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vítaný, avšak nečekaný hromadný návrat dětí do škol nedávno
způsobil dominový efekt překotných úprav v různých oblastech
každodenního života v našem městě, který se ani zdaleka netýkal jen školáků a jejich rodičů. Chtěla bych ocenit zejména vedení našich škol a školek, která se opět musela vyrovnat se zásadními změnami pravidel výuky. Zvlášť bych chtěla vyzdvihnout
ZŠ Komenského 420, kde se kromě zrušení rotační výuky museli
vyrovnat i se změnami v testování na covid 19, to vše opět v šibeničním termínu. Další z oblastí, kde se návrat dětí do škol projevil, byla autobusová doprava. V době, kdy byly školy uzavřené,
omezil Regionální organizátor pražské integrované dopravy
(ROPID) s Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK)
jízdní řády na prázdninový režim. Stalo se tak v březnu po dohodě se starosty okolních obcí za podmínky, že spoje budou obnoveny po znovuotevření škol. Finanční ztráty hromadné dopravy
se však již brzy začaly projevovat i v hospodaření Středočeského
kraje a podmínka nakonec dodržena nebyla. Následnými jednáními v dubnu a květnu se však podařilo obnovit alespoň klíčové
školní spoje, zejména přímý ranní spoj linky 393 v 7:01 z Mníšku
do Příbrami, návaznost ranních spojů z okolních obcí linek 499
a 321 na spoje linky 317 v 7:03 a 7:23 z Mníšku na Dobříš a obnovení odpoledního spoje z Dobříše do Mníšku ve 14:02 hod. Tyto
změny bude až do konce školního roku financovat město, měsíční vícenáklady tvoří asi 24 tisíc Kč (celkem nyní přispívá město
na autobusovou dopravu zhruba 260 tisíc Kč měsíčně). V době
letních prázdnin předpokládáme další jednání s ROPID a IDSK
o podobě dopravní obslužnosti od září 2021.
Ráda bych se krátce zmínila i o probíhajících opravách silnic.
Město momentálně testuje tři různé metody oprav, z nichž každá je vhodná pro jiný druh poničení vozovky. Na parkovišti před
lesní správou se bude testovat metoda na praskliny a v ulici Ke
škole a před sběrným dvorem zase metoda infračerveného záření, obě metody jsou zhruba o polovinu levnější než klasické frézování a výplň asfaltem, které jsou nutné např. na hluboké díry
v okolí provizorního mostku u Bily. Tato poslední oprava bude
stát město přes čtvrt milionu Kč, přestože silnice i mostek jsou ve
vlastnictví kraje. Navíc nedávno vyšlo najevo, že i přes naše opakované písemné i telefonické urgence již od r. 2019 Krajská správa údržby silnic (KSÚS) dosud nezadala na rekonstrukci mostku
ani zpracování projektu. Budeme ho i nadále urgovat. O něco
pozitivnější je situace u výjezdu z města pod D4, kde KSÚS již
dokončuje projektovou dokumentaci na kruhovou křižovatku.
Projektová dokumentace momentálně vzniká i na tzv. průtah
městem, neboli rekonstrukci ulic Pražská, Dobříšská a Kytínská.
Přeji Vám slunečné červnové dny.
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Mní šecká radnice zařídila očkování mobilním t ýmem
Ve čtvrtek 6. května se přízemí mníšeckého Pavilonu proměnilo na dočasné očkovací centrum.
Na pozvání místostarostky Dany Dalešické
přijel z Oblastní nemocnice Příbram tříčlenný mobilní tým, aby 1. dávkou vakcíny Pfizer
naočkoval zájemce, kteří se přihlásili na výzvu
rozesílanou v předchozích týdnech městem.
Sehraný očkovací tým tvořili primářka MUDr.
Barbora Daňhová, hlavní sestra Mgr. Ivana
Králíčková a Bc. Petr Maršík, který zajišťoval
online spojení s databází. Během tří hodin
stačili naočkovat všech přihlášených 148
osob, z nichž třetinu tvořili zaměstnanci kritické infrastruktury včetně mníšeckých hasičů.
Dále se k očkování dostavili pedagogičtí pracovníci, osoby s chronickým onemocněním
a lidé nad 50 let věku.
Přítomní neskrývali svou spokojenost s tím,
že kvůli očkování nemusí dojíždět až do Prahy
nebo Příbrami, ale mohou to pohodlně a rychle vyřídit v místě svého bydliště. Za všechny to
shrnul zástupce náčelníka mníšeckých hasičů Miroslav Rousek: „Rádi bychom poděkovali
městu a paní Dalešické, že nám očkování zařídili. Je pro nás daleko jednodušší, že nás očkují
tady v Mníšku a my nemusíme jezdit po okolních
nemocnicích.“

Naočkováni byli i hasiči

Možnost očkování využili také senioři
Zajistit pro občany mobilní očkovací tým,
který by přijel do Mníšku, nebylo vůbec
snadné. Původně měli zdravotníci příbramské nemocnice v Mníšku naočkovat naše
pedagogické pracovníky už počátkem března, ale z důvodu dlouhodobého nedostatku vakcín z jejich příjezdu nakonec sešlo.
Také je nutné zdůraznit, že v tomto ohledu
je město Mníšek pod Brdy více než aktivní,
neboť ve většině měst nebývá zvykem, aby
zajišťovalo pro své občany mobilní očkovací
tým.
Rychlé a dobře zorganizované očkování si
pochvalovali nejenom přítomní hasiči, ale
například také manželé Rydrychovi, kteří

dle terminologie Ministerstva zdravotnictví
ČR náleží do kategorie osob nad 50 let věku:
„Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní
místostarostce Daně Dalešické za rychlé a určitě
nelehké zajištění očkování proti covid-19 pro občany našeho města. Vše proběhlo bez problémů,
organizace vynikající a očkovací tým ochotný
a vstřícný. Všichni jsme odcházeli s dobrými pocity, velice děkujeme.“
Termín očkování 2. dávkou Pfizeru byl zdravotníky stanoven na čtvrtek 17. června 2021,
opět v Pavilonu.
Libor Kálmán (texty)
Michal Kroutil (foto)

Nejpoužívanější část Řevnické ulice se dočkala oprav y
V úterý 25. května 2021 proběhla veřejností dlouho očekávaná oprava části Řevnické ulice v úseku
před a za mostkem přes Bojovský potok.
Po obou stranách mostku byla vozovka po
celé šíři odfrézována a zaasfaltována kobercem o výšce 5 cm. Opravena byla komunikace
o celkové ploše 404 m2.
Provizorní mostek přes Bojovský potok
je v majetku Středočeského kraje, který již
přislíbil jeho výměnu. Vedení města jeho
výměnu za nový most pravidelně urguje
u Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS), která ho má ve správě.
Zhotovitelem je firma Šťastný asfalt s.r.o.
V několika příštích týdnech budou opraveny
i další úseky Řevnické ulice.
Libor Kálmán
(text i foto)

Po vyfrézování povrchu (na fotce) nastoupil práci asfaltovací stroj
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ANKETA ZASTUPITELŮ

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

DOMNÍVÁTE SE, ŽE BY MĚLA PARKOVIŠTĚ NA ÚZEMÍ MNÍŠKU POD BRDY VZNIKAT NA ÚKOR ZELENÝCH PLOCH?
Magdalena Davis
Společně pro Mníšek
Nedomnívám, protože
města jsou hlavně pro
lidi a pak teprve pro auta.
V listopadu 2019 jsem na
přednášce o udržitelném
Mníšku promítala dvě
vizualizace Nového sídliště, kde v té první byla
většina zeleně nahrazena zpevněnou plochou
pro parkování a bytové domy byly zcela obklopené parkovištěm. Vizuální dojem byl hrozný
a pochybuji, že by na takovém místě někdo
chtěl žít. Přitom estetika je v těchto případech
pouze jedním z důležitých faktorů, které hrají
při změně zeleně na zpevněné parkovací plochy roli. Další důležitou součástí je zachování
tzv. malého cyklu vody, který zprostředkovávají
právě zelené plochy. Při dešti zeleň absorbuje
vláhu a během slunečních dní ji uvolňuje zpět
do ovzduší, čímž přirozeně ochlazuje a zvlhčuje
vzduch. Pokud jsou součástí i vzrostlé stromy,
poskytují stín a tím vytvářejí mikroklima, ve
kterém se voda odpařuje pomaleji a déle. To
je zásadní zvláště pro život na sídlištích, protože pokud jsou všude zpevněné plochy a voda
po dešti ihned odteče do kanálu, prostředí pak
nemá co ochlazovat, zvlhčovat a stínit a sídliště
se obzvláště v letních měsících proměňují ve
žhavé, prašné pece. V druhé variantě vizualizace
byla naopak plocha osázená stromy a keři, což
vytvářelo příjemný dojem a během léta by bylo
takové prostředí odolnější vůči rychle se střídajícímu horkému suchu s náhlými přívaly deště,
což jsou v ČR již probíhající projevy klimatické
změny. Nové parkovací plochy by proto měly
vznikat zejména tam, kde už zpevněné plochy
jsou, například podél stávajících silnic, kde lze
zjednosměrněním některých úseků získat nová
parkovací stání. Další variantou jsou podzemní
parkovací plochy, které jsou však z hlediska finančních nákladů nejnáročnější, nebo vícepatrová parkování, která se ovšem nehodí všude.
Zánik zelených ploch na úkor parkovišť by proto
měl být záležitostí velmi ojedinělou a pokud už
k němu musí dojít, měl by být kompenzován
jinými zelenými plochami, například zelenými
stěnami či střechami.
Dana Dalešická
Společně pro Mníšek
V posledních letech
vzrostl v Mníšku počet
obyvatel, lidé se sem
stěhují, protože je zde
krásně. Pokud se podíváte se shora ze Skalky
na naše město, je celé v zeleni. Tedy asi kromě
Edenu mezi viladomy a rodinnými domy, kde
je zpevněných ploch zatím dostatek. To sice
obyvatelům vyhovuje, ale v létě je celá betonová plocha rozpálená, horká.
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Naproti tomu je Staré sídliště se spoustou
zeleně, vzrostlých stromů, travnatých ploch,
které jsou velmi důležité pro příjemné klima,
ale i pro zasakování dešťových vod. Mrzí mě
proto, že by lidé byli ochotni obětovat zeleň,
kvůli parkování aut, která stále přibývají.
Plánujeme proto jednosměrky tak, aby auta
mohla projíždět a ještě vznikla místa pro podélné parkování. Pokud by takové řešení bylo dostačující, nemuseli bychom zasahovat do zeleně.
Petr Digrin,
Milan Kotouč
a Vlastimil Kožíšek
Starostové a nezávislí
Problém vzniku nových
parkovacích míst na zeleni se týká zejména starého sídliště, které bylo
postaveno v šedesátých
letech minulého století
a jeho stavitelé nepočítali, že potřeba parkování u bytovek vzroste
několikanásobně.
Je to realita. Realita bydlení na starém sídlišti.
Parkuje se všude, kde
je volno. Na bývalých
chodnících. Na neupravené zeleni. Ta je samozřejmě rozježděná, plná
vyjetých kolejí a bahna.
Otázka, jestli mají nová
parkovací místa vznikat
na úkor zeleně je v dnešní době irelevantní. Ty už na ni, alespoň na staráku, vznikly. Vznikly na divoko, protože lidé
musí někde parkovat.
Pro staré sídliště ale už dlouho existuje studie
a jasný plán, jak problém řešit. Nejen parkování, ale i zklidnění dopravy nebo obnovy chodníků. Výstavba 15-ti parkovacích míst a části
chodníku na starém sídlišti, která proběhla
v minulém roce, vznikla ještě na základě tohoto plánu a povolení z let 2016/2017. Od roku
2018 ale žádný nový projekt rekonstrukce
silnic nebo parkování pro sídliště nevznikl.
Město by se k tomu mělo vrátit a pokračovat.
Parkovací místa se přeci vždy mohou řešit jako
zatravněná, kde se voda vsakuje a vždy budou
na úkor něčeho jiného. Ať starých chodníků,
nebo rozježděné zeleně.
Andrea Midkiff
Společně pro Mníšek
Ano, ale pouze tam, kde
není možné jiné řešení
(např.
zjednosměrnění provozu). V každém
případě by ale měla být
budována v souladu

s udržitelným rozvojem, např. formou zatravňovacích dlažeb s hloubkovou vsakovací drenáží,
tj. v podobě tzv. propustných parkovišť, která
neodvádí vodu z území a zbytečně nezvyšují při
přívalových srážkách zátěž kanalizace.
Markéta Nováková
Starostové a nezávislí
Na takto sugestivně
formulovanou otázku
nemohu jednoznačně
odpovědět ano nebo ne,
neboť tyto odpovědi nabízejí, dle mého soudu,
pouze krajní řešení. Já bych se spíše přikláněla
k rozumnému kompromisu mezi bezpečností občanů a ochranou jejich majetku na jedné
straně a respektem k přírodě na straně druhé.
Faktem je, že parkování v naší obci je třeba
neodkladně řešit, řešení však nemusí být nutně jenom na úkor zelených ploch. Domnívám
se, že by bylo dobré pojmout celou záležitost
komplexně, zamyslet se nad jednotlivými souvisejícími aspekty a na základě toho navrhnout
řešení. Konkrétně mám na mysli tyto aspekty:
posouzení a případné přehodnocení systému
dopravy ve městě (například zjednosměrnění
vybraných ulic) z hlediska současných i budoucích nároků na parkování včetně vymezení aktuálně nejkritičtějších zón, vyhodnocení
a případná optimalizace využití stávajících
parkovacích ploch a následně vypracování
systému dodatečných parkovišť, který by v nevyhnutelných případech zahrnoval i částečné
a co možná nejšetrnější a esteticky přijatelné
využití zelených ploch. Takový postup by současně mohl vést i k nalezení dalších vhodných
řešení. V neposlední řadě také považuji za
užitečné poohlédnout se v jiných obcích, kde
svízelnou situaci s parkováním řešili či aktuálně
řeší, případně se zeptat tamních zastupitelů
a občanů na jejich poznatky a zkušenosti.
Názorným příkladem rozdílného využití zelených ploch k parkování může být část ulice
9. května na starém sídlišti (vizte foto). Vpravo
před pár roky vybudovaná přesně vymezená
a upravená parkovací plocha pokrytá zatravňovací dlažbou a vlevo neregulované „divoké“ parkování na trávníku, kde každý najede,
kam se mu zlíbí. Výsledkem jsou kaluže a rozbahněné stopy po kolech vozidel za vlhka
a nevzhledné pruhy vysušené, udusané hlíny
v sušších obdobích.
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Daniela Páterová
Mníšek
– město pro rodinu
Tato otázka je uzavřená
a odpověď by měla být
ano/ne. Parkování v Mníšku si ale podle mě zaslouží alespoň pár slov na vysvětlenou. V ideálním případě bych také chtěla
znát odpověď tazatele na to, co si představuje
pod pojmem „zeleň“. Zda ty plochy, které jsou
takto označeny v katastru nemovitostí nebo ty
plochy, které jsou skutečně pokryty zelení, která
plní svou funkci. Toto bývají ve skutečnosti dvě
zcela odlišné věci.
Když se zamyslím nad parkováním v našem
městě, napadnou mě hned dva příklady. Prvním je problematické parkování na Starém sídlišti, kdy obyvatelé této části města nemají kde
zaparkovat. Svá auta tak již mnoho let parkují
na místech, která kdysi bývala zelení. Dnes jsou
často podomácku vysypaná kamením, neroste
na nich už ani tráva, a i kdyby došlo k její obnově, svou funkci by zřejmě neplnila tak, jako kdysi.
Považuji za důležité vytvořit pro tyto obyvatele
dostatek parkovacích míst a myslím si, že transformace těchto stávajících je nejrozumnější řešení. Navíc již existují vhodné stavební technologie, které umožní zachovat alespoň část zeleně
a vhodný projekt dokáže do takových místech
vnést i novou kvalitní zeleň. Problém se zcela jistě nevyřeší opakovaným pokutováním.
Druhým příkladem je lokalita v okolí ZŠ Komenského a ulic Ke škole. Zde je velké parkoviště
před bytovými domy, kde v denních hodinách
bez problémů najdete volné místo k parkování. Přesto jej využívá minimum řidičů. Ti raději
zaparkují v Nádražní ulici, zcela nevhodně, na
místech, kde je parkování dokonce zakázáno.
V takovém případě, přesto, že jde o podobný

