhoty, ta byla, podobně 
jako jiné okrajové části města, v  minulosti 
dost přehlížena a  zanedbávána. Konkrétně, 
podněty na výstavbu chodníku byly opa-
kovaně podávány již bývalému starostovi, 
nikdy však nebyla zadána ani projektová 
dokumentace. Ta je nyní připravena. Termín 
pro výstavbu chodníku je však zatím nejistý, 
protože do parametrů nedávné dotační výzvy 
se chodník nevešel a  město v  dnešní době 
nemá volných 5 milionů korun, za které by 
chodník postavilo. Obyvatelé Stříbrné Lhoty 
by se ale letos mohli dočkat alespoň obnovy 
asfaltové silnice, na kterou město nesáhlo 
od 90. let. 

Magdalena Davis

Foto: archivFoto: archiv
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LUŠTĚTE KŘÍŽOVKU O ZAJÍMAVÉ CENY
„Hlupák má před vzdělaným člověkem…“

(konec věty je v tajence)
Napoleon Bonaparte (1769–1821) – francouzský vojevůdce a císař. 

Zemřel před 200 lety (5. 5.) ve vyhnanství na ostrově Svatá Helena.

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději do 15. května 2021
na e-mailovou adresu zpravodaj@mnisek.cz, nebo doručte osobně 

(v pracovní dobu městské úřadu) do redakce Zpravodaje

Vylosovaný výherce získá
dva ekologicky šetrné (k dlouhodobému využití) 
plastové 
kelímky 
se znaky 
Mníšku.

Řešení křížovky z dubnového vydání Zpravodaje: Tomáš Garrigue Masaryk: Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu aspoň spravedliví.
Výhercem dvou ekologických kelímků se znaky Mníšku se stává Štěpán Eff enberger.

dva ekologicky šetrné (k dlouhodobému využití) 

Tomáš Garrigue Masaryk: Nedovedeme-li milovat nepřítele, buďme k němu aspoň spravedliví.

ZÁBAVA
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SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

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

CELOROČNÍ PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

    Nabízí tyto služby:
   

mikroregionu Mníšecko

  sběr různých druhů odpadů

  

  

   
komunálního odpadu

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

PRODEJNA
OTEVÍRÁME 14.5.2021 

NOVÁ

PALMY
CITRUSY

palmy-citrusy.cz

PALMY
CITRUSY
KAKTUSY

OLIVOVNÍKY
A DALŠÍ EXOTICKÉ ROSTLINY

PARTYZÁNA SVOBODY 940
DOBŘÍŠ
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KOMPLETNÍ ZEMNÍ PRÁCE

- traktorbagr JCB 3CX Contractor
- pásový mini bagr JCB
- další stavební technika z naší nabídky

mechanizace: 

311 232 232
603 875 887

info@pujcovnaplus.cz
www.pujcovnaplus.cz

provádíme kompletní zemní a výkopové práce:
- základové pásy
- výkopy bazénů a zahradních jezírek
- terénní úpravy a srovnání povrchu
- vsakovací jímky na dešťovou vodu
- bagrování septiku
- výkopy drenáží a odvodnění
- h- hloubení a pokládání kanalizace 

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
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  Zastupování u soudů, 
úřadů

  Vymáhání pohledávek
  Smlouvy
  Rozvody

  Ověřování podpisů
  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

  Realitní služby

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

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 

Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell – typu 
Araukana a Dark Shell – typu Maranska. 
Stáří 16–20 týdnů, cena 185–229 Kč/ks. 

Prodej: Mníšek pod Brdy – aut. garáže M. Uher 
26. 5. 2021 – 10:00           
27. 5. 2021 – 16:20

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 
info: Po–Pá 9:00–16:00,       

tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Koupíme v Mníšku pod Brdy, Rymani 
nebo Stříbrné Lhotě a okolí

Stavební pozemek vč. inženýrských sítí, Rodinný dům, 
řadový dům, nebo dům před kompletní rekonstrukcí 

může být i chata s číslem popisným a sítěmi.

NEJSME REALITNÍ KANCELÁŘ!!!
JSME PŘÍMÍ ZÁJEMCI S RODINOU.

Kontakt:

Jan Tříska
tel.: 776 000 005

e-mail: jan.triska@jet1.cz

Edita Třísková
tel.: 776 000 081

e-mail: editatriskova@seznam.cz

Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, keřů,

živých plotů apod. Tel.: 603 924 921

ANDELREALITY.COM – informace, jak správně prodat nemovitost. 

Poptáváme k prodeji byty, chaty a RD v Mníšku pod Brdy a okolí. 

Bohaté zkušenosti s prodejem nemovitostí v této lokalitě viz náš web.

Vyhotovíme Vám také odhad pro dědické řízení. 

Volejte p. Nežádala 774 616 800

firemniskolky.cz palazzio.cz

DÁLE PROVOZUJEME: MŠ Pobřežní  /  Firemní školka ČEZ  
Watík  /  Firemní školka FTV Prima Primáček  / MŠ AV Atomík  /   

MŠ Pampeliška  /  Firemní školka Magnetka  /   
Pigy školka Most

V Nové Vsi pod Pleší 
bude  1. 9. 2021 otevřena

MATEŘSKÁ  
ŠKOLA

V Nové Vsi pod Pleší 
bude  1. 9. 2021 otevřena

MATEŘSKÁ  
ŠKOLA

 

DÁLE PROVOZUJEME: MŠ Pobřežní  /  Firemní školka ČEZ  
Watík  /  Firemní školka FTV Prima Primáček  / MŠ AV Atomík  /   

