
ročník 46 | číslo 308/309 | město Mníšek pod Brdy | ČERVENEC/SRPEN 2021 | ZDARMA

str. 10 a 11

Proč by mohla v Edenu 
stát plánovaná 
obytná věž?

str. 3

Vozem SENIOR TAXI 
se nově dostanete 
po celém Mníšku

str. 9

Na Skalku se vrátila 
Brandlova Kající Máří 
Magdaléna

str. 15

str. 10 a 11

Budu usilovat o přiblížení města směrem k vám, 
lidem, kteří v něm žijete
Rozhovor s novým městským architektem Josefem Tlustým



ZPRAVODAJ MĚSTEČKA POD SKALKOU č. 308/309 (vychází 25. června 2021)
Měsíčník, vydává Město Mníšek pod Brdy se sídlem Městský úřad Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ 00242748, tel. 318 541 911, e-mail: mesto@mnisek.cz. Příspěvky jsou přijímány průběžně na 
adrese zpravodaj@mnisek.cz, inzerce na adrese inzerce@mnisek.cz, poštou nebo osobně na výše uvedené adrese. Termíny dalších uzávěrek jsou zveřejněny na webu www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj, kde je též k dispozici 
elektronické vydání Zpravodaje. Přijímají se příspěvky v rozsahu maximálně 2 200 znaků včetně mezer, které splňují Pravidla pro zveřejňování nevyžádaných příspěvků (k přečtení na www.mnisek.cz v sekci Zpravodaj), 
a fotogra� e v rozlišení minimálně 300 dpi. Příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané texty se nevracejí. Za obsah textů odpovídají jejich autoři. Není-li uvedeno jinak, autory fotogra� í jsou autoři textů. Inzerce musí 
být zaslána formou závazné objednávky (rozměr, počet otištění, úplné fakturační údaje – název a sídlo � rmy, IČ, DIČ). Kopírování a šíření publikované části nebo celku je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno. 
Redakční rada: Bc. Andrea Midki�  M.A. (předsedkyně), Ing. Radim Hreha. Redakční příprava: Libor Kálmán. Gra� cké zpracování: Jiří Hladovec. Náklad 3 030 ks. Zdarma. Tisk: Tiskárna Mníšek, s. r. o., Rymaňská 210,
Mníšek pod Brdy. Evidenční číslo periodického tisku MK E 12576. Fotogra� e na titulní straně: Michal Kroutil. Redakční uzávěrka příštího, zářijového čísla: 11. srpna 2021.

Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
léto se ohlásilo náhlým příchodem tropických dnů a čas prázd-
nin a dovolených se opět rýsuje na obzoru. Vloni touto dobou 
jsme se domnívali, že to nejhorší z koronavirové krize máme za 
sebou a věřili  jsme, že svět se brzy navrátí do normálních kolejí. 
Realita však byla, jak všichni víme, zcela jiná. Na pozadí letošní-
ho optimismu z očkování bychom proto neměli zapomínat na 
to, že změny kolem nás ještě nejsou u konce a zatímco samotná 
pandemie pomalu ustupuje, dopady následné ekonomické kri-
ze postupně vyplouvají na povrch. Brzy například dojde nebo 
již dochází ke zdražování, zejména za materiály a zboží, ale ná-
sledně se zdražují i  některé služby. Nejen občané, ale i  město 
bude brzy stát před novými výzvami a  hledat inovativní pří-
stupy k pokrytí služeb obyvatelům. I to je jeden z důvodů, proč 
zastupitelstvo na svém červnovém zasedání schválilo založení 
dobrovolného svazku obcí pro spolupráci v oblasti odpadového 
hospodářství. Vzájemná spolupráce by totiž obcím měla ušetřit 
řadu budoucích nákladů, jak ukazují i příklady dobré praxe z ji-
ných regionů, kde jsou o  krok napřed. Podrobně se novinkám 
ve svozu a  likvidaci odpadů budeme věnovat v  samostatných 
radničních listech na podzim 2021.
Krátce se zmíním i  o  projektu dostavby bytového domu tzv. 
„obytné věže“ v Edenu, která opanovala nejen veřejnou schůzi 
červnového zastupitelstva, ale i  diskuzi na mníšeckých sociál-
ních sítích. Ráda bych zdůraznila, že se nejedná o projekt sou-
časného vedení města (stavební povolení bylo projektu vydáno 
v  roce 2009), na jeho realizaci nemá vedení města žádný kon-
krétní zájem a naším jediným cílem je, aby obyvatelé Edenu byli 
spokojeni. Více o tomto projektu si můžete přečíst na str. 3.
Na závěr ještě pár důležitých informací týkajících se školství 
a kultury. V ZŠ Komenského 420 bude v průběhu léta navýšena 
kapacita školy tak, aby mohly být přijaty všechny děti, které se 
hlásily k zápisu do prvních tříd, počítáme také s otevřením pří-
pravné třídy. Zároveň vedení města pokračuje v jednání s mní-
šeckou římskokatolickou farností o  výměně pozemků pro vý-
stavbu nové základní školy, která by měla být dalším projektem 
vzájemné spolupráce obcí v rámci svazku. 
Na úplný závěr bych Vás ráda srdečně pozvala na tradiční 
Skaleckou pouť, která se letos uskuteční 24. 7. 2021, více informací 
se dozvíte na str. 16 a 17.

Co dodat? Snad jen to, že všem dětem přeji nekonečně dlouhé 
prázdniny plné slunce a dobrodružství. A nám dospělým co nej-
více letní pohody a odpočinku, ať už se chystáme na dovolenou 
do zahraničí, po České republice nebo doma na zahrádce.

Krásné léto!

Magdalena Davis
Magdalena Davis
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Proč by mohla v Edenu stát plánovaná oby tná věž?
Mníšek pod Brdy se opět potýká se situací, kdy 
ze skříní vylézají kostlivci z  let dávno minulých 
a současnému vedení města nezbývá než zdě-
děné problémy konstruktivně řešit. Tato kau-
za se táhne již od roku 2008, kdy byla v  rámci 
územního rozhodnutí lokality plánovaného 
sídliště Eden (č. j. SÚ 14764/08-1431/2008) naplá-
nována i výstavba tzv. obytné věže, objekt SO14. 
Tento projekt má dosud platné stavební povo-
lení vydané zdejším stavebním úřadem č. j. SÚ 
8287/09-919/2009-Hra. Na stavbu obytné věže 
by měl dle stavebního povolení navazovat krček 
s  komerčními prostory, který by měl propojit 
objekt s naproti stojícím bytovým domem SO13. 
Lokalitu Eden stavěla firma OS Real, s.r.o. a kro-
mě výstavby této obytné věže dovedla zbytek 
do úspěšné realizace a kolaudace. Kolaudace 
bytových domů (objekty SO10 a  SO11) pro-
běhla 4. 3. 2011 pod č. j. SÚ 1852/11-1412/2010-
Hra a  kolaudace objektu SO12 a  SO13 pak 
23. 8. 2012 pod č. j. SÚ 6020/12-970/2012-Pet. 
Ke stavbě obytné věže nedošlo, byť celková 
stavba byla započata a  lidé, kteří si zakoupili 
byty v bytovkách okolo, byli o budoucí stavbě 
informováni. Firma OS Real, s.r.o. nakonec tento 
projekt i s územním rozhodnutím a stavebním 
povolením prodala firmě Sport Pro Eden, s.r.o. 
Nový stavebník má zájem stavbu dokončit 
a  nyní žádá o  úpravy projektu a  nabízí měs-
tu různé benefity pro místní obyvatele. Je 
to zejména vybudování 20 parkovacích míst 
v  docházkové vzdálenosti, příspěvek na ČOV 
a  také vybudování víceúčelového hřiště pro 
místní mládež. Nově také revitalizaci zele-
ně na Novém sídlišti či případně to, co bude 
pro většinu obyvatel přínosné pro zlepšení 
životního prostředí celého okolí. Nutno připo-
menout, že např. multifunkční hřiště bylo na-
vrženo jako součást původního projektu, ale 
vybudováno nikdy nebylo. Stejně, jako nebyly 
vysázeny původně plánované stromy. 
Současné vedení radnice chce zabránit spe-
kulacím a fámám, aby nenastala stejná situace 
jako v případě vila-domů v Edenu, kdy tehdej-
ší rada města ve složení: Petr Digrin, Daniela 
Páterová, Hana Kotoučová, Marie Šretrová, 
David Řehoř svými usneseními souhlasila s řa-
dou změn staveb rodinných domů v  lokalitě 
Eden před jejich dokončením. Souhlasná sta-
noviska RM lze postupně najít v  usneseních 
č. 27-27/2015 nebo také 10-65/2016 (P. Digrin, 
D. Páterová, H. Kotoučová). Ve stejném du-
chu se nesou také usnesení 28-27/2015, 29-
27/2015, 30-27/2015 31-27/2015, 34-27/2015 
nebo 35-27/2015 apod. 
Poslední změnu ve prospěch OS Realu odsou-
hlasila tehdejší rada města na svém zasedání 
dne 19. 7. 2017 pod usnesením č. 22-82/2017. 

Následným souhlasem SÚ a  kolaudací neplá-
novaně vzrostlo např. i automobilové zatížení 
v této lokalitě. Zdá se, že minulé vedení Mníšku 
vycházelo developerovi vstříc až přespříliš, pra-
coval pro něj zároveň i tehdejší architekt měs-
ta. Je pravděpodobné, že při schvalování změn 
a kolaudacích nebyly dodrženy parametry dle 
stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů 
a územního plánu. Město požádá o přezkum 
nadřízený orgán stavebního úřadu. 

V obytné věži bylo (podle prezentace develo-
pera) původně navrženo šest nadstandardních 
bytů 3+kk (každý přes 117 m2) a  to od čtvrté-
ho podlaží výše. V  nižších patrech měly být 
komerční prostory, obchody a  kanceláře. De-
veloper nyní přišel s úpravou, kdy kromě prv-
ního nadzemního podlaží je v  celém objemu 
stavby navrženo 44 malometrážních bytů 1+kk 
a  úplně zmizel napojovací krček a  nebytové 
prostory. Právě velký počet bytů je pro většinu 
občanů nepřijatelný a zástupci investora slíbili 
určitou úpravu projektu. Podle dalšího tvrzení 
developera nemají za povinnost přistavět žád-
né parkovací stání, všechna parkovací místa 
byla již vybudována v  předchozích etapách 
výstavby projektu Eden. Tato tvrzení radni-
ce ověřuje ve spolupráci s  odborem dopravy 
v  Černošicích. Radnice rovněž zadá studii, 
která srovná skutečný a kolaudovaný počet 
parkovacích míst v celé lokalitě Eden. 

Před 2 týdny proběhla anketa mezi členy SVJ 
přímo dotčených budoucí stavbou a také mezi 
lidmi bydlícími naproti ve starší zástavbě v uli-
ci Ke škole. Cílem bylo zjistit názor obyvatel na 
stávající situaci a také jejich názor na benefity, 
které jsou specifikovány výše. Už nyní je ale 
patrné, že za největší vadu na projektu obča-
né považují zvýšení automobilového provozu 
a  budoucí zhoršení parkování pro stávající 
obyvatele celé lokality. Dalším sporným bo-
dem je velké navýšení počtu bytů oproti pů-
vodně schválenému projektu a s ním logicky 
i nároků na občanskou vybavenost. 
Na zasedání zastupitelstva města Mníšek pod 
Brdy 16. 6. 2021 v  budově Pavilonu ZŠ Ko-
menského 420 proběhla veřejná schůze, kde 
byl přítomen i  zástupce developera Václav 
Prokop, kterého občané oprávněně zasypali 
svými dotazy a připomínkami. Přítomná byla 
i současná vedoucí stavebního úřadu v Mníš-
ku pod Brdy Lenka Hršelová. Zástupce develo-
pera na zastupitelstvu pozval všechny přítom-
né na mimořádnou schůzku k diskutovanému 
projektu, která proběhla dne 22. 6. 2021. 
Schůzky se zúčastnila také místostarostka 
Mníšku pod Brdy Dana Dalešická, která ujis-
tila občany, že vedení města učiní veškeré 
možné kroky ke zmírnění následků této stav-
by pro místní obyvatele. Zástupci investora si 
vyslechli jak námitky přítomných občanů, tak 
připomínky města, které zazněly z  úst mís-
tostarostky Dalešické. Dohodli se také na další 
schůzce a jednání, které by mělo proběhnout 
cca za měsíc. Bylo veřejně řečeno, že investor 
má zájem jak o domluvu s občany, tak o do-
mluvu s městem. 
Tato zděděná situace město Mníšek pod Brdy 
nijak netěší. Radnice proto využije veškeré 
možné legitimní způsoby k  nalezení opti-
málního řešení i k dalšímu jednání. Je třeba 
si ale uvědomit, že pokud by situace vyústila 
v žádost investora o nové stavební povolení, 
město je pouze jedním z účastníků řízení, ni-
koli rozhodovacím orgánem, a  hlavní slovo 
má stavební úřad jakožto přenesený výkon 
státní správy.

Kolaudační souhlas pro objekty SO10, 
SO11, SO12 a SO13 je k dispozici na vyžádání 
podle zákona č. 106/1999 Sb. 

OKS

Vizualizace plánované věže z projektové  
dokumentace developeraVýňatek z tehdejšího platného územního plánu

Na řízení a povolení změny stavby před 
dokončením podle § 118 odst. 3  sta-
vebního zákona se vztahují přiměře-
ně ustanovení o  stavebním řízení. Dle 
§ 118 odst. 4 SZ lze změnu ohlášené stavby 
před jejím dokončením provést na základě 
ohlášení za postupu dle § 105 až  107  SZ, 
takový postup však musí být odůvodněn. 
Ohlášení musí obsahovat kromě jiné-
ho souhlasná stanoviska dotčených 
orgánů, stanoviska vlastníků veřejné 
dopravní a  technické infrastruktury, 
souhlasy osob, které mají věcná práva 
k  sousedícím pozemkům atd. V  návaz-
nosti na §  118 odst. 2  SZ je i  v  případě 
stavby vyžadující ohlášení potřeba 
vždy posoudit, zda je tato změna v sou-
ladu s  vydaným společným územním 
a  stavebním povolením nebo zda její 
povolení vyžaduje územní projednání. 
Správní uvážení SÚ, že změna stavby ne-
zakládá změnu oproti vydanému společ-
nému územnímu a  stavebnímu povolení, 
je důvodem přezkoumání účelového 
a  protizákonného postupu ve vztahu 
k § 119 odst. 1 SZ.

Z RADNICE
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Zastupitelé schválili vytvoření dobrovolného svazku obcí „Technické služby Brdy a Hřebeny“
Druhé letošní jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy se konalo ve středu 16. června ve velkém 
sálu Pavilonu za platných protiepidemiologických opatření. Zastupitelé i přítomní hosté museli mít 
po celou dobu zasedání respirátory a k dispozici bylo i dostatečné množství dezinfekce. V sálu bylo 
přítomno 13 zastupitelů, 2 další se k jednání připojili online, takže účast byla tentokrát 100%.

Veřejná diskuze o věži v Edenu
Začátku jednání zastupitelstva byl přítomen re-
kordní počet hostů z řad obyvatel, kterých při-
šlo do velkého sálu Pavilonu téměř 50. Většina 
jich přišla kvůli úvodnímu bodu Veřejná disku-
ze, v rámci které se projednávala „kauza nová 
obytná věž v  Edenu“. Přítomen byl i  zástupce 
developera Sport pro Eden s.r.o., kterým je Vác-
lav Prokop z General reality, a.s. Během téměř 
dvouhodinové diskuze se přítomní hosté ptali 
na skutečné záměry developera a finální podo-
bu změn v projektu, který bude předkládat ke 
schválení Stavebnímu úřadu. Přítomní občané 
zásadně nesouhlasili s  již avizovanou změnou 
bytových jednotek ve Věži z původních 6 na 44, 
která s  sebou ponese velký nárůst poptávky 
parkování v oblasti. Na řadu položených dota-
zů od občanů i zastupitelů odpovídal zástupce 
developera ale spíše vyhýbavě a všechny závě-
rem pozval na prezentaci do své kanceláře na 
úterý 22. června.
Mníšecká starostka Magdalena Davis obyva-
tele Edenu ujistila v  tom, že i  když je město 
Mníšek pod Brdy v této věci pouhým účastní-
kem řízení, vyvine maximální aktivitu k tomu, 
aby byly jejich požadavky uspokojeny v  co 
nejvyšší možné míře. 
Článek o Věži najdete v tomto čísle Zpravoda-
je na straně 3.

Účetní závěrka a závěrečný účet města 2020
Zastupitelé jednohlasně schválili, na doporu-
čení Finančního výboru, účetní závěrku i  zá-
věrečný účet města za rok 2020. Článek hod-
notící celoroční hospodaření města najdete 
v tomto vydání Zpravodaje na straně 8.

Zástřelné pro kytínské myslivce
Zastupitelé schválili Darovací smlouvu s Mys-
liveckým spolkem Kytín pod Brdy, který hos-
podaří na honitbách na území našeho města. 
Podle smlouvy dostanou kytínští myslivci od 
města za každého odstřeleného nebo odchy-
ceného divočáka nově 700 Kč. Smlouva má 
platit do konce roku 2021 nebo do vyčerpání 
celkové částky 50 000 Kč. Podle této sumy si 
lze spočítat, že město v příštích několika mě-
sících finančně motivovalo myslivce k odlovu 
71 divokých prasat. Více informací k  tématu 
najdete v tomto čísle Zpravodaje na straně 14.

Založení dobrovolného svazku obcí „Tech-
nické služby Brdy a Hřebeny“
Na začátku projednávání tohoto bodu ozná-
mila starostka Magdalena Davis přítomným, že 
došlo k  prodloužení končící desetileté smlou-
vy se společností Komwag, podnik čistoty 
a údržby města, a.s. na zajištění služeb v ob-
lasti odpadového hospodářství, letní a  zimní 
údržby komunikací a údržby zeleně města Mní-
šek pod Brdy, a to do 11. prosince 2021.

Následně představila založení dobrovolného 
svazku obcí „Technické služby Brdy a Hře-
beny“ (dále jen DSO) za účelem společného 
odpadového hospodářství prostřednictvím 
technických služeb pro členské obce. Mezi 
hlavními důvody uvedla zásadní změny v od-
padové legislativě (nové zákony o odpadech, 
obalech a o výrobcích s ukončenou životností 
přijaté v roce 2020), kvůli kterým bude Mníšek 
pod Brdy potřebovat nový, flexibilní systém 
nakládání s odpady, který mu umožní přesnou 
evidenci produkce každého druhu odpadu 
a následně možnost jejich využití či likvidace 
s minimálními náklady a v souladu s platnou 
legislativou. Klíčovou roli zde sehraje právě 
součinnost s okolními obcemi, neboť synergie 
mezi samosprávami má velký potenciál bu-
doucí úspory finančních prostředků.
„Společným odpadovým hospodářstvím všichni 
ušetříme, jelikož městská společnost nemusí ge-
nerovat zisk, narozdíl od komerčních firem, které 
nám nyní dodávají své služby. Cílem společnosti 
bude pouze profesionálně odvádět technickou 
práci a  dál ji rozvíjet. Kromě finanční výhody 
nám takový systém zajistí přesnou kontrolu nad 
tím, kolik kterého odpadu vyprodukujeme, takže 
s  ním pak budeme schopni lépe nakládat, recy-
klovat ho a  dál prodávat k  upotřebení, čímž se 
obcím sníží náklady na jeho likvidaci. Čím dřív 
začneme, tím lépe budeme připraveni,” vysvětlila 
důvody pro založení DSO starostka Magdalena 
Davis, která je zároveň iniciátorkou projektu.
Dalšími důvody pro založení DSO jsou kro-
mě končící smlouvy s  Komwagem také 
nutnost předcházet budoucím rostoucím 
nákladům v  odpadovém hospodářství, 
umocněné nejistotou finančních příjmů měs-
ta v  důsledku ekonomické krize způsobené 
koronavirovou pandemií.

Založení DSO bylo schváleno osmi hlasy koa-
ličních zastupitelů. 
Kromě Mníšku pod Brdy již založení DSO 
schválily město Nový Knín a obec Klínec, dal-
ších pět obcí z  regionu (Zahořany, Čisovice, 
Voznice, Jíloviště a Trnová) bude o svém člen-
ství v DSO hlasovat během letošního léta.