princip, kdy si řidiči vytvářejí nová, pro ně pohodlná místa k parkování, bych na úkor zeleně
v žádném případě parkoviště netvořila. Nesprávnému parkování bych se snažila zabránit
pravidelnou přítomností Městské policie v době
nejvyššího výskytu neoprávněného parkování.
Věřím, že pokutováním těchto řidičů by došlo
k nápravě a využití volných parkovacích kapacit.
Z těchto dvou případů vyplývá, že nelze
paušálně říci, zda přetvářet zeleň na parkoviště či ne. Důležité je zvážit, co od takové přeměny očekávám, co má našemu městu a jeho
obyvatelům přinést a zda vynaložené finanční
prostředky povedou ke skutečnému zkvalitnění života občanů.
Radko Sáblík
ODS
Domnívám se, že jde
o nešťastně položenou
otázku, neboť jen politický sebevrah by odpověděl, že je pro likvidaci
zeleně. Přesto se pokusím odpovědět šířeji, než pouhým „neměla“,
jak se očekává od soudného člověka.
Rozvoj jakéhokoli města má být vyvážený,
a pokud má dobře fungovat, musí se zabývat
nejen správným rozvojem infrastruktury, ale
pamatovat i na životní podmínky jeho obyvatel. Bohužel nejen v Mníšku pod Brdy na toto
nebylo v minulosti pamatováno, a tak nyní
vedení měst řeší podobné problémy. Nedostatek míst ve školkách a školách, nedostatek
parkovacích míst, nevhodné či nedostatečně
kapacitní silnice, přetížené křižovatky, ale také
nedostatek zeleně v ulicích, na náměstích, což
vede ke zvyšování teploty ve městech.
Je asi jasné, že pro přírodu by bylo přínosné, kdyby živočišný druh, jenž se honosí názvem člověk,

během svého vývoje vyhynul. K tomu nebylo
daleko, když se v jeden čas populace lidí snížila
na dvacet tisíc jedinců. Naštěstí pro nás byla tato
krize překonána, a nyní naopak mnozí odborníci řeší problém, zda nás není na tuto planetu
mnoho. Na druhé straně, kdybychom těch necelých osm miliard lidí postavili vedle sebe, vešli bychom se všichni do jednoho z krajů České
republiky. A kdybychom každému dali několik
metrů čtverečních prostoru, tak by nás všechny
pojal stát Texas v USA. To již někdo spočítal.
Pokud chceme dobré životní podmínky pro
sebe, ale zároveň nechceme zdevastovat přírodu, a tím si zadělat na velký problém, musíme velmi pečlivě plánovat a oprostit se od
jakéhokoli fanatismu. Ten vede k řešením,
které mohou buď rozvrátit společnost, nebo
přírodu kolem nás. K tomu můžeme využít
i moderní technologie, například absolventi
a studenti mé Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia nyní otevírají Hydroponickou farmu Foresbit na střeše Obchodního
centra Nový Smíchov. Jde o pěstování rostlin
v živném roztoku, čímž se střecha bude zelenat a ještě tato zeleň přinášet užitek lidem.
A podobná vhodná řešení můžeme hledat
i v jiných oblastech rozvoje měst.
Tím se zpětně vracím k problematice parkovišť. Ty nemusí tvořit jen jednolitý beton,
ale zatravňovací dlaždice, ta mohou být i inteligentní, takže přes aplikaci bude občan
či návštěvním Mníšku pod Brdy vidět, kde je
v danou chvíli místo k zaparkování a nebude
muset dlouho kroužit po městě a hledat, kam
by upíchl svůj automobil. Klíčové je, abychom
vždy hledali rovnováhu mezi potřebami lidského pokolení a přírody, která nám zajišťuje
podmínky ke spokojenému životu.
Ostatní zastupitelé
svůj příspěvek neposlali.

Zkultivovali jsme uvolněný prostor po dvou ubytovnách
Po demolici dvou objektů v lokalitě Na Oboře, která proběhla koncem minulého roku, se otevřely
dvě nové plochy k zazelenění.
Zahradnických prací se ujal pan Pavel Jeřábek,
který nejprve vyčistil spodní plochu. Thuje, které původně lemovaly budovu, byly nestabilní
a začaly se vyvracet. Bylo u nich pozorováno
také napadení houbami, proto byly z plochy
odstraněny. Během dubna se pak obě plochy
zkultivovaly a zkypřily bagříkem a následovalo
jejich osetí. Složení výsevu tvoří základní travní

směs doplněná speciálním osivem medonosných rostlin. Zda se nové louce bude dařit, uvidíme za tři roky, kdy by měly rostliny rozkvést.
Okraje zasetého prostoru byly olemovány
mohutnými dřevěnými větvemi, které mají
zabránit tomu, aby na nich parkovali řidiči.
V průběhu příštího měsíce by tu mělo být zbudováno stabilnější oplocení.

Děkujeme řidičům, že budou toto dočasné
oplocení respektovat. Již nyní všichni vnímáme rozdíl ve stavu této lokality a můžeme se
těšit na ještě lepší pohled – zelenou kvetoucí
louku. Až se plocha zazelená, tak bude dělat
radost nám všem.
Libor Kálmán

OZNÁMENÍ O JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Starostka města Mníšek pod Brdy Magdalena Davis zve veřejnost ke sledování zasedání Zastupitelstva, které se uskuteční

ve středu 16. června 2021 od 18 hodin ve velkém sálu Pavilonu.
Program jednání najdete na www.mnisek.cz

Online ho můžete sledovat na: bit.ly/YoutubeMnisek
5

Z RADNICE

Den vítězství jsme si připomněli položením V Mníšku proběhla
„železná sobota”
věnce a květin
Město Mníšek pod Brdy se připojilo k připomínce 76. výročí ukončení
2. světové války v Evropě (Den vítězství) a v sobotu 8. května
uspořádalo čtyři pietní akty. Vzhledem k protiepidemiologickým
opatřením se všechny obešly bez účasti veřejnosti.
Starostka Magdalena Davis položila věnec
a kytice v našich národních barvách na čtyřech místech, které upomínají na druhoválečné období. U mohyly „Obětem světových
válek“ na náměstí F. X. Svobody, před pomníkem na dnešním Skaleckém náměstí, na
hřbitově u hrobu „Památce padlým rudoarmějcům“ a u pomníku „Památce padlým“
v Rymani.

Starostka u mohyly na náměstí

Položením květin a vzpomínkou projevila úctu
všem statečným lidem, kteří se podíleli na osvobození Československa od německých okupantů a zaplatili za to svými životy.
„Vaše oběť nebyla marná, byla naplněna 8. května
1945, kdy válka v Evropě skončila a Československo bylo osvobozeno. Za to vám všem patří naše
vděčnost a poděkování. NIKDY NEZAPOMENEME,“
uvedla ve svém projevu mníšecká starostka.

Text: Libor Kálmán, foto: Michal Kroutil

Desítky domácností z Mníšku,
Rymaně i Stříbrné Lhoty využily
v sobotu 15. května 2021 možnosti zbavit se nepotřebného
železa a elektroodpadu.
Pracovníci sběrného dvora dokázali během
jednoho odpoledne svézt z ulic několik tun
věcí, které, na výzvu města Mníšek pod Brdy,
vynesli obyvatelé před své domy. Mezi odpadky nechyběly lednice, pračky, plechové
sudy, hrnce, antény, věšáky na prádlo, monitory a spousta dalšího odpadu, který byl až
doposud součástí jejich domů, bytů, sklepů
nebo zahrádek.
Po roztřídění poputuje odpad dále do Kovošrotu a získané peníze městu Mníšek pod
Brdy částečně uhradí náklady spojené se „železnou sobotou“.
Děkujeme pracovníkům mníšeckého sběrného dvora za sobotu strávenou svozem elektroodpadu a železa z našich ulic.

Mezi nepotřebnými věcmi byly i ledničky.
Text + foto: Libor Kálmán

V Mníšku už umíme třídit odpad, jen ty krabice nám stále nejdou rozkládat
V období od 1. 1. do 31. 3. 2021 vytřídili obyvatelé Mníšku téměř 113 tun odpadu.
Vyplývá to z údajů společnosti EKO-KOM a.s.,
která zajišťuje třídění a recyklaci obalového
odpadu.
Tabulka s druhy odpadu vytříděnými
za 1. čtvrtletí roku 2021:
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druh

množství odpadu
(v tunách)

papír

35,811

plast

33,048

sklo

36,226

kovy

6,792

nápojový karton

0,749

celkem

112,626

Ze statistik vyplývá, že třídění odpadů je
samozřejmostí pro 73 % obyvatel České republiky. Každý Čech vytřídí ročně
průměrně 49 kg odpadů (papír, plasty, sklo
a nápojové kartony). V rámci Evropy se v recyklaci obalových odpadů držíme na špici.
Naše město stále trápí kapacita modrých
kontejnerů na papír, které doslova “přetékají” nerozloženými krabicemi, i když před loňskými Vánoci přidalo do ulic dalších 10 nádob.
Kartonové obaly (krabice) před vhozením
do kontejneru nejdříve rozřezejte nebo
rozložte. Rozhodně nevyhazujte celé krabice
(kontejner se jimi okamžitě zaplní) a kolem se
pak tvoří černá skládka.
Stejně prosím postupujte při vyhazování
PET lahví do žlutých kontejnerů a nejdříve
je sešlápněte. Uvolníte tím prostor pro další
plastový odpad.

Buďte prosím ohleduplní k ostatním i k okolí
vašich domovů.
Libor Kálmán
text + foto

Ilustrační foto

Z RADNICE

Na Malé Svaté hoře došlo ke stabilizaci dvousetletých lip
Prostor před kaplí na Malé Svaté Hoře zdobí již po dvě století mohutné lípy srdčité. Byly zde vysazeny
v roce 1809, kdy byla místní kaplička postavena. Nejdůležitější pro zachování stromů je vždy řádná
péče, která má zajistit jejich zdravý růst a bezpečnost pro kolemjdoucí.
K poslední větší péči o oba stromy došlo před
zhruba 10 lety. Na obě lípy bylo nainstalováno
několik dynamických vazeb, které již ale byly
po letech napnuté a hrozilo jejich prasknutí
v důsledku zatížení stromu, což se ve dvou
případech dokonce již stalo. Na jedné z lip byl
v minulosti proveden řez všech větví směřujících k budově restaurace, a z toho důvodu je
dnes jedna z kosterních větví plná sekundárních výmladků.
ROZMĚRY OBOU STROMŮ:
lípa napravo:
výška: 22 m, průměr kmene: 98 cm.
obvod kmene: 305 cm.
lípa nalevo:
výška: 24 m, průměr kmene: 113 cm.
obvod kmene: 355 cm.
Zdravotní stav obou stromů byl výrazně zhoršený a měly silně narušenou stabilitu. Takoví
mohutní jedinci mají ale nadprůměrnou sadovnickou hodnotu, z kulturního i krajinářské-

ho hlediska. Jednoznačně je potřeba takové
velikány zachovat co nejdéle, neboť představují velký biodiverzitní potenciál (biologická
rozmanitost). Všechny, před deseti lety provedené vazby, byly již za svou životností a byla
tedy zapotřebí jejich výměna.
V rámci zachování obou lip byly v úterý
4. května 2021 provedeny následující práce:
bezpečnostní řez, obvodový redukční řez,
stabilizace sekundární koruny, odstranění
starých vazeb a provedení nových dynamických vazeb na obou stromech.
Dynamická vazba korun stromů se používá pro stabilizaci, neboť má chránit
zajištěnou větev nebo kmen před prasknutím, popřípadě má zachytit části koruny, které padají při selhání defektu, aby
nedošlo k věcným škodám, k újmám na
zdraví osob, anebo k poškození samotného stromu.
Přejme si, ať se oběma lipkám daří a dělají nám
radost minimálně další stovku let.
Libor Kálmán

Úpravu stromů provázela
přísná bezpečností opatření. Foto: autor

Náměstí ozdobilo sedm nových stromků
Během předposlední květnové středy bylo v horní části náměstí
F. X. Svobody vysazeno celkem 7 nových stromů, z toho 5 jírovců
a 2 lípy.

Na fotce jsou čtyři nově zasazené stromky.
Foto: autor

Dva kaštany zaplnily zelenou louku před
městským úřadem, jeden přibyl vedle chodníku směrem ke kostelu. Nově vysazené jírovce plynule doplní stávající stromořadí lemující Dobříšskou ulici.

U sochy sv. Jana Nepomuckého nad kostelem
budou vysazeny jeden jírovec a jedna lípa,
stejný počet nových stromů zaplní zelený
prostor před Pekárnou. V tomto se případě se
jedná o náhradní výsadbu za rizikové stromy,
které byly pokáceny letos v březnu.
kal

Kolem obrubníku u Pekárny vznikne
nový květnatý pás

První květnové úterý jsme založili květnatý pás kolem obrubníku
podél příjezdové komunikace k zámku.
Ušlapanou hlínu jsme nejdříve zkypřili a potom
oseli pastevní směsí se semeny divoce rostoucích
květin jako hvozdíček, krvavec menší, šalvěj hajní
nebo silenka. Následovalo přimáčknutí semen
pásem minibagru, aby země nevysychala. Teď si
můžeme už jenom přát příznivé počasí a dostatek vláhy. Přibližně za 3 roky nám bude nový pestrobarevný pás dělat radost již v plné své kráse.
Stejným způsobem došlo i k úpravě pásu mezi
parkovištěm a travnatou plochou v předzámčí. Zasetou plochu před parkujícími auty prozatím chrání položené větve.

Současně jsme oseli prostor pod korunkami
tří nedaleko stojících okrasných jabloní. Letničky (afrikány, ostropestřec a jiřinky) by měly
vykvést už letos.
Prosíme kolemjdoucí, aby na nově vzniklý
květnatý pás nevstupovali a dali šanci trávě a květinám vyrůst.
Děkujeme za pochopení.
Jiřina Romová

Při práci pomáhal panu Pavlu Jeřábkovi bagřík.
Foto: Libor Kálmán
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Záhada nalezeného poštovního bicyklu vyřešena

Během své pravidelné hlídky zpozorovali strážníci mníšecké městské policie zánovní kolo odložené
do trávy v Tovární ulici nedaleko zámku.
Jednalo se o dámské kolo městského typu
v barvách České pošty. V košíku hlídka objevila pánské rukavice a láhev s tvrdým alkoholem. V blízkosti nálezu se na skále vyskytovala skupina osob, která o odloženém bicyklu
údajně vůbec nic nevěděla.
Po chvilce váhání si jeden z mladíků vzpomněl, že si v košíku na kole, o kterém zpočátku nic nevěděl, zapomněl rukavice
a láhev. Zapomnětlivý mladík byl proto
strážníky ztotožněn a bezprizorní bicykl
ohlášen na Policii ČR.