MŠ Pampeliška  /  Firemní školka Magnetka  /   
Pigy školka Most

firemniskolky.cz palazzio.cz

Pro novou soukromou 
Mateřskou školu  

v Nové Vsi pod Pleší 
hledáme personál:

ŘEDITELKU
UČITELKU

ZDRAVOTNÍ SESTRU
HOSPODYNI

Pro novou soukromou 
Mateřskou školu  

v Nové Vsi pod Pleší 
hledáme personál:

Nástup 8/2021
Životopisy zasílejte na  
   skolka@msvcelka.cz

Více informací na tel. 603 100 844
   msvcelka.cz

ŘEDITELKU
UČITELKU

ZDRAVOTNÍ SESTRU
HOSPODYNI

Nástup 8/2021
Životopisy zasílejte na  
   skolka@msvcelka.cz

Více informací na tel. 603 100 844
   msvcelka.cz
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Nové nebo ojeté auto snadno a rychle
z pohodlí vašeho domovaz pohodlí vašeho domova

Vyberte si a objednejte vůz na našem e-shopu

Po vyřízení platby Vám vůz dovezeme zdarma po celé ČR

A Vy můžete zvesela jezdit

Vyberte si a objednejte vůz na našem e-shopu

 po celé ČR

ESHOP.SRBA.CZESHOP.SRBA.CZ

Srba Servis e-shopSrba Servis e-shop

1

3

2

Je to jednoduchéJe to jednoduché

srba kampan eshop leden 2021.indd   1 27.01.2021   10:00:37
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Po vyřízení platby Vám vůz dovezeme zdarma po celé ČR

A Vy můžete zvesela jezdit

Vyberte si a objednejte vůz na našem e-shopu

 po celé ČR
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1

3

2
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srba kampan eshop leden 2021.indd   1 27.01.2021   10:00:37

HLEDÁ SE LEUŠKA

 Plemeno: Britská modrá 
 Barva: šedá 

 Místo ztráty: Stříbrná Lhota, MpB 
 Čipovaná, bez obojku!
V případě informací prosím volejte:


+420 720 762 542
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HLEDÁTE PRÁCI, KTERÁ MÁ OPRAVDU SMYSL?
Do našeho kolektivu pobočky v Mníšku pod Brdy přijmeme:

Řidiče skupiny C ZahradníkyZávozníky

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

Odpady

svoz

likvidace

odpadkové koše

zanáška popelnic

kontejnery

chodníků a ulic

strojní čištění

ruční metení

odstraňování 
graffiti

zimní údržba

posypový materiál

ZeleňČištění

zahradnické práce

sekání trávy

údržba mobiliáře

ostatní komunální 
služby

Kontaktní telefon 737 242 200

Komw_inz_Mnisek_188x128_LETO_2020_tisk.indd   1 7.1.2020   14:37:17

Chcete, aby vaše děti měly hezké prázdniny? 
Aby si  užily mnoho zábavy a také se něčemu přiučily?

Přihlaste je na náš dětský tábor a nechte je zažít
Báječné léto plné barev !

Live Camp
Originální příměstský tábor v Mníšku pod Brdy 

O vaše ratolesti se postarají vyškolení instruktoři.
A co je s nimi čeká?

Kdy: červenec/srpen 2021
Kde: Mníšek pod Brdy

pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu
spousta her s novými kamarády

a ty správné letní zážitky

Více info na www.livecamp.czAkce platí do 30. 6. 2021. Více na www.nordictelecom.cz

+

Stabilní internet
v nestabilní době
Nordic 5G internet na doma je stabilní, 
bez závazků a bez limitů.
A nyní za parádní cenu.

Překvapivá volnost

Akce
-200 Kč

3 měsíce

INZERCE



Váš odborník na tepelná čerpadla:

Esgas s.r.o.
Tel.: 603 114 300
esgas@esgas.cz

www.bosch-vytapeni.cz

Tepelné čerpadlo vzduch / voda

Elegantní. 
Úsporné. 
Tiché.

NAŠE SLUŽBY
–  sečení trávníků
–  sečení okrasných trávníků
–  instalace a prodej robotických sekaček  

HUSQUARNA AUTOMOWER
–  VERTIKUTACE
–  hnojení a dodání živin pro Vaši zeleň
– pískování, topdressing
– ořezy a tvarování živých plotů
– stříhání okrasných keřů
–  likvidace a odvoz bioodpadu
–  úklid a likvidace listí
–  instalace a prodej závlahových systémů firmy HUNTER
–  trávníkářské poradenství
–  renovace starších zahrad
–  pravidelné údržby firemních areálů, sportovišť a parků

SLUŽBY PRO JEDNOTLIVCE, FIRMY A OBCE

Komplexní péče  
o váš trávník  

a zahradu

602 11 11 03 | 602 11 11 04

www.green-garden.eu

Opravy střech
Opravy klempířských prvků

Opravy střešních oken
Čištění žlabů a svodů

Opravy nepřístupných míst
Montáže technologií

Havarijní a servisní práce

VOLEJTE 
602 202 801

VOLEJTE 602 202 801
strechaservis@strechaservis.cz

INZERCE



Aplikaci, která čistí ČR
a zachraňuje životy

Město Mníšek pod Brdy nabízí službuMěsto Mníšek pod Brdy
vám nabízí ZDARMA službu

Systém Mobilní Rozhlas je používaný všemi věkovými skupinami.

Co vám přihlášení do Mobilního Rozhlasu přinese? 

Budete informováni o důležitých událostech přímo 
do vašeho telefonu (pomocí SMS zpráv, e-mailů, hlasových zpráv, 

anket nebo aplikace pro chytré telefony).

Zaregistrujte se na: www.mnisek.mobilnirozhlas.cz
nebo volejte 604 360 094.