Participativní rozpočet a Místní Agenda 21
Dalšími body červnového zastupitelstva bylo 
představení a  schválení pravidel letošního Par-
ticipativního rozpočtu „Nápad pro Mníšek“ 
a Místní agendy 21 (dále jen MA21). Oba body 
v  krátkosti představil jejich koordinátor Luboš 
Kožíšek. Na Participativní rozpočet, který měs-
to realizuje ve spolupráci s  organizací Agora 
CE, radnice uvolní 500 000 Kč. Výjimkou oproti 
předchozím ročníkům bude, že realizovatelnost 
navržených nápadů bude před tím, než půjdou 
do veřejného hlasování, posuzovat hodnotící 
komise složená z dotčených zaměstnanců úřadu 
(architekt města, vedoucí odboru Správy majet-
ku a investic či Finančního odboru). Do veřejné-
ho hlasování pak půjdou jenom ty návrhy, které 
komise posoudí jako proveditelné. 
Více informací o  participativním rozpočtu se 
dozvíte v tomto čísle Zpravodaje na stranách 
6 a 7.
Zastupitelé dále schválili Deklaraci o  aktivní 
realizaci MA21 v rámci strategického rozvoje 
města, která je oficiálním nástrojem podpo-
ry udržitelného rozvoje s důrazem na aktivní 
participaci obyvatel.

Navýšení kapitálu společnosti Mníšecká 
servisní s.r.o. – valná hromada
Dalším bodem jednání bylo navýšení základ-
ního kapitálu společnosti Mníšecká servisní 
s.r.o., která je vlastněna rovným dílem měs-
tem Mníšek pod Brdy a společností Kovohutě 
Holding DT, a.s., o částku 70 000 Kč. Ke zvýšení 
základního kapitálu dochází převzetím vkla-
dové povinnosti a  vnesením nepeněžitých 
vkladů společníka (Kovohutě), kterými jsou tři 
pozemky o  celkové výměře 7 515 m2, jejichž 
hodnota činí 70 tisíc. 
Základní kapitál společnosti Mníšecká servisní 
s.r.o., jejímž cílem je sanace ekologické zátěže 
v lokalitě Bažantnice, tak nově činí 2 838 000 Kč.

Závěrem jednání schválili zastupitelé několik 
majetkových záležitostí, většinou se jednalo 
o  bezúplatné převody pozemků do majetku 
města Mníšek pod Brdy.

Červnové jednání zastupitelstva si můžete 
pustit ze záznamu na mníšeckém youtube ka-
nálu na adrese: bit.ly/YoutubeMnisek.
Příští zastupitelstvo by se mělo konat v polo-
vině září 2021.

Libor Kálmán
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ANKETA ZASTUPITELŮ

Magdalena Davis
Společně pro Mníšek 

Založení komunitní za-
hrady velmi podporuji, 
protože v  Mníšku žije 
řada lidí, kteří nemají 
přístup k  žádné za-
hrádce a  přitom mají 

k  pěstování květin, bylinek nebo zeleniny 
vztah a rádi by si ho vyzkoušeli nebo dlou-
hodobě provozovali. Stejně důležitý je pro 
mě i  výraz „komunitní“, protože poukazuje 
na rozvoj a  podporu místní komunity vzá-
jemnou spoluprací a komunikací mezi rodi-
nami, sousedy či kolemjdoucími návštěvní-
ky.  Komunitních zahrad již existuje v České 
republice celá řada, nejvíce jich má Praha, 
existují ale i v mnoha menších městech a je 
o ně velký zájem. V Mníšku by se pro komu-
nitní zahradu hodila velká zahrada u  měst-
ské knihovny, kde by ji mohly využívat děti 
ze speciální školy ZŠ Komenského 886 i oby-
vatelé z nedalekých bytových domů. 

Dana Dalešická
Společně pro Mníšek 

Komunitní zahrada je 
krásný projekt pro 
obyvatele, kteří ne-
mají vlastní zahrádku 
a  chtěli by si něco vy-
pěstovat nebo ukázat 

svým dětem, že nic neroste samo, jak tře-
ba vypadá rostlina bramboru a  jak chutná 
čerstvě utržený salát nebo jahoda. Dalším 
důvodem pro podpoření tohoto projektu 
je možnost setkávání podobně naladěných 
lidí. V našem městě se bohužel nachází málo 
lokalit vhodných pro tento účel. Komunitní 
zahradu by tedy bylo možné vybudovat 
u  knihovny, která je oplocená. Zároveň by 
vedení města podpořilo občany, kteří by si 
chtěli založit záhony u bytových domů.

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

Pokud je mezi občany 
v  Mníšku zájem zalo-
žit komunitní zahra-
du, která je přístupná 
každému, kdo je na ní 
ochoten pracovat a pře-
devším ji udržovat, tak 
takovou aktivitu by 
město mohlo podpořit. 
Pro společnou zahrád-
kářskou plochu, latifun-
dii, se místo ve městě 

určitě najde. Zájem by 
mohli mít obyvatelé 
Edenu, Nového nebo 
Starého sídliště. Zejmé-
na ti, co nemají vlastní 
či pronajatou zahrádku. 
Vhodným místem pro 
zahradu, zejména z  dů-
vodů dostupnosti, se 
nám zdá některá z  ne-
obsazených městských 
zahrádek pod hřištěm. 
Je zde přístup k  vodě 
a  je v centru města. Pár 
minut rychlejší chůze 
z každého ze sídlišť. 
Další možností jsou 
městské zahrádky U Čer-

veného kříže. Tady ale vnímáme problém s do-
stupností. Komunitní zahrada musí být blízko 
místu, kde její uživatelé bydlí. I  dobrý záměr 
může rychle zkrachovat, když prvotní nadšení 
vystřídá zjištění, že údržba a pěstování stojí čas 
a energii. Přitom komunitní zahrada je „bezna-
dějně daleko“. Nedá se na ni „odskočit“, třeba jen 
na půl hodiny.
Komunitní zahrada může být dobrý projekt. 
Město by ho mělo podpořit, ale nemělo by ho 
vytvářet. Město má totiž zásadnější problémy 
k řešení, na které by se mělo intenzivně zaměřit. 
Komunitní zahradu může nechat na těch, kteří ji 
opravdu chtějí.

Andrea Midkiff
Společně pro Mníšek

Ano, uvítala, ať už by šlo 
o  volnočasovou, pěs- 
tební či jiný typ za-
hrady v závislosti na 
konkrétních potřebách 
občanů. 

Komunitní zahrady nemusí být nutně jen mís-
tem pro pěstování ovoce a  zeleniny, ale mo-
hou se zde pořádat různé společenské akce, 
slouží k  budování kvalitních sousedských 
vztahů, rozvoji pozitivního přístupu dětí  
k přírodě a zdravému způsobu života, ekolo-
gickému využití ladem ležících ploch, pod-
porují oběh vody v  daném místě atd. Navíc 
mohou pro město znamenat snížení nákladů 
na údržbu zeleně.
Co se týká místa, bylo by nutné vytipovat 
vhodné, nevyužité pozemky města se zdro-
jem vody a  možností elektrické přípojky, 
v  ideálním případě oplocené (např. pozemek 
u  knihovny). Dalším řešením by pro občany 
mohl být pronájem nevyužívaného soukro-
mého pozemku v  jejich okolí. Komunitní za-
hrady (zahrádky, záhony) mohou bez nutnos-
ti ohlášení založit také obyvatelé bytových 
domů ve vnitroblocích či na souvisejících po-
zemcích patřících do majetku SVJ (popř. druž-
stva), pokud získají souhlas většiny členů.

Radko Sáblík
ODS

Nejsem si jistý, zda by 
měla vzniknout právě 
komunitní zahrada, ale 
určitě je třeba komu-
nitní život v  Mníšku 
pod Brdy podporovat. 

Já bych si například přál, aby se komunitním 
centrem stala Základní škola Komenského 
420. Bylo by skvělé, kdyby se do školy vraceli 
její absolventi, kdyby měli důvod tam chodit 
senioři. Komunitní centrum není o  tom, že 
jednou za rok uspořádáme nějakou akci, ale 
že probíhá systémová, dlouhodobá a  smys-
luplná činnost. 
Komunity jako takové mohou vznikat při růz-
ných příležitostech a okolo konkrétního spo-
lečného zájmu. Mohu uvést i příklad ze školy, 
kde jsem ředitelem. Nyní se snažíme napříč 
republikou vytvořit komunitu mladých lidí, 
které spojuje zájem o  kybernetickou bez-
pečnost, a  pak druhou komunitu ředitelů, 
učitelů a studentů, kteří chtějí spolupracovat 
na změnách v českém školství, v inovacích ve 
výuce. Chtějí se síťovat a  sdílet své příklady 
dobré praxe. 
Za velice potřebné považuji vytvářet komu-
nity, kde se budou propojovat mladí lidé 
a  senioři. Opět mám osobní praktické zku-
šenosti ze služby zvané „hodinový ajťák“. 
Mnozí senioři při ní zjistili, že ti mladí nejsou 
jen „zpovykaní fracci“, a  studenti zase, že 
každý senior nemusí vždy „prudit“. Pokud 
si někdo myslí, že senioři zaplesají blahem, 
když jim někdo přidá pár stovek k důchodu 
nebo jim zajistí něco zadarmo či se slevou, 
třeba popelnice nebo taxi, tak se dle mého 
názoru mýlí. Jistě, nepohrdnou tím, ale da-
leko více by ocenili, kdyby společnost pro 
ně našla uplatnění, kdyby se necítili nepo-
třební, nechtění. Kdyby zase měli pro co žít. 
Mnozí jsou opuštění, děti vylétly z  hnízda 
a  jsou daleko. Někteří přišli o dlouholetého 
partnera. 

Pokračování na str. 6 

V letním dvojčísle Zpravodaje přinášíme Anketu zastupitelů, kterým redakce položila otázky:

UVÍTALI BYSTE V MNÍŠKU ZALOŽENÍ KOMUNITNÍ ZAHRADY?  KTERÉ MÍSTO BY PRO NI BYLO NEJVHODNĚJŠÍ?

Komunitní zahrada představuje 

místo, které sdružuje lidi nevlastnící 

žádnou zahradu, načež zde společně 

pěstují zeleninu, ovoce, ale i  okras-

né rostliny například určené k  řezu.  

Komunitní zahrada je především od-

počinek a  radost, nikoli jen práce 

a  produkce. Komunitní zahrada též 

představuje společné investice a tedy 

majetek komunity.
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Odstartoval projekt Nápad pro Mníšek. Radnice na něj vyčlenila půl milionu korun

Víte o něčem, co v našem městě chybí?
Chcete mít blízko domu nové dětské hřiště, 
odpočinkovou zónu, lavičky nebo více zeleně?
Pomocí participativního rozpočtu můžete své 
nápady uskutečnit!

Participativní rozpočet umožňuje lidem po-
dílet se na utváření podoby města, ve kterém 
žijí. Funguje tak, že lidé podávají své návr-
hy, jak zlepšit své okolí a hlasují o tom, které 
z  nich se budou realizovat za peníze z  měst-
ského rozpočtu. Tím se vyslovují k  prioritám 
rozpočtové politiky. Proces participativního 
rozpočtu stojí na přímé komunikaci mezi rad-

nicí a  občany. O  projektech nakonec roz-
hodne veřejné hlasování (je plánováno na 
listopad 2021).
„Jsem opravdu ráda, že po pečlivé přípravě 
spouštíme v  Mníšku pod Brdy funkční parti-
cipativní rozpočet, který obyvatelům umožní 
spolurozhodovat o  využití peněz z  rozpočtu 
města,” říká starostka Magdalena Davis a do-

dává: „Na  rozdíl od verzí z  roku 2017 a  2018 
bude strukturován tak, aby vítězné projekty 
byly realizovatelné a  obyvatelé se jich dočkali 
již v  daném rozpočtovém roce 2022. Možnost 
obyvatel podílet se na rozhodovacích proce-
sech vede k získání větších vazeb na místo, kde 
žijeme, proto se již teď na všechny nápady vel-
mi těším.”

Město Mníšek pod Brdy sbírá návrhy pro další ročník participativního rozpočtu s  názvem NÁPAD 
PRO MNÍŠEK 2021. Na projekty od obyvatel vyčlenila mníšecká radnice částku ve výši 500 000 Kč.  
Lidé mohou své veřejně prospěšné projekty přihlašovat do konce července 2021.

HARMONOGRAM

Zahájení podávání návrhů 3. června 2021

Konec předkládání návrhů 31. července 2021

Posouzení realizovatelnosti jednotlivých návrhů úředníky červenec – říjen 2021

Návrhy prodiskutují občané mezi sebou září 2021

Hlasování veřejnosti listopad 2021

Realizace vítězných návrhů od listopadu 2021

Nápad
pro Mníšek

Mníšek z ptačí perspektivy Foto: Jirka Jiroušek

Dokončení ze str. 5:
Potřebují zapojení do komunity, potřebu-
jí cítit zájem o ně, nikoli soucit či milodary. 
Právě propojení seniorů a studentů či žáků 
může k  tomu přispět. Jedna skupina může 
předat druhé životní zkušenosti, ta druhá 
poskytnout svůj elán a zažehnout u seniorů 

plamen zájmu o dění kolem nich, zmírnit je-
jich osamění či frustraci. 
Takže abych to shrnul, k tomu, aby vznikal ko-
munitní život, nepotřebujete až tak zahradu, 
ale potřebujete nápad a  pak mnoho ochot-
ných lidí, kteří se do něj zapojí, pomohou ho 
rozvinout. Zda to bude na zmíněné zahradě, 

ve školní učebně, na školním hřišti či někde 
jinde, opravdu z  mého pohledu je až druho-
řadé.

Ostatní zastupitelé svůj příspěvek 
neposlali.
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Kdo může návrhy podávat?
Navrhovatelem může každý obyvatel Města 
Mníšek pod Brdy starší 15 let. Pokud je na-
vrhovatel mladší 15 let, musí si zajistit souhlas 
a podpis zákonného zástupce.

Jaké oblasti se má návrh týkat?
Návrh musí být realizován na území měs-
ta. Pozemky a  budovy, kterých se bude Váš 
návrh týkat, by měly být ve vlastnictví města.
Není nijak omezeno, jaké oblasti se mají 
předkládané návrhy týkat. Vhodné jsou ze-
jména návrhy na úpravy či instalace prvků 
ve veřejném prostoru, zvelebení veřejného 
prostranství, zkvalitnění životního prostře-
dí, sousedská setkání, vzdělávání, volnoča-
sové aktivity a podobně. Jediné, co musí ná-
vrh v této oblasti splňovat je, aby měl přínos 
pro město a jeho obyvatele.

Má mít návrh finanční strop?
Realizace Vašeho návrhu nesmí překročit 
daný finanční rozpočet. Náklady odhadova-
né pro realizaci návrhu nesmí přesáhnout 
500  000 Kč včetně DPH a  roční provozní 
náklady nesmí přesáhnout 10 % z pořizovací 
ceny. Nezapomeňte, že u  některých staveb-
ních akcí je nutné zpracovat projektovou do-
kumentaci. I její cena se započítává do nákla-
dů potřebných pro realizaci. 

Jakým způsobem mohu návrh podat?
Své návrhy můžete podávat třemi různými 
způsoby:

•  Přes jednoduchý online formulář, který na-
jdete na webových stránkách participativní-
ho rozpočtu www.napadpromnisek.cz.

•  E-mailem na adresu koordinátora projek-
tu Mgr. Luboše Kožíška: lubos.kozisek@
mnisek.cz. Formulář k  vyplnění si stáhněte 
na stránkách www.napadpromnisek.cz

•  Osobně na podatelně MěÚ Mníšek pod 
Brdy (úřední hodiny podatelny: pondělí 

a středa 7:30 – 11:30 a 12:30 – 17:30, úterý 7:30 
– 11:30). Formulář k  vyplnění si stáhněte na 
stránkách www.napadpromnisek.cz, nebo 
si ho můžete vyzvednout na podatelně.

Ke dni 22. 6. 2021, kdy jde Zpravodaj městečka 
pod Skalkou do tiskárny, bylo podáno zatím 
šest návrhů.

Jak mohu svůj návrh podpořit, aby vyhrál 
hlasování?
O realizaci projektů budou ve veřejném hla-
sování rozhodovat sami obyvatelé Mníšku 
pod Brdy, a  proto je potřeba mezi nimi pro 
svůj nápad najít dostatečnou podporu. Vaše 
návrhy postupně zveřejníme na webu www.
napadpromnisek.cz a  dostanete prostor 
na zářijové veřejné diskuzi, ale to pro jeho 
úspěch nemusí stačit.

Využijte všechny možné způsoby, jak dát 
ostatním obyvatelům vědět, proč by v listopa-
du měli hlasovat právě pro váš nápad – mluvte 
o  něm, přesvědčujte, využijte sociální média 
i sousedské vztahy.

MÁTE-LI NÁPAD, JAK ZVELEBIT NAŠE MĚSTO, 
NEVÁHEJTE!
LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ  
JE DO 31. ČERVENCE 2021.
Více informací a  podrobná pravidla letošní-
ho ročníku participativního rozpočtu najdete 
na webových stránkách www.napadpromnisek.cz. 
Pro bližší informace můžete kontaktovat  
koordinátora projektu Mgr. Luboše Kožíška 
na telefonu: 739 452 837, nebo na e-mailu:  
lubos.kozisek@mnisek.cz.

Libor Kálmán

ŠEST DŮVODŮ PRO NÁPAD PRO MNÍŠEK:
1.   Umožňuje občanům spoluvytvářet budoucí tvář města. 

Obyvatelé vědí, co jim v obci schází a co potřebuje vylepšit a mohou se podílet na řešení.

2.  Vrací lidem důvěru v politiky a veřejným činitelům umožňuje efektivně 
spolupracovat s občany.  
Pokud mají lidé možnost zapojit se konstruktivně do debaty s radnicí, neupadají 
do skepse.

3.  Je studnicí nových nápadů. 
Umožňuje využití kreativního potenciálu obyvatel.

4.  Ukazuje, že spolupráce mezi radnicí a občany může být plodná.  
Aktivní občané získají vhled do fungování obce, radnice se naučí lépe s občany 
komunikovat a vycházet jim vstříc.

5.  Otevírá celospolečenský dialog o nejpotřebnějších investicích a nejlepším využití 
veřejných peněz.  
Přemýšlení o potřebách jednotlivých zájmových skupin i o rozvoji celého města dává 
lidem příležitost k lepšímu uspořádání hodnotového žebříčku i vyšší sociální citlivosti.

6.  Prohlubuje vztah obyvatel k místu, kde žijí. Vytváří odpovědné nakládání 
se společnými statky.  
Aby se jakýkoli projekt uskutečnil, musí se s ním identifikovat dostatečně velká část 
komunity – a vědomí toho, že jsme rozhodli „my“, je i vědomím odpovědnosti za to, 
jak bude se společným majetkem nakládáno v budoucnosti.

Dveře dříve sloužily jen pro vstup k městské policii nebo do obřadní síně.  Foto: autor

Mění se hlavní vchod 
do budovy městského 
úřadu
Od června 2021 se hlavním vstupem pro veřej-
nost do budovy Městského úřadu Mníšek pod 
Brdy stává vchod, který dříve sloužil pouze 
městské policii. 

Výhodou tohoto nového hlavního vchodu 
je především jeho bezbariérovost, eliminace 
zbytečných vnitřních dveří a  snadná dostup-
nost podatelny, Czech Pointu a také například 
matriky nebo evidence obyvatel.

Venkovní úpravy okolí nového hlavního vcho-
du budou prováděny během následujících 
týdnů. kal

kal
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Činnost Finančního v ýboru v 1. pololetí roku 2021
Naše město, stejně jako každá 
obec v České republice, se potý-
kalo s  výkyvy příjmů do svého 
rozpočtu z rozpočtového určení 
daní. Jak jsme již čtenáře ve Zpra-
vodaji (číslo 302/303) informovali, 
nebyla situace tak příznivá, aby 
mohl být schválen původní návrh 
rozpočtu na letošní rok. Konsta-
tovali jsme, že tehdy bylo nutné 
zkrátit výdaje o 10,4 mil. korun, 
neboť nebyly předpokládané ta-
kové příjmy, které by je pokryly.

Příjmy města ze státního rozpočtu
Podle rozpočtového určení daní bylo městu 
v  období leden až květen 2021 připsáno na 
účet 32 068 525,82 Kč, což je 43 % ročních plá-
novaných příjmů ze státního rozpočtu do roz-
počtu města (poznámka: v  době odevzdání 
příspěvku nebyly známé výsledky za červen).
Největší podíl jsou příjmy z  DPH, které tvoří 
více než polovinu těchto příjmů (60 %). Dále 
následuje daň z  příjmů právnických osob 
a daň z příjmů fyzických osob – zaměstnanců 
(dohromady 36 %).  Drobnou část tvoří daň 
z příjmů fyzických osob (OSVČ) a srážková daň 
(dohromady cca 4 %). 
Jak je vidět z  grafu, nejsou měsíční příjmy, 
které plynou ze státního rozpočtu na základě 
rozpočtového určení daní rovnoměrně roz-
ložené. Výkyvy příjmů jsou v  řádech milionů 
korun a mají klesající tendenci.  
Je třeba podotknout, že v  těchto daňových 
příjmech není zahrnuta daň z  nemovitostí, 
která v plné výši zůstává městu. Ročně se jed-
ná o částku cca 7 mil. Kč.