Následující den strážníci obvolávali pobočky
České pošty s dotazem, zda nepohřešují kolo.
Na upozornění pražské centrály kontaktovali
nakonec pobočku v Úvalech, kde už své kolo
několik dnů marně hledali.
Po několikadenním putování brdskou krajinou se bicykl vrátil domů a dnes už opět brázdí úvalské ulice.
Česká pošta, pobočka Úvaly, tímto děkuje
za rychlou akci Městské policii Mníšek pod Brdy.
Libor Kálmán

Předmět doličný. 

Foto: Michal Kroutil

Získali jsme dotaci na posílení kamerového systému
Město Mníšek pod Brdy uspělo v žádosti o poskytnutí investiční dotace na rozšíření kamerového
systému u Ministerstva vnitra ČR.
Na základě žádosti obdrží město 350 tisíc Kč
v rámci Programu prevence kriminality na
místní úrovni na rok 2021. Získané finance budou použity na rozšíření kamerového dohlížecího systému o čtyři nové kamery ve třech
rizikových lokalitách.
„Cílem je zefektivnění preventivního dohledu
a zvýšení pocitu bezpečí občanů v dosud nemo-

nitorovaných oblastech,“ říká velitel mníšecké
městské policie a manažer prevence kriminality Mgr. Petr Smorádek, který žádost o dotaci
sestavoval.
Čtyři nové kamery budou umístěny do okolí ZŠ
Komenského, do parku na náměstí F. X. Svobody
a do prostoru Skaleckého náměstí. Jejich instalace by měla proběhnout během září roku 2021.

NOVÝ KAMEROVÝ SYSTÉM byl ve městě
vybudován v roce 2020. Vedení města rozhodlo, že projekt, který počítá s umístěním
28 kamer, rozdělí z důvodu finanční náročnosti, do tří etap. V I. etapě bylo naistalováno, dle důležitosti, 13 kamer. Letošní II. etapa
už počítá s využitím dotace od ministerstva.

Město Mníšek pod Brdy nabízí novou službu

KDO JI MŮŽE VYUŽÍVAT:

l

senioři od 65 let věku l invalidé a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P l všichni musí mít trvalé bydliště v Mníšku

KDY JEZDÍ: pondělí a čtvrtek od 8:00 do 14:00
KAM JEZDÍ:

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 l Česká pošta

MIMO MNÍŠEK POD BRDY
Nemocnice Na Pleši l ordinace lékařů v Dobříši
Poliklinika Dobříš l Městský úřad Dobříš
očkovací centrum v Dobřichovicích
ordinace lékařů v Dobřichovicích
ordinace lékařů v Řevnicích
ordinace lékařů v Klínci

KOLIK ZAPLATÍM:

l

Při jízdě na území Mníšku pod Brdy: 20 Kč l Při jízdě mimo území Mníšku pod Brdy: 50 Kč l jednosměrná jízda

JAK SI MŮŽU SLUŽBU OBJEDNAT:

Senior taxi můžete objednat u sociálního pracovníka města Bc. Lukáše Říhy
na tel.: 739 735 447 nebo e-mailu: lukas.riha@mnisek.cz.
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Mníšečtí hasiči zvou veřejnost na návštěvu
V sobotu 12. června 2021 pořádá město Mníšek
pod Brdy a místní Sbor dobrovolných hasičů slavnost spojenou se žehnáním novému praporu.
Akci zahájí v 15 hodin slavnostními fanfarámi Karlštejnští trubači.
Na hudební úvod naváže žehnání novému sborovému praporu, které provedou mníšecký farář Jan Dlouhý a emeritní biskup Starokatolické církve v České republice Dušan Hejbal. Na nově zateplené hasičské
zbrojnici bude poté odhalena deska (nebo spíš oválná cedule) a budou předávána vyznamenání členům jednotky a sboru.

Vycvičte si svého draka

Zveme tě na ostrov Blp, kde se můžeš zúčastnit
naší Dračí akademie a naučit se zacházet se svým
drakem. Zjisti, co má rád a co se mu líbí.
S draky se vydáme i na další dračí ostrovy, kde na nás jistě bude čekat
veliké dobrodružství. Budeme doufat, že nenarazíme na žádné lovce
draků, kteří by nás o naše miláčky chtěli připravit.
Termín příměstského tábora: 9. – 13. 8. 2021.
Věková kategorie: 1. až 5. třída ZŠ (po domluvě můžete přihlásit i starší děti).
Počet dětí: 20

Po oficialitách bude následovat volná zábava.
Pro rodiny s dětmi bude od 15 hodin připraven na nedaleké zahradě
městské knihovny zábavný program, během něhož vystoupí také
Divadlo Láry Fáry.

Cena: 1 300 Kč + 300 Kč za večerní program.
Kontakt: 318 592 552, 731 693 021; e-mail: knihovna@mnisek.cz.
Nikola Bláhová

A nebyli by to mníšečtí hasiči, aby se nepochlubili nějakou novinkou. Z garáží
vytáhnou, kromě výjezdových vozidel
a dvou veteránů, cisternového vozu Praga
RN a zrepasované motorové stříkačky firmy Ebert z roku 1908, také dvě motorové
stříkačky „osmičky“ ze 60. let minulého
století.
„Zveme všechny zájemce o naši práci na
návštěvu hasičské zbrojnice. Pozveme vás
k nám dovnitř a ukážeme vám výstroj a výzbroj, se kterou vyjíždíme k záchraně osob
i majetku. Těšíme se na vás,“ zve na akci
Hasiči se pochlubí i veteránem. velitel mníšeckých hasičů Josef Dvořák.
kal
Foto: autor

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

ZEMĚ ODVÁŽNÝCH / Hunter Erin
Pro zvířata na afrických pláních po celé generace platil jediný zákon: smíš zabít, jen abys přežil.
Když však dlouholetý mír naruší nečekaná zrada,
musí se ve velkolepé bitvě o přežití spojit neobvyklá trojice mladých zvířat: lev, slonice a pavián.

LISTOPÁD / Alena Mornštajnová
Zeptali jste se někdy sami sebe, jaký by asi byl
váš život, kdyby to v listopadu 1989 dopadlo
všechno úplně jinak? Jaké by asi byly naše
osudy, kdyby komunismus neskončil, a my
jsme zůstali za železnou oponou oddělující
nás od světa i jeden od druhého?

KOUMÁKŮV BLOG / Timo Parvela
Pete dostal na prázdniny úkol psát si deník,
ale protože „deník“ je trochu zastaralý pojem,
začne si Pete psát blog.
MÍŠA A JEJÍ MALÍ PACIENTI
Cholewinská-Szkoliková Aniela
Další příběhy malé veterinářky Míši, která
rozumí řeči zvířat a ze všech sil jim pomáhá.

I V NEMOCI SI BUĎ PŘÍTELEM
Radkin Honzák
Být sám sobě v nemoci přítelem neznamená,
že bychom měli být sami sobě lékařem.
Vyžaduje to však, abychom si dokázali
správně poradit ve chvíli, kdy jsme na
křižovatce cest, z nichž jedna vede do nemoci
a druhá ke zdraví.

KOUZELNÍCI Z PRADÁVNA / Cressida Cowell
Kdysi dávno pradávno byla magie skutečná
a temné hvozdy byly plné kouzelných tvorů.
Jenže pak přišli válečníci.

DŮM BEZ ZRCADEL / Iva Pekárková
Román vypráví o nevšedních okamžicích,
které ve svém pracovním i osobním životě
prožívá zkušená pečovatelka o seniory.

FRANTIŠEK Z KOMPOSTU / Simona Čechová
Půvabně ilustrovaná kniha o potřebě sdílení
pocitu, že každý máme na této zemi svoje
místo.

DAGMAR PECKOVÁ: ŠATY, NOTY, BOTY
Michaela Zindelová
Dagmar Pecková by si dost možná zasloužila
označení chameleon. Jaká tedy vlastně je?

DŮM NA KONCI CESTY
Veronika Černucká
Jak si soukromá vyšetřovatelka Tara poradí
s několika vraždami a neřešitelnými záhadami?
OSTROV ŽEN MOŘE / Lisa See
Příběh dvou korejských lovkyň perel, který
na pozadí dramatických událostí 20. století
vypráví o lásce, nenávisti a odpuštění.
BOUŘE NAD SAVANOU
Hana Hindráková
Novinářka Nora se při záchraně keňského
chlapce dostane na stopu vraždící sekty
Mungiki. Její činnost nezůstane bez povšimnutí
a Nora brzy nachází výhružné vzkazy.
V TEMNOTĚ / Mike Omer
Detektivní thriller s forenzní psycholožkou Zoe
Bentelyovou a Tatumem Grayem, kteří znovu
společně pátrají po sériovém vrahovi a Zoe
a její sestra jsou zároveň samy v ohrožení života.
BEZ BONTONU, BEZ KONVENCÍ
Marcela Mlynářová
Další z řady knih české autorky, v nichž
čtenářkám s nadhledem předkládá své
životní zkušenosti.
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Přijďte za muzikou a podpořte Aničku
Poslední červnovou sobotu se v mníšeckém předzámčí koná Benefiční koncert pro Aničku. Získané finance ze vstupného a tomboly Anička využije na asistenční služby a kompenzační pomůcky.
Aničce Hlavicové je 21 let, bydlí v Mníšku
pod Brdy a je odkázaná na pomoc rodičů.
Ještě jí nebyl ani rok, když jí lékaři diagnostikovali spinální svalovou atrofii. Jedná se
o onemocnění s velmi špatnou prognózou,
které vyžaduje celodenní péči. Není schopna samostatně dýchat, odkašlávat, sama se
pohybovat anebo přesunovat.
Navzdory osudu se Anička snaží vést aktivní život a studuje vysokou
školu. Kromě školy ráda sportuje. Hraje boccia, což je míčový sport vycházející z pétanque. Oblíbenou, ale náročnou aktivitou je cestování,
kdy si musí s sebou vézt veškeré nezbytné vybavení pro svou léčbu,
jako jsou plicní ventilátor, odsávačka nebo náhradní zdroj. Celodenní
péči zajišťuje hlavně maminka. Stará se o ni trpělivě a s láskou.
V rámci 1. ročníku koncertu, který se konal před dvěma lety na Skalce,
přispěli diváci na konto nadace Atrofka krásných 18 400 Kč. Druhý ročník musel být kvůli koronavirové krizi pořadateli zrušen. Letošní ročník
organizátoři přesunuli do travnatého prostoru mníšeckého předzámčí,
aby byli lidem blíž.
Překonáme vybranou částku z roku 2019? Záleží jen na nás. Přijďte
se zaposlouchat do kvalitní muziky a zároveň přispět na dobrou věc.
Děkujeme.
Libor Kálmán

Město pořádalo casting mladých zpěváků na kulturní akce
V sobotu 22. května 2021 se ve velkém sálu Pavilonu konal casting na předskokany kulturních akcí
aneb BRDSKÝ KOS 2021.
Na vítěze castingu čekaly nejen hodnotné ceny od sponzorů, ale především možnost vystoupit veřejně před publikem na akcích pořádaných
městem, jako bude letos v červenci koncert Pavla Šporcla (3. 7.) nebo Skalecká pouť (24. 7.). Zúčastnilo se ho celkem 31 dětí ve věku od 5 do 18 let.

Přehled vítězů jednotlivých kategorií:

Nejvhodnější mladé adepty pro účinkování na mníšeckých kulturních
akcích vybírala porota ve složení: Zora Jandová, Lucie Freiberg,
Eliška Rezková a Milan Herman.

II. kategorie: Eliška Voráčková – s písní Tři tety (Jiří Suchý, Jiří Šlitr)

Casting se konal s vyloučením veřejnosti a za přísných bezpečnostních
opatření. Všichni, kromě účinkujících, museli mít nasazené respirátory.
I přesto panovala v sále báječná atmosféra a všichni účinkující i porotci
si sobotní dopoledne i odpoledne báječně užili.

I. kategorie: Tomáš Fečo – s písní Šaty dělaj člověka
(Jiří Voskovec, Jan Werich /hudba Jaroslav Ježek)

III. kategorie: Amélie Lavaud – s písní Seven notion army
(text a hudba Jack White, interpret Haley Reihart)
IV. kategorie: Michaela Mervartová – s písní Nobody Knows
(Pink, hudba a text Billy Mann)
V. kategorie: Theodora Havlíčková, Tobias Rosenbaum, Martin Jirák
– s písní Tak abyste věděla (Šlitr/Suchý, interpreti: Hana Hegerová,
Karel Gott, Waldemar Matuška)
Pan Milan Herman, který usedl do poroty mníšecké soutěže již posedmé,
hodnotil letošní ročník slovy: „Brdský kos 2021 byl letos pojat jako casting
na místa předskokanů na blížící se kulturní akce v Mníšku pod Brdy. O to napínavější bylo sledovat výkony soutěžících nejen z hlediska krásného hlasu
a skvělé intonace, ale také z hlediska jejich vystupování na podiu, komunikace
s publikem a překonání trémy. Osobně mám radost, že i mladí neprofesionální zpěváci ve mně dokázali probudit emoce a svými výkony mě opravdu až
překvapit. Moc se těším, až vítěze uvidím na akcích v Mníšku, a budu sledovat
publikum kolem sebe, jestli z jeho reakcí poznám, zda jsme vybrali dobře.”

Brdský kos zazpíval po jednadvacáté.
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Foto: Michal Kroutil

Kompletní výsledkovou listinu, fotky interpretů a další informace najdete na www.zpravyzmnisku.cz.
Libor Kálmán

KULTURA

Na návštěvníky skaleckého kostelíka čekají dvě překvapení
Poslední květnový víkend začíná turistická sezona na Skalce, kdy se opět otevřou klášter i nedaleký
kostelík sv. Maří Magdaleny. Původní termín plánovaného otevření, který byl stanoven na konec
března, musel být kvůli vládním protiepidemiologickým opatřením posunut o dva měsíce.
Dvouměsíční čekání na prohlídku barokního
areálu Skalka si turisté vynahradí díky dvěma
překvapením, které si pro ně město Mníšek
pod Brdy připravilo.
Návštěvu kostelíka jim zpestří dvě architektonické památky, které se do jeho interiéru
podařilo naistalovat, po mnohaletých peripetiích, počátkem letošního roku.
Socha sv. Jana Nepomuckého
V kostelíku umístěná pozdně barokní světcova socha je originál a datuje se do 2. poloviny 18. století.
Dne 16. května 1765 byla umístěna na pískovcový
podstavec na mníšeckém rynku nad kostelem sv.
Václava. V roce 2002 byla nepříznivými klimatickými podmínkami poškozená pískovcová socha
z podstavce sejmuta a poté putovala téměř dvě
desetiletí po ateliérech. Navrátit ji k potěšení i povzbuzení veřejnosti se podařilo až v lednu letošního roku. Podstavec vyrobil a sochu na nové místo
naistaloval mníšecký kamenický mistr František
Houska s kolegou Janem Beranem.
„Než jsme sochu vyzvedli z atelieru, tak jsme se rozhodovali, kam ji v Mníšku umístíme. Jako nejvhodnější prostor nám přišel kostelík sv. Maří Magdaleny na Skalce. Jednak jde o místo se silnou duchovní
atmosférou a zároveň zde bude uchráněna před
výkyvy počasí, které ji v uplynulých dvou staletích
dost poškodily,“ uvádí místostarostka Dana Dalešická, která její převoz, umístění a osazení iniciovala a konzultovala s NPÚ.