Rozpočtové opatření navýšilo rozpočet
V březnu doporučil Finanční výbor, aby zastu-
pitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2. 
Tímto rozpočtovým opatřením byl rozpočet 
města navýšen o 10,5 mil. korun. Vyrovnalo 
se tak nepříjemné zkrácení původního návrhu 
rozpočtu. Nyní můžeme konstatovat, že o  5 
milionů korun byl vyšší přebytek z roku 2020, 
než se původně očekávalo a  zbytek jsou na-
výšené příjmy ze státního rozpočtu vzhledem 
k upravené legislativě. K těmto příjmům moh-
lo město přiřadit také výdaje ve stejné výši.
Protože zastupitelé toto rozpočtové opatření 
schválili, lze mimo jiné realizovat nákup mul-
tikáry, obnovu vozového parku, rekonstrukci 
hasičského auta, vybudování retenční nádrže 
na Skalce, zajištění projektové dokumentace 
na revitalizaci Zámeckého rybníka, Plivátka 
a Pivovárky. Nezapomnělo se na dopravní ob-
služnost, či kamerový systém. Dále byly např. 

navýšené náklady na propagaci města a  na 
kulturu. Významnou položkou je také poskyt-
nutý dar ve výši 500 tis. Kč Junákům, aby si 
mohli dobudovat klubovnu.

Dotace z Evropského sociálního fondu
Město obdrželo v 1. pololetí tohoto roku do-
taci ve výši 3,4 mil. Kč z  Evropského soci-
álního fondu na projekt „Optimalizace řízení 
kvality a zavádění nástrojů komunikace s ve-
řejností“. Účelu dotace musí být dosaženo do 
31. 3.  2023. Dotace z  EU činí 85 % celkových 
způsobilých nákladů. Státní rozpočet se podílí 
spolufinancováním částkou ve výši 400 tis. Kč, 
což činí 10 % celkových způsobilých nákladů. 
Město tak musí do realizace projektu vložit 
vlastní prostředky ve výši 200 tis. Kč, což je 
pouhých 5  % nákladů. Dotace s  tak malým 
vlastním podílem je pro město velmi výhod-
ná.

Jedná se o tři klíčové aktivity: 
1)  Zavedení Energetického managementu 

a  jeho certifikace (ISO 50 001) – základem 
je zavedení systému hospodaření s energií 
a následně šetření finančních prostředků za 
spotřebované energie.

2)  Zavedení Společného hodnotícího rámce 
CAF pro lepší využití k řízení kvality – zákla-
dem je sebehodnocení a identifikace a zís-
kání silných stránek o aktivitách vedoucích 
k trvalému zlepšení správy.

3)  Tvorba Komunikační strategie – rozvoj in-
formačních a komunikačních nástrojů měs-
ta jak uvnitř úřadu, tak zejména směrem 
k občanům i návštěvníkům města. 

Tyto tři konkrétní cíle pomohou městu zásad-
ním způsobem zlepšit systém výkonu správy, 
zefektivnit chod radnice, optimalizovat výda-
je a zároveň zlepšit úroveň komunikace s ob-
čany a návštěvníky města.

Refinancování úvěru na Pavilon
V prvním čtvrtletí začalo vedení města vyjed-
návat o možném refinancování úvěru na škol-
ní Pavilon. Město na základě předložených na-
bídek refinancovalo úvěr na školní Pavilon. 

Jednalo se o nesplacenou jistinu úvěru ve výši 
32 mil. Kč. Vedení města se podařilo vyjednat 
nové podmínky, které snížily úrokovou sazbu 
o 0,59 %. Město tak ušetří na úrocích tohoto 
úvěru cca 852 tis. Kč a splatnost se zkrátí zhru-
ba o 1 rok. Ušetřené finanční prostředky mo-
hou být využité jiným způsobem ve prospěch 
občanů města.

Roční účetní závěrka a Závěrečný účet 
města
Dále byl Finanční výbor seznámen s  roční 
účetní závěrkou. Pro rok 2020 mělo měs-
to schválený schodkový rozpočet, který byl 
během roku upravován rozpočtovými opat-
řeními. Výše schodku byla plánována ve výši 
45,5 mil. Kč. Skutečnost se však lišila. Město 
hospodařilo s přebytkem 11,6 mil. Kč.
V červnu se Finanční výbor vyjadřoval k ná-
vrhu Závěrečného účtu města za rok 2020. 
Byl seznámen se zprávami o  přezkoumání 
hospodaření Krajským úřadem. Závěrečná 
zpráva konstatovala, že nebyly zjištěny chy-
by a nedostatky.
V rámci návrhu Závěrečného účtu bylo kon-
statováno, že ve srovnání s  rokem 2019 do-
stalo město menší daňové příjmy (94,2 %). 
Na druhé straně byly také menší výdaje. 
Upravená výdajová strana rozpočtu byla spl-
něna pouze na 75,3 %. Hospodaření celého 
roku ovlivnil covid-19. V červnu 2020 došlo ke 
snížení daňových příjmů a příjmovou stranu 
rozpočtu snížilo zastupitelstvo o  15 mil. Kč. 
V  srpnu byla ztráta pokryta jednorázovým 
kompenzačním bonusem ve výši 7,4 mil. Kč. 
Během roku přijalo město dotace a transfery 
ve výši 31,7 mil. Kč.
V roce 2020 zaplatilo město splátky úvěrů ve 
výši 7,9 mil. Kč a  ke konci roku mělo město 
nesplacené jistiny úvěrů ve výši 37,2 mil. Kč. 
Město má v  rezervě cca 10,9 mil. Kč jako re-
zervu na zajištění obnovy vodovodů a kana-
lizací.
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu 
města Mníšek pod Brdy schválit roční účet-
ní závěrku a  uzavřít závěrečný účet města 
za rok 2020 udělením souhlasu s celoročním 
hospodařením bez výhrady.

Mgr. Eduard Navara
člen Finančního výboru
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Vozem SENIOR TAXI se nově dostanete po celém Mníšku

Senior taxi si získalo důvěru občanů
Novou službu si mníšečtí senioři oblíbili. Nejčas-
těji si vůz Senior Taxi objednávají k cestám mimo 
město, konkrétně do Očkovacího centra Dob-
řichovice nebo na polikliniku Dobříš. „Se Senior 
taxi jsem moc spokojená. V dohodnutý čas přijelo 
auto až před dům, nemusela jsem nikam chodit 
na autobus a hledat jízdní řády. A paní taxikářka je 
moc příjemná a ochotná. Chtěla bych městu moc 
poděkovat, že na nás seniory myslí,“ pochvaluje si 
novou službu paní Věra Hořánková.
„Potřeboval jsem dojet do Dobřichovic kvůli očko-
vání. Nechtělo se mi jet autobusem, protože bych 
tam zase musel někde dlouho čekat, než přijdu 
na řadu. Objednal jsem si raději Senior taxi, které 
mě tam dovezlo přesně na čas a  až před očko-
vací místo. Těch 2× 50 Kč, které jsem za jízdu do 
Dobřichovic a potom zpátky do Mníšku zaplatil, 
není nijak vysoká částka a vyplatí se ji investovat,“ 
hodnotí jízdu pan Jaroslav Werheim.

Rozšíření jízd na celý Mníšek pod Brdy
Zpočátku bylo vytipováno 15 cílových lokalit 
po Mníšku i mimo město, ale na základě žádos-
tí od občanů se mníšečtí radní rozhodli službu 
rozšířit. Nově tak mohou mníšečtí senioři nebo 
znevýhodněné osoby využívat červený vůz Se-
nior taxi k cestám po celém území Mníšku pod 
Brdy. 
„Máme za sebou více než rok s  koronavirem 
a  snad se pomalu vracíme k  běžnému životu. 

Proto bychom rádi našim seniorům usnadnili 
tento návrat a  rozhodli jsme se, že Senior taxi 
bude možné využít pro cesty kamkoli po celém 
Mníšku. Službu bude tak možné využít napří-
klad na cesty za nákupy, na nádraží, ale také na 
návštěvy svých známých.“ vysvětluje změnu 
mníšecká radní Šárka Slavíková Klímová, která 
stojí za myšlenkou i zřízením Senior taxi.

Službu pro dříve narozené i hendikepované mní-
šecké občany zajišťuje paní Marie Ungerová 
(IČ: 49843320), jejíž firma není v  oboru žádným 
nováčkem, neboť již 29 let zajišťuje taxislužbu 
a také přepravu firemních zaměstnanců.

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

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

s trvalým bydlištěm v Mníšku pod Brdy

Které dny v týdnu služba funguje?
Senior taxi je v provozu dva dny v týdnu:
Pondělí a čtvrtek od 8:00 do 14:00.

Kam Senior taxi jezdí?
Služba Senior taxi zájemce dopravuje po ce-
lém Mníšku pod Brdy a  na těchto osm míst 
v rámci regionu:

V MNÍŠKU POD BRDY: bez omezení

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

Kolik cesta vozem Senior taxi stojí?
Zákazník (cestující) zaplatí za jednosměrnou 
jízdu řidiči:
•  Při jízdě v  rámci katastru obcí Mníšek pod 

Brdy, Rymaně a Stříbrná Lhota – 30 Kč.
•  Za jízdu do ostatních lokalit z výše uvedeného 

seznamu – 50 Kč.
•  Doprovod seniora (max. jedna osoba) bude 

přepraven bezplatně.
Zbytek nákladů za jízdu hradí provozova-
teli město Mníšek pod Brdy, neboť se jedná  
o dotovanou službu pro obyvatele.

Jak službu Senior taxi objednat?
Pro objednání vozu Senior taxi kontaktujte 
koordinátora, kterým je sociální pracovník 
městského úřadu Bc. Lukáš Říha. Můžete 
se na něj obracet prostřednictvím e-mailu:  
lukas.riha@mnisek.cz nebo tel.: 739 735 447 
(zejména v  době úředních hodin v  pondělí 
a středu).

Libor Kálmán

Mníšecká radnice již dva měsíce poskytuje službu Senior taxi, která umožňuje snadnou a pohodlnou 
dopravu osobám nad 65 let věku k lékaři, na úřady nebo na poštu.

Z RADNICE
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J o s e f  T l u s t ý :  B u d u  u s i l o v a t  o   p ř i b l í ž e n í  m ě s t a 

Pane architekte, můžete se nám představit? 
Jsem architekt, projektuji především stavby 
menšího a  středního měřítka s  důrazem na 
jejich udržitelnost. V  oboru se tomuto té-
matu věnuji také v  rámci komory architektů 
a  sdružení Centrum pasivního domu. Kromě 
architektury se věnuji také komunální politice 
u nás v Řevnicích. Po posledních volbách jsem 
se stal zastupitelem a předsedou výboru pro 
územní plán. 

Co považujete za svůj dosavadní největ-
ší osobní úspěch? A  Váš největší kariérní 
úspěch? 
Za osobní úspěch považuji postavení vlast-
ního rodinného domu v Řevnicích, kam jsem 
se spolu s rodinou před více jak šesti lety pře-
stěhovali. Postavil jsem dům, zasadil strom 
a mám skvělou ženu a dvě děti.
V mé pracovní kariéře za svůj úspěch považuji 
vybudování menšího ateliéru, kde projektuje-
me především energeticky pasivní domy. Jsou 
to z velké části stavby pro rodinné bydlení, ale 
věnujeme se též projektům bytových domů 
a  objektům občanské vybavenosti. Na kontě 
máme i  některé úlohy pro veřejná prostran-
ství. Jednou z mých nejoblíbenějších staveb je 
komplexní renovace farního úřadu v Praze 4, 
kde se ve dvou fázích povedlo stavbu dostat 
do provozně velmi úsporného režimu. Poda-
řilo se nám dům zpřehlednit a  celkově pro-
světlit, přiblížit úřad společenskému životu ve 
dvoře, resp. návštěvníkům. Stavba se účastnila 
několika přehlídek, v soutěži E-ON byla stav-
ba hodnocena v  nejužším finále. Největším 
úspěchem je pro nás nakonec vždy spokojený 
zákazník a  uživatel stavby. Snažíme se o  uži-
vatelsky komfortní a  vždy do jisté míry také 
velkorysá řešení. 

Co Vás vedlo k tomu, že jste se přihlásil do 
výběrového řízení?
Kromě energeticky úsporných staveb jsem 
vždy tíhnul také k urbanismu. Zajímá mě ve-
řejný prostor. Jeho utváření totiž do velké míry 
ovlivňuje atmosféru ve městě, má vliv na jeho 
obyvatele a  následně formuje je samotné. 
V rámci zkušenosti zastupitele u nás v Řevni-
cích jsem si hlouběji uvědomil podstatu důle-
žitosti tvorby společného prostředí ve městě. 
Dobrou zkušenost máme u  nás s  městskou 
architektkou.
O  místo městského architekta jsem se neu-
cházel poprvé. V minulosti jsem usiloval o toto 
místo například ve Slaném nebo v Jindřichově 
Hradci. K  oběma městům mám vřelý vztah. 
Neuspěl jsem zřejmě proto, že tato města ne-
byla pro mne zrovna nejblíže, myšleno fyzicky.
Když jsem se dozvěděl o výběrovém řízení na 
městského architekta v Mníšku, neváhal jsem 
prakticky ani minutu. Mít tuto práci ve vedlej-

ším městě mi přijde optimální, zvláště, když se 
jedná o sousedství „přes kopec“. Provázanost 
máme přes Hřebeny, kde to máme všichni 
rádi. Naše města si nekonkurují a potýkají se 
s trochu odlišnými problémy, což je dáno také 
rozdílným prostředím. Řevnice jsou v  ďolíku 
u  Berounky pod severním svahem, s  Prahou 
nás spojuje plnohodnotně železnice. Mníšek 
je zase navěšen na dálnici z Prahy do Strako-
nic, leží na jižním svahu okraje „moře“ – roz-
lehlé krajiny středních Čech. Obě města jsou 
malebná, a to i díky množství zeleně, což spo-
luvytváří jejich jedinečnou atmosféru.

Jaký vztah máte k  Mníšku pod Brdy, proč 
vás zaujalo zrovna naše město?
Vztah k městu Mníšek pod Brdy a okolí mám od 
dětství. Pravidelně jsem tudy projížděl s rodinou 
do rodiště mého otce – Hudčic u Březnice. Po-
většinou autem nebo autobusem, později jsem 
cestoval velmi často na kole, a  tudíž jsem tedy 
jezdil přímo přes město. Nyní to mám to k vám 
z  Řevnic doslova, co by kamenem dohodil. 
V Mníšku občas rád využívám některých služeb, 
včetně návštěv restaurací. Rád chodím na Skal-
ku, byť tam často dorazím z druhé strany.

V čem vlastně spočívá práce městského ar-
chitekta?
Tato práce je především službou městu. Podlé-
hám přímo jeho radě a dostávám od ní zadá-
ní na posouzení investičních záměrů, které se 
ve městě chystají. A to jak záměrů městských, 
tak investic soukromých (investoři – občané, 
developeři a podobně). Zároveň jsem zde i pro 
úřad, tedy pro úředníky, chci jim být k dispo-
zici, když je potřeba některé záměry pomoci 
připravit (tvorba zadávací dokumentace, forma  

výběrového řízení na projekt a  dodavatele). 
Další kapitolou je pak posouzení záměrů inves-
torů. Mojí rolí má být moderace této diskuse, 
být městu k ruce jako odborník, který pomůže 
s další směřováním takovýchto záměrů, pokud 
možno ke spokojenosti obou stran. 
Klíčovou roli mají ovšem v prvé řadě občané – 
voliči, kteří zde žijí a znají nejlépe své priority 
a  zkušenosti pro život ve svém městě. Proto 
budu iniciovat a  podporovat participační se-
tkání občanů, kde se k  záměrům mohou ob-
čané vyjádřit (investorské projekty), nebo se 
dokonce přímo zapojit svými podněty, které 
vedou k tvorbě zadání záměrů města. Pro men-
ší investory a stavebníky bych v dohledné době 
měl být k  dispozici k  pravidelným konzultač-
ním hodinám, popřípadě po předchozí doho-
dě přímo na úřadě. Těším se na setkání s vámi.

Jaké budou Vaše první kroky ve funkci?
Mé první kroky směřují k  hlubšímu poznání 
města a  jeho okolí. Chci se také podrobněji 
seznámit s novým územním plánem. 
Již jsem se také informoval o  plánovaných 
investicích města do infrastruktury, klíčových 
staveb, mezi kterými je například nová svaz-
ková škola. 
Jedním z mých prvních kroků také vedou na 
náměstí, kde radnice plánuje renovaci trafiky 
– infocentra a zázemí pro veřejné WC. Některá 
místa okolo centra a jeho širšího okolí si také 
zaslouží náležitou péči. Jde například o místa 
kontejnerových hnízd. Také se chci podívat na 
možnost renovace městského mobiliáře a ori-
entačního systému. Rád bych přispěl ke kul-
tivaci vizuálních poutačů a  reklam ve městě, 
aby se na ně dalo dívat a nešla nám z přemíry 
informací hlava kolem.

Od června 2021 má Mníšek pod Brdy nového městského architekta. Vzešel z  výběrového řízení, 
do kterého se přihlásilo celkem sedm uchazečů. Ti měli za úkol zpracovat úvahu o využití veřejného 
prostoru mníšeckého předzámčí a následovaly osobní pohovory. Pětičlenná komise vybrala jako vítěze 
výběrového řízení Ing. arch. Josefa Tlustého.

Rodinná dovolená ve Vysokých Tatrách (2018)
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s m ě r e m  k   v á m ,  l i d e m ,  k t e ř í  v   n ě m  ž i j e t e
Na které oblasti života lidí ve městě klade-
te největší důraz?
Největší důraz chci klást na veřejný prostor 
a  jeho kultivaci. Budu usilovat o  přiblížení 
města směrem k vám, lidem, kteří v něm žije-
te. Budu podporovat vedení města v pořádá-
ní již zmíněných participačních setkání. Mám 
v  plánu také uspořádat více setkání mne 
přímo s vámi. Mohli bychom se společně for-
mou procházky lépe seznámit a vydat se za 
krásami (kvalitními prostředími a budovami) 
vašeho města. Budu rád, když se nám bude 
dařit veřejně diskutovat a s vaším přispěním 
bude Mníšek stále více příjemným místem 
pro život. 
Dovolte mi citovat z předmluvy architekta Ri-
charda Rogerse ke knize Města pro lidi Jana 
Gehla: „Každý má právo na snadno přístupné 
otevřené prostranství, podobně jako má právo 
na čistou vodu. Každému by se měla poskyt-
nout možnost, aby viděl ze svého okna strom, 
mohl si posedět na lavičce poblíž svého domo-
va, kde je i  prostor pro dětské hry, nebo mohl 
během deseti minut dojít do parku. Dobře na-
vržené okolí člověka inspiruje, zatímco špatně 
navržená města své občany tyranizují“. 

Jaké problémy vidíte v Mníšku pod Brdy z ar-
chitektonického/urbanistického pohledu?
Práci městského architekta pro Mníšek pod 
Brdy vidím jako možnost přispět k  dalšímu 
rozvoji a  utváření podoby tohoto jedineč-
ného „městečka pod Skalkou“. Jeho poloha, 
krásné okolní prostředí i  velmi přívětivá veli-
kost s dobrou dopravní dostupností do Prahy, 
nabízí potenciál skvělého města k životu. Měs-
to má navíc velký turistický potenciál. Jsem si 
vědom, že jde o malé město, jehož kvalitou je 
prostředí, které ho obklopuje i množství zele-
ně přímo ve městě. S tímto vědomím k mé roli 
přistupuji a  rozvoj města vidím spíše v  úko-
lech, které město dotvoří a zpříjemní, než že 
bych chtěl město nějak radikálně měnit, nebo 
dokonce rozšiřovat.

Máte už teď vyhlédnuté nějaké místo/ob-
jekt ve městě, které by si zasloužilo změnu?
Především se chci věnovat „neviditelné“ práci, 
péči o  celkové prostředí města, chci usilovat 
o  udržitelnost města v  hospodaření s  vodou 
a  podporovat stavění budov, které budou 
udržitelné. To znamená, že ony samotné mo-
hou přispívat k pozvednutí prostředí, které má 
šanci přinést pozitiva i  pro celek. Již v  rámci 
výběrového řízení na mou funkci jsem zazna-
menal, že jedním z klíčových úkolů je stavba 
městského úřadu. Stávající budova má nevy-
hovující velikost a navíc není v dobrém tech-
nickém stavu. Čeká ji zevrubná rekonstrukce. 
Byl jsem se podívat na půdě, abych si prohlédl 
stav krovu a zhodnotil stav budovy po statické 
stránce. Vím, že politická reprezentace usilu-
je o stavbu radnice nové. V rámci městského 
úřadu by tak mohly vzniknout nové prostory 
pro knihovnu a  další zázemí – vybavenost 
pro občany. To je jistě důležitý a klíčový úkol, 
u kterého bych rád byl. 