Detail sochy sv. Jana Nepomuckého

Zajímavostí je netradiční zobrazení světce.
Svatý Jan Nepomucký je tělem natočen k divákovi, levým kolenem pokleká na klekátko,
ale hlavou se otáčí k drobnému andílkovi, který mu přidržuje jeden z jeho atributů, mladoboleslavské Palladium (kovový reliéf s Pannou
Marií s malým Ježíškem v náručí z 10. století je
zde zobrazen do tvaru oválného medailonu).
Jan má levou ruku položenou na hrudi v gestu
adorace (klanění), zatímco pravou si přidržuje
z hlavy sejmutý biret. Janovy typické atributy,
jako krucifix a mučednická palmová ratolest,
jsou zde položeny na desku klekátka.
Soše v kostelíku chybí kovová zlacená svatozář s pěti hvězdami, která byla instalována
na kopii na mníšeckém náměstí. Kopii sochy
vytvořil a v roce 2012 ji na původní podstavec
nad mníšeckým kostelem umístil akademický
sochař Petr Váňa.
Kartuš s erbem Engelů z Engelsflussu
Doslova dobrodružný osud měl originál barokní kartuše (v architektuře ozdobné, nejčastěji plastické orámování znaku, nápisu nebo
obrazu na stěně budovy), který býval součástí
reliéfu tympanonu portálu (plocha nad dveřmi
portálu) kostelíka sv. Maří Magdaleny od jeho
postavení v roce 1693 až do 60. let minulého
století, kdy se ztratil neznámo kde.
Znovunalezení barokní kartuše jsme se podrobně věnovali ve Zpravodaji před čtyřmi lety.
Kartuš byla objevena v roce 2001 při vyklízení
sklepa jednoho z domů na pražských Vinohradech. Sklep měl patřit recidivistovi, který byl
dlouhodobě nezvěstný a svůj konec zřejmě našel na dně Orlické přehrady. Mezitím byla v roce
2003 nad vchod kostelíka naistalována její kopie
z dílny akademického sochaře Petra Váni. Po několikaletém pátrání a zjišťování původu kartuše
kontaktovali poctiví nálezci, pánové Lukař a Korejs, Městský úřad Mníšek pod Brdy a originál se
tak mohl vrátit do našeho města.
Letos v lednu ji odborně vyčistili a na nové místo nad východ z kostelíka umístili kamenický

Kartuš po vyčištění v ateliéru pana Houšky
mistr František Houška s kolegou Janem Beranem. Umístění kartuše na nové místo komentuje František Houška: „Na rubu kartuše zůstalo
zachováno jedno původní oko. Pro její stabilnější
upevnění jsme na ni namontovali souměrně ještě jedno oko. Pak jsme kartuš zavěsili na konzoli
se dvěma háky a tu upevnili nad klenbu tak, aby
nebyla nijak narušena její statika.“
Zajímavostí je, že obě kartuše (kopie i originál)
jsou nyní umístěny přesně zrcadlově zády k sobě.
Obě architektonické památky můžete obdivovat během otevírací doby barokního areálu
Skalka, která bývá ve všední dny (kromě pondělí) od 13 do 17 hodin, o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin.
„Jsem ráda, že se podařilo vrátit ztracenou
a znovunalezenou kartuš zpět do kostelíka, kam
patří. Novou sezonu na Skalce tak otevíráme se
dvěma novinkami, což doufáme, návštěvníci při
prohlídkách kostelíka ocení,“ uzavírá místostarostka Dalešická.
Libor Kálmán, text i foto

Křížky v Rymani a Čisovické ulici se budou restaurovat
V průběhu června započnou restaurátorské práce na krásných historických litinových křížcích.
Obnovou po mnoha letech díky fondu starostky
na drobné památky projde křížek v Čisovické ulici a také téměř identický křížek pravděpodobně
ze stejného období, který se nachází v Rymani
před kapličkou. Úkolu se ujme místní zkušený
kameník František Houška, jenž na konci minulého roku vyhotovil podstavec pod sochu sv. Jana
Nepomuckého a také zrestauroval a ukotvil
kartuši. Oba tyto předměty vysoké hodnoty se
v současné době nacházejí v kostelíku na Skalce.
Křížek v Čisovické ul. na křižovatce je výrazně nahnutý a bude nutné jej znovu osadit.

Bude tedy nezbytné ho vykopat a pokud to
bude situace vyžadovat, může být dokonce
dočasně demontován a restaurován v dílně.
Navíc kamenný odstavec, do kterého je křížek vsazen, je na předním lemu poškozen.
Oprava proběhne prostřednictvím tzv. dotmelení.
Oba litinové kříže se musí očistit zejména od
zbytků mnoha rozpraskaných vrstev nátěrů,
aby poté dostaly nový kabát z kvalitní černé kovářské barvy. Ježíšci budou nabarveni
barvou stříbrnou, nápisy INRI přijdou poz-

latit a dodatkové tabulky budou nadepsány bílou barvou. U křížku v Rymani dojde
k obnově původního původního data na rok
1898, jelikož bylo možné toto datum po bližším prozkoumání pod nápisem z roku 1923
dobře přečíst.
Křížky budou restaurovány na místě, ale jak
bylo již zmíněno výše, mohou být v případě
potřeby dočasně demontovány a opravovány v dílně pana kameníka Houšky.
Luboš Kožíšek
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Veronika Vieweghová: Muže trochu provokujeme

Třináct let byla provdána za známého spisovatele. Navzdory tomu, že její sen o šťastném manželství
nevyšel napoprvé, nevzdala se touhy žít ve vědomých a láskyplných vztazích. Loni vydala knihu
a působí jako koučka osobního rozvoje. Již čtvrtým rokem žije s rodinou v Mníšku pod Brdy.
Co Vás přivedlo do Mníšku pod Brdy?
Do Mníšku mě přivedla láska. Přistěhovala jsem
se sem s oběma dcerami za svým partnerem
Petrem Janem Křenem, který tu žije už deset let.
Bydlíme společně v domě nad vlakovým nádražím v Luční ulici.
Jste tu spokojená?
V malém městě jsem už žila. S bývalým manželem jsme bydleli na Sázavě, ale Mníšek se mi líbí
mnohem více. Sázava mně připadla utopená
v dolíku, kdežto tady to jakoby více fouká,
funguje tu úplně jiná, příjemnější energie. Mám
také pocit, že tu žijí velice milí a vstřícní lidé.

potřebuji emoční podporu. Chci, aby si se mnou
povídal, aby mě bavil, inspiroval a podporoval,
což je představa většiny žen i mužů. Já budu vydělávat, on bude vydělávat, já budu uklízet, on bude
uklízet, budeme mít spolu děti a budeme se o ně
společně starat. A teď ten tlak na emoce obou je
obrovský. A žena, ale i muž, se potom v těch rolích
často ztrácí. Mají mnoho a mnoho rolí, ale ty role
je nedefinují. To nejsou oni, oni jenom hrají nějaké
role a rozpustí se do nich.

Kam vyrážíte, když zrovna máte volno a nepracujete?
Bydlíme u lesa a díky němu jsme vlastně přežili
celou koronavirovou pandemii. Když bylo nejhůř, tak jsem s kočárkem vyrazila na několik hodin do lesa, který máme doslova hned za vrátky.
To je prostě k nezaplacení. Nedovedu si vůbec
představit, že bych v téhle době žila někde na
sídlišti v Praze. Potřebuju k životu přírodu, potřebuju les. Nedokážu sedět doma.
Vaše prvotina má název Být sama sebou.
Co Vás k jejímu napsání přivedlo?
Kniha měla být původně e-knihou o tom, co nám
brání být sami sebou, ale začala mi růst pod rukama a z původně plánovaných 5-10 stránek jich
bylo nakonec 60. A když mě oslovila redaktorka
z Albatrosu, zda bych nechtěla napsat knihu, hlavní kostru jsem už měla. Na ženy i muže je dnes
vyvíjen velký tlak. Kromě zabezpečení rodiny
a výchovy dětí je dáván velký důraz na emoční
a duchovní podporu. Před sto lety se z lásky bralo
jen zhruba 10–15 % lidí, ale dneska je to až 85–90 %.
To znamená úplně jiný tlak na to, co mají partneři do vztahu dát. Dříve to býval majetek, peníze,
očekávání zplození dětí, dneska to jsou emoce. Když já jdu do vztahu, tak od toho druhého

Veronika Vieweghová
(* 1976 v Roudnici nad Labem)

Narodila se jako Veronika Vavrová, později
Kodýtková (po otčímovi) a do svých 20 let
žila v Litoměřicích. Vystudovala střední
zdravotní školu, poté pracovala v Německu
jako au-pair u dětí a ošetřovatelka. Po svém
návratu do Prahy působila, díky výborné
znalosti německého jazyka, ve dvou velkých německých firmách.
Třináct let byla provdána za spisovatele
Michala Viewegha, se kterým má dcery
Sáru (18 let) a Báru Ann (16 let).
Už šest let žije v Mníšku pod Brdy. S partnerem Petrem Janem Křenem mají syna
Damiana (1,5 roku).
Má webové stránky
www.veronikavieweghova.cz.
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Se synem Damianem. 

Foto: Petr Jan Křen

Sama sebe nazýváte „průvodkyní žen“, co to
v praxi znamená?
Mám pocit, že skrze ženy se dějí změny. Ne nadarmo se říká že za každým úspěšným mužem
stojí jeho žena. Na dnešní ženy je toho opravdu
hodně, ukázala to i koronavirová doba, kdy k jejich starostem přibyla navíc online výuka a opět
zmiňovaná emoční a psychická podpora dětí
i partnera a to v kulisách, kdy nikdy nevíte, kdo
z vaší rodiny onemocní, kdy uvidíte rodiče a zda
nepřijdete o práci. Vlastně nikdy nebyly ženy
v takové pozici, v jaké jsou dnes. Nikdy nebyly
na všechno samy, nikdy neměly tolik rolí. I když
byla v minulosti doba zlá a plná válek, tak vždy
při sobě držela půlka vesnice a vzájemně se
podporovala jako jedna rodina. Byly tam tetičky,
babičky, strejdové, dědové, žili všichni pohromadě a všichni si navzájem pomáhali. Dnes má
sice žena mnoho moderních vymožeností, ale
zůstává po narození dětí víceméně sama doma,
bez podpory své rodiny a s obrovským tlakem na
sebe. Sžít se s novou rolí matky není vůbec snadné. Ono totiž být 24 hodin k dispozici malému
miminku a zároveň být hnána touhou po seberealizaci, není moc kompatibilní.
Proč by si měly ženy Vaši knihu přečíst?
Svou knihu jsem zamýšlela napsat jako kamarádku, která má být pro čtenářku oporou. Nechávám

čtenářku nahlížet do svého života, aby se mohla inspirovat. Aby zjistila, že to, co ona sama žije,
tak ta její kamarádka kniha to také prožila a je to
normální. Ukáže jí, že je naprosto v pořádku, že
máme různé pocity, emoce nebo i temné stránky, které nechceme ukazovat navenek. Má si
uvědomit, že není špatná nebo divná, když má
pocit, že by po několika probdělých večerech
nebo nocích, kdy je unavená a vyřízená, už nejraději vyhodila dítě z okna. I když je v tu chvíli nešťastná a pochybuje o sobě jako o matce, tak ty
emoce jsou relevantní a ona není blázen. Je důležité, aby se svými emocemi a stavy pak pracovala a snažila se jim porozumět a své reakce změnit. Zároveň ale kniha není jen o tom, že si pořád
stěžuju na těžké dětství nebo školu, to je jenom
kulisa toho, co v nás může prostředí, ve kterém
žijeme, vytvořit za obranné mechanismy.
Co nazýváte obrannými mechanismy?
Zkusím to vysvětlit: v dětství se mi něco ošklivého stalo a já si vytvořím obranný mechanismus,
který se zapne kdykoliv, kdy můj systém vyhodnotí danou situaci za stejně ošklivou, nebezpečnou. A může se takto zapínat celý život. A když
nenahlédnu na to, že už nejsem dítě, ale jsem
dospělá, a už tenhle obranný mechanismus nepotřebuji, tak v tom pojedu celý život a budou se
mi dít věci, že budu v partnerství zažívat podobné situace jako v dětství. Musím si uvědomit, že
už to takhle žít nechci, že obranný mechanismus
nepotřebuji.
Můžete uvést nějaký příklad obranného mechanismu?
Když nás někdo kritizuje, tak náš systém to vyhodnotí jako život ohrožující situaci (kritika učitelů před celou třídou) a vypustí do těla stresové
hormony. Takže my jsme permanentně zahlceni
stresovými hormony. To je chronický stres. Jako
malé děti jsme závislé na dospělých a od nich
také přebíráme jejich vzorce, ale i myšlenky
a názory. Když jsem od mala slyšela, jak jsem
k ničemu, neschopná a hloupá, začnu o sobě pochybovat a uvěřím jejich názoru. Moje obranná
reakce může být pláč, křik…Takže vždycky, když
o mně někdo řekne, že nejsem dost dobrá, tak se
ve mně spustí tenhle mechanismus.
Jaké v ní čtenářkám nabízíte řešení?
Snažím se neházet vinu na někoho jiného, ale
dívám se na sebe, chodím do minulosti a hledám odpovědi. A pak se to snažím změnit. Ale
ne tak, že chci změnit ostatní nebo partnera, ale
potřebuji změnit sama sebe. Nemůžeme měnit
situace, ale můžeme změnit své reakce. Existence bezpečí a jistoty je jenom mýtus. Na světě
neexistuje bezpečné místo, bezpečná situace,
žádná jistota, nikdo Vám žádnou jistotu nedá.
Za tím je podprahově strach. A my se rozhodujeme ze dvou emocí, z pozice lásky, nebo strachu.
Strach je přirozená reakce, když nám jde o život.
Ale v dnešní době nám jde málokdy o život.

ROZHOVOR

a snažíme se z nich dostat to nejlepší
Jaký vzbudila Vaše kniha ohlas? Píšou Vám
čtenářky?
Knížka vyšla před necelým rokem a jsem nadšená z toho, jak na ni čtenářky reagují. Mají dokonce pocit, že když jsem ji psala, tak jsem u nich
musela sedět doma na zdi jako moucha, protože
se v tom našly. Je až neuvěřitelné, v kolika situacích to mají hodně podobné nebo stejné. A že
je to právě hodně podpořilo, že mohou udělat
změnu. Jakoukoliv, i sebemenší.
Čtou ji i muži? Máte od nich nějakou reakci?
Také ji čtou a některé ženy ji dokonce svým mužům koupily jako dárek. Už několikrát se mi stalo,
že ji muž přečetl dříve, než jeho žena. Muži na
knihu reagují dost obdobně jako ženy, víceméně
je překvapuje ženský svět a jeho emocionalita.
Jak podle Vás ovlivňují vztah ženské emoce?
Když je žena emoční, tak to neznamená, že by
byla nevyzpytatelná. Ona svou emocionalitou,
tím, že chce pořád něco víc, posouvá jak sama
sebe, tak zároveň i vztah. Kdyby to totiž bylo jenom na tom muži, tak se takzvaně zapikuje v nějakých vzorcích. Život mu vyhovuje, tak jak je.
Ale žena je ta, která je tvůrkyně. Muž jde dobývat svět a žena ho podporuje, miluje, motivuje,
protože ví, že každý muž musí mít a žít své poslání. A tak muže trochu provokujeme a snažíme se
z nich dostat to nejlepší.
V knize vytahujete mnoho nepříjemných věcí
z manželství s Michalem Vieweghem. Jak knihu zhodnotily Vaše dcery?
Přiznám se, že ani jedna nečetla knihu celou.
Část, kterou věnuji našemu manželství úplně
přeskočily. Samy mi řekly, že to nechtěly číst,
což naprosto chápu. Ale jinak byly obě z knihy
nadšené, spoustu novinek se třeba dozvěděly
o mém dětství. Zároveň se divily, že jsem byla
schopná napsat tolik stránek.
Pomohlo Vám příjmení „Vieweghová“ u nakladatelů nebo čtenářů?
To je těžké říct. Když jsem mluvila s redaktorkou,
která mě pro nakladatelství Albatros objevila,
tak mi řekla, že se jí hlavně líbily moje texty. Že
to nebylo o tom, že by šla prvoplánově po mém
příjmení, ale zaujaly ji moje příspěvky, které
mám na facebooku a na webu. Ale asi si nebudeme nalhávat, že by příjmení „Vieweghová“ nemělo pro Albatros nějakou hodnotu. Co se týká
samotných čtenářek, tak se mi některé přiznaly,
že po knize sáhly, protože je zajímala ta část, kde
popisuju období svého manželství. Většina žen
mi ale řekla, že si knihu koupily, protože se jim
líbil název, příběh, ilustrace, zkrátka její celkové
zpracování.
Chystáte se v dohledné době napsat další
knihu?
Právě začínám s pokračováním, které bude spíš
pracovní knihou. Knížka Být sama sebou je můj
příběh, který jsem prokládala citacemi z odborných knih. V další knize bych se chtěla mnohem
více věnovat vlivu rodiny a našeho rodu na nás
i tématům jako je strach, vnitřní soudce, rodinné

vzorce, očekávání, smrt a konečnost. A to opět
v kontextu jednotlivých údobí našeho života,
obzvlášť dětství. Souběžně s tím připravuji i online kurz, aby mohly jít ženy do hloubky a pracovat na sobě a nebýt tou obětí.
Mohou Vás ženy i nějak osobně kontaktovat
s žádostí o radu?
Nejvíc, co můžu ženě ze sebe dát, je individuální
konzultace. V dnešní době se samozřejmě nemůžeme potkávat osobně, ale nabízím konzultace přes Skype nebo po telefonu. Zhruba každý
měsíc se na hodinu a půl slyšíme. Probíhá to tak,
že se nesnažím dávat rady, ale spíš poslouchám
její vyprávění, které jí pak vlastními slovy zhodnotím. Ona pak uvidí, co by se dalo udělat jinak.
Společně hledáme východisko z její situace. Zároveň je moc důležité zdůraznit, že vše je správně, i když se dnes můžeme nad svými kroky
a minulými rozhodnutími podivovat. Což je opět
jedno z velkých témat. Máme velký strach chybovat, být nedokonalí.
S jakými problémy Vás ženy nejčastěji oslovují?
Nejčastěji mě osloví žena kolem 30 let, velmi
úspěšná ve své profesi, má peníze, má své vlastní
bydlení, má partnera nebo manžela, děti, ale necítí se spokojená. Něco jí tam chybí, pořád se za
něčím žene, ale sama neví, co ji žene.
Máte za sebou mnoho vzdělávacích kurzů,
mezi které patří i dvouletý výcvik Duly – průvodkyně těhotenstvím a mateřstvím. Jaký je
rozdíl mezi dulou a porodní asistentkou?
Dula je vyškolenou průvodkyní žen během těhotenství, porodu a mateřství, ale není zdravotní pracovník. Porodní asistentka může vést celý
porod sama bez přítomnosti lékaře a provádět
zdravotnické úkony. Dula je tedy pro maminku
i jejího partnera hlavně emoční, psychická a fyzická podpora během celého období. Dula nabízí těhotným ženám různé techniky, které jim
usnadní a zpříjemní porod, jako jsou masáže,
obklady, aromaterapie, ale hlavně je často jedinou osobou, která je po celou dobu s ní v kontaktu.
Jak byste zhodnotila jejich přínos u porodu?
Porod je velmi intimní záležitost. Na porodním
sále ale klid rozhodně nepanuje, pořád tam
někdo chodí, lékař kontroluje, je tam světlo
a hluk. Dokonce se stále tlačí rodičce na břicho, i když se to už nemá dělat. Zbytečně časté
jsou i nástřihy hráze. Prostředí, kde je rodička
vystavena stresu, moc nepomáhá k úplnému
uvolnění a může bohužel přivodit při samotném porodu komplikace. Takový porod pak
může u ženy i miminka vytvořit trauma, které si pak nesou po celý život. Ideální prostředí
by bylo, kdyby byla s rodičkou pouze porodní
asistentka a dula. Přínos duly je dále v tom, že
se ženou zůstává i po porodu a vykonává to, co
už současný zdravotnický systém neposkytuje.
Dochází za ní, učí ji kojit, což se v nemocnici
často nenaučí. Kontroluje její zdravotní stav
i vývoj miminka, její naladění se na zcela novou roli.

Jak dlouho jste byla dulou?
Bohužel jsem zatím byla jen u jednoho porodu. Když jsem výcvik na dulu dělala, tak byly
obě moje dcery ještě malé a musela jsem se
věnovat jim, takže mi pak nezbýval čas. Nemohla jsem totiž rodičce zaručit, že se k porodu dostanu včas a můžu pak s ní zůstat několik
hodin. Práce duly je velmi náročná. Má službu
dva týdny před termínem porodu a také dva
týdny po něm. Měsíc je v pohotovosti, neboť ji
můžou kdykoli zavolat, ona sbalí kufřík a jede
k porodu.
Hradí její služby pojišťovna?
Žádná pojišťovna služby dul zatím nehradí. Je to
čistě na individuálním rozhodnutí ženy, která si
její pomoc také hradí v plné výši.
Téma duly použil Michal Viewegh ve svém
románu Biomanželka. Údajně v něm využil
zkušenosti z manželského soužití. Byla jste
předlohou titulní postavy?
Říká se to. Samozřejmě tam objevíte spoustu
věcí, které se u nás doma staly. Narozdíl od románu ale s námi na Sázavě nikdy žádná dula nežila.
Je ale pravda, že když to Michal začínal psát, tak
jsem zrovna byla ve výcviku.
Využila jste i Vy sama jejích služeb?
Můj bývalý manžel byl zásadně proti, takže obě
dcery přišly na svět v porodnici. Službu duly
jsem si dopřála až, když jsem rodila doma syna
Damiana a rozhodně toho nelituji. Bez její přítomnosti by to bylo asi náročné, protože, i když
jsem za sebou už měla dva porody, tak každý
porod je jiný. Můj syn má v rodném listě zapsáno
úžasné místo narození: Mníšek pod Brdy.
Libor Kálmán

S přítelem Petrem Janem Křenem.  Foto: Pavel Ovsík
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DOPRAVA

Dva letní měsíce čeká Mníšek zesílení automobilového provozu
V souvislosti s opravami dálnice D4 bude v termínu od 21. června do 15. srpna 2021 uzavřen EXIT 21 Kytín.
Veškerá doprava směřující do/z Kytína tak bude po téměř dva měsíce odkloněna přes EXIT 18 Mníšek pod Brdy.
Úkolem stavebních prací je oprava povrchu
a odvodnění v pravém jízdním pásu dálnice
D4. Ve směru na Příbram se bude opravovat
celkem 5,5 km dlouhý úsek přibližně mezi
MÚK EXIT 21 Kytín a MÚK EXIT 27 Dobříš–sever (v km 21,154 – 26,660). Opravy provede
společnost Silnice group a.s.

Etapa II (21. 6. – 1. 8. 2021)
V této etapě budou prováděny veškeré stavební práce na pravé části pravého jízdního
pásu dálnice.
Bude uzavřena pravá část pravého pásu dálnice. Doprava bude v obou směrech vedena ve
dvou zúžených jízdních pruzích.

Práce jsou rozděleny do celkem čtyř etap:

Etapa III (1. – 15. 8. 2021)
V této etapě bude prováděna pokládka obrusné vrstvy v celé šíři pravého pásu dálnice. Pravý pás dálnice bude uzavřen. Doprava bude
ve směru na Prahu vedena ve dvou zúžených
jízdních pruzích. Ve směru na Strakonice bude
doprava vedena v jednom zúženém jízdním
pruhu.

Etapa 0 (do 30. 5. 2021)
Etapa I (termín: 31. 5. – 20. 6. 2021)
V této etapě budou prováděny veškeré stavební práce na levé části pravého jízdního
pásu dálnice.
Bude zavřena levá část pravého pásu dálnice. Doprava bude v obou směrech vedena ve
dvou zúžených jízdních pruzích.

V rámci etap II a III budou zavřeny MÚK Exit 21
Kytín a MÚK Exit 24 Voznice:

• Obousměrná objízdná trasa za MÚK 21
Kytín bude vedena po silnici III/11626
a III/11624 z MÚK 18 Mnišek pod Brdy.
• Obousměrná objízdná trasa za MÚK 24 Voznice
bude vedena po silnici III/11628 z MÚK 27
Dobříš-jih.
Libor Kálmán

Stavební práce na dálnici započaly 17. května.
Foto: autor

Od srpna se změní ceny jízdného v Pražské integrované dopravě
Počínaje 1. srpnem 2021 budou platit upravené ceny jízdního v Pražské integrované dopravě, na kterých se
shodly Středočeský kraj i Praha. Naposledy se ceny jízdného měnily před 10 lety.
Cestování ve Středočeské kraji
Ceny jednorázových jízdenek pro cestování
ve Středočeském kraji se zvýší cca o 25 %.
Například 15minutová jízdenka bude stát
nově 14 Kč, půlhodinová 22 Kč. Mírně se zvedou také ceny jednodenních jízdenek.
Nové ceny se týkají také předplatních kuponů.
O něco výhodnější, než dosud bude pořídit si
rovnou roční kupon.
Jízda po Praze
Cena půlhodinové jízdenky pro Prahu bude
nově 30 Kč, devadesátiminutová jízdenka
bude stát nově 40 Kč. Nově se zavádí 70% sleva pro lidi ve hmotné nouzi pobírající příspěvek na živobytí.
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Zjednoduší se prokazování nároku na bezplatnou přepravu pro děti do 15 let a seniory nad
65 let v Praze. Nově jim bude stačit jakýkoli
doklad prokazující věk, nebude k tomu potřeba žádná speciální průkazka (vyjma vlaků).
Pokuty
Mění se také výše pokut za jízdu bez platné
jízdenky – základní pokuta při zaplacení na
místě nebo do 15 dní v doplatkové pokladně ze zvyšuje z 800 na 1 000 Kč.
„Změna a navýšení tarifu PID je nezbytné, nemůžeme si dovolit před tímto problémem zavírat oči nebo strkat hlavu do písku. S tarify se
nehýbalo 10 let, za tu dobu jen složená inflace

činila přes 21 %. Další náklady si vyžádala
integrace dopravy v jednotlivých oblastech
Středočeského kraje, která zároveň cestujícím dopravu zlevnila…Tržby v minulém roce
vlivem pandemie Covid-19 klesly o 30 %, což
jen v linkové autobusové dopravě činí přes 300
milionů korun, a to bez vyčíslení dopadů pro
obce. Výběr jízdného na území Prahy poklesl
oproti předpokladu o 31 %, což představuje
1,2 miliardy korun. Takovýto propad nedokážeme pokrýt z vlastních rozpočtů,“ vysvětlil
zvýšení tarifu středočeský radní pro mobilitu Petr Borecký.
Libor Kálmán

ŠKOLA / DĚTI / SPORT

Šíření olympijských myšlenek podpoří běžeckým
závodem také Mníšek pod Brdy

Děti ze ZUŠky zvou
na výstavu svých obrázků

T-Mobile Olympijský běh, který se každoročně koná na desítkách míst po
celém Česku, míří opět také do Mníšku pod Brdy. Akce se kvůli vládním
omezením uskuteční v náhradním termínu ve středu 8. září 2021. Účastníci
se tak potkají na startu přesně měsíc po zakončení olympijských her v Tokiu.

Až do konce června 2021 se můžete přijít podívat na výstavu kreseb,
které vytvořilo 40 dětí z výtvarného oddělení ZUŠ Řevnice v Mníšku
pod Brdy pod vedením paní Veroniky Drahotové.

Všichni, kteří se chtějí do akce zapojit, se mohou
už nyní přihlásit na www.olympijskybeh.cz.
„Věříme, že v září budeme moct vyběhnout naplno a v co největším počtu běžců. Navíc i spolu
s olympioniky, kteří už tou dobou budou zpátky
z Olympijských her v Tokiu a mohou se tak k šíření olympijských myšlenek pohybem připojit,”
řekl generální sekretář ČOV Petr Graclík. Cílem letošního T-Mobile Olympijského běhu
bude co nejvíce znovu nastartovat sportování
dětí i dospělých. Pro všechny dospělé běžce
je navíc připravena motivační novinka, dřevěná medaile pro všechny dospělé účastníky,
kterou zajistil titulární partner akce T-Mobile.
„Tímto projektem chceme připomínat, že výhody
digitálního světa je potřeba využívat uvážlivě a žít
i mimo svět onlinu. Proto je každý, kdo se závodu
zúčastní, už teď naším vítězem. Mám radost, že
právě naše medaile ocení a umocní každý běžecký zážitek po celé republice,“ říká Ladislav Báča,
ředitel marketingové komunikace společnosti
T-Mobile Česká republika.
Olympijská myšlenka prostřednictvím běhu
ožívá již přes třicet let a může u toho být každý.
Stačí běžecké boty a chuť vyrazit na připravené
trasy. Po celé zemi se uskuteční desítky běžeckých akcí v jednotlivých okresech. Mezi nimi
nebude chybět ani závod v Mníšku pod Brdy,
který nabídne trasu na 5 km a 10 km v několika účastnických kategoriích. Připraven bude
i závod pro děti do 15 let a dopolední školní závod ve spolupráci se ZŠ Mníšek pod Brdy. Těšit
se můžete nejen na již tradiční návštěvu olympioniků, ale především na skvělou atmosféru.