Dalšímu problému, kterému bych se rád vě-
noval je transformace, respektivace kultivace 
bývalých Kovohutí Mníšek. Je to prostor, kte-
rý nepůsobí vzhledně a  jistě by si zasloužil, 
aby našel své uplatnění a  místo pro potřeby 
21.  století. Výhodou i nevýhodou zároveň je, 
že se nachází za dálnicí a kontakt s ním je pro-
blematický především po vizuální stránce. 

V rámci výběrového řízení jste měl za úkol 
vypracovat vlastní představu řešení expo-
novaného veřejného prostoru předzámčí. 
Jak by podle vás mohlo mníšecké předzá-
mčí vypadat?
Místo má historicky vazbu k zámku a zámec-
kému rybníku. Plnilo svoji roli hospodářské-
ho servisu pro zámek. Jednalo se o  velký 
„dvůr“, který plnil funkci nárazníku mezi 
zámkem a  náměstím (městem). Prostor má 
potenciál být svébytným a  sebevědomým 
celkem, které má, v  těsné blízkosti náměstí 
a  zámku, šanci nabídnout místo pro setká-
vání občanů. Místo by zde jistě mohly nalézt 
kulturní i jiné volnočasové události a aktivity. 
Území by díky svému klidovému charakteru 
mohlo nabídnout občanům místo ke spoči-
nutí anebo také propojení s  vodní plochou 
zámeckého rybníka. Místo může mít ambici 
být zelenou (modro-zelenou) oázou, která je 
tak trochu bokem čilého městského ruchu 
(především pak toho dopravního, ale i  ná-
kupního) a  rozpálených městských povrchů 
v letních měsících. 
Svůj potenciál tu tedy jistě mají funkce, které 
se díky dosti zaplněnému náměstí do centra 
nevejdou, nebo tam na ně není dostatečně 
velký prostor díky umístění kostela v  zeleni 
centrální části.
Prostor předzámčí by se mohl stát ohrani-
čeným a  zcela „novým“ prostorem ve měs-
tě, který může znovu nalézt svou identitu. 
Může se stát místem, které pomůže nejen 
jednoznačněji vymezit plochu zámku a  ná-
městí, ale také pomoci nechat centru města 
„dýchat“. Lze mluvit o  „novém“ městském 
parku, nebo také „novém“ zeleném náměs-
tí. Jistě bude záležet také na tom, jakou 
strategii zvolí budoucí tvůrci prostoru vol-
bou zelené (modro – zelené) infrastruktury 
– jistě lze počítat s  tím, že zde mají místo 
více i méně vzrostlé dřeviny, především pak 
stromy. Prostor by se pak především mohl 
stát místem pro širokou škálu občanů, jejich 
setkávání při společenských či jiných kul-
turních akcích, nebo třeba jen při spočinutí 
v klidném prostředí.

Jaké jsou v  současné době trendy v  tom, 
jak je pojímán veřejný prostor ve městech? 
Jaká města by mohla být pro Mníšek pod 
Brdy inspirací?
Trend pojímáni veřejných prostor ve měs-
tech jde jednoznačně směrem k  lidem. 
Odklon od automobilové dopravy a  jejího 
významu ve městech je evidentní. To samo-
zřejmě neznamená, že by občané nemohli 
do centra zajet, ale spíše to, že město by 

takovýto přístup nemělo příliš podporovat. 
Cílem by mělo být přiblížení veřejných pro-
stranství občanům a  jejich vzájemnou inte-
rakci. Podporována by měla být cyklistická 
doprava, která nevytváří mezi lidmi zbyteč-
né bariéry.
A ještě závěrem jednou si dovolím citovat Ri-
charda Rogerse: „Města jsou prostorem, kde se 
lidé setkávají, ať jde o výměnu názorů, obchod, 
nebo prostě jen kvůli relaxaci a zábavě. Městská 
veřejná scéna – ulice, náměstí a  parky – je pro 
tyto aktivity i katalyzátorem“. 
I  já bych rád přispěl svým dílem do skládá-
ní obrazu vašeho města, pomoci odstranit 
jeho nedostatky a  nabídnout nové prvky 
pro jeho vylepšení. 
Inspirací jsou mi například Jihlava, Litomyšl, 
Rožnov pod Radhoštěm nebo třeba tako-
vá Česká Kamenice. V  těchto městech mají 
městského architekta. Díky místní politické 
reprezentaci, a tedy i občanům města, se zde 
daří kultivovat veřejný prostor, tedy ta místa, 
která následně povznáší své bezprostřední 
okolí, a tedy i nás, kteří se v něm pohybuje-
me a žijeme.

Libor Kálmán

Ing. arch. Josef Tlustý
(* 1976  v Praze)
je absolventem Fakulty architektury ČVUT 
v  Praze. Absolvoval pod vedením arch. 
Jana Sedláka. Pracoval pro ateliéry: Jiran 
Kohout architekti a  AB Ateliér. Od roku 
2007 vede i vlastní praxi. Od roku 2018 je 
členem České komory architektů, kde pů-
sobí jako člen pracovní skupiny Udržitel-
nost. Od konce roku 2020 je radním v Cen-
tru pasivního domu.
Je ženatý. S manželkou Michaelou vycho-
vávají dceru a syna.

Rodinná dovolená na Lago di Garda (2019)
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N e p l e ť t e  s i  z á c h o d  s   o d p a d k o v ý m  k o š e m

Pečujte o svou zeleň, aby nepřekážela chodcům a řidičům

Hlavním problém ale je, že tento odpad do 
WC a kanalizace vůbec nepatří!
Jedná se o  použité hygienické potřeby, jako 
jsou dámské vložky, tampóny, vatové ty-
činky do uší, plenky, vlhčené ubrousky 
a další materiál, který je ve vodě nerozpustný.
Takové věci patří do komunálního odpadu, 
vyhoďte je do popelnice nebo kontejneru.
Tyto téměř nerozložitelné pozůstatky hygie-
nických potřeb nejenže působí neesteticky, 
ale především znečišťují životní prostředí 
a mohou způsobovat zdravotní problémy zví-
řatům (koním, kravám a psům), která se v okol-
ní krajině pohybují.

Kromě použitých hygienických pomůcek 
do WC a kanalizace nepatří: 

•  Zbytky jídel a  dalších potravin – patří 
do komunálního odpadu. 

•  Zbytky zeleniny a ovoce – dávejte je do po-
pelnice na bioodpad, kompost na zahradě, 
nebo také do komunálního odpadu.

•  Tuky a  oleje – před mníšeckým sběrným 
dvorem je kontejner pro jejich likvidaci (ide-
álně je slijte do PET lahve).

•  Léky – nespotřebované léky patří zpět do lé-
kárny.

•  Chemikálie a další nebezpečné látky – do-
vezte je do specializovaných firem určených 
k jejich ekologické likvidaci, nebo je odneste 
na sběrný dvůr.

Děkujeme, že svůj odpad třídíte a chráníte své 
životní prostředí. Libor Kálmán

Problém pak nastává ve chvíli, kdy po komu-
nikaci nemohou projet větší auta starající 
se o údržbu města (popelářské vozy pro svoz 
odpadu), dodávky České pošty nebo dokonce 
vozy záchranné zdravotní služby. Ve slepých 
ulicích pak přerostlé větvě řidičům brání ve 
výhledu a komplikují jim couvání. 
Rizikovou situace pak může nastat ve chví-
li, kdy přerostlé větve silnici zužují nebo 
nebezpečně zakrývají výhled do zatáčky. 
Poškození laku u  vozidla pak může být tou 
nejmenší škodou, kterou bujná vegetace za-
příčiní.

O údržbu zeleně na pozemcích patřících měs-
tu se má povinnost starat město, pokud ale 
větve zasahují na komunikaci ze soukromé-
ho pozemku, pak je povinnost je odstranit na 
jeho majiteli. Důležité je udržovat podchozí 
(výška průchozího profilu 2,5 metru) a  pod-
jezdní výšku (výška průchozího profilu 4 me-
try)

Žádáme proto majitele pozemků, aby 
o  svou zeleň pečovali takovým způso-
bem, aby nezasahovala do veřejných ko-
munikací.

Děkujeme, že o své keře a stromy řádně pe-
čujete. lib

Stává se, že při přívalových deštích nedostačuje mníšecká ČOV kapacitně, dojde k zastavení její činnosti a musí 
docházet k přímému obtoku z odlehčovacích komor (jedná se o běžnou praxi při přívalových deštích). Za její 
výpustí se pak do Bojovského potoka dostává značné množství hygienického materiálu z  domácností. 
Okolí potoka mezi Mníškem a Čisovicemi potom vypadá značně odpudivě (vizte přiložené fotografie). 

Stále častěji se objevují případy, kdy se majitelé pozemků řádně nestarají o svou zeleň a nepečují o své živé ploty, 
keře nebo stromy, jejichž přerostlé větve pak zasahují až do veřejné komunikace, ať už se jedná o chodník či silnici.

Krajina byla pokrytá zbytky použitých hygienických potřeb.   Foto: archiv

Ilustrační foto.  Zdroj: internet

Okolí Bojovského potoka po „velké vodě“ 
(květen 2021).  Foto archiv

Město Mníšek pod Brdy dosud využívá ve 
starší zástavbě takzvanou jednotnou kana-
lizaci pro splašky a dešťovou vodu. Na trase 
jsou proto odlehčovací jímky s  přepadem 
do povrchových vodotečí.
Město se snaží těmto situacím zabránit, 
proto také v  loňském roce nechalo nain-
stalovat nové česle na čistírně odpadních 
vod v hodnotě téměř 2 milionů Kč, aby již 
nedocházelo k  pravidelnému vyplavování 
nečistot z ČOV.  
Při nedávných přívalových deštích se ale 
ukázalo, že nefungují tak, jak mají, proto je 
dodavatel vymontoval a seřídí je, aby lépe 
zachycovaly pevné nečistoty.
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Myslivci zahájili odchyt divokých prasat pomocí klece

D o p ř e j t e  s v ý m  s t r o j ů m  k l i d  a l e s p o ň  v   n e d ě l i

P o d ě k o v á n í  p a n u  J a n í k o v i  a   j e h o  s o u s e d ů m

Odchytová klec byla umístěna v blízkosti Pro-
středního rybníka. V  této lokalitě je odchyt 
velmi úspěšný, v průběhu měsíce května 2021 
kytínští myslivci na tomto území odlovili 
11 kusů divokých prasat.
Dalším krokem vedení města Mníšek pod Brdy 
ke snížení počtu divokých prasat je uzavření 
Darovací smlouvy s  Mysliveckým spolkem 
Kytín pod Brdy, která byla schválena na jed-
nání zastupitelstva dne 16. 6. 2021. Na jejím 
základě město vyčlenilo 50 000 Kč na takzva-
né zástřelné. Za každého nově odstřeleného 
nebo odchyceného divočáka dostanou kytín-
ští myslivci nově od města 700 Kč (částku lze 
čerpat do konce tohoto roku a  až do výše 
smluvených 50 000 Kč).

„V  boji proti přemnožení černé zvěře v  Mníšku 
pod Brdy jsme díky součinnosti ORP Černošice 
konečně pokročili a podařilo se na nehonebním 
pozemku na území města instalovat odchyto-
vou klec. Zástřelné pro kytínské myslivce by také 
mělo přispět k eliminaci počtu divokých prasat,” 
hodnotí nové kroky mníšecká starostka Mag-
dalena Davis a  dodává: „Během několika příš-
tích týdnů uvidíme, jak se nově přijatá opatření 
osvědčí v praxi.”

Libor Kálmán

> Odchytová klec už se osvědčila.  
Foto: Josef Slepička

Používání hlučných strojů a  noční klid upra-
vuje „Obecně závazná vyhláška Města Mníšek 
pod Brdy č. 2/2009 ze dne 26. 2. 2009 o veřej-
ném pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení 
a čistotě v obci Mníšek pod Brdy“.

Noční klid je stanoven na dobu od 22:00 do 
6:00. Během této doby je každý povinen ome-
zit hlučné projevy a zachovat klid.

Činností, která by mohla narušit veřejný pořá-
dek v obci je používání hlučných strojů a za-
řízení (například sekaček na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, křovinořezů) v  nevhodnou 
denní dobu.

Každý je povinen zdržet se veškerých prací spo-
jených s používáním hlučných strojů v termínech
•  Ve všedních dnech a  v  sobotu v  době  

od 6:00 do 8:00 a od 19:00 do 22:00. Mimo 
uvedenou dobu platí noční klid.

•  V  neděli je používání hlučných strojů  
ZAKÁZÁNO.

Dopřejte si tedy klid od práce alespoň v  ne-
děli. Vydejte se raději do přírody a  relaxujte 
v krásném okolí našeho města.

Děkujeme, že se vzájemně respektujete.

Libor Kálmán

Ráda bych tímto krátkým článkem poděko-
vala panu Ladislavu Janíkovi a  všem jeho 
sousedům, kteří v  červnu společnými sila-
mi obnovili zarostlý přítok do „Nebeského“ 
rybníčku pod Skalkou. Upřímně si vážím 
jejich dobrovolné práce, jejímž cílem bylo 
pomoct svému okolí lépe využít srážkovou 
vodu a také zajistit staletým dubům v oko-
lí rybníčku více vláhy. Město na tento jejich 
počin naváže obnovou přepadového odto-
ku z rybníčku.

Magdalena Davis
starostka města

Město Mníšek pod Brdy ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Kytín a ORP Černošice zahájilo odchyt divokých 
prasat na nehonebních pozemcích města.

Pravidelně s nástupem léta se na městském úřadě množí stížnosti od občanů na sousedy, kteří nerespektují 
takzvaný nedělní klid a zabývají se například sekáním trávy nebo řezáním dřeva.

Dopřejte své sekačce v neděli klid.  
Foto: Pixabay.com

> Skvělí sousedé při obnově přítoku do rybníčku. 
Foto: archiv
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Soutěž „Přelouskej knihu“ zná vítěze

Období od 1.7. do 31.8.2021

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ: 
čtvrtek:  8:30 - 11:00  

12:00 - 18:00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
STŘEDA: 12:00 - 17:00

11.8. dětské odd. uzavřeno z důvodu
konání příměstského tábora.

Od 23.8. do 27.8. 2021 bude
knihovna uzavřena z důvodu

výměny oken.

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

KOUZELNÉ ČTENÍ
Rozšířili jsme pro Vás nabídku interaktivních 
knih s Albi tužkou. Nově si můžete zapůjčit 
Mořské pohádky nebo Encyklopedii pro 
předškoláky.

STRAŠIDELNÝ DŮM
Zuzana Pospíšilová 
Strašidelný příběh čtyř kamarádů, kteří se 
vydávají na průzkum strašidelného domu.

VTYPY PRO DĚTI 5 / Zuzana Neubauerová
Další sbírka vtipů a anekdot pro děti.

NEJMOCNĚJŠÍ ROBOT RICKYHO RICOTTY
Dav Pilky
Myšák Ricky Riccotta spolu s mocným 
robotím kamarádem bojují proti šílenému 
doktoru Zlořádovi.

KOBYLKA KAROLÍNKA
Knížka z oblíbené řady Velkých písmen 
pro začínající čtenáře vypráví o třech 
kamarádech- kobylce Karolínce, medvídkovi 
Bertíkovi a žabce Kvákalce.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

ANI MRTVÁ, ANI ŽIVÁ / Ursula Poznanski
Krimithriller o hrdince, která chce 
zapomenout na svou minulost a za 
spolupráci s policií málem zaplatí životem.

MYŠLENKY ZA VOLANTEM / Marek Eben
Humorné vyprávění Marka Ebena o tom, 
o čem přemýšlí při jízdě autem.

TANCUJ, TANCUJ, TANCUJ / Haruki Murakami
Román plný magické symboliky, detektivního 
pátrání, temné historie či psychologického 
přerodu hlavního hrdiny.

OCHRÁNCE / Lee Child 
Krimithriller s policistou Jackem Reacherem, 
který se stane svědkem násilného přepadení 
neznámého muže, kterému jde, díky své 
nedbalosti, o život. 

ČOKOLÁDOVNA / Maria Nikolai
Sága rodiny Rothamannových, kteří žili na 
počátku 20. století ve Stuttgartu a vlastnili 
čokoládovnu. Dílo je inspirováno skutečnými 
osobami i místy. 

NEJHEZČÍ MEZI KRÁVAMI
Zuzana Hubeňáková
Fejetony a texty české blogerky, která 
s humorem komentuje každodenní život.

VE STÍNU
Dominik Dán
Další detektivka od slovenského autora. 
Tentokrát se detektiv Krauz vydá po stopě 
sériového vraha. 

NEBEZPEČNÁ ZVĚDAVOST
Anna Granger
Detektivka odehrávající se ve viktoriánské 
Anglii. Lizzie Martinová řeší záhadné zmizení 
malého dítěte.

PANÍ ZE SEVERU: SOLVEJŽIN SLIB
Corina Bomann
Třetí závěrečná sága rodiny Lejongardů. 
Kniha líčí osudy několika generací 
šlechtického rodu v průběhu 20. století.

Tereza Bauerová, 
knihovnice

V únoru 2021 knihovna zahájila soutěž „Přelous-
kej knihu“. Zúčastnit se mohl každý, kdo rád čte. 
Soutěž spočívala v plnění úkolů, které soutěžící 
našli na záložkách. Napřiklad přečti si fantasy, 
přečti oblíbenou knihu kamaráda, poslechni si 
audioknihu nebo zahraj si společenskou hru. Zá-
ložky byly vytištěné ve Zpravodaji, byly také ke 
stažení na webu či k dostání v knihovně. Soutěž 
byla ukončena 1. 6. 2021.

1. místo: Magda H. (4 záložky) - získává spole-
čenskou hru Karak a tašku s logem knihovny.

2. místo: Terka N. (2 záložky) – získává knihu Tajemství jeskyně po-
kladů (P. H. Šlik) a tašku s logem knihovny.

Výhercům gratulujeme!
Nikola Bláhová, knihovnice

z a  s p o n z o r s k ý  d a r  v  p o d o b ě

n o v ý c h  k n i h ,  k t e r é  o b o h a t i l y  n á š

k n i ž n í  f o n d .

Na vítězku čekaly 
zajímavé ceny. 

Foto: autorka
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Na Skalku se vrací Brandlova Kající se Máří Magdaléna
Po 67 letech se na strop skaleckého kláštera vrátí mistrovské dílo českého malíře Petra Brandla.
Zatím jen ve fotokopii, ale zato na své původní místo, kam ho koncem 17. století namaloval tento
velikán barokního malířství.

Návrat obrazu na strop kláštera se uskuteční 
díky finančnímu daru manželů Midkiffových 
ve výši 20 000 Kč, který bude využit na poříze-
ní fotografie z majetku Národní galerie Praha, 
výrobu desky s potiskem i následnou instalaci. 
„Těší mě, že se mohu podílet na návratu této nej-
významnější skalecké výtvarné památky zpět na 
její původní místo. I když se jedná pouze o její fo-
tokopii, originál zůstává v kostele, věřím, že i tak 
přispěje k ještě větší atraktivitě tohoto kouzelné-
ho místa nad Mníškem,“ vysvětlila důvod, proč 
tento projekt finančně podpořila, mníšecká 
rodačka Andrea Midkiff.
Fotografie obrazu bude přenesena na tenkou 
dibondovou desku (v  poměru 1:1) a  ta bude 
nainstalována do vlysu elipsovitého tvaru ve 
stropě kláštera.

Brandl svůj obraz namaloval technikou oleje 
na štukový podklad asi v roce 1693 a signo-
val ho vpravo na skále. Dílo si u  něho ob-
jednal, na doporučení stavitele skaleckého 
areálu Kryštofa Dietzenhofera, majitel mní-
šeckého panství Servác Ignác Engel z Engel-
sflussu. Ubytoval mladého malíře na svém 
zámku a zajistil mu optimální podmínky pro 
práci. Traduje se, že Brandl byl tehdy bláz-
nivě zamilovaný do tanečnice Ester, vášnivé 
Italky, jejíž operní soubor právě hostoval 
v Praze.

Malíř ji použil jako model pro postavu Mag-
dalény a  do tohoto obrazu vdechl veškerou 
touhu i  bolest lásky, která nám občas uniká 
do sfér, kam za ní nemůžeme. „Vzpomínám 
na sladké podvečery se svojí Magdalénou na 
Skalce,“ napsal později v  jednom z  dopisů. 
Bylo to zřejmě nejšťastnější období Brandlo-
va života, zářivý záblesk, v  němž náhle ucítil 
dotek síly, přesahující ubohý úděl smrtelníka.
Téměř tři století bylo dílo umístěno na stropě 
refektáře (společná klášterní jídelna), později 
zde měla byt hraběnka Benedikta Čejková 
z Olbramovic (zemřela tu v roce 1768), která se 
zasloužila o rozvoj skaleckého areálu, nechala 
zde postavit 14 kapliček křížové cesty a  pro-
sadila příchod mnichů františkánů. V  době 
ohrožení budovy dolováním sňali restaurátoři 
obraz ze stropu a přenesli na plátno a od roku 
1954 je umístěn ve zlaceném rámu v presby-
táři mníšeckého kostela sv. Václava. Unikátní 
dokumentární film o  snímání obrazu může-
te sledovat na mníšeckém youtube kanálu 
na adrese: bit.ly/BrandlMnisek.