Všechny běhy rozmístěné na desítkách míst po
celém Česku budou mít jeden společný cíl – odstartovat najednou v 18 hodin, a to přímo z éteru
Českého rozhlasu Radiožurnálu. Všechny běhy
se každoročně konají jako oslava celosvětového Olympijského dne, který je zároveň výročím
založení Mezinárodního olympijského výboru.
Do Česka přinesl myšlenku Olympijských běhů
v roce 1987 legendární běžec Emil Zátopek.
V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci
neběží pouze pro sebe, část ze startovného jde
na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem
ze sociálně znevýhodněných rodin. V roce 2020
vybrali běžci společně pro Českou olympijskou
nadaci téměř 500 tisíc Kč.
Registrace do všech závodů probíhají na www.
olympijskybeh.cz. Startovné začíná na 250 Kč.
Děti do 15 let běží v rámci regionálních dětských závodů za symbolické startovné 30 Kč.
Linda Sevaldová

Běhu se tradičně účastní i školní děti.
Foto: autorka

Všech 73 obrázků namalovaly děti z mníšeckého atelieru v době distančního vzdělávání.
„Chtěli jsme motivovat žáky výstavou, aby spolu s námi vydrželi ještě chvíli online. Výstava
ukazuje, že když se chce, tak to jde,” komentuje
okolnosti vzniku výstavy ředitelka řevnické
ZUŠky Ivana Junková.
kal

Výstava je umístěna na oknech přízemí Pavilonu.
Foto: Michal Kroutil

Dalších 1 000 stromů pro Mníšek. Když něco slíbíme, snažíme se to dodržet
Za peníze utržené z projektu „Na snídani do
školy“ jsme zakoupili další sazenice, tentokrát
dubu. Pokračujeme tak v našich aktivitách a navazujeme na výsadbu první tisícovky stromů
v okolí Mníšku pod Brdy, o kterou se postarali
učitelé naší školy. Proto má již dnes škola označenou tu část lesa, o kterou se zasloužila.
Letos na jaře jsme využili možnosti setkávání skupinek dětí, respektive celých tříd. Žáci
naší školy tak dostali možnost vysadit dalších
1 000 stromů v lesích za Skalkou i v okolí školy.
Moc nás těší, že i dětem samotným tato práce
dává smysl a poskytuje jim pocit uspokojení
z dobře odvedené práce. A my všichni se moc
těšíme na to, až se situace postupně vrátí do
normálu, a budeme se moci všichni opět setkat – třeba u společné snídaně – a díky Vám
všem třeba vysadit další stromy.
A tak nakonec – díky Vám všem!
Michaela Pažoutová,
ředitelka ZŠ Komenského 420

Cedulka upomínající na výsadbu stromů pedagogy školy v dubnu 2020. 

Foto: archiv autorky
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Karate stále „jede“, trénovali jsme také online
I přes složitou covidovou situaci, která postihla i náš oddíl SK KAMIWAZA KARATE, jsme ihned od začátku
pandemie hledali cestu, jak pomoci dětem a našim členům.
Snažili jsme se po celou dobu nepřestávat
v našich aktivitách. Neočekávali jsme žádný
finanční příjem. Nenechali jsme se deprimovat a nepostavili jsme se do role pasivních
diváků. Právě naopak. Aktivně jsme hodiny
a hodiny natáčeli video-tréninky a online
tréninky. Naši skvělí trenéři se nezalekli kamer, a i když to není jednoduché, stoupli si
před ně a sami cvičili s dětmi. Nebylo výjimkou, že aktivně trénovali i čtyři hodiny
v kuse. Od začátku jsme to vnímali, jako to,
co můžeme udělat pro děti. Ano, stálo nás
to řadu finančních nákladů, ale my toho nelitujeme, protože víme, že jsme to dělali pro
děti. Víme, že pro řadu dětí v online videu
chybí motivace a rozhodně to nenahrazuje
trénink v tělocvičně, ale naše motto bylo
„i kdyby to pomohlo jen jednomu dítěti
z deseti, má to velký smysl“.

Řada rodičů to průběžně oceňovala a děkovala nám. I proto jsme se v průběhu pandemie rozhodli natáčet video tréninky pro děti
„karatem nepolíbené“. Chtěli jsme tak dát
prostor i všem sourozencům a dalším dětem,
aby se do trénování zapojili. Podle ohlasů se
nám to povedlo. Ihned po uvolnění opatření
jsme opět začali trénovat společně a nyní je
náš cíl jasný, chceme pomoci dětem opět se
vrátit do normálního života. Do života plného pohybu a sociálních kontaktů s ostatními
dětmi. Věříme, že se nám to povede. Kromě
tréninků již nyní plánujeme řadu akcí, včetně
příměstských táborů a soustředění.
Více informací najdete na webu karate1.cz.
Filip Miler
SK KAMIWAZA KARATE

Snímek obrazovky z jednoho z online tréninků.
Foto: autor

Mní šečtí Divočáci pořádající nábor nov ých členů
Nový sportovní klub SK DIVOČÁCI Z MNÍŠKU, z.s. zakládá kulečníkový i šipkový oddíl a pořádá nábor dětí
a mládeže od 8 do 18 let.
Baví tě kulečník nebo šipky?
Chceš rozvíjet své schopnosti pod vedením
zkušených lektorů?
Chtěl by ses stát novým mistrem republiky
nebo si přijít jen tak zahrát?

SK Divočáci cílí především na děti a mládež,
a to v pravidelných tréninkových dnech, ale
také na příměstských táborech se sportovní
tématikou. Nabízí kvalitní školené trenéry,
kteří budou k dispozici vždy v době tréninků.
Zázemí mají v novém Clubu Ef, který využívá
prostory bývalého Divadélka K v mníšeckém
podzámčí.

Přijď za námi na svou 1. lekci kulečníku.
Za vznikem spolku stojí mistryně ČR v kulečníku
Eva Mašková: „Mým cílem je ukázat dětem a mládeži krásu i obtížnost kulečníkového sportu.“

Zájemci o členství najdou vše potřebné
na webových stránkách klubu:
www.skdivocaci.cz.
Libor Kálmán

K Divočákům se mohou hlásit děti od 8 let.
Foto: Michal Kroutil

Fotbalisté hledají do týmu nové dorostence
Mníšecký fotbalový klub pořádá nábor do týmu dorostu.
Hrál jsi už fotbal?
Jsi ve věku 15-17 let?
Tak to je informace přesně pro tebe!
Přijď ve středu nebo v pátek v 17:45
na stadion Fotbalového klubu Mníšek
pod Brdy a staň se hráčem dorosteneckého
mužstva hrajícího v I. A třídě krajské soutěže.
Zaručujeme skvělou partu, fyzickou zátěž
a různorodé meteorologické podmínky.
Případný dotaz zasílej na e-mail:
fkmnisekpodbrdy@seznam.cz, do předmětu
napiš: DOROST, nebo kontaktuj vedoucího
mužstva na tel.: 603 533 797.
Miloš Gruntorád za FK Mníšek pod Brdy
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Snímek obrazovky z jednoho z online tréninků.

Foto: autor

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vítěz celorepublikové Výzvy 10 000 kroků bydlí v Zahořanech
Po celý měsíc duben se mohli dospělí zájemci zapojit do Výzvy 10 000 kroků. Akce reagovala na současný
stav a měla za cíl vrátit chůzi zpět do našich životů jako nejpřirozenější způsob pohybu.
Smysl Výzvy
Akce reagovala na zdravotní stav české společnosti, kde se s nadváhou nebo obezitou
potýkají dvě třetiny lidí. K dramatickému
omezení pohybu došlo navíc během posledních měsíců. Pravidelný pohyb je cestou ven
ze začarovaného kruhu. Cílem akce proto bylo
podpořit ty, kteří to nejvíce potřebují – osoby
ve vyšším věku a osoby s nadváhou.
Akce ukázala, že hýbat se je možné bez
ohledu na věk nebo hmotnost. Přes padesát
účastníků bylo ve věku 70 a více let a téměř
u čtyřech stovek ručička váhy přesahovala 100
kg. Nejstarší účastnici výzvy je 86 let, nejtěžší
účastník potom váží 182 kg.
Výsledková listina
Do akce se zapojilo 3 773 lidí z celé České republiky, kteří za 30 dnů nachodili 812 888 km.
Velmi aktivní jsme byli v Mníšku pod Brdy
(pod svá křídla jsme vzali i borce ze Zahořan a nejbližšího okolí), kde výzvu přijalo
169 lidí. Podrobnou statistku všech zapojených účastníků z našeho města najdete zde:
www.bit.ly/VyzvaDubenMnisek.
Vítězem celorepublikové výzvy se stal
„náš“ Jaroslav Kulík ze Zahořan. Ve svých
60 letech zvládnul neuvěřitelných 1 061 km
což představuje denní průměr 35 km.
Pana Kulíka, ve sportovních kruzích spíše známého pod přezdívkou Jakulda, jsem se zepal
na pár otázek.
Jaké máte pocity z dosažených výsledků?

Hranice závislosti
„Alkohol vždycky lže…“
(latinské přísloví)
Jedním z hlavních témat, které jsme u nás
v Magdaléně řešili během posledního, covidového, roku, byl alkohol. Mnoho lidí tišilo
své narůstající obavy, úzkost a napětí právě
alkoholem, mnoho z nich přišlo až k hranici
závislosti a mnoho lidí tuto hranici překročilo.
Proč vlastně pijeme? A kdy poznat, že se z popíjení s přáteli stává závislost? Na tyto otázky
odpovídá odborný ředitel obecně prospěšné
společnosti Magdaléna, Jiří Zatřepálek.
Proč vlastně pijeme alkohol? Co nám to přináší?
Každý člověk má k pití jiné motivy. Řada lidí
pije alkohol při oslavách, ze společenských
důvodů nebo aby třeba zahnali nudu. U našich pacientů se však často setkáváme s tím, že
pijí alkohol, aby jim zkrátka bylo lépe. Alkohol
totiž u některých lidí rozpouští úzkost. Právě
to je ale velmi zrádné.
V čem je alkohol zrádný?
Alkohol je zrádný v tom, jak plíživě může nastu-

„Pocit je to hezký a jsem rád, že jsem to přežil
ve zdraví. Jsem rád, že jsme rozchodili spoustu
sousedů kolem 70 let, kteří ty zdravotní problémy měli a chodili s námi.“
Jak jste Výzvu prožívali v Zahořanech?
„Jsem rád že se naše vesnice stmelila a víc jsme
se potkávali. Hecli jsme se a kontrolovali si navzájem dosažené výkony. Oblíbená otázka,
když jsme se potkávali, tak nebyla: Ahoj, jak se
máš? ale: Koukni na hodinky, kolik máš dneska
nachozeno? Dokonce jsme se společně vydali
na 48 kilometrů dlouhý pochod do Prčic.“
Jak ve Vašem konkrétním případě těch
30 dnů Výzvy probíhalo?
„Já měl tu výhodu, že jsem mohl v dubnu pracovat z domova, takže jsem fungoval s mobilem i z venku. Vstával jsem v sedm hodin,
kdy mi hodinky začaly počítat kroky a končil
jsem někdy v půl dvanácté v noci. Prostě jsem
chodil celý den, kromě krátkých přestávek na
jídlo. Podařilo se mi dokonce zhubnout 6 kg.“
Pokračujete v pravidelném pohybu i během května?
„V květnu jsem vyměnil chození za kolo. Ale to
počasí bylo teď mizerný, hodně prší, takže se
mi pár kilogramů podařilo zase nabrat zpátky.“
V říjnu nás čeká další Výzva, plánujete prvenství obhájit?
„V říjnu určitě neobhájím, protože mě čeká
spousta povinností se správou rybníků na Mníšku, takže nebude čas moc chodit. Chtěl bych se
povat závislost. Někteří lidé mohou popíjet celý
život, některým ale stačí jen pár skleniček a už to
nedokážou zastavit, nedokážou přestat pít.
Zlom často přichází ve chvíli, kdy alkohol začne kromě sociální a vztahové roviny poškozovat i zdraví tělesné. V takovou chvíli je již
závislost rozvinutá.
Jak poznáme, že jsme se přiblížili k hranici
závislosti na alkoholu?
Pokud si tuto otázku klademe, tak bychom
měli být ve svém vztahu k alkoholu ostražití.
Varovat nás může to, pokud na alkohol často
myslíme a těšíme se, že se napijeme. Varovnými signály jsou i opakované situace, kdy vypijeme víc alkoholu, než jsme původně chtěli,
nebo pokud se kvůli pití cítíme provinile. V takových případech je dobré svěřit se někomu
blízkému a celou situaci s ním probrat, a poté
se obrátit na odborníky.
Je těžké abstinovat ve společnosti, kde je
alkohol všudypřítomný?
V naší společnosti je to těžké. Alkohol je
společensky velmi tolerovaný. Představte si
situaci, kdy při nějaké oslavě řeknete“ „já nepiju, nebudu pít“. Okolí se vás hned ohodno-

o to ale pokusit zase
v dubnu příští rok, jestli
Výzvu zase vyhlásí.“
Ani ostatní mníšečtí
borci a borkyně se
nenechali zahanbit
a do celorepublikové
TOP20 se „prošlapali“
další tři: Ivica Hrvačić
(6. místo s 659 km),
Vladimír Skalla (11.
místo s 889 km – konečné pořadí nezáviselo jen na km, ale
i na BMI dle vzorce:
Jaroslav Kulík
čím těžší člověk, tím
ze Zahořan.
více bodů) a Hana
Foto: autor
Skallová (15. místo s 790 km). Především díky
jejich výkonům se Mníšek pod Brdy umístil
mezi městy na celkovém 3. místě ze 30 zúčastněných (za Bruntálem a Dobříší).
Jmenovaným borcům a borkyni gratulujeme
k úspěchu a vzorné reprezentaci našeho města.
Slavnostní vyhlášení výsledků dubnové výzvy
10 000 kroků proběhlo v sobotu 22. 5. na Skalce. Nejdelší cestu vážili soutěžící z Uherského
Hradiště, Zábřehu, Vrbna pod Pradědem nebo
Bruntálu.
Akci uspořádal spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s. Pro velký úspěch by se měla
zopakovat letos v říjnu.

Libor Kálmán
tí, že to není normální. Pro člověka, který
má s pitím alkoholu
problémy je taková
situace těžká. Velikou
roli hraje i fakt, že alkohol v naší zemi je
extrémně dostupný.
Jeho nákup není nijak regulovaný, jako
třeba v severských
zemích, kde jej ve večerních hodinách nekoupíte.

Jiří Zatřepálek,
odborný ředitel
Magdaléna o.p.s.
Foto: Josef Horázný

Jak fungovat bez pití ve společnosti,
kde je alkohol hluboce zakořeněný?
Důležité je posilovat své zdravé návyky a zájmy. Chodit do přírody, hrát na oblíbený hudební nástroj, sportovat atd. Největší umění
nejen pro naše pacienty je umět se radovat
bez alkoholu a drog. To je mnohem snazší,
pokud se člověk dostatečně dobře zná a má
zažitý pocit uvolnění a štěstí bez návykových
látek. Takže bych poradil: „Pěstujte své zájmy
a dělejte si každý den radost!“.
Petra Martínková za Magdaléna o.p.s.m

17

ZAJÍMAVOSTI

Mníšek pod Brdy nabízí krizovou psychologickou pomoc
Záchranné lano pro akutní potíže
Nejistota postihne každého, kdo ztratí v životě nějaký orientační bod. Může se jednat
o ztrátu zaměstnání, dluhy, partnerské problémy, ale také například ztrátu malých soukromých rituálů, jako je třeba každodenní
nákup novin ve stánku na rohu, nemožnost
si v poledne zajít do oblíbené restaurace na
oběd a podobně.
Ocitli jste se v obtížné situaci? Řešíte profesní nebo osobní dilemata v souvislosti
s omezením provozu škol? Obavy z nákazy,
budoucnosti, ponorková nemoc doma nebo
nervy na pochodu – to vše je v dnešní době
normální. Potřebujete odborně konzultovat záležitost výchovy a vzdělávání žáků,
na které dopadla koronakrize? Chcete si
promluvit s někým, kdo Vám umí pomoci
se situací, se kterou si sami nevíte rady?
Nestyďte si říci o pomoc.
Uvědomujeme si složitou situaci mnohých
z nás. Nejste na to ale sami. Proto město dohodlo spolupráci se dvěma psycholožkami,
kterým lze každou středu odpoledne zavolat
a popovídat si:
PhDr. Lea Paulinová
tel.: 602 120 700
PhDr. Pavla Doležalová tel.: 724 180 789

Dalším možným kontaktem jsou Linky důvěry,
které jsou přístupné nonstop i soboty a neděle. Jak telefonická podpora, tak také osobní
návštěvy na kontaktních místech, jsou zcela
bezplatné.
Krizová linka důvěry v ČR: 516 410 668
Ve Zpravodaji bude v příštích číslech vycházet
seriál zamyšlení a návodů, jak na určité situace
v životě reagovat.
Jedenkrát měsíčně (nejbližší setkání bude
16. 6. od 17:00) bude v budově úřadu v zasedací místnosti v 1. patře možnost se s PhDr.
Paulinovou osobně setkat a promluvit si s ní
i soukromě.
„To je nemožné,“ řekla zkušenost.
„To je beznadějné,“ řekl odhad.
„To je hloupé,“ řekla pýcha.
„Je to riskantní,“ řekl strach.
„To je lehkomyslné,“ řekla opatrnost.
„Je to zbytečné,“ řekl rozum.
„Tak to zkusme,“ řeklo srdce.
Pokud tedy zavoláte nebo přijdete na setkání,
bude to váš první krok ke změně.