Od července tohoto roku tak budou moci ná-
vštěvníci skaleckého kláštera opět obdivovat 
Brandlovo mistrovství. Bonusem pro ně bude 
několikaminutové video se snímáním obrazu 
z roku 1954, které bude v klášteře promítáno 
na monitoru pod obrazem.
Slavnostní vernisáž pro veřejnost proběh-
ne v rámci Skalecké pouti v sobotu 24. čer-
vence 2021 po mši svaté.

Libor Kálmán
s využitím knihy Otomara Dvořáka  

„Poklady pod skálou poutníků“ (2006)

Petr Brandl, vlastní podobizna (1700).  
Foto: Wikipedia

Originál obrazu visí v presbytáři mníšeckého kostela sv. Václava Foto: Michal Kroutil

Petr Jan Brandl (1668–1735) byl synem 
poměrně zámožných rodičů. Jeho otec 
byl německý krejčí a hostinský, matka po-
cházela z  české rolnické rodiny. Vzdělání 
získává v  jezuitském gymnáziu. Ve 33  le-
tech se oženil, zplodil tři děti a  rodinu 
později opustil. Za svá díla byl poměrně 
dobře placen, ale peníze většinou prohýřil 
a  neustále byl zadlužen a  pronásledován 
věřiteli. Bezúspěšně doufal v  konsolidaci 
finančních poměrů koupí pozemku v Jílo-
vém během tamní zlaté horečky. Zemřel 
opuštěn a v chudobě v Kutné Hoře, kde je 
i pohřben.
Byl u nás první, kdo olejové barvy nanášel 
na plátna nejen štětcem, ale i špachtlí a do-
konce pomocí prstů. Psychologii lidské-
ho výrazu podtrhl sugestivní hrou světla 
a tmy. Patří k nejdůležitějším reprezentan-
tům vrcholně barokní malby ve středoev-
ropském prostoru a  ve svých nejlepších 
pracích dosahuje nejvyšší úrovně tehdejší 
evropské malby.

Otevírací doba kláštera a kostelíka:
úterý – pátek: 13:00 – 17:00
víkendy a svátky: 10:00 – 17:00
pondělí: ZAVŘENO

Ráda bych touto cestou poděkovala těm, 
kteří se na tomto projektu spolupodíleli, 
především panu faráři Janu Dlouhému 
a  pražskému arcibiskupství za součinnost 
pro získání a  udělení povolení použití 
fotokopie obrazu, dále průvodci areálem 
Petru Kuntovi za nápad, Liboru Kálmánovi 
za koordinaci a  Janu Havlíkovi za výrobu 
a instalaci.

 Andrea Midkiff

15

KULTURA



Liturgická část Pouti s překvapením
Skalecká pouť má tradičně také duchovní 
rozměr, a  proto je sobota věnována pobož-
nostem a  procesí na vrch Skalku, kde bude 
probíhat Slavnostní mše svatá celebrovaná  
P. Janem Balíkem, generálním vikářem praž-
ské arcidiecéze. Procesí bude z  mníšeckého 
kostela sv. Václava doprovázet soubor histo-
rické hudby Ritornello. O  doprovodný hu-
dební program se na Skalce postará rodinná 
kapela Familion, komentované prohlídky ba-
rokním areálem zajistí pan Petr Kunt.
Zpestřením liturgické části Pouti bude žehná-
ní sochy sv. Jana Nepomuckého v  kostelíku 
a  fotokopie Brandlova obrazu Kající se Máří 
Magdaléna v klášteře (vizte článek na straně 7). 

Pódium se stěhuje do předzámčí
Letošní Skalecká pouť zažije velkou změnu, 
neboť pódium s  vystupujícími kapelami 
se z  náměstí F. X. Svobody přestěhuje do 
předzámčí.  
„Hlavní část kulturního programu jsme se pro 
letošek rozhodli přesunout na travnatou plochu 
do předzámčí. Myslím, že pro konání kulturně 
společenských akcí je prostor předzámčí vhod-
nější než náměstí před Albertem. Travnatá louka 
nabízí jednotlivým divákům nebo celým rodi-
nám možnost příjemného posezení nebo i pole-
žení na přinesených dekách. To se nám potvrdilo 
i při pravidelných trzích s farmářskými produkty 
Najíme se, kam si už našly cestu stovky obyvatel 
našeho města,“ vysvětluje hlavní změnu v pro-
gramu Pouti mníšecká starostka Magdalena 
Davis a  dodává: „Považuji to jednoznačně za 
změnu k  lepšímu a  přeji všem návštěvníkům 
Pouti, aby si ji, po dlouhých měsících kulturního 
půstu kvůli vládním zákazům a omezením, bá-
ječně užili.“

Pestrý program s hvězdami
Program v předzámčí začíná ve 13 hodin a je 
sestaven tak, aby oslovil všechny věkové kate-
gorie. Hlavní hvězdou letošní Skalecké pouti 
bude písničkářka Aneta Langerová s dopro-
vodnou kapelou. Během koncertu nebudou 
chybět ani její autorské hity, jako Voda živá, 
Hříšná těla, křídla motýlí nebo Sousta andělů. 
Na pódiu ji vystřídá pop-rocková dívčí skupina 
The Apple se směsí největších hitů od 60. do 
90. let. Fanoušky tvrdší muziky jistě potěší ne-
stárnoucí bouřlivák Vilda Čok se svou kape-
lou ByPass a mníšecká hardrocková formace 
008. Návrat do časů minulých slibuje vystou-
pení legendární undergroundové skupiny 
Plastic People of Universe/New s Jiřím „Ká-
bou“ Kabešem nebo Joe Karafiátem. Potěšíme 
také fanoušky rytířských klání, tři dynamické 
vstupy bude mít během odpoledne skupina 
scénického Artus Thor. Programem v předzá-
mčí bude provázet vtipný a pohotový mode-
rátor Jiří Hladovec.
Časy 1. republiky připomene dechová kapela 
Květovanka, která na farní zahradě zahra-
je nejznámější Staropražské písničky včetně 
„hašlerek“ z dílny Karla Hašlera.
Den otevřených dveří pořádá pro zájemce 
ve své zbrojnici Sbor dobrovolných hasičů 
Mníšek pod Brdy.
Ke Skalecké pouti neodmyslitelně patří i  trh 
s dobrým jídlem a pitím. Návštěvníci se mo-
hou opět těšit na rozmanitou nabídku koláčů, 
sýrů, uzenin, langošů, medu, domácích mar-
melád, sušeného ovoce a dalších laskomin. 

Kolotoče a houpačky
Zábavný sektor s oblíbenými kolotoči, houpač-
kami, autodromem a  dalšími atrakcemi a  ne-
zbytnými stánky s cukrovou vatou nejvíce potěší 
nejmenší návštěvníky. Pouťové atrakce budou, 
stejně jako v  loňském roce, umístěny od pátku 
do neděle na travnaté ploše mezi Komenského 
ulicí a dálnicí D4. Jejich provozovatelé je tento-
krát slíbili hlasitě ozvučit pouze v sobotu.
„Loňský model, kdy jsme pouťové atrakce pro 
děti přesunuli mimo centrum města, se osvědčil. 
Pochvalovali si ho nejen návštěvníci pouti, obyva-
telé centra, ale i sami provozovatelé atrakcí,“ vy-
počítává výhody staronového umístění atrakcí 
mníšecká starostka a dodává: „Z ohleduplnosti 
k  obyvatelům žijícím v  okolí jsme však letos do 
smlouvy s  provozovatelem zakotvili povinnost 
omezit ozvučení atrakcí pouze na sobotu, v pátek 
a v neděli by tak hluková zátěž měla být nízká.“

Pouťový program pokračuje do neděle
Do příjemného prostředí farní zahrady si jistě 
najdou cestu rodiny s dětmi na nedělní dopo-
lední pohádku v  podání divadla Pruhované 
panenky.
Pokud bude počasí přát, tak si nenechte ujít 
tradiční Neckyádu, která se bude konat již 
podvanácté u Zadního rybníka. Stále ještě se 
hledají odvážné posádky, které by se chtěly se 
svým plavidlem recesistické plavby zúčastnit. 
K  poslechu budou u  rybníka hrát osvědčení 
Holokrci, na děti čeká vystoupení krotitele 
papoušků Radka Jareše.

Hvězdou letošní Skalecké pouti bude Aneta Langerová
Čtvrtý červencový víkend pořádá město Mníšek pod Brdy ve spolupráci s místní Římskokatolickou farností 
tradiční SKALECKOU POUŤ. V sobotu a neděli 24. – 25. července 2021 ožijí Mníšek i nedaleký vrch Skalka 
nejvýznamnější kulturní a společenskou akcí regionu. Koncerty pod širým nebem, oblíbené pouťové atrakce 
a trh plný dobrého jídla a pití, to vše čeká na návštěvníky letošní Pouti.

Vilém Čok Foto: VilemCok.com

Aneta Langerová Foto: Helena Kadlčíková
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Podruhé se bude u  rybníka konat prestižní soutěž O  nejlepší kotlí-
kový guláš, do které se mohou stále hlásit zájemci z řad amatérských 
kuchařů.
Skaleckou pouť zakončí podvečerní koncert v kostele sv. Václava v po-
dání tria ARPEGGIO (housle harfa, zpěv – velmi vzácný hlas kontrate-
nor), které posluchače provede hudbou starých mistrů od doby rene-
sance po vrcholný klasicismus. 

Vstup na kulturní program je pro všechny zdarma.
Program pouti s  časovým harmonogramem najdete v  tomto vydání 
Zpravodaje na straně 36.
Více informací k  programu a  představení jednotlivých interpretů na-
jdete na webových stránkách www.zpravyzmnisku.cz.

Libor Kálmán

Rádi vás uvítáme na paloučku u bývalého penzionu Obora na naší tří-
denní výstavě. Otevřeno budeme mít v pátek 23.7. od 14:00 do 19:00, 
v sobotu 24. 7. od 8:00 do 19:00 a v neděli 25. 7. od 8:00 do 14:00. 
Kromě stěžejní přehlídky chovaných králíků, drůbeže, holubů a další-
ho zvířectva členů nejen zdejší organizace ale i z blízkého a dalekého 
okolí, chystáme bohatý doplňkový program. I  tentokrát budeme mít 
povídání s Hankou Kotoučovou o práci s koňmi a péčí o ně s možností 
se svézt, rozjednána je návštěva poníků z farmy Bojov, ukázky králičích 
dovedností Hopíků ze Suchomast, setkání se skupinou terapeutických 
psů, divadelní představení pro děti s dílničkou a další.

Letos poprvé chceme poslední den výstavy nabídnout dětské laické 
veřejnosti možnost se pochlubit se svými domácími mazlíčky. Nevá-
hejte se přihlásit! Podmínky budou upřesněny na našich webových 
stránkách.

Po celou dobu výstavy se stánek s občerstvením postará o vaši poho-
du a budete moci i vyzkoušet štěstí v naší tombole.

Chceme, aby se naše výstava stala opět pohodovým klidným a příjem-
ným místem, kam rádi s celou rodinou zavítáte, pobavíte se a dovíte 
něco nového ze života zvířat. Třeba se na výstavě setkáte se zvířetem, 
které si získá vaše srdce a vy rozšíříte řady mníšeckých chovatelů. Také 
budeme zjišťovat zájem o otevření kroužku mladých chovatelů. 

Vstupné na výstavu bude pouhých 40 Kč za dospělého, děti zdarma.

Více informací i  konečný program s  časy najdete na našem webu: 
http://cschzomnisekpodbrdy.freepage.cz/. Případně pište na 
e–mail:  cschzo.mnisekpodbrdy@seznam.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů, či nabídce pomoci při konání výstavy nás 
neváhejte kontaktovat.

Krásné dny a chovu zdar! 
Martin Cihla za ZO ČSCH Mníšek pod Brdy

Blíží se 61. výstava králíků, holubů a drůbeže (23. – 25. 7.)
Základní organizace českého svazu chovatelů Mníšek pod Brdy vás srdečně zve na svou již 61. výstavu. Přípravy 
jsou v plném proudy a my doufáme a věříme, že se nám úspěšně podaří prokličkovat mezi omezeními ze strany 
epidemiologů, hygieny a veterinární správy k podobně úspěšné výstavě, jako byla ta naše jubilejní loňská.

VI. BRONFEST
AMFITEÁTR, MNÍŠEK POD BRDY

21. SRPNA 2021 15 30

WWW.BRONFEST.CZ
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Na letošní výstavě nebudou chybět ani králíci Foto: autor

Neckyád se účastí kuriozní až bizarní plavidla  Foto: autor
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Koncert je složený především z nejznámějších, ale i téměř zapomenu-
tých písní dua Hapka & Horáček. Zazní i několik skladeb z tvorby Petry 
Hapkové a několik klasických bluesových písní. Nebudou chybět hity 
jako Levandulová, S cizím chlapem v cizím pokoji nebo Žižkovskej 
vzkaz.

Recitál vznikl na základě častých dotazů pořadatelů i diváků, kteří si přáli 
slyšet dnes již téměř neinterpretované písně z pera obou géniů. Jedná se 
o posluchačsky velmi vděčný koncert doplněný zpěvaččinými vzpomín-
kami nejen na otce, ale také okolnosti vzniku některých slavných písní. 

Na klavír ji doprovodí Jiří Toufar.

Vstupné je dobrovolné. kal

Je mi velkým potěšením vás jménem rymaňských chovatelů srdečně 
pozvat na přehlídku drobných i větších zvířat, která se uskuteční v so-
botu 21. 8. 2021 na místním obecním hřišti (cestu na hřiště přehledně 
označíme). Přijďte si užít jedinečnou atmosféru tradiční sousedské akce. 
Společně s dobrovolnými hasiči, fotbalisty z FC Žízeň Rymaně a jezdec-
kým klubem Kalista připravujeme bohatý program pro děti i dospělé. 
Můžete se těšit na ukázku výcviku koní Městské policie hl. měs-
ta Prahy a  ukázku práce psovodů. Dobrovolní hasiči předvedou 
jeden ze svých cvičných zásahů a rymaňští fotbalisté připraví zá-
bavné pohybové hry pro děti. Děti se dále mohou těšit na skákací 
hrad a možná i divadélko. Zajímavé bude také vypouštění poštov-
ních holubů.
Přehlídku drobných zvířat obohatíme o  expozici domácích zvířat, 
morčátek či jiných zvířátek od mladých chovatelů. Děti se budou moci 
svézt na koni a nebude chybět ani ukázka králičího hopu. Mnohé po-
těší prezentace poznatků zkušeného místního včelaře, pěstitele kak-
tusů a sedláka. Jako každý rok bude možné během přehlídky zakou-

pit chovná zvířata, domácí med 
a také kaktusy. Přichystáme pro 
Vás chutné občerstvení a u dětí 
tolik oblíbenou tombolu. 
Akce se bude konat za finančního 
přispění města Mníšku pod Brdy 
a  pod záštitou starostky Magda-
leny Davis.

Těšíme se na vás v  příjemném 
vesnickém prostředí a na shleda-
nou v Rymani!

Luboš Kožíšek

Farní zahradu rozezní hity Petra Hapky 
a Michala Horáčka

Rozloučení s létem a přehlídka drobného 
zvířectva proběhnou v Rymani i letos

Na mníšecké farní zahradě (náměstí F. X. Svobody 35) 
se  v  sobotu 7. srpna 2021 od 16:00 uskuteční recitál 
zpěvačky Petry Hapkové s názvem Vzpomínky bez lítosti.

petra 
hapková

recitál
“vzpomínky bez lítosti”

s klavírním doprovodem

7. 8. 2021
od 18:00 hodin – Mníšek pod Brdy  
farní zahrada – nám. F. X. Svobody

Vstupné dobrovolné

3. a 4. září 

si Vás dovoluje pozvat 
do MNÍŠKU pod BRDY na

farní zahrada a Pavilon ZŠ

Koncert skupiny Hm...
dětská divadelní představení

dílna výtvarnice Daniely Doubkové

Holektiv s představením Letkyně
 divadelní představení

Zmrazovač – Il Congelatore
a další…

 Rorejs Mníšek | rorejs.mnisek.cz
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Petra Hapková (* 1982) je dcerou skladatele Petra Hapky a herečky 
Zory Ully Keslerové. Až do roku 2010 žila v Itálii, kde své univerzitní 
studium úspěšně zakončila magisterským diplomem z jazyků a lite-
ratury. Součástí její magisterské práce byla obsáhlá studie českého 
protektorátního filmu.
Od svých čtrnácti let se intenzivně věnuje zpěvu. Zprvu působila 
v punkových a rockových formacích, poté ji ovšem učarovalo blues. 
Od roku 2010 žije v Praze, kde své znalosti italského a anglického ja-
zyka zúročuje jako překladatelka. Na prvním místě je však její láska 
– zpěv. V jejím repertoáru jsou šansony z pera dua Hapka & Horáček, 
bluesové skladby, ale i skladby moderních autorů.

Nebudou chybět ani ukázky výcviku 
koní městské policie.  Foto: autor
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Pavel Šporcl
a hosté

3. 7. 2021 od 18:00
Mníšek pod Brdy v předzámčí

Vítězové pěvecké soutěže Brdský kos | Barbora Šporclová Kodetová zpěv
Petr Šporcl violoncello | Cirk La Putyka artistická show | Vojtech Szabó akordeon
Jaro Cossiga beatbox | TOKHI&GROOVE ARMY originální bubnová show
Na závěr koncertu se můžete těšit na videomapping.

Vstupné: v předprodeji 300 Kč, na místě 400 Kč

Předprodej: QR TICKET, Kavárna Malý mnich, Patina House, pokladna MěÚ Mníšek p. B.

www.mnisek.cz

Pavel Šporcl
a hosté

3. 7. 2021 od 18:00
Mníšek pod Brdy v předzámčí

Vítězové pěvecké soutěže Brdský kos | Barbora Šporclová Kodetová zpěv
 violoncello | Cirk La Putyka artistická show | Vojtech Szabó akordeon

 beatbox | TOKHI&GROOVE ARMY originální bubnová show
Na závěr koncertu se můžete těšit na videomapping.

v předprodeji 300 Kč, na místě 400 Kč

QR TICKET, Kavárna Malý mnich, Patina House, pokladna MěÚ Mníšek p. B.

KONCERT PŘESUNUT

NA 28. KVĚTNA 2022!

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti,

nebo je můžete vrátit v místě zakoupení.

Děvčata z BiosFitu zažila v Modřanech medailové žně
V sobotu 12. června jsme se naposledy v tomto školním roce podívali na závodní plochu.

Velký závod v  Modřanech s  motem JEDEME 
DÁL jsme si i přes mnohá bezpečnostní opat-
ření moc užili. I když byly příprava a trénování 
letošních sestav značně ztíženy nastalou situ-
ací, naše skvělé závodnice a úžasní trenéři dě-
lali co bylo v jejich silách, abychom měli s čím 
závodit, a aby to opravdu stálo za to!
Na sobotních závodech se ukázalo, že naše 
píle se vyplatila – všechny naše závodnice 
předvedly naprosto neskutečné výkony a  je-
jich sestavy uchvacovaly publikum a často ce-
lou halu zvedaly ze židlí. Nakonec jsme si po 
těchto výkonech odvezli několik medailí.
Dařilo se nám nejen v  kategoriích týmových 
skladeb (skladba Čert a  Káča – 1. místo), ale 
také v  soutěži jednotlivců. Zde naše Natálka 
Malkusová vybojovala první místo a naše nej-

starší závodnice obsadily krásná místa v první 
desítce. Aby toho nebylo málo, Klárka Kočová 
(1. místo) s Eliškou Eppingerovou (2. místo) se 
podělily o  první a  druhé místo v  soutěžním 
aerobiku MasterClass (cvičení podle lektora).
Závodit před porotou ve velké hale, s  pub-
likem a  se vším, co k  opravdovým závodům 
patří, byla pro naše závodnice velká událost 
a  příjemné povzbuzení do dalšího roku. Po-
slední závod v Modřanech se tak stal jakousi 
pomyslnou čarou za letošní zvláštní sezonou 
plnou online tréninků a závodů přes internet, 
ale i ukázkou neuvěřitelné pracovitosti a trpě-
livosti. A  tak snad za všechny z  klubu Biosfit 
můžu říct: „Stálo to za to!“

Klára Jelínková – trenérka závodního oddílu

Fotbalisté půjčují tréninkové hřiště veřejnosti 
Fotbalový klub Mníšek pod Brdy po dohodě s radnicí, poskytne své malé tréninkové hřiště s umělým povrchem veřejnosti.

Zájemci mohou hřiště nově využívat každé pondělí od 10 do 19 hodin. Vchod na hřiště je z ulice Skalecká.

Klíč od hřiště je k dispozici na podatelně městského úřadu. 
Rezervaci klíče si dohodněte předem na podatelně na tel.: 318 541 911, nebo e-mailu: tereza.pomajslova@mnisek.cz.