Ilustrace z knihy Lea Paulinová:
Na slovíčko k sobě
Dopřejte si chvilku klidu, uvařte si čaj nebo kafíčko a rozjímejte. Někde zevnitř k vám bude
promlouvat niterný hlásek. Dejte mu svoji
důvěru, bývá nesmělý a snadno se dá zaplašit. Buďte k sobě otevření, upřímní, trpěliví
a naslouchejte, co vám vaše vnitřní JÁ sděluje.
Vyplatí se dát více důvěry srdíčku než rozumu.
Uvědomte si, k čemu vás život skutečně vyzývá, kam vás směřuje a co od vás chce. Dovolte
si rozpoznat touhu ve svém srdci a pak si vytvořte jasný mentální obraz toho, co chcete
dělat, čím se stát, co potřebujete mít, a tento
obraz si udržte ve svých myšlenkách dostatečně dlouho. Lidová moudrost říká: „Vzal to
za správný konec.“

Udělejte si také sami pro sebe sváteční chvilku
na malou inventuru svého dosavadního života.

Michal Kroutil

Červnové trhy NAJÍME SE
budou opět
s občerstvením i sezením

MNÍŠECKÉ TRHY

NAJÍME SE
SOBOTA 5. ČERVNA 2021
OD 9 DO 15 HODIN
PŘEDZÁMČÍ MNÍŠEK POD BRDY
DALŠÍ TERMÍNY: 28. 8. | 2. 10. | 11. 12.
@NAJIMESE

AKCE MĚSTA

UPOZORŇUJEME, ŽE NA TRZÍCH SE POŘIZUJE FOTO A VIDEO DOKUMENTACE VYUŽITÁ K PROPAGACI MĚSTA, NA KTERÉ MŮŽETE BÝT ZACHYCENÍ.
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Červnové termíny mníšeckých trhů NAJÍME SE jsou vždy něčím výjimečné. Zda-li je to vůní blížícího se léta a prázdnin, nebo to dělají domácí barevné nanuky, které se prodávají jen, když se oteplí. Nebo to
budou piknikové deky na trávě, které svádí zůstat na trzích déle a jít
si ještě pro jeden burger či chlazené pivo. Nebo to snad bude vámi,
že prostě sedíte spolu s rodinami, přáteli, či sousedy, které jste jen tak
náhodou potkali a se skleničkou vína si povídáte a smějete se. A možná to dělají děti, které spiklenecky běhají s penízkem v ruce v malých
partách a hledají, co by si ješte mohly koupit. Přesně tak jsme si to představovali, když jsme koncept trhů vymýšleli. A každý termín, když se to
takhle povede, je pro nás nejlepší.
A zdá se, že i blížící se červnový trh by mohl vypadat nějak podobně.
Po dlouhé pauze budeme v předzámčí v plné parádě, tak jak to máme
rádi – burgery, česká i světová kuchyně, víno, pivo, zmrzliny, makronky,
štrůdly a mnohem více. Navrátí se i řemeslné výrobky, takže jestli vám
doma třeba schází nějaká keramika do kuchyně, přijďte včas, protože
odpoledne to mají manželé Pichovi hodně vybrané. Účast přislíbili
i noví prodejci – WineTruck s vínem, oldtimer Mercedes-Benz Kurzhauber LAF 1113 z roku 1974. V nabídce budou mít skvělá vína, originální
vinné koktejly i domácí nealkoholické limonády. Juicee.cz přiveze domácí sirupy, zmrzliny a nanuky.
Přijďte, v červnu to bude fajn.
Zdenka Janoušková

ZAJÍMAVOSTI / ČTENÁŘI PÍŠÍ

Nenechávejte své psy volně pobíhat v přírodě, je to riziko
Jarní měsíce jsou protkané sluncem, pučením a kvetením rostlin i stromů či zpěvem ptáků v přírodě.
To všechno jsou projevy, které lákají milovníky přírody se svými psími miláčky k vycházkám. Volně pobíhající
pes je však velkým nebezpečím.
Velice často jsou v této době, kdy se v přírodě
můžeme setkat s mládětem, do záchranných
stanic přijímáni jedinci, kteří utrpěli zranění ze
setkání se psem. Buďme proto ohleduplní
a nepouštějme své psí miláčky z vodítka
v přírodě, neboť velice snadno může dojít
k poranění či smrti.
Pokud například srna ucítí pach psa v původním místě, kde pobývala, ztratí o ně zájem
a vydá se hledat náhradní. Psi svým nekontrolovaným pohybem po lese mohou narušit
i hnízda zpěvných ptáků či pernaté zvěře, jako
je bažant.
Při nedodržení zákazu volného pobíhání
psů v honitbě může orgán státní správy
myslivosti uložit nemalou pokutu.

Nebezpečí hrozí i psům
Pomineme-li výše uvedené skutečnosti je
velkým nebezpečím pro samotné volně pobíhající psům i setkání se zvěří. Vždyť například
setkání s divočákem může pro pejska skončit
tragicky.
Velice nepříjemnou záležitostí pro psy je
i v poslední době se vyskytující svrab, známější pod názvem prašivina. Toto onemocnění
se vyskytuje především u lišek, dnes již i u divokých prasat a je přenosné na člověka. Zároveň i pes pronásledující zvěř může snadněji
skončit pod koly projíždějících vozidel.
Uvědomme si prosím nebezpečí, které volným
pobíháním psů vzniká živočichům v přírodě, ale
také vašim psím miláčkům a snažili se je ochránit.
Navíc tímto svým počínáním zachráníte i nema-

Mláďatům hrozí od volně pobíhajících psů
poranění. Foto: Pixabay.com
lé množství mláďat, především zajíčků, která se
zraněná dostávají do záchranných stanic. Pokud
však zůstanou v přírodě, mohou obohatit přírodní rozmanitost vašeho okolí a dělat vám radost.
Děkujeme všem za pochopení.
kal

Ochrana živočichů není jen záležitostí zvířecích záchranářů, ale především myslivců. Těm tuto
činnost navíc předepisuje i zákon o myslivosti č. 449/2001, kde se mimo jiné například praví:
• Ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před volně pobíhajícími domácími zvířaty,
zajištění klidu v honitbě (§ 8, odst. 1 ).
• každý si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování
zvěře (§ 8, odst. 2).
• Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat (§ 9, odst. 1).
Zákon o myslivosti pamatuje i na vlastníky psů, kterým je zakázáno nechat je volně pobíhat
v honitbě ( § 10, odst. 1 ).
Na dodržování klidu a ticha v lese dbá i zákon o lesích (289/1995 Sb., § 20, odst. 1 a ). Ochranou zvířat se zabývá i zákon o ochraně přírody (114/1992 Sb.) i zákon na ochranu zvířat
proti týrání (246/1992 Sb.).

Příspěvek zastupitelky
Daniely Páterové
Letošní rok je jednoznačně ovlivněný epidemií
koronaviru. A tak mě ani moc nepřekvapilo, když
přišla zpráva, že se ruší spoj v 7:01 ze zastávky
Mníšek pod Brdy, závod – hl. silnice do Příbrami,
protože jím jezdí málo lidí (no bodejť, všichni
jsme byli zavření doma). Tímto spojem jezdí mé
dvě děti na gymnázium do Příbrami. A s nimi jezdí dalších minimálně osm, o kterých vím a které
znám. Brala jsem to tak, že až začnou děti zase
chodit do školy, tak bude spoj obnoven.

Je duben, situace se stabilizuje a vláda vyhlašuje,
že se děti budou vracet do škol. Aha, ale jak budou jezdit do školy, když spoj je stále zrušený?
A tak volám panu Kučerovi ze společnosti Martin Uher, která zajišťuje dopravu v okolí Mníšku
(a nejen tam), jak to tedy vypadá, že děti budou
od pondělí jezdit do školy a nemají se tam jak
dostat. Vypadá to špatně, o obnově spoje se neuvažuje! To je ale pro těch cca 10 rodin, pro které
byla dobrá ranní dostupnost z Mníšku do Příbrami rozhodujícím faktorem při výběru příbramského gymnázia, špatná zpráva. Jak se mají děti
do Příbrami dopravit? Situace je zoufalá, a tak se
spojujeme, voláme si, píšeme si a shodujeme se,

Prašivinou se může volně pobíhají pes nakazit
i od uhynulé lišky. Foto: Pixabay.com

že pošleme oficiální žádost o obnovení spoje na
městský úřad paní starostce (která o problému
ví a o obnovu spoje také požádala) a také organizaci Integrovaná doprava Středočeského kraje. Žádost jsem sepsala, připojila jména všech
rodičů, kterých jsem se v tom krátkém časovém
úseku dovolala, a kteří souhlasili, a žádosti odeslala. A reakce byla blesková. Za pár dní mi pan
Vyčítal z ROPIDu v emailu sděluje, že od 14. 5.
obnovují spoj v 7.01 ze zastávky Mníšek pod
Brdy, závod do Příbrami. Mám opravdu radost.
A děkuji všem zapojeným rodičům, bez vás by
to nejspíš trvalo o mnoho déle.
Daniela Páterová

Mní šecká radnice plní své sliby – dopis čtenářk y
Ráda bych touto cestou poděkovala pracovníkům mníšecké radnice, kteří se zasloužili
o zřízení testovacího centra covid -19 v Mníšku pod Brdy. Jejich snaha ušetřit občanům
Mníšku pod Brdy odyseu cestování za antigenními testy a PCR testy do jiných lokalit je,
v této zvláště těžké době, důkazem otevřené
radnice, která je zde po letech opět pro občany.

Jistě mi dají za pravdu především ti, kteří nejsou zcela proočkovaní a potřebují konečně
navštívit ať už kadeřnické či rehabilitační nebo
masérské salóny.

Zvláště bych ráda poděkovala místostarostce
Daně Dalešické za její obětavost při organizování tohoto projektu a doufám, že nejsem
sama.

Stejně tak vítám a oceňuji snahu radnice, zajistit občanům Mníšku pod Brdy očkování proti
covidu -19 v našem městě, za níž, jak předpokládám, jsou jistě mnozí vděční.

S pozdravem Eva Stieberová
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Co se skrývá pod Skalkou? – z rubriky Mníšecký místopis
Málokdo z nás nenavštívil barokní areál na Skalce. Ale co je to za podivné rozvaliny a propady na úpatí hřebene
přímo pod skaleckým kostelíkem? Projděme se těmito místy a připomeňme si jejich nedávnou historii.
Terezka
Na konci ulice V Lipkách spatříme na levé straně vyvýšený val porostlý stromy (na mapě
označeno číslem 12). Jedná se o odval a hlušinu
z místního velkodolu na železnou rudu. Ruda
se zde hlubině dobývala od 18. století, ale velkodůl zde vznikl až v padesátých letech století
dvacátého. Velkoprovoz dolu bohužel velmi
poškodil barokní areál na hřebeni. Vydáme-li
se od Lipek směrem k hřebeni, míjíme po pravé straně provozní budovu dolu, která je nyní
přestavěna na obytný dům. Nedaleko, vlevo
od nás, ústila šikmá štola Terezka (4). Její ústí
je nyní zcela zasypáno odvalem a hlušinou.
Mírně nalevo od osy kostelíka sv. Maří Magdaleny se pod valem skrývá i zasypané ústí staré
jámy Terezie (5).
Budeme-li na naší průzkumné cestě pokračovat trochu vpravo, po několika desítkách metrů
se po levé straně objeví panely zakrytý objekt.
Jedná se o vyústění větracího komínu (1), který byl ukončen ventilátorem. Sloužil i jako lezný
únikový komín z třetího patra dolu. Po ukončení provozu dolu v roce 1967 byl zasypán a tak
nemá význam dobývat se do dutiny za panely
a více objekt prozkoumávat.. Nedaleko jsou
ruiny (2) budovy tranformátorovny 22kV/6kV
a rozvodny pro pozemní objekty dolu. Další
rozvodna a tranformátorovna pro podzemní
provoz se skrývá až na 16. patře dolu.
Františka
Do hlubin na 16. patro (384 m. n. m) vedla i šikmá vlečná jáma Františka (3), jejíž zasypané
ústí na povrchu (465 m. n. m.) najdeme po
několika desítkách metrů vlevo pod úbočím
hřebene jako jeden z větších propadů. Tato

jáma původně sloužila jako hlavní vstup do
dolu a zároveň pro dopravu hlušiny i vytěžené
rudy. V ose vyústění jámy Františka můžeme
spatřit pozůstatky betonových podstavců pro
kompresory a stroje navijáků.
U jámy byla dřevěná rampa, ze které důlní vozíky (huntíky) sjížděly na kolejovém podstavci pomocí kladek, lan a motorového navijáku do hlubin ložiska ve spádu 35 stupňů. Zároveň rampa
sloužila jako násypka horniny z huntíků do nákladních vozů Tatra 111. Vozy odvážely vytěženou rudu přes hřeben do Řevnic a vlakem se dopravovala do hutí u Králova Dvora (v dřívějších
dobách byla ruda zpracovávána ve Staré Huti
u Dobříše). Plný provoz úklonné jámy Františka
skončil počátkem 50. let, kdy byl proražen 1 300
m dlouhý dopravní překop z 16. patra až k areálu nově vzniklých kovohutí, tzv. „Hrudkoven“
a ruda byla zpracovávána tam. Františka sloužila
nadále pro dopravu hlušiny. Mohli bychom ještě
slyšet vzpomínky pamětníků z šedesátých let:
„Po dohodě se strojníkem, jsme si zalezli do huntíku a nechali se svézt až na 16. patro dolu. Důležité
bylo nevystrčit hlavu, protože rychlost byla značná
a strop se míhal těsně nad vozíkem“.
Z konstrukce rampy nic nezbylo a úklonná
jáma je nyní na povrchu zasypána. V podzemí na 16. patře dolu je však její vyústění ke
spatření a navazuje na ni druhé šikmé hloubení do hlubších pater. Pokud bychom od
podzemního ústí šikmé jámy Františka vztyčili
svislici, protnula by po 150 výškových metrech
povrch před sochou sv. Jana Nepomuckého
u skaleckého kláštera.
Nová Františka
Vydáme-li se na konci ulice V Lipkách doprava
po cestě vedoucí severovýchodně pod hře-

Věžová rampa u úklonné jámy Františka (50. léta 20. století). 
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Foto: archiv autora

benem, dojdeme přibližně po 300 metrech
k dalšímu pozemnímu objektu dolu. Po pravé
straně nedaleko cesty ční v houští ze země
železná roura. Jedná se o rekonstruované vyústění větrací jámy Nová Františka (6). Tato
jáma má v průměru kolem pěti metrů a vede
kolmo z povrchu až na 16. patro dolu, tedy do
hloubky 80 metrů.
Josef
Nalevo od cesty na úpatí hřebene, přibližně
na úrovni vyústění jámy Nová Františka, bývala kdysi jáma dolu Josef (8). Můžeme zde
spatřit zbytky hald i zářez do svahu. Budeme-li pokračovat dále po cestě, tak po několika desítkách metrů budeme mít pod sebou
v hloubce 16. patra „nádraží“ (7) dopravní
štoly do areálu kovohutí. Pod námi se v těchto místech skrývá i tzv. slepá jáma, dopravní
kolmé hloubení z 16. patra až na 34. patro
dolu (298 m. n. m). Nyní je důl od 16. patra
níže zatopen.
Bernardka
Cesta pokračuje k hájovně a půjdeme-li po ní
dále, můžeme po levé straně spatřit zbytky
odvalu jedné ze starších důlních jam a ještě
dále vlevo, již nedaleko hájovny, zasypaný
portál úklonné štoly Bernardka (9). Poslední
sledné chodby východní části ložiska sahají
až k původní restauraci u Sequensů. Traduje
se, že majitel této kdysi vyhlášené restaurace
a penzionu přišel ke svému rybníčku na zahradě a spatřil pouze díru. Voda se prolila do propadlin dolu. Poblíž penzionu ústil lezný komín
Lojzička.
Pozor na propady
Na opačné straně ložiska, tedy odbočíme-li
na konci Lipek doleva na jihozápad a mineme
odbočku na Skalku, zhruba po dalších 200 m
přecházíme korytový propad, který nám kříží
lesní cestu po úbočí hřebene. Jedná se o propady úklonné štoly Kristýnka (13). Poblíž
zborceného a zasypaného portálu do Kristýnky jsou zbytky betonového podstavce pro
kompresory.
Propadů je pod hřebenem více. Jedná se zejména o propady do chodeb nejvyšších pater
dolu, které byly raženy v nepevné hornině.
Tyto staré chodby sloužily jako přístupy do
ložiska a později jako větrací. Chodby byly vyztuženy původní starou výdřevou. Pozvolné
propady se mohou objevit zejména po delších a intenzivnějších deštích a pohyb osob
zde pak vyžaduje opatrnost.
Hřeben
Povrchové pozůstatky dolu nalezneme i na
hřebeni. V lesíku 150 m nalevo od rybníčku
v barokním areálu se ukrývá odvětrávací vrt
prostor komorové těžby křemenců. Železná
roura zde ukončuje 160 m hluboký vrt (10)
až na 16. patro dolu. Vrt je zrekonstruován.
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Prostory komor po těžbě křemenců jsou skutečným „pokladem“ místního podzemí. Vydáme-li se od ústí vrtu směrem k úbočí hřebene
k vyhlídce „U kříže“, budeme mít po pravé
straně nyní mírně vzrostlý lesík. Ve skále pod
ním je dutina, kam by se vešel mníšecký kostel. Vytěžená komora (11) se nachází mezi
16. až 10. patrem dolu. Má přes 50 metrů na
výšku, délku kolem 60 metrů a šířku zhruba
20 metrů. Nemusíme mít strach, že bychom
se propadli, od stropu komory nás dělí téměř
stometrová vrstva tvrdé křemencové horniny. Od vrtu směrem pod hřeben je na úrovni
16. patra ražena v křemencích chodba o délce
téměř 600 m a její slepý konec je až v hlubinách napravo od prostoru Suché louky. Ve
stěnách chodby lze nalézt tzv. ichnofosilie,
tedy pozůstatky po „doupatech“ prvohorních
vodních příšerek. Toto místo bylo v období prvohor písčitým dnem.

tzv. rozfáráno do šířky 1 600 m a hloubky
280 m. Pokud jsme u kostelíka, jsme zhruba
v polovině šířky ložiska.
Ruda chudá na železo
Místní ruda je na železo poměrně chudá. Je tvořena převáženě sideritem (uhličitan železnatý)
a hematitem (oxid železitý). Pokud bude čtenář
zvídavý, může úlomky rudy stále nalézt na zbytcích hald pod skaleckým kostelíkem. Hornina
je tmavě hnědočervená a má vyšší hustotu než
jiné tamní usazené horniny, kterými jsou převážně světlý křemenec nebo tmavá břidlice. Stejný
objem „kamene“ s rudou je těžší. Na povrchu

úlomků rudy můžeme spatřit malé vejčité útvary, tzv. oolity, což je uhličitan nebo oxid železa,
obalující krystalizační zárodek. Nejlépe jsou oolity vidět pod mírně zvětšující lupou.
Montánní společnost
Můžete se domluvit se současným majitelem
podzemních prostor (Montánní společnost
o.s.), který vás částí dolu, zrekonstruované pro
poznávací, montánní i výzkumné účely, provede a podělí se o mnohem více informací, než se
laskavý čtenář dozvěděl z tohoto článku.
Petr Dušek a kolektiv

Vznik ložiska
Hlavní ložisko rudy pod Skalkou má tvar
ploché čočky. Vzniklo ukládáním a působením sopečné činnosti na dně chladných jezer
či lagun moře v období ordoviku v prvohorách, tedy zhruba před 400 milióny let. Místní oblast se nacházela na okraji tehdejšího
supersvětadílu hluboko na jižní polokouli.
Čočka uložené rudy je protažena ve směru
hřebene a díky vrásnění se v úklonu 35 stupňů
noří z pod úpatí pod vyvrásněný křemencový
hřeben a postupně se vytrácí. Ložisko bylo
ZÁBAVA

Spojovačka

Na jaře je na dvorku živo. S kým si přišly popovídat zvědavé slepice, zjistíte, když spojíte body od 1 do 53.
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LUŠTĚTE KŘÍŽOVKU O ZAJÍMAVÉ CENY

Vylosovaný výherce získá

„Sport je dobrý…“ (konec věty je v tajence)

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

Ivan Hlinka (1950-2004) –výborný československý hokejista
(3× mistr světa za ČSSR) a respektovaný trenér. S českou reprezentací dokázal
vyhrát hokejový turnaj na Zimních olympijských hrách v Naganu (1998).
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

Řešení křížovky z květnového vydání Zpravodaje: Napoleon Bonaparte: Hlupák má před vzdělaným člověkem velkou výhodu
– je sám se sebou vždy spokojený. Výhercem dvou ekologických kelímků se znaky Mníšku se stává Dana Vytisková.
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Město Mníšek
pod Brdy nabízí
službu
Město
Mníšek
pod
Brdy

vám nabízí ZDARMA službu

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.
Systém Mobilní Rozhlas je používaný všemi věkovými skupinami.

Co vám přihlášení do Mobilního Rozhlasu přinese?

Aplikaci, která čistí ČR
a zachraňuje životy
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Nabídka
pracovních míst
„Vyrábíme poctivé mléčné
produkty v BIO kvalitě”
Technolog pasterace mléka

Operátor mlékárenské výroby

Prodejce na farmářských trzích

Náplň práce: pasterace mléka, spolupráce na řízení
výroby jogurtů, sýrů a dalších mléčných výrobků
Nabízíme:
• od 25 000 Kč hrubého
• zaměstnanecké slevy na výrobky
• práci v příjemném malém kolektivu
• smysluplnou práci, která potěší
• pevnou pracovní dobu v jednosměnném provozu,
zač. pracovní doby od 7h
• kompletní zaškolení potřebné pro výkon práce

Náplň práce: balení produktů do spotřebitelských
obalů, výroba mléčných produktů (jogurty, jogurtové koktejly, tvarohové produkty, sýry, ...)
Nabízíme:
• od 18 000 Kč hrubého
• zaměstnanecké slevy na výrobky
• práci v příjemném malém kolektivu
• smysluplnou práci
• pevnou pracovní dobu v jednosměnném provozu,
zač. pracovní doby od 7h
• kompletní zaškolení potřebné pro výkon práce

Náplň práce: příprava stánku na prodej,
prodej na farmářských trzích v Praze,
soupis vráceného zboží, vyúčtování trhu
Nabízíme:
• výdělek od 120 Kč/h
• práce v Praze
• zaškolení
• zaměstnanecké slevy na výrobky
• práci v příjemném kolektivu
• smysluplnou práci, která potěší každého,
kdo rád vidí dobré výsledky své práce

Místo výkonu práce: Nový Knín 153, 262 03
V případě zájmu kontaktujte prosím paní Kosařovou
tel.: 775 796 071, e-mail: kosarova@biovavrinec.info

Místo výkonu práce: Nový Knín 153, 262 03
V případě zájmu kontaktujte prosím paní Kosařovou
tel.: 775 796 071, e-mail: kosarova@biovavrinec.info

Místo výkonu práce: Praha
V případě zájmu kontaktujte prosím pana Starého
tel.: 608 135 853, email: stary@biovavrinec.info

Otevření obchůdku

Od 2. 6. 2021 otevíráme náš obchůdek na farmě. Nakoupit si u nás můžete farmářské a smetanové jogurty,
jogurtové a probiotické nápoje, kefír, zakysané podmáslí, tvaroh a tvarohové produkty, čerstvé a pařené sýry,
i sýry zrající. Budeme se na Vás těšit v Novém Kníně 153. Otevírací doba: Po, St, Pá: 15 – 17 hod, So: 9 – 12 hod.

Typ úvazku: celý úvazek

Typ úvazku: celý úvazek, částečný úvazek, brigáda

Typ úvazku: brigádník

Více informací na našich webových stránkách www.biovavrinec.info.

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

SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY
Nabízí tyto služby:

mikroregionu Mníšecko
 sběr různých druhů odpadů
CELOROČNÍ PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA




komunálního odpadu

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

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

a
a
a
a

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

Více informací získáte na tel.: 731 410 209 | e-mail: sbernydvur@mnisek.cz | www.mnisek.cz
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Vzdělá
v
centru ací
m Eden

5-DENN
Í
KU R Z Y

LETNÍ ANGLIČTINA A NĚMČINA V EDENU
Prázdninové kurzy pro žáky 1. a 2.stupně ZŠ a pro dospělé

Lektorky: Bc. Veronika Rogers, Mgr. Zuzana Michailidou, Vendula Veselá, Tereza Knotková

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.

Cena na 1 týden: 1300 Kč (5x90 min)

12. 7. - 16. 7.

dopolední kurz

19. 7. - 23 .7.

dopolední kurz

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

23. 8. - 27. 8.

23. 8. - 27. 8.

odpolední kurz

dopolední kurz

Kontakt:

pro žáky 1. ročníků středních škol

Nabízíme také individuální intenzivní kurzy angličtiny pro žáky, studenty
a dospělé během léta 2021. Termíny po dohodě.

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

Jan Tříska
tel.: 776 000 005
e-mail: jan.triska@jet1.cz

Edita Třísková
tel.: 776 000 081
e-mail: editatriskova@seznam.cz

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ
MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

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

Petra Zedníčková

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

Odpady

Čištění

Zeleň

svoz

chodníků a ulic

zahradnické práce

likvidace

strojní čištění

sekání trávy

odpadkové koše

ruční metení

údržba mobiliáře

zanáška popelnic

odstraňování
graffiti

ostatní komunální
služby

kontejnery

zimní údržba
posypový materiál

HLEDÁTE PRÁCI, KTERÁ MÁ OPRAVDU SMYSL?

Do našeho kolektivu pobočky v Mníšku pod Brdy přijmeme:

Řidiče skupiny C

Závozníky

Konta
k
telefo tní
737 2 n
42 20
0

Zahradníky

Volejte zdarma: 800 566 924 • E-mail: prace@komwag.cz
Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2 • Tel.: +420 236 040 000
komwag@komwag.cz • www.komwag.cz
Komw_inz_Mnisek_188x128_LETO_2020_tisk.indd 1

7.1.2020 14:37:17
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PÁROVÁ A INDIVIDUÁLNÍ
TERAPIE
SUPERVIZE
KOUČINK
LEKTOROVÁNÍ
RNDr. Renata Svobodová
renata.supervize@seznam.cz
724 332 551
Všenory
Rudná
Vzdálenost ze Všenor:
Mníšek p. Brdy 10 km, 13 min

Všenory

Praha Zbraslav

Praha - Zbraslav 12 km 13 min
Rudná 20km 30 min

Krádež,
oheň
nebo
velká
voda?
Víte, že více než 80 %
lidí si svůj domov
zabezpečí až
po nepříjemné
zkušenosti
s krádeží,
požárem
či vytopením?

Mníšek p.Brdy

Certiﬁkovaný alarm v Mníšku pod Brdy

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

MATEŘSKÁ
ŠKOLA

Štěstí přeje připraveným
a s profesionálním certiﬁkovaným
zabezpečovacím systémem
BEDO Ajax budete připraveni
nejen na zloděje, ale i na požár
a vytopení domácnosti.
Díky našim specializovaným
montážním partnerům trvá
instalace bezdrátového systému
v řádech minut a není třeba
složitých zásahů do konstrukce.
Prvky chytré domácnosti jako
například otevření garážových vrat
už jsou pak příjemným bonusem,
který Vám rádi nainstalujeme.
Chraňte sebe i své blízké
nejoceňovanějším zabezpečovacím
systémem na trhu.

DÁLE PROVOZUJEME: MŠ Pobřežní / Firemní školka ČEZ
Watík / Firemní školka FTV Prima Primáček / MŠ AV Atomík /
MŠ Pampeliška / Firemní školka Magnetka /
Pigy školka Most

Návrh zabezpečení a montáž v Mníšku pod Brdy a okolí
Vám zařídíme, ozvěte se nám pomocí kontaktních údajů níže

723 714 652

mnisekpodbrdy@instalujubedo.cz
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Komplexní péče
o váš trávník
a zahradu
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

VOLEJTE
602 202 801
Opravy střech
Opravy klempířských prvků
Opravy střešních oken
Čištění žlabů a svodů
Opravy nepřístupných míst
Montáže technologií
Havarijní a servisní práce

SLUŽBY PRO JEDNOTLIVCE, FIRMY A OBCE

602 11 11 03 | 602 11 11 04

www.green-garden.eu

VOLEJTE 602 202 801
strechaservis@strechaservis.cz

Srba Servis e-shop

Srba
Servis
e-shop
Nové nebo
ojeté
auto snadno
a rychle
Nové
nebo ojeté
auto snadno a rychle
pohodlí
vašeho
domova
z pohodlí vašeho domova

JeJe
totojednoduché
jednoduché

1 Vyberte
ESHOP.SRBA.CZ
si a
objednejte vůz
na našem
e-shopu
1 Vyberte
ESHOP.SRBA.C
si a
objednejte
vůz
na našem
e-shopu
2

Po vyřízení platby Vám vůz dovezeme zdarma po celé ČR
2 Po vyřízení
platby Vám vůz dovezeme zdarma po celé ČR
3 A Vy můžete zvesela jezdit

3 A Vy můžete zvesela jezdit

srba kampan eshop leden 2021.indd 1

27.01.2021 10:00:37
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Akce

-200 Kč
3 měsíce

+

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 platí do 30. 6. 2021. Více na www.nordictelecom.cz

Tepelné čerpadlo vzduch / voda

Elegantní.
Úsporné.
Tiché.
28

www.bosch-vytapeni.cz
Váš odborník na tepelná čerpadla:

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

INZERCE

INZERCE

Pavel Šporcl
a hosté

3. 7.
2021

od 18:00 hodin
Mníšek pod Brdy
v předzámčí
Vstupné
v předprodeji 300 Kč
na místě 400 Kč

Předprodej
QR TICKET, Malý Mnich,
Patina House, pokladna MěÚ

www.mnisek.cz