Klíč bude vydáván na základě občanského průkazu a oproti záloze 200 Kč.

Klára Kočová a Eliška Eppingerová získaly zlato
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Pandemie, nepandemie, ve škole je stále co dělat

Erasmus+ v době covidu-19

Naše škola, která je zřízená podle §16 odst. 9 pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebyla 
naštěstí tak často vystavena uzavření v době pandemické jako běžné školy. Mohli jsme tak pracovat 
a setkávat se prezenčním způsobem, za což jsme byli my, pedagogové i žáci, rádi.

Distanční výuka
Nicméně i na nás dolehlo opatření uzavření 
všech škol v době od 1. 3. do 12. 4. a zave-
dení distanční výuky. Protože se tato situ-
ace dala předvídat a měli jsme s tímto způ-
sobem výuky již zkušenosti, byli jsme na 
situaci připraveni. Samozřejmě bylo nutné 
individuálně zohlednit schopnosti a  mož-
nosti žáků, což kladlo na pedagogy nemalé 
nároky. U  žáků s  kombinovaným a  těžším 
mentálním postižením byla nutná častá 
a  intenzivní spolupráce s  rodiči a  patří jim 
náš obdiv, jak vše zvládli. Velká skupina žáků 
dokázala ale pracovat s digitálními techno-
logiemi samostatně. Takže online výuka 
byla pro všechny důležitým vzdělávacím 
a komunikačním prostředkem a místem, kde 
jsme se mohli vidět a mluvit spolu. Období 
distanční výuky využili pedagogové také 
ve velké míře k dalšímu vzdělávání, kdy ab-
solvování celé řady webinářů zužitkujeme 
v  naší další práci. Po opětovném nástupu 
žáků do školy a krátkém adaptačním obdo-
bí, jsme se v rámci možností snažili „žít“ jako 
dříve. Často jsme v  rámci prevence chodili 

na výuku do přírody a  hlavně jsme chtěli 
žákům nahradit omezenou výuku tělesné 
výuky a přivést je více k pohybu. 

Zapojili jsme se do různých aktivit
S  uvolňováním opatření bylo možné organi-
zovat i více aktivit pro žáky. V  rámci minimál-
ní prevence jsme zrealizovali pro žáky několik 
programů, například na téma vztahy v třídním 
kolektivu, právní důsledky rizikového chování, 
škodlivost užívání návykových látek. Mladší 
žáci se podívali do záchranářského vozu a nau-
čili se něco o základech 1. pomoci. Ve spoluprá-
ci s mníšeckými hasiči jsme si prohlédli hasič-
skou zbrojnici a dozvěděli se něco o jejich práci. 
Dále proběhl projektový den na téma finanční 
gramotnost – nákup na internetu, palačinko-
vý den, environmentální projekt s  lesníkem 
v dobříšské přírodě. Již tradičně připravili starší 
žáci pro mladší spolužáky celou řadu soutěží 
a zábavných úkolů ke Dni dětí, navštívili jsme 
ZOO Praha a ani letos jsme si nenechali ujít výš-
lap na Skalku s pozorováním přírody, kdy část 
žáků absolvovala prohlídku podzemí. Zúčast-
nili jsme se také několika výtvarných soutěží, 
například ve spolupráci se ZUŠ Řevnice nebo 
Lesy ČR. S elánem se žáci pustili do úklidu měs-
ta v rámci Dne Země. Je opravdu neuvěřitelné 
kolik odpadků za pár hodin posbírali. Chtěli by-
chom tak i touto cestou apelovat na obyvatele 
i návštěvníky Mníšku, aby více využívali nádo-
by na odpad a chránili tak naše město před ne-
pořádkem. Děkujeme.

Nákupy učebních pomůcek a kroužky
Škola je zapojena do projektu EU Šablony III, 
z něhož jsme využili finanční podporu na ná-
kup interaktivní tabule, notebooků a tabletů, 

financován je také kroužek doučování a bada-
telský, který se setkal u  žáků s  velkým úspě-
chem. Kdo by se také nechtěl dozvědět co je 
nenewtonská kapalina, jak vznikají krystaly 
nebo jak vyrobit hasicí přístroj? Od září plánu-
jeme i kroužek robotiky.

Zápis
K zápisu se dostavilo pět žáků, z čehož tři byli 
přijati a dvěma byl udělen odklad. I s dalšími 
přestupy bude od září kapacita školy opět 
naplněna. Koncem června proběhlo na škol-
ní zahradě setkání s budoucími prvňáčky, na 
které už se velmi těšíme, a jejich rodiči. Letošní 
školní rok ukončilo základní vzdělávání 8 žáků. 
A jsme rádi, že všichni byli přijati na plánované 
obory a přejeme jim, aby zdárně další vzdělání 
ukončili.
Děkujeme všem rodičům, zřizovateli, sponzo-
rům a  dalším institucím za dosavadní spolu-
práci a těšíme se na spolupráci v dalším škol-
ním roce.

Mgr. Marcela Krákorová,  
ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886

V roce 2018 se nám podařilo znovu získat pro-
jekt z  programu Erasmus+. Tentokrát jsme 
si zvolili téma Rozvoj jazykových dovedností: 
Digitální technologie a  projektová výuka v  ho-
dinách cizích jazyků.  Projektové výuku jsme 
měli možnost zažít a  vyzkoušet při návštěvě 
naší partnerské školy ve Španělsku. Když jsme 
volili téma digitálních technologií, tak jsme 
vůbec netušili, jak aktuální téma jsme si zvolili.
Projekt byl dvouletý. V  prvním roce vycesto-
vali učitelé cizích jazyků (angličtiny, němčiny 
a  španělštiny) na metodické kurzy v  daných 
zemích. V druhém roce projektu jsme naplá-
novali mobility pro vedení školy, které se mělo 

zúčastnit jazykových kurzů. Nicméně, násle-
dovala doba ovlivněná covidem-19, a tak jsme 
dané mobility nemohli uskutečnit. 
Původně jsme plánovali používat ICT nástroje 
během prezenční výuky. Ze známých důvodů 
jsme byli nucení je použít ve výuce distanční, 
což se nakonec ukázalo jako velká výhoda. 
Zatímco ostatní školy se snažily orientovat 
v široké nabídce online nástrojů a aplikací, my 
jsme jich už měli hodně vyzkoušených během 
mobilit, ale i ve výuce ve škole. Usnadnilo nám 
to vybrat vhodné online nástroje k online vý-
uce. Soudě podle reakcí žáků a rodičů se nám 
to podařilo.
Další naplánované projektové aktivity se nám 
podařilo uskutečnit, ale museli jsme je přizpů-
sobit dané situaci. 
Avšak nedařilo se nám realizovat chybě-
jící mobility. V  tu dobu ale pomoc všem 

školám nabídl Dům zahraniční spolupráce 
(zastřešuje projekty Erasmus+), který nabí-
dl možnost prodloužení projektu. Nabídku 
DZS jsme využili a doufali jsme, že se situace 
zlepší. Bylo to správné rozhodnutí, protože 
se nám podaří zrealizovat dané mobility do 
konce projektu (srpen 2021). Kromě toho 
budeme mít dostatek financí uskutečnit 
i mobilitu navíc. 
Pevně doufáme, že na konci projektu budeme 
mít splněné všechny naplánované mobility 
a projektové aktivity. 
Bližší informace o  projektu, mobilitách a  ak-
tivitách najdete na stránkách základní školy 
www.zsmnisek.cz/projekty.

Ivana Širková Šifelová, 
ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420

Naučili jsme se základy 1. pomoci.  Foto: autorka

Oslavili jsme i Den dětí.  Foto: autorka
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Už  j s t e  v a š i m  d ě t e m  v y b r a l i  p ř í m ě s t s k ý  t á b o r?
Přinášíme přehled dosud neobsazených turnusů příměstských táborů, které v Mníšku pod Brdy organizují spolky 
a jiné instituce během července a srpna 2021.

název termín organizátor kontakt 

TVOŘIVÝ TÁBOR 5. – 9. 7. KT–CLUB,spol. s r.o. marcelakretschmerova@seznam.cz 

MŮJ PRVNÍ TÁBŮREK 12. – 16. 7. OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s. mcoaza.mnisek@seznam.cz 

TENISOVÝ KEMP 12. – 16. 7. Tenisový klub Mníšek, z.s. tenis@esmarin.cz

CAMP SURVIVAL 16. – 21. 7. HERAW, z.s. heraw.cz/primestske-tabory-2021/

PĚT NEJCENNĚJŠÍCH VĚCÍ 26. – 31. 7. Rodinné centrum Essentia, z.s. 7kvitek.cz/tabory

TVOŘIVÝ TÁBOR 26. – 30. 7. KT–CLUB,spol. s r.o. marcelakretschmerova@seznam.cz 

LIVE CAMP 26. – 30. 7. Nikola Fečová info@livecamp.cz

ATLETICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 26. – 30. 7. SK Mníšecký Expres, z.s. info@skmniseckyexpres.cz

PĚT NEJCENNĚJŠÍCH VĚCÍ 2. – 6. 8. Rodinné centrum Essentia, z.s. 7kvitek.cz/tabory

LETNÍ BADMINTONOVÝ CAMP 2. –6. 8. Badminton Mníšek pod Brdy, z.s. teri.kud@seznam.cz

PODBRDSKÝ FOTBALOVÝ CAMP 2. – 6. 8. Fotbalový klub Mníšek pod Brdy, z.s. lukaskindel@seznam.cz

TVOŘIVÝ TÁBOR 2. – 6. 8. KT–CLUB,spol. s r.o. marcelakretschmerova@seznam.cz 

TAJEMSTVÍ PYRAMIDY 2. – 6. 8. Rodinné centrum Essentia, z.s. 7kvitek.cz/tabory

TENISOVÝ KEMP 2. – 6. 8. Tenisový klub Mníšek, z.s. tenis@esmarin.cz

LEZECKÝ CAMP 9. – 13. 8. HERAW, z.s. heraw.cz/primestske-tabory-2021/

JAK VYCVIČIT DRAKA 9. – 13. 8. Městská knihovna Mníšek pod Brdy knihovna@mnisek.cz 

LIVE CAMP 9. – 13. 8. Nikola Fečová info@livecamp.cz

ŠANGRI–LA 9. – 13. 8. Rodinné centrum Essentia, z.s. 7kvitek.cz/tabory

ZÁHADA ZTRACENÉHO DENÍKU 9. – 13. 8. Rodinné centrum Essentia, z.s. 7kvitek.cz/tabory

MŮJ PRVNÍ TÁBŮREK 16. – 20. 8. OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s. mcoaza.mnisek@seznam.cz 

VIKINGOVÉ 16. – 25. 8. SK SPB, z.s. jirka@sportujpodbrdy.cz

PRO SKAUTY I NESKAUTY 16. – 20. 8. JUNÁK – český skaut, středisko Skalka Mníšek pod Brdy, z.s. ptjunakskalka@gmail.com

TENISOVÝ KEMP 23. – 27. 8. Tenisový klub Mníšek, z.s. tenis@esmarin.cz

LETNÍ BADMINTONOVÝ CAMP 23. – 27. 8. Badminton Mníšek pod Brdy, z.s. teri.kud@seznam.cz

LIVE CAMP 23. – 27. 8. Nikola Fečová info@livecamp.cz

Karate v podání klubu SK KAMIWAZA KARATE nepřináší pouze nezbytný pohyb, ale zejména 
zábavný sportovní program, na který se řada dětí již dlouho těšila. Jen namátkou: v červenci děti 
čeká karatistické soustředění v  Krkonoších, v  srpnu pojedou závodníci na sportovní přípravu 
nedaleko Liberce, hned další týden je vystřídají juniorští členové klubu a na závěr léta se mnoho 
dětí těší na oblíbený příměstský tábor. Prostě celé prázdniny jsou naplněny sportovními akcemi. 
A aby toho nebylo málo, po celou dobu Olympijských her v Tokiu bude klub SK KAMIWAZA KA-
RATE vytvářet program v rámci Olympijského festivalu, jenž bude probíhat v rámci spolupráce 
s Českým olympijským výborem a bude určen pro všechny děti i rodiče. Bude to velká akce, na 
kterou se všichni velice těší. 
A pokud chcete s dětmi vyzkoušet karate, ale na Olympijský festival to nestíháte, v září klub Ka-
miwaza karate přivítá všechny děti na pravidelných trénincích blízko Vás. Více informací najdete 
na: www.karate1.cz.      Filip Miler za SK KAMIWAZA KARATE

Karate „frčí “  i  v   letních měsících
Léto je doba prázdnin a  dovolených. Pro sportovní klub 
SK KAMIWAZA KARATE však okamžik různých soustředění, kempů 
a příměstských táborů. Čas, kdy se po covidové době opět můžeme 
setkávat, bavit se a trénovat, a to nejen u online a video tréninků.

ilustrační foto
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Orientační běžci a běžkyně závodili v ulicích Mníšku

Soustřeďme se na detail – rubrika Mníšek v pohybu

Oddíl OK Dobříš uspořádal v neděli 13. 6. 2021 v Mníšku pod Brdy závod v orientačním běhu na trati 
takzvaného městského sprintu. Centrum závodu bylo na hřišti ZŠ Mníšek pod Brdy, účastníci 
absolvovali tratě v uličkách města, zavítali i na náměstí a elitní kategorie až do podzámčí.

Cesta k poznání sebe sama je mnohdy velice náročná. Lidské tělo je složitý komplex svalových tahů, 
chemických reakcí, snůška emocí a proud myšlenek. 

Závodu zařazeného do žebříčků Pražské 
a Středočeské oblasti a celostátního rankingu 
dospělých se zúčastnilo 443 běžců na měře-
ných tratích, z toho 19 neregistrovaných běž-
ců, dalších 20 běžců z Mníšku a Dobříše si vy-
zkoušelo orienťák na náborové trati. 
Když připočteme přes 30 malých dětí, které se 
vyřádily na zvířátkovém orienťáku, můžeme 
poděkovat za účast 500 závodníkům všech 
věkových kategorií.

V jednotlivých kategoriích závodu Středočes-
kého žebříčku zazářily i děti z OK Dobříš:
D10: 1. Barbora Blehová, 2. Laura Pecklová 
(obě Mníšek pod Brdy), 
D12: 3. Justýna Baštová (Čisovice),
D14: 3. Alžběta Kašparová (Voznice),
D16: 2. Annabelle Magazu (Mníšek pod Brdy),
D18: 1. Julie Nentvichová (Dobříš), 2. Julie 
Baštová (Čisovice),
H10: 1. Štěpán Jiroušek (Mníšek pod Brdy), 
2. Adam Kašpar (Voznice), 
H12: 1. Jan Porsch (Mníšek pod Brdy), 3. 
Jonáš Etrych (Klínec), 
H14: 2. Václav Lorenc (Dobříš), 3. Antonín 
Jiras (Stříbrná Lhota).

Vysvětlivky: zkratka D10 znamená dívky do 
10 let, H14 znamená hoši do 14 let a podobně.

Pořadatelé z  OK Dobříš si prvně vyzkouše-
li organizování závodu v  orientačním běhu 
ve městě. V  „terénu“ bylo 53 kontrol, které 
střežilo 25 hlídačů kontrol a hlídačů přeběhů 
komunikací. Průběžné výsledky mohli závod-
níci sledovat online na internetu. Díky skvělé 
týmové spolupráci padesátky organizátorů, 
převážně z  řad rodičů dětí, se závod vydařil 
a závodníci odjížděli z Mníšku pod Brdy spo-
kojeni. 

Orienťáci z  OK Dobříš ukázali, že umí nejen 
jezdit na závody, ale také pro ostatní závody 
pořádat. Další pořádání nás čeká 12. 9. 2021 
v  lesním prostoru Kazatelna u  Dobříše. Také 
sem zveme sportovní veřejnost na trénink 
otevřený všem. Bližší informace pro zájemce 
o členství v oddíle a o orientační běh najdete 
na webu oddílu: www.okdobris.cz.

Děkujeme městu Mníšek pod Brdy a  ZŠ Ko-
menského 420 za organizační podporu a měs-
tům Dobříš a Mníšek pod Brdy za poskytnutí 

grantů na sportovní činnost, ze kterých byl 
závod v orientačním běhu spolufinancován. 

Jana Bochenková, za organizátory z OK Dobříš

Ačkoliv jsme zdánlivě v klidu, uvnitř pracuje-
me neúnavně a bez přestávek. Pohyb je sou-
částí našeho života a  my proto řešíme jeho 
kvalitu. Každá etapa lidského vývoje si sebou 
nese svůj rytmus. V mládí se ubíráme více ces-
tou kvantity, ve stáří hledíme na kvalitu. Koli-
krát ale není zapotřebí čekat na stáří, svému 
tělu můžeme dopřát kvalitu mnohem dříve.
Bohužel začínáme svému tělu věnovat pozor-
nost až ve chvíli, kdy nás něco bolí. Pak často 
řešíme následek, nikoliv příčinu vzniku boles-
ti. Stejně tak nás k poznání dohání maximální 
sportovní výkony. Hledáme cesty, jak být lepší 
v tom, co děláme. Pohyb je pouze jeden a na-
ším cílem je provést ho ekonomicky na zákla-
dě anatomických zákonitostí. Ať už se jedná 
o  běh, sezení na židli nebo střelbu z  pistole. 
Jakmile nebudeme respektovat to, co nám 
příroda nadělila do vínku, pak nejsme vůči 
svému tělu upřímní a ono nám to, někdy dřív 
a někdy později, vrátí i s úroky. 

Jak tedy poznám, že pohyb, který prová-
dím je ideální a nezpůsobím si tak zranění? 
Jako laik většinou až s první známkou bolesti, 
bohužel. Lepší cesta je zajímat se o  své tělo 
více do hloubky a snažit se ho poznávat. Jak 
funguje, co všechno dokáže, co mu dělá dobře. 

„Nejprve je zapotřebí hýbat se kvalitně, 
až poté se můžeme hýbat hodně“, to je jed-
no z našich hesel. A vyplácí se nám.

Detail je důležitý.
V profesionálním sportu se řeší absolutní de-
taily. Pouze dokonale ostrý střípek zapadne 
do soukolí a  umožní tak kvalitní pohyb při 
maximálních výkonech. Lidskému oku se pak 
výsledný pohybový projev zdá jako absolutně 
přirozený a v harmonii s rychlostí i výbušnos-
tí. Tisíce opakování dokážeme snést pouze za 
předpokladu správného nastavení. Pro kon-
krétní představu si vezměme hod oštěpem. 
Dokonalé načasování jednotlivých kroků od 
pohybu jazyka, běhu, rotace, svalového před-

pětí trupu až po hod. Mikrosekundy v  nača-
sování rozhodují o  výsledku. My ale nemusí-
me být profesionální atleti proto, abychom 
se mohli kvalitně hýbat.

Co mám tedy dělat proto, abych zvýšil kva-
litu pohybu?
Zpomalit, nebo se alespoň na chvíli zastavit. 
Vnímat sám sebe. Přestat počítat naběhané 
kilometry, ale začít si je užívat. Cesta je cíl, 
nikoliv snaha být co nejrychleji na konci. 
Už jen zvednutí ruky před obličej dokážeme 
na desítky způsobů a my je můžeme vnímat 
pokaždé z jiné perspektivy. Koketujme s po-
hybem.

Malé věci jsou mnohdy víc, než si uvědomu-
jeme, a  i  malý střípek dokáže rozhýbat velké 
soukolí.

Michal Elčkner za Element pohybu, z.s.

Dobíhajícím závodníkům fandili také rodinní 
příslušníci.  Foto: autorka

Ilustrační foto

Trasa zavedla běžce také k Pavilonu.  
Foto: Libor Kálmán

Michal Elčkner je lektorem odborných se-
minářů a rekvalifikací v dosud nejúspěšněj-
ší vzdělávací akademii v  České republice 
školící profesionály, IQ Pohyb. Je kondič-
ním trenérem a terapeutem české i sloven-
ské beach volejbalové reprezentace.
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Mníšečtí hasiči mají požehnaný nový prapor 

Zavěšené kafe přežilo lockdown a dělá dál radost

V sobotu 12. června 2021 si hasiči i hasičky z Mníšku pod Brdy, Stříbrné Lhoty a Rymaně užili oslavy 
před svou mníšeckou zbrojnicí.

Před rokem rozjeli manželé Lázničkovi ve své kavárně Malý mnich charitativní projekt „Zavěšené kafe“, jehož 
smyslem je podpořit lidi, kteří se momentálně nachází ve finanční tísni a nemohou si dovolit na něj zajít.

Slavnostní odpoledne uspořádali ve spoluprá-
ci s městem Mníšek pod Brdy a pod záštitou 
starostky Magdaleny Davis. 
Pořadatelé si nejprve pro velitele sboru Jaro-
slava Praise připravili symbolický „poslední 
výjezd“, během kterého si před nastoupenými 
členy sboru uhasil zapálený kontejner.
„Já předem vůbec o ničem nevěděl, bylo to pro 
mě překvapení. Přijeli ke mně domů kluci s Tat-
rou s tím, že jedou kolem a svezou mě. Původně 
jsem si myslel, že jedou zalévat stromky, ale když 
vytáhli z pytle moji výstroj, tak už jsem začal tu-
šit, že se něco děje. Rád bych jim všem moc podě-
koval. Moc mě potěšili,“ neskrýval dojetí velitel 
sboru Jaroslav Prais.
Po přestávce, kdy se hasiči převlékli do slav-
nostních uniforem, následovala slavnostní 
část celé akce. O úvodní proslovy se postarali 
starostka Magdalena Davis a senátor Petr Ště-
pánek, který je sám dobrovolný hasič (v obci 
Petrovice na Příbramsku). Poděkovali přítom-

ným hasičům a  hasičkám za zásluhy, které 
mají při ochraně našich životů, majetku a bez-
pečí našeho města při požárech, povodních 
a  dalších mimořádných událostech. Zároveň 
vyzdvihli také jejich společenský význam pro 
dění v obcích a výchovu mládeže.
Následovalo žehnání nového praporu Sbo-
ru dobrovolných hasičů Mníšek pod Brdy, 
kterého se ujali emeritní biskup Starokatolické 
církve v České republice Dušan Hejbal a mní-
šecký římskokatolický farář Jan Dlouhý. Krásný 
vyšívaný prapor vyrobila v  loňském roce tra-
diční firma Velebný & Fam.
Na zateplené fasádě zbrojnice byla odhalena 
nová smaltovaná cedule s nápisem: „Mníšek 
pod Brdy. Hasiči. Založeno 1879“, upomí-
nající na založení sboru před 142 lety. Před 
odhalením jí opět požehnali oba přítomní du-
chovní.
Poté se přistoupilo k  ocenění hasičů. Nejdří-
ve převzal nejvyšší titul „Zasloužilý hasič“ 

pan Václav Kadlec ze Stříbrné Lhoty, který 
ve sboru strávil neuvěřitelných 57 let. Medai-
li „Za  práci v  Jednotce Sboru dobrovolných 
hasičů III. stupně“ získalo 16 členů mníšecké 
výjezdové jednotky. Medailí byli oceněni ná-
sledující pánové: Jaroslav Prais, Vladimír Ar-
nolt, Josef Dvořák, Michal Balej, Miroslav 
Dvořák, Josef Černý, Miroslav Šrámek, Petr 
Líva, Miroslav Rousek, Václav Kovář, Lukáš 
Sosna, Matěj Větrovský, Tomáš Bartoš, Lu-
káš Lajvr, Tomáš Hájek a Rudolf Kysela.
O slavnostní fanfáry se během celé akce starali 
Karlštejnští trubači.
Po skončení oficiální části slavnosti se mníšeč-
tí hasiči pochlubili svou technikou a všechny 
vozy vyvezli před zbrojnici. 

Libor Kálmán (text i foto)

Projekt se u hostů kavárny setkal s příznivým 
ohlasem a na účtu se podařilo naspořit něko-
lik tisíc korun. „Díky štědrosti našich hostů jsme 
v loňském roce mohli několikrát potěšit dědečky 
a  babičky z  mníšeckého Domova pro seniory 
pod Skalkou. Jednou k  nám přijeli na návštěvu 
sami, potom už jsme jim, kvůli nařízeným hygi-
enickým opatřením, zavezli kávu a  dortíky do 
Domečku,“ hodnotí úspěšný projekt Pavlína 
Lázničková.

I  přes nepříznivou epidemiologickou situaci, 
která jim nedovolovala otevřít kavárnu napl-
no, pokračovali Lázničkovi v projektu i nadá-
le a  během více než půlročního okénkového 
prodeje se jim podařilo na účtu „Zavěšené 
kafe“ nově shromáždit přes tisíc korun.

Využili červnového rozvolnění a znovuotevře-
ní prostor kavárny a na „Zavěšené kafe“ pozva-

li klienty obecně prospěšné společnosti Mag-
daléna z nedalekého Včelníku. „Chtěli jsme jim 
tímto způsobem poděkovat za výstavu Obrazy 
v čase, kterou u nás uspořádali na jaře. Obrazy 
a keramika, kterou vytvořili v rámci arteterape-
utických dílen, se všem moc líbily,“ vysvětluje 
okolnosti pozvánky Pavlína Lázničková.

První červnové odpoledne přišlo pět klien-
tů v  doprovodu dvou terapeutek posedět 
na venkovní terasu u  kávy a  zmrzliny. „Chtěli 
bychom poděkovat všem milým lidem za to, že 
jsme si mohli tento zážitek užít. Pro naše klienty 
je to událost, když si mohou zajít do města po-
sedět do kavárny. Běžně u  sebe nemívají moc 
peněz, takže nabídka z Malého mnicha nás po-
těšila. Je to pro nás milé společenské zpestření,“ 
sdělila Lucie Krejčíková, vedoucí programu 
pro léčbu klientů s  přidruženým duševním 
onemocněním. 

„Zavěšené kafe” u  Malého mnicha půlroční 
lockdown přežilo a pokračuje i pro následující 
měsíce. Nadále tak máte možnost poukázat 
při placení útraty vámi zvolený obnos na spe-
ciální charitativní kartičku. My vás potom bu-
deme prostřednictvím Zpravodaje informo-
vat o tom, komu vaše kafe udělá radost příště.

Libor Kálmán (text + foto)

Hašení kontejneru před nastoupenou jednotkou

Červnové sluníčko si návštěvníci užívali na terase

Žehnání novému praporu
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Jak posilovat a rozvíjet osobní resilienci a duševní pohodu

Bleší trh v Mníšku pod Brdy se stále rozrůstá a bude již posedmé

Duševní pohoda nám umož-
ňuje se vyrovnat vlastními 
schopnosti s  běžnými stresy 
života, fungovat produktiv-
ně a  smysluplně v  rodinně, 
v  zaměstnání i  společenství. 
K  posílení duševní pohody 
je dobré rozvíjet resilienci 
(odolnost). Resilience je ur-
čitá charakterová schopnost 
adaptovat se na změny a zvládat životní překážky. Adaptační resilience 
může minimalizovat rozvoj duševních problémů a posilovat naši du-
ševní pohodu i v nečekaných situacích. 

Prevence 
K lepšímu zvládání stresů je třeba se zaměřit na prevenci. Pokud se již 
objevují, pocitů bezmocnosti, beznaděje, prázdnoty, osamělosti, vy-
čerpání, tak je dobré dělat malé věci pravidelně každý den. Každý 
den udělat něco pro sebe a druhé. Být aktivní psychicky a fyzicky, cho-
dit do přírody, jíst to, co nám chutná nebo učit se novým dovednos-
tem. Být ve spojení s ostatními lidmi, sdílet zážitky a poslouchat druhé. 
Dávat druhým lidem radost, úsměv, svůj čas a pochopení.

Základní doporučení, jak budovat osobní resilienci:
•  Mluvte o svých pocitech, emocích a sdílejte své emoce s přáteli, členy 

rodiny.
•  Kreativní činnosti, brainstorming (technika skupinové kreativity za-

měřená na generování co nejvíce nápadů na dané téma) mohou akti-
vizovat lepší náladu a zmírnit stres.

•  Mějte soucit se sebou i s ostatními, buďte respektující, citliví, laskaví, 
ohleduplní.

•  Zaměřte se na péči o sebe, svoji pohodu a vyváženost aktivit.
•  Zdravě jezte, pohybujte se a udržujte rituály a režim dne.
•  Posilujte citové pouto k dětem, blízkým, přátelům a domácím maz-

líčkům1. 

Pokud se necítíte dobře psychicky, zažili jste ztrátu, neváhejte vyhledat 
odbornou podporu v oblasti duševního zdraví.

 PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.

Můžete objevit věc, která vám udělá radost. 
Můžete nabídnout věci, které vám již neslouží. 
Můžete se přijít jen tak podívat. 
Můžete pozvat své známé.
Můžete zapojit své děti.
Můžete pomoci s organizací.

To všechno můžete zažít na již sedmém bleším trhu v našem městě. 
Připravili jsme jej pro vás na sobotu 11. září 2021 od 8 do 12 hodin 
na prostranství před zámkem.

Pročistěte garáže, sklepy a kůlny
Na Bleším trhu se mohou objevit jen věci, kterých se potřebujete zbavit, 
tedy z vyklizených domů, bytů, sklepů, garáží či altánů z osobního vlast-
nictví, staré, nové i použité. Věci je možné na místě nabízet zadarmo nebo 
prodávat za symbolickou cenu, která musí být vždy uvedena. O cenách je 
možné smlouvat. Pročistěte tedy opět garáže, kůlny, sklepy a další tajemné 
prostory a neobávejte se nabídnout nepotřebné věci ostatním. Věci, které 
se neudají, je nutné zase odvézt. Pokud máte doma přebytek domácích 
výrobků (zavařenin, okurek nebo bylinek), klidně je můžete nabízet na Ble-
šáku také. Není stanoven žádný účastnický poplatek, není potřeba se regis-
trovat, stačí na místo zajet autem a vyložit své věci na zem či na stoleček. 
Tradicí Blešáku se stalo i to, že prodávající něco napečou nebo přine-
sou něco se svých domácích zásob na ochutnání ostatním. Věci, které 
nepotřebujete a válí se nevyužité někde na půdě, mohou být pokla-
dem pro někoho jiného. Přijďte se potkat a objevit NĚCO zajímavého.

Blešáček
Hrají si Vaše děti rády na obchod a nakupování? Přijďte si s nimi vyzkoušet 
„skutečný“ obchod. Nechte je vytřídit hračky, knihy a jiné věci, se kterými si 
již nehrají, pomozte jim věci ohodnotit a přijďte je s nimi prodat. Připrave-
ny budou stolečky a stany. Cílem Blešáčku je nejenom vyklidit přeplněné 
dětské pokoje, ale také to, aby si děti zkusily samy prodávat, učily se přitom 
počítat, znát hodnotu peněz a rozvíjely sociální dovednosti.

Propojení s charitou
I tento rok bychom chtěli propojit Blešák s charitou. Vybrali jsme koči-
čí a psí útulek Srdeční záležitosti z Dobříše, který se stará o opuště-
né kočky a pejsky. Na Blešák můžete pro kočky donést: kočičí granule, 
konzervy, paštičky, stelivo, podložky, odčervovadla, pipety proti ble-
chám a pro pejsky psí piškoty a pamlsky, deky, vodítka, obojky, misky, 
odčervovací tablety.

Pokud budete mít doma přebytečné knihy, můžete pak zbylé odvézt 
do knihobudky, anebo nabídnout místní knihovně.

Přijďte se potkat, popovídat, objevit něco zajímavého a podpořit dob-
rou věc.

Těšíme se na Vás. 
Josef Porsch a Zuzana Škodová

(ablakela@gmail.com, webi@centrum.cz)

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay.com

PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v  Praze 
(Ph.D.) a Masarykově univerzitě v Brně, dále studovala prevenci a léč-
bu závislostí a duševní zdraví na Johns Hoppkins Univesity v USA.
Má dlouhodobé terapeutické zkušenosti v oblasti duševního zdraví, 
závislostí a rozvoje kvality života. Dlouhodobě se věnuje vzdělává-
ní, leadershipu a výzkumné činnosti na mezinárodní úrovni. Působí 
na NÚDZ a  akademické půdě a  věnuje duševnímu rozvoji adoles-
centům a zranitelným lidem v riziku.
Je autorkou a  spoluautorkou řady článků a  publikací, například 
„Komplexní vývojové trauma a užívání návykových látek“,  „Trauma 
v dětství a adolescenci: průvodce pro pedagogy“ nebo „Rozvoj du-
ševní pohody u transgender klientů. Poznatky a holisticky oriento-
vaný terapeutický přístup“.
Je členkou Správní rady Magdaléna o.p.s. a  zakladatelkou společ-
nosti Aidipa s.r.o., www.aidipa.cz.
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Zabití  v  hospodské hádce nezabránil  ani  strážní k
Nadměrná konzumace alkoholu bývá původcem řady nepříjemných situací. A  pokud se k  alkoholu 
přidá ještě svárlivá a  výbušná povaha, tak je již jen krůček k  neštěstí. Přesvědčit se o  tom mohli 
návštěvníci hostince ve Stříbrné Lhotě před 86 lety.

V letním období bylo na polích kolem Mníš-
ku spousta práce, a  tak sem za výdělkem 
přijížděli sezonní dělníci až ze Slovenska. 
Většina z  nich pracovala a  bydlela na mní-
šeckém velkostatku, někteří působili u stat-
kářů v okolí. 

V  sobotu 29. června 1935 panoval horký 
letní den a v hostinci Marie Macháčkové ve 
Stříbrné Lhotě bylo živo. Po desáté hodi-
ně večerní sem zašel také Ján Synak, kočí 
u  statkáře Antonína Hlušičky ze Stříbrné 
Lhoty, v  doprovodu svého krajana Jozefa 
Bielického. Oba sem přišli už posilněni al-
koholem, protože předtím byli na návštěvě 
u  jiných Slováků, kteří byli zaměstnáni na 
velkostatku v Mníšku.

Mezi hosty restaurace byli i obecní strážník 
Václav Buňat v civilním obleku a dělník Vác-
lav Zuska. Synak měl údajně na hostinskou 
při objednávce piva lusknout prsty, což se 
nelíbilo již značně podnapilému Zuskovi, 
který začal Synakovi nadávat a předhazovat 
mu jeho slovenský původ. Tím mezi nimi 
vznikla rozepře, která byla včas uklidněna 
ostatními hosty. Oba sokové, Synak a Zuska, 
si dokonce podali ruce na usmířenou. Synak 
pak utrpěnou křivdu zapíjel pivem, do kte-
rého si ještě přidával rum.

Vše se pak opakovalo venku před hostin-
cem. Synak, který opouštěl výčep před 
půlnocí jako poslední, dohonil u  rybníčku 
svého přítele Bielického, který tu postával 
se Zuskou a  Buňatem. V  horkokrevném Sy-
nakovi opět vzplála zlost pro vyřčené urážky 
a začal se na Zusku sápat. Mezi soky vskočil 
Buňat a  pohrozil jim, že vytáhne revolver, 
pokud se oba nezklidní. To však popudilo 
podnapilého Synaka ještě více. S  výkřikem 
„Policajt pryč!“ vytrhl plaňku z plotu (152 cm 
dlouhou a 6 cm širokou) a udeřil jí Zusku vší 
silou do hlavy. Svůj úder proti Zuskově hlavě 
ještě jednou opakoval, i  když už postižený 
ležel na zemi.

Buňat se sousedy odnesli zraněného Zusku 
do hostince, kde mu přiložili provizorní od-
vaz a  pak ho dopravili k  lékaři do Mníšku, 
který nařídil okamžitý převoz do nemocni-
ce do Prahy. Zuska už se ale z  bezvědomí 
neprobral a zemřel v nemocnici po čtyřech 
dnech.

Následná pitva prokázala proražení le-
beční kosti a  zlomení spodiny lebeční. 
Podle zjištění lékařů měl Zuska smůlu 
v  tom, že měl neobvykle tenkou lebeční 
kost, takže pokud by se to přihodilo jiné 
dospělé osobě, tak by údery přežila. 

Synak (narozen 1907) před trestním sou-
dem svého činu litoval a  zdůvodňoval ho 
svou opilostí a velikým vztekem pro nadáv-
ky, kterými ho oběť zahrnula. Dle obhájce 
to „není člověk zlý, ale rád si přihne a  také 
snadno se rozčílí.“

Pachatel byl porotou uznán vinným ze zlo-
činu zabití a byl následně odsouzen, vzhle-
dem k polehčujícím okolnostem, k trestu 15 
měsíců do těžkého žaláře.

Po Františku Zuskovi (1891–1935) ze Stří-
brné Lhoty č. p. 5 (jeho dům stál nedaleko 
hostince na návsi) zůstala manželka a  dvě 
nezaopatřené děti ve věku 5 a 12 let. Byl po-
chován na mníšeckém hřbitově. Jeho hrob 
se do dnešních dnů nezachoval. 

Z dobového tisku  
(Národní osvobození, Expres a Venkov)  

zpracoval Libor Kálmán

Na fotografii (1909) jsou tři osoby zmíněné v článku: Marie Macháčková (první zleva), František 
Zuska (čtvrtý muž zleva) a Václav Buňat (devátý muž zleva).

Foto: archiv Drahomíry Žofkové

Na fotografii jsou dobře patrné hráz rybníka (dnes zasypaného) i plaňkový plot před hostincem 
na návsi ve Stříbrné Lhotě.   Foto: archiv Drahomíry Žofkové
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P o ž á r  n á m ě s t í  o ž e b r a č i l  n ě k o l i k  r o d i n

B ý v a l ý  z a h r a d n í  d ů m  m n í š e c ké h o  p á n a  a   s ý p k a

Požáry se Mníšku nevyhýbaly ani v minulosti. Právě naopak, neopatrná manipulace s otevřeným ohněm 
ve spojení s doškovou střechou na stavení vykonaly v horkém letním dni své. K jednomu z největších 
požárů v dějinách našeho města došlo 4. srpna 1900, kdy zničil horní část náměstí.
„Sobota dne 4. srpna byla pro městečko naše 
dnem hrůzy a  nevymizí tak brzy z  paměti naší. 
O  10. hodině dopolední vznikl požár v  dom-
ku vdovy Marie Smetanové, v  malé chvíli hořel 
i sousední domek dělníka Havlíčka. Vítr tou do-
bou právě zuřící zanášel oharky všemi směry, 
takže v krátké době stály v plamenech nejen sou-
sední domky Josefa Bureše a  Františka Bureše, 
ale i vzdálenější chalupa S. Fanty a s ní sousedící 
hospodářské usedlosti J. Šindeláře, J. Soubusty, 
Ant. Strejčka i  dva panské domky, v  nichž byd-
leli důchodní p. Fr. Crha a  M.U.Dr Fr. Šembera. 
Obyvatelé sotva že zachránili dobytek a trochu 
nábytku, vše ostatní, i  nové zásoby sena, žita 
(kteréhož beztoho bylo letos velmi málo jelikož 
v zimě většinou vyhynulo a muselo býti zaoráno) 
atd. staly se během dvou hodin obětí zhoubné-
ho živlu. Velmi ohrožena byla i  škola, na které 
již okenní rámy hořely. Vítr zanášel hořící kusy 
slámy, sena a oharky na bližší i vzdálená místa, 
takže v  některé chvíli hrozilo nebezpečí celému 
městečku. Na místo požáru se dostavily brzy se 
svými stříkačkami hasičské sbory: místní, pak 
z Kytína, Nové vsi, Čisovic, Lišnice, Černolic, ano 
i ze vzdáleného St. Knína, Dobříše a Staré Hutě, 
jichž usilovnému namáhání se podařilo požár 
konečně obmeziti, takže se nerozšířil ani na nej-
bližší domky též došky kryté, ani na hospodář-
ská stavení velkostatku. Jakým způsobem požár 
vznikl, nezjistilo se.“*

Oheň zničil celkem devět stavení, která se 
nacházela v  horní části náměstí, v  dnešní 
ulici Za  Sokolovnou i  v  místech, kde dnes 
stojí Sokolovna. Majitelům shořelých domů 

vznikla požárem obrovská škoda, a  pokud 
nebyli pojištěni na škodu způsobenou po-
žárem (například u  První české vzájemné 
pojišťovny nebo pojišťovny Slavia) byli 
doslova ožebračeni. To se samozřejmě ne-
týkalo dvou zničených domů v  pravé části 
náměstí, které patřily k  mníšeckému vel-
kostatku.

Pro ostatních devět „pohořalých“ (Bureš Josef, 
Bureš František, Smetanová Marie, Havlíček 
František, Soubusta Jan, Soubusta Josef, Šin-
delář Josef, Strejček Antonín a Fanta Samuel) 
byla obcí Mníšek vypsána veřejná sbírka, na 
kterou dobří lidé přispěli částkou 243 zlatých. 
Každý z  „pohořalých“ dostal po 27 zla-
tých.**

Postiženým rodinám tak při nápravě škod ne-
zbylo nic jiného, než se spolehnout na úspory 
uložené v  bance nebo záložně (ne doma ve 
slamníku!) a  doufat v  pomoc ochotných pří-
buzných či sousedů. 

* Památní kniha fary v Mnišku (od roku 1886)
** Zápisy o  schůzích městského Zastupitel-
stva (27. 12. 1886 – 26. 10. 1907), in: Archiv 
města Mníšku pod Brdy, SOA Praha-západ 
v Dobřichovicích Libor Kálmán

Ve Skalecké ulici stojí, schovaný mezi zástav-
bou rodinných domů a  fotbalovým hřištěm, 
bytový dům č. p. 115, jehož historie je stará 
přes 350 let a  je úzce spojena s majiteli mní-
šeckého panství, barony Engely z Engelsflus-
su. 

Původně byl vybudován jako zahradní dům 
a měl nejspíše sloužit pro ubytování Servá-
ce Engela z  Engelsflussu, který v  roce 1655 
koupil mníšecké panství, zpustošené třice-
tiletou válkou, od Vratislavů z Mitrovic. V té 
době byl již starý hrádek neobyvatelný (po 
vypálení Švédy v roce 1639) a nový zámek se 
teprve stavěl. Baron Engel potřeboval s  ro-
dinou a  služebnictvem pohodlně bydlet, 
a  tak v  roce 1656 zadal stavbu zahradního 
domu.

Po dostavbě popisuje Engel svůj zahradní 
dům jako 15 sáhů dlouhý (1 sáh = 1,79 met-
ru), jednopatrový, ze dvou třetin podsklepe-
ný. V  přízemí byly tři světnice, předsíň, velký 

sál a  tři skryté místnosti. Kolem dokola byla 
pavlač. Střecha byla pokryta šindelem. Kolem 
domu byla založena zahrada. 

Zahradní dům přestal, po dostavbě nového 
zámku, plnit svou původní funkci ubytování 
zámeckého pána, a  tak byl na přelomu 17. 
a  18. století přestavěn na sýpku pro usklad-
ňování zrní (vymláceného obilí). Až do roku 
1945 patřila sýpka (nebo také špejchar) 
k hospodářským budovám mníšeckému vel-
kostatku.

Ještě v  roce 2008 je objekt popisován jako 
dvoupatrová budova s  obytným přízemím 
a  dvěma sýpkovými patry, zastřešená valbo-
vou střechou. 

Po roce 2010 byl objekt přestavěn na bytový 
dům. 

Libor Kálmán a kolektiv

Fotografie sýpky (2008) z jihozápadu. 
Foto: Jan Žižka

Fotografie pořízená dva dny po požáru (1900).  Archiv autora

Současný stav objektu (2021). Foto: autor

O  tom, že se nejednalo o  částku nijak 
závratnou, uvědomíme-li si, že například 
průměrná denní mzda zedníka byla 
2 zlatky.
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LUŠTĚTE KŘÍŽOVKU O ZAJÍMAVÉ CENY
„Zemi nedědíme po předcích…“

(konec věty je v tajence)
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) – francouzský spisovatel a letec. 

Jeho nejznámějšími díly jsou Malý princ, Země lidí nebo Citadela.

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději do 31. července 
2021 na e-mailovou adresu zpravodaj@mnisek.cz, nebo doručte osobně 

(v pracovní dobu městské úřadu) do redakce Zpravodaje.

Vylosovaný výherce získá
2 vstupenky na akci 
Půlstoletí slávy s QUEEN 2021

– 50 let od vzniku kapely.

Hraje smyčcový kvartet YOLO.

28. 8. 2021
Řešení křížovky z červnového vydání Zpravodaje: Ivan Hlinka: Sport je dobrý, když je dramatický a když se nikdo nefl áká. 

Výhercem dvou ekologických kelímků se znaky Mníšku se stává Petra Zítková.

27

ZÁBAVA



INZERCE

Štěstí  bez závislosti  aneb slavnost na Magdaléně
„Jsem bez závislosti 10 let, mám svoji rodinu 
a  jsem šťastnej.“ „Přijel jsem se svojí snouben-
kou a řeknu vám: nikdy jsem necejtil větší štěstí.“ 
„Jsme tu už po čtvrté, pořád čistí a chceme vám 
říct šťastnou zprávu: budeme se brát!“ „Jsem 
šťastnej za tu šanci na novej život.“ Pocit štěstí 
ovládl druhý červnový víkend na Magdaléně. 
Jako každý rok se totiž v  areálu na Včelníku 
konala výroční komunitní slavnost, na kterou 
se sjeli absolventi naší léčby společně se svý-
mi rodinami a blízkými, aby se s námi podělili 
o to, jak žijí a jak se jim vede. 
Společně s terapeuty, zaměstnanci Magdalény 
a magdalénskými dobrovolníky, kterým velmi 
děkujeme za pomoc, jsme sdíleli blízkost a ži-
votní příběhy našich klientů, ocenili ty, kteří 
dlouhodobě abstinují, a těšili se z toho, že kli-
enti po naší léčbě umí žít život bez závislosti. 

Obecně prospěšná společnost Magdaléna se 
věnuje léčbě závislosti už déle než 23 let. Kaž-
dý rok projde třemi našimi ambulancemi a te-
rapeutickou komunitou 1500 klientů a  jejich 
blízkých. Sedm z deseti klientů, kteří projdou 
naší léčbou, se k závislosti už nevrátí. 
V Magdaléně se věnujeme závislostem od za-
čátku až do konce. Kromě samotné léčby a do-
léčování se na základních a středních školách 
dlouhodobě zabýváme i  prevencí závislosti 
a rizikového chování. Každý rok tak doprová-
zíme na 3000 žáků a studentů na jejich cestě 

k dospělému životu a každý rok také v našich 
akreditovaných programech proškolíme zhru-
ba 200 pedagogů, aby účinnou a  správnou 
prevenci se svými žáky zvládli sami. 
V našich programech snižování rizik se věnu-
jeme lidem na samém okraji společnosti. Mo-
tivujeme je ke změně životního stylu, k práci 
i k nástupu do léčby a zároveň chráníme ve-
řejnost před infekčními nemocemi. Jen v loň-
ském roce využilo služby našich kontaktních 

center více než 400 klientů, terénní služby pak 
využilo na 500 klientů.
Druhý červnový víkend, kdy jsme se u  nás 
v Magdaléně sešli s našimi klienty a jejich ro-
dinami a nahlédli do jejich ne-závislého živo-
ta, jsme si opět s pokorou připomněli, že jsme 
ve správný čas na správném místě, abychom 
napomohli k osobní svobodě všem, kteří naši 
pomoc potřebují. 

Petra Martínková za Magdaléna o.p.s

Foto z Magdalény

56 000 Kč
Nástupní mzda

59 000 Kč
Mzda po 1. roce

62 000 Kč
Mzda po 2. roce

 5 týdnů dovolené  garantovaný růst mzdy

 smlouva na dobu neurčitou  stravenky v hodnotě 100 Kč

 MultiSport karta   služební automobil i k soukromému využití

PRO PRODEJNY V OKOLÍ MNÍŠKU POD BRDY

MANAŽER PRODEJNY (M/Ž)HLEDÁME

kariera.lidl.cz
Přihlaste se na

MZDA PO 3. ROCE
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Mníšecké  
reality

hledáme nemovitosti na prodej nebo 

pronájem

máme přes 200 aktivně hledajících 

kupujících v této oblasti

přímý odkup domů, bytů a pozemků

vaše domácí kancelář

Byt 3+kk, 49 m2, ul. Lhotecká, Mníšek pod Brdy

Prodáváte nemovitost? 
V aukci Vám pomůžeme 
získat maximum!

Co je aukce? Elektronická licitace, 
kde vítězí nejvyšší nabídka!

•  Zprostředkujeme aukci domů, 
bytů a pozemků.

•  Licitací dosáhneme maximální kupní 
ceny na trhu.

•  Zajistíme prohlídky se zájemci, inzerci 
i marketing.

•  Služby advokáta a převodce jsou 
standardem.

Václav Prokop 
vedoucí kanceláře

+420  736 762 563

GENERAL REALITY a. s.

mnisek@general-reality.cz

www.mniseckereality.cz

Mníšecké reality

Ke Škole 1389

Mníšek pod Brdy – Eden

      HERBADENT s.r.o. 
      Sídlo: Údolní 212/1, Braník, 147 00, Praha 4 

      Provozovna: Strakonická  1134/13, 150 00 Praha 5, Česká Republika 

Tel: +420 257 328  914 Tel./Fax.: +420 257 321 621 

       E-mail: herbadent@herbadent.cz, www.herbadent.cz 

    
 

 
 
 
Místo výkonu práce: 
Strakonická, Praha 5, rok 2021 
Mníšek pod Brdy, od roku 2022 
 
Typ pracovního vztahu 
Práce na plný úvazek na pracovní smlouvu 

 

Benefity 
Bonusy/prémie, sleva na firemní výrobky/služby, dovolená 5 týdnů, vzdělávací kurzy, školení, 
kafetérie, firemní akce 

  
  
  
KKoonnttaakkttnníí  oossoobbaa::  
Ing. Lukáš Bartůněk 

Mobil: +420 724 307 585 

E-mail: lukas.bartunek@herbadent.cz 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      HERBADENT s.r.o. 
      Sídlo: Údolní 212/1, Braník, 147 00, Praha 4 

      Provozovna: Strakonická  1134/13, 150 00 Praha 5, Česká Republika 

Tel: +420 257 328  914 Tel./Fax.: +420 257 321 621 

       E-mail: herbadent@herbadent.cz, www.herbadent.cz 

    
 

                                                                                      
PPrraaccoovvnnííkk  sskkllaadduu  aa  eexxppeeddiiccee  

Herbadent je česká firma s více než stoletou tradicí, jejíž počátky sahají až do roku 1897, kdy 
začínala výrobou medicinálních vín. Dnes produktové portfolio firmy tvoří zubní pasty a gely, či 
ústní vody a další výrobky s antibakteriálními a protizánětlivými účinky. Veškeré přípravky pro 
dentální hygienu vychází z unikátní a klinicky ověřené receptury extraktu 7 léčivých bylin. Součástí 
nabídky jsou také bylinné přísady do lázeňských koupelí či zubní kartáčky a stále také tradiční 
medicinální vína, která dodnes dozrávají na pražském Smíchově. 

Hledáme nového kolegu provozovny Strakonická, Praha 5 na pozici Pracovník skladu a expedice.  

  
HHllaavvnníí  ppoovviinnnnoossttii::  

• Vykládka a nakládka zboží 
• Příjem, označení, manipulace, zaskladnění zboží 
• Evidence skladu, základní skladové operace na PC ve firemním systému (QI) 
• Zásobení výroby materiálem 
• Kompletace a expedice objednávek zákazníkům 
• Kooperace s druhým skladem Braník 
• Převoz zboží mezi sklady 
• Úklid a organizace skladu a přilehlých prostor 

Co od nového kolegy očekáváme: 
• Spolehlivost, pracovitost, samostatnost, ochota 
• Vstřícné a příjemné vystupování 
• Organizovanost práce 
• Uvítáme předešlé zkušenosti s prací ve skladu či expedici 
• ŘP sk. B, VZV 
• Chuť učit se nové věci 

 

Možnost karierního růstu 

Nástup možný ihned 
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www.clubef.cz tel: 739 313 651

Nově otevřený Club Ef Vás zve 
na míchané drinky, pivní speciály, kulečník a šipky.

Víkendové akce a turnaje 

eva ef mašková
mistryně ČR v kulečníku

Přijďte posedět do našeho baru v bývalém divadélku K 
na adrese Skalecká 124

mníšek pod brdy

  Zastupování u soudů, 
úřadů

  Vymáhání pohledávek
  Smlouvy
  Rozvody

  Ověřování podpisů
  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

  Realitní služby

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

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

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

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

Přihlášky na www.centrummnisek.cz

12. 7. - 16. 7.
dopolední kurz

19. 7. - 23 .7.
dopolední kurz

23. 8. - 27. 8.
dopolední kurz

23. 8. - 27. 8.
odpolední kurz

pro žáky 1. ročníků středních škol

Cena na 1 týden: 1300 Kč (5x90 min)

Vzdělávací centrum Eden5-DENNÍ KURZY

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 

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

Prodej: Mníšek pod Brdy – aut. garáže M. Uher 
2. 8., 5. 9. a 9. 11. 2021 v 16:20

6. 8. 2021 v 10:00
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 

info: Po–Pá 9:00–16:00,       
tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, keřů,

živých plotů apod. Tel.: 603 924 921

MŠ v Klínci hledá od 1. 9. 2021 asistenta pedagoga.

Platové ohodnocení 8. platová třída, úvazek 1,0 (40 hodin týdně).

Požadujeme vzdělání pro asistenty pedagoga.

Kontakt: martina.kumstatova@centrum.cz, tel.: 737303320.

INZERCE



firemniskolky.cz palazzio.cz

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

MŠ Pampeliška  /  Firemní školka Magnetka  /   
Pigy školka Most

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

MATEŘSKÁ  
ŠKOLA

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

MATEŘSKÁ  
ŠKOLA

 

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

MŠ Pampeliška  /  Firemní školka Magnetka  /   
Pigy školka Most

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

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

SLUŽBY PRO JEDNOTLIVCE, FIRMY A OBCE

Komplexní péče  
o váš trávník  

a zahradu

602 11 11 03 | 602 11 11 04

www.green-garden.eu

Přijďte 
se k nám
podívat!

Volná místa

- RADIOLOGICKÝ ASISTENT

   SESTRY

- LÉKAŘI NA ODD.ONKOLOGIE

- VŠEOBECNÉ/PRAKTICKÉ

www.naplesi.cz/kariera

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

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

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

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

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

může být i chata s číslem popisným a sítěmi.

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

Kontakt:

Jan Tříska
tel.: 776 000 005

e-mail: jan.triska@jet1.cz

Edita Třísková
tel.: 776 000 081

e-mail: editatriskova@seznam.cz

INZERCE



Nové nebo ojeté auto snadno a rychle
z pohodlí vašeho domovaz pohodlí vašeho domova

Vyberte si a objednejte vůz na našem e-shopu

Po vyřízení platby Vám vůz dovezeme zdarma po celé ČR

A Vy můžete zvesela jezdit

Vyberte si a objednejte vůz na našem e-shopu

 po celé ČR

ESHOP.SRBA.CZESHOP.SRBA.CZ

Srba Servis e-shopSrba Servis e-shop

1

3

2

Je to jednoduchéJe to jednoduché

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

Nové nebo ojeté auto snadno a rychle
z pohodlí vašeho domovaz pohodlí vašeho domova

Vyberte si a objednejte vůz na našem e-shopu

Po vyřízení platby Vám vůz dovezeme zdarma po celé ČR

A Vy můžete zvesela jezdit

Vyberte si a objednejte vůz na našem e-shopu

 po celé ČR

ESHOP.SRBA.CZESHOP.SRBA.CZ

Srba Servis e-shopSrba Servis e-shop

1

3

2

Je to jednoduchéJe to jednoduché

srba kampan eshop leden 2021.indd   1 27.01.2021   10:00:37
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PÁROVÁ A INDIVIDUÁLNÍ
TERAPIE

renata.supervize@seznam.cz 
724 332 551 
Všenory

SUPERVIZE
KOUČINK

LEKTOROVÁNÍ

Vzdálenost ze Všenor:

Mníšek p. Brdy 10 km, 13 min

Praha - Zbraslav 12 km 13 min

Rudná 20km 30 min

RNDr. Renata Svobodová

10 km, 13 min

Zbraslav 12 km 13 min

Všenory

Rudná

Mníšek p.Brdy

Praha -
Zbraslav

HLEDÁME
POSILU DO TÝMU

Pokud jsi šikovná, máš ráda rostliny 
a práci kolem nich, 

pak hledáme právě Tebe!

Potřebujeme pomoci s balením 
a údržbou rostlin 

v našem online zahradnictví.

Pracoviště je v Mníšku pod Brdy 
kousek nad vlakovým nádražím. 

Pracujeme od pondělí do středy.

E-shop: levanudle.online.cz 
Více info na tel.: 774 660 592

INZERCE
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YOLO kvartet

50 let od vzniku světoznámé kapely (1971)

Alexander Hledík I. housle / Jan Drbohlav II. housle / Evžen Konstantinov viola / Anežka Kyselková violoncello

28. 8. 2021 od 18:00
Mníšek pod Brdy – barokní areál Skalka
Vstupné: v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč / Předprodej: Kavárna Malý mnich, Patina House, pokladna MěÚ Mníšek p. B.

www.mnisek.cz

předskokan: sbor LUCKY VOICE BAND / promítání filmu Bohemian Rhapsody



Aplikaci, která čistí ČR
a zachraňuje životy

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

Systém Mobilní Rozhlas je používaný všemi věkovými skupinami.

Co vám přihlášení do Mobilního Rozhlasu přinese? 

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

anket nebo aplikace pro chytré telefony).

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

YOLO kvartet

50 let od vzniku světoznámé kapely (1971)

Alexander Hledík I. housle / Jan Drbohlav II. housle / Evžen Konstantinov viola / Anežka Kyselková violoncello

28. 8. 2021 od 18:00
Mníšek pod Brdy – barokní areál Skalka
Vstupné: v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč / Předprodej: Kavárna Malý mnich, Patina House, pokladna MěÚ Mníšek p. B.

www.mnisek.cz

předskokan: sbor LUCKY VOICE BAND / promítání filmu Bohemian Rhapsody
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SOBOTA 24. července 2021 NEDĚLE 25. července 2021
7:30 k účasti v poutním procesí svou hrou zve soubor :II:RITORNELLO:II:
8:00 odchod procesí na Skalku

BAROKNÍ AREÁL SKALKA
10:00 SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ s doprovodem rodinné kapely Familion.
Mši celebruje Jan Balík, generální vikář pro organizaci při Arcibiskupství pražském

Komentované prohlídky barokního areálu Skalka – provádí Petr Kunt
 

Žehnání soše sv. Jana Nepomuckého v kostelíku sv. Máří Magdaleny.
Žehnání fotokopii obrazu Petra Brandla „Kající se Máří Magdaléna“ v klášteře. 

13:00 čtení z Bible

14:00 Pobožnost Křížové cesty u Skaleckých kapliček směrem k poustevně

9:00 – 16:00  Mimořádná možnost prohlídky 
– Poustevna se sousoším Pieta od Jana Brokoffa

FARNÍ ZAHRADA
14:00 krojovaná dechovka Květovanka – Staropražské písničky

13:00 koncert kapely 008
14:30 Aneta Langerová s kapelou

16:00 dívčí kapela The Apples
17:30 Vilém Čok a kapela BYPASS
19:00 The Plastic People of the Universe
Mezi jednotlivými koncerty proběhne vždy zvuková zkouška. Programem vás provede Jiří Hladovec

Skupina historického šermu Artus Thor – 12:30, 15:30 a 17:00

LUNAPARK HELFER – atrakce, kolotoče
Na travnaté ploše mezi školním hřištěm ZŠ Komenského 420 a dálnicí
21:30 slavnostní ohňostroj

DOPRAVA PRO ÚČASTNÍKY POUTĚ NA SKALKU pro osoby se sníženou pohyblivostí:
V sobotu 24. července v 9:00 z náměstí F. X. Svobody a v 9:00 od Domova pro seniory 
Pod Skalkou. Odjezd ze Skalky ve 13:45 a v 15:00

Upozorňujeme, že na akci se pořizuje foto a videodokumentace využitá k propagaci města, na které můžete být zachyceni.

SKALECKÁ
POUŤ 2021

Město Mníšek pod Brdy a Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy Vás zvou na tradiční akci

sobota 24. července a neděle 25. července

www.mnisek.cz

Nejvýznamnější kulturní akce města Mníšek pod Brdy a celého regionu je výjimečná svou tři desítky let 
trvající tradicí, nabídkou koncertů, zábavou pro děti i dospělé i společenským přínosem.

FARNÍ ZAHRADA
10:00 Divadlo Pruhované panenky

ZADNÍ RYBNÍK
10:00 zahájení soutěže o nejlepší kotlíkový guláš
13:00  Radek Jareš – program s papoušky
14:00 12. POUŤOVÁ NECKYÁDA
16:00 vyhodnocení soutěže o nejlepší kotlíkový guláš

Hraje kapela Holokrci

KOSTEL SV. VÁCLAVA
18:30 SLAVNOSTNÍ KONCERT
Hudba starých mistrů pro kontratenor, harfu a housle
Vojtěch Pelka – kontratenor, Barbora Plachá – harfa, Jiří Sycha – housle

DALŠÍ DOPROVODNÉ AKCE
Zámek Mníšek pod Brdy
POHÁDKOVÁ PROHLÍDKA od 10:30 hodin budou v sobotu i v neděli:
Vstupenky si mohou návštěvníci zakoupit přímo na vybraný čas přes online 
rezervace na www.zamek-mnisek.cz/cs/Online-prodej-vstupenek.

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
ZO ČSCH Mníšek pod Brdy, palouček na Oboře
61. výstava králíků, holubů a drůbeže 23. – 25.7. 2021
Otevřeno:  pátek 23.7. od 14:00. do 19:00 • sobota 24.7. od 8:00 do 19:00
neděle 25.7. od 8:00 do 14:00 Bohatý doprovodný program
Vstupné: 40 Kč dospělý, děti zdarma Občerstvení zajištěno
Kontakt: http://cschzomnisekpodbrdy.freepage.cz • cschzo.mnisekpodbrdy@seznam.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v hasičské zbrojnici SDH Mníšek pod Brdy
sobota 24. července 9:00 – 17:00

Dětská pouťová cesta
Během víkendu budete s dětmi moci projít a vyřešit zábavnou mníšeckou stezku.

PŘEDZÁMČÍ

Děkujeme partnerům a sponzorům:


