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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
v průběhu letních prázdnin (nejen) mě zaskočilo nečekané roz-
hodnutí Středočeského kraje zrušit lokální vlakové spoje na tra-
se Praha – Dobříš, a to konkrétně na úseku z Čisovic do Dobříše, 
na kterém se nachází i Rymaně a Mníšek. S tímto krokem jako 
vedení města nesouhlasíme a  společně se starosty dotčených 
obcí hledáme možnosti, jak nastalou situaci zvrátit. Více se k té-
matu dočtete na straně 3.
Poněkud lepší zprávy mám z oblasti autobusové dopravy, kde 
po jednání starostek a starostů se zástupci Regionálního orga-
nizátora pražské integrované dopravy (ROPID) a  Integrované 
dopravy Středočeského kraje (IDSK) bylo přislíbeno, že od září 
2021 budou obnoveny jízdní řády autobusových linek ve stej-
ném režimu, jako tomu bylo v září 2020. 
Ráda bych vás také informovala o jistém posunu v dalším, dlou-
hodobě přetrvávajícím problému města, a sice o regulaci počtu 
divokých prasat. Zastupitelé města na svém červnovém zasedá-
ní odsouhlasili další příspěvek mysliveckým sdružením v hodno-
tě 50 tisíc, který se bude postupně vyplácet za každý ulovený 
kus až do výše celého příspěvku. Zároveň proběhla schůzka se 
zástupci mysliveckého sdružení Kytín pod Brdy a ORP Černošice, 
na které jsme se domluvili na společném koordinovaném po-
stupu. Momentálně jednáme i o zapůjčení další odchytové kle-
ce z jiné obce. Na červnovém zasedání zastupitelstva se kromě 
jiného také rozhodovalo o konceptu participativního rozpočtu 
(více se o  něm můžete dozvědět na straně 6) nebo o  založení 
nového dobrovolného svazku obcí pro nakládání s odpady. Ten 
bude sdružovat obce, které chtějí řešit výzvy nového odpado-
vého zákona společnými silami. Zakládající schůze proběhla ve 
čtvrtek 19. srpna a  kromě Mníšku pod Brdy jsou zakládajícími 
členy i  Nový Knín, Čisovice, Jíloviště, Klínec, Trnová, Voznice 
a Zahořany. O budoucí činnosti svazku včetně koncepce svozu 
a nakládání s odpady vás budeme včas informovat. Připravuje-
me též samostatné radniční listy, které se budou věnovat pouze 
odpadovému hospodářství.
Jakkoli se při pohledu z  okna zdá, že po srpnu přijde rovnou 
chladnější říjen, stále nás ještě čeká září nabité mnoha kulturní-
mi a společenskými akcemi. Více si o nich můžete přečíst od stra-
ny 17 dále nebo na www.zpravyzmnisku.cz a facebooku města.

Na závěr bych ráda školákům i  jejich rodičům popřála mnoho 
úspěchů i trpělivosti v novém školním roce a všem ostatním po-
hodový návrat do každodenního života. 

Krásné září!

Magdalena Davis
Magdalena Davis
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Mníšecká radnice se pokusí zachránit nejvytíženější osobní vlakové spoje

„Informace o  plánovaném omezení osobních 
vlaků nás v Mníšku nemile zaskočila. Zkompliko-
valo by to řadě obyvatel našeho města i okolních 
obcí cestování za prací, nákupy, přáteli a volno-
časovými aktivitami. S radním Boreckým komu-
nikujeme a  snažíme se jeho záměr upravit tak, 
aby co nejvíce vyhovoval požadavkům našeho 
města,“ komentovala plán mníšecká místosta-
rostka Dana Dalešická.

Kraj plánuje ušetřit téměř 12 milionů 
Plán na tomto úseku počítá s provozem pouze 
v  době takzvaného letního času (od konce 
března do konce října) a to ještě výhradně v so-
botu, neděli a  státem uznaných svátcích. 
V praxi by to znamenalo, že vlaky přestanou z/do 
Mníšku dopravovat osoby v  pracovních dnech 
a  v  době takzvaného zimního času nebudou 
přes Mníšek jezdit osobní vlaky vůbec. Nově by 
tedy sloužily výhradně turistickému ruchu.
Svůj návrh Borecký zdůvodňuje tím, že „želez-
niční tratě vznikly na přelomu 19. a  20. století, 
dnes je ale doba jiná. Autobus vyjde objednatele 
veřejné přepravy levněji, na rozdíl od vlaku sveze 
lidi rychleji a může zajet až do centra obce.“ 
Pro porovnání uvedl, že náklady na jeden 
vlakokilometr provozování lokálky vychází  
na 95-135 korun, naproti tomu kilometr au-
tobusové dopravy vychází na 40–50 korun. 
Podle předložené analýzy by Středočeský kraj 
(dále jen Kraj) tímto opatřením ušetřil na zmi-
ňovaném úseku trati ročně 11,5 milionu Kč.

Kraj šetří i na jiných železničních tratích
Omezení osobní dopravy v úseku mezi Čisovi-
cemi a  Dobříší není ovšem jediným plánova-
ným zásahem Kraje, ale týká se dalších 11 tratí 
na jeho území. Klíčem k jejich výběru byla vytí-
ženost tratí: na seznamu se ocitly lokálky, kde 
jezdí pod 2 500 cestujících za týden. „Jsem pře-
svědčen, že u takových tratí nemá smysl vlak příliš 
provozovat,“ řekl radní Borecký a zároveň ujistil, 
že „za zrušené vlaky získají cestující ekvivalentní 
náhradu v  podobě autobusové dopravy. Tam, 
kde zmizí vlakové spojení, tam přijede autobus.“
Kraj přispívá ze svého rozpočtu na veřejnou ob-
služnost ročně 3,7 miliardy Kč, a z toho je 1,9 mi-
liardy na železnici. Plánované úspory se nemají 
týkat pouze 12 lokálek (úspora 52 milionu Kč), 
ale i dalších tratí. Mají se rušit málo využívané 
spoje (především v časných ranních hodinách) 
i  na takzvaných páteřních tratích. Celkové 
úspory na železnicích v  rámci Středočeského 
kraje mají dosáhnout výše až 100 milionů Kč.

Zrušení vlaků nepřinese „jen příznivé vý-
sledky“
Mníšecká starostka Magdalena Davis ve svém 
dopisu, odeslaném radnímu Boreckému jako 
reakci na jeho zveřejněný záměr omezit osobní 
vlakovou v našem městě i celém Kraji, uvádí: „Zá-
měr zastavit nebo omezit některé regionální želez-
niční spoje se mě dotýká nejen jako starostky jedné 

z dotčených obcí, ale i  jako předsedkyně politické 
strany, která dlouhodobě podporuje zachování lo-
kálních tratí i rozvoj železniční dopravy obecně. Zá-
roveň se nedomnívám, že přenesení cestujících ze 
železniční dopravy do silniční přinese ‚jen příznivé 
výsledky’. Řada lidí po ztrátě regionálního spojení 
začne jezdit autem, buď do nejbližšího dopravní-
ho uzlu (u nás například do Mníšku pod Brdy, do 
Řevnic nebo Dobřichovic), nebo až do cíle, jímž je 
většinou Praha nebo jiné město, kde je dopravní 
síť už dnes zahlcena na hranu kapacity. Jakýkoliv 
nárůst provozu aut (byť malý) tedy přinese potřebu 
výstavby dalších parkovišť, nebo parkovacích stání 
v parkovacích domech.”

Jednání na mníšecké radnici
Na výzvu starostky přijel do Mníšku pod Brdy 
začátkem srpna radní Borecký, aby svůj zá-
měr představil a  projednal se zástupci města. 
Na jednání se dostavil se dvěma experty z pří-
spěvkové organizace Integrovaná doprava 
Středočeského kraje (IDSK), která má na starosti 
regionální železniční a autobusovou dopravu. 
Ing. Pavel Winter odpovídal zejména na otázky 
obslužnosti trati, Ing. Andrej Hofman na dotazy 
spojené s hospodařením. Za druhou stranu se 
schůzky zúčastnili, kromě pořádajícího Mníšku 
pod Brdy, také zástupci dalších pěti dotčených 
obcí (Dobříš, Čisovice, Malá Hraštice, Nová Ves 
pod Pleší a Mokrovraty).
Na úvod jednání Petr Borecký rezolutně pro-
hlásil: „Pokud od dnešního jednání očekáváte, 
že ustoupíme a  řekneme, že to zůstane, jak to 
bylo, tak vám říkám na rovinu a otevřeně, že to 
si dovedu představit v jednom jediném případě. 
A to, že obce řeknou, tak fajn, my těch 11 milionů 
doplatíme. Což u vás, vzhledem k výši vašich roz-
počtů, nepředpokládám.“

Námitky zohledňují kvalitu života
Během dvouhodinové debaty zazněly ze stra-
ny mníšeckých zástupců také následující ar-
gumenty:
„Vlaky využívají i  lidé, kterým autobusy z  růz-
ných důvodů nevyhovují. Můžou to být matky 

s dětmi a kočárkem, senioři, kteří se spoléhají na 
WC ve vlaku, cestující zvyklí pracovat v pohodlí 
na svém laptopu nebo cyklisté, kteří do autobu-
su kolo nedostanou.“
„Zrušení vlaků vnímáme i tak, že se lidem zhor-
šují podmínky pro život a bydlení. Velká skupina 
lidí tu možnost cestování vlakem ztratí a  auto-
busy jim to nenahradí.“
„Znamená to navýšení počtu autobusů, které 
budou jezdit po silnicích II. a  III. třídy ve vlast-
nictví Kraje, jejichž stav je mnohde tristní, někde 
kvůli tomu ani nelze zajistit bezpečný provoz 
a havarijní stav silnic se bude prohlubovat rych-
leji.“
„Vlaky jezdí po infrastruktuře, kterou zajišťuje 
stát, zatímco provoz autobusové dopravy se Kraji 
navýší o náklady na obnovu krajské silniční infra-
struktury v odhadované hodnotě 50 miliard Kč, 
které kraj stejně není schopen pokrýt.”
Na vznesené námitky reagoval Petr Borecký 
slovy: „Vašim argumentům rozumím, ale z hle-
diska Středočeského kraje je zachování lokálek 
neufinancovatelné.“

Výsledek jednání dává naději 
Jednání se nakonec posunulo k dohodě, pod-
le které starostové dotčených obcí včetně 
Mníšku pod Brdy předložili Kraji alternativní 
návrh na zachování některých vlakových spo-
jů i  během pracovního týdne. Experti z  IDSK 
a Správy železnic navrhované spoje v součas-
né době prověřují a  chystají kalkulace. Další 
jednání by mělo být už o tom, zda by zapojení 
těchto vybraných spojů bylo ze strany dotče-
ných obcí ufinancovatelné.
O  dalším vývoji jednání mníšecké radnice se 
zástupci Kraje vás budeme informovat v příš-
tím vydání Zpravodaje i  na webových strán-
kách www.mnisek.cz. 
Změny, na kterých by měly obě strany dohod-
nout, budou realizovány od 12. prosince 2021 
v souvislosti s vydáním nového jízdního řádu.

Libor Kálmán (text)
Michal Kroutil (foto)

Vlakem dojedete z Mníšku až na pražské hlavní nádraží

Podle plánu radního Středočeského kraje pro veřejnou dopravu Petra Boreckého má být zrušena 
většina vlaků, která zajišťuje osobní dopravu na trati 210 z Čisovic do Dobříše. Záměr jednomyslně 
schválila Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 29. 7. 2021.

Z RADNICE
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ANKETA ZASTUPITELŮ

Dana Dalešická
Společně pro Mníšek 

Přesunutí kulturního pro- 
gramu do předzámčí 
bylo vzhledem k protiko-
ronavirovým opatřením 
nutností, která se ukázala 
jako vhodné řešení i  do 

budoucna, a to hned z několika důvodů.
Byl jasně vymezen prostor s určitým návštěv-
ním řádem a  snazší kontrolou nad jeho do-
držováním. Nemusela být provedena žádná 
uzavírka a omezení dopravy prostoru v okolí 
náměstí. Příprava kulturního programu, re-
spektive podia a  jeho montáž i  následná 
demontáž v  nočních hodinách nerušila rezi-
denty. Celkově se velké množství návštěvníků 
rozptýlilo do různých částí města a navzájem 
se tak nerušili. A  nakonec byly prostory na 
louce v předzámčí v letním horku příjemnější 
než rozpálená dlažba na náměstí. Po skončení 
programu proběhl také velký úklid města. 
Pokud příští rok nenastanou nějaké nečekané 
změny, mohla by být Skalecká pouť opět takto 
rozdělená na sektory a návštěvníci by mohli pro-
cházet napříč celým městem od Skalky až ke škole.

Stanislav Jirota
Společně pro Mníšek

Přemístění kulturního 
programu do předzám-
čí hodnotím jako dobrý 
nápad. Oddělení pouťo-
vých atrakcí k dálnici za 
školní hřiště přispělo ke 

zkulturnění pohybu lidí v předzámčí a na ná-
městí a pokud se pouťové atrakce ošetří ještě 
dopravně, přenosná značka 30 km je nedosta-
čující, bude to OK.
Co se však nepovedlo? Naše město nemá 
mnoho významných občanů, kteří odpočí-
vají mezi českými velikány na vyšehradském 
hřbitově. O  jednom vím. Je to spisovatel  
F. X. Svoboda, mníšecký rodák, který má svo-
ji sochu na náměstí vedle kostela sv. Václava. 
Jen naprostý neználek mohl umístit a  zakrýt 
spisovatele F. X. Svobodu chemickými WC. 
Omluva by byla jistě namístě.

Martina Pochmanová
Společně pro Mníšek

Přesun kulturního pro- 
gramu do předzám-
čí považuji za změ-
nu k  lepšímu. Když to 
srovnám s  plochou na 
náměstí u  Alberta, kde 

bylo pódium v  minulých letech, tak poslou-
chat koncert před zámkem je mnohem pří-
jemnější. Stát nebo sedět v horkém červenco-
vém dni na travnaté louce je rozhodně lepší, 

než na rozpálených kostkách na parkovišti. 
Také si myslím, že v předzámčí se vejde do hle-
diště více diváků. Za mě jednoznačně palec 
nahoru. A musím říct, že řada mých známých 
a kamarádů si tu změnu také pochvalovala.

Radko Sáblík
ODS

Přesunutí kulturního pro-
gramu do předzámčí hod- 
notím výhradně pozi-
tivně. Zúčastnil jsem se 
Skalecké pouti po oba 
dva dny, neboť jsem kro-

mě předávání cen chovatelům zvířectva měl na 
starosti studentský tým, který pořizoval z akce 
reportáž a rozhovory s některými účinkujícími. 
Tento studentský tým tvořili dva studenti prv-
ního ročníku Smíchovské SPŠ a  gymnázia ve 
věku šestnácti let, dva budoucí patnáctiletí 
studenti téže školy a třináctiletá sestra jednoho 
ze studentů. Přičemž jen jeden ze studentů ne-
bydlí v mníšeckém regionu. Přijeli jsme z Letní 
školy mediální tvorby z  Hluboké nad Vltavou 
a  pro tento tým šlo o  první reportáž, kterou 
tvořil samostatně. Mohl by v něm být zárodek 
budoucího týmu, který by mohl pomáhat s po-
řizováním informací ze života města. 
Nedá mi to, abych se nezmínil o velmi rozdíl-
ných přístupech k  těmto mladým lidem, kteří 
trávili dva dny od rána do večera na Skalecké 
pouti a potýkali se s různými problémy, jež mu-
seli vyřešit sami, bez pomoci zkušenějších kole-
gů z Mediálního domu Preslova. Většina osob, 
se kterými se potkali, se chovala velmi vstřícně. 
Zářným příkladem byla zpěvačka Aneta Lan-
gerová, se kterou se rozhovor pro problémy 
se zvukem několikrát přetáčel, a ona místo na-
štvání studenty uklidňovala a  povzbuzovala. 
Stejně vstřícně se choval zpěvák Vilém Čok či 
farář Jan Dlouhý, s nímž byl natáčen rozhovor 
a z jehož kostela se pořizovala reportáž. 
Bohužel však zcela jinak se projevil kastelán 
zámku v Mníšku pod Brdy, který studenty ne-
kompromisně vyhodil ze zahrady zámku, kde 
chtěli natočit jeden z  rozhovorů. Jaký kon-
trast k  chování kastelána zámku zapsaného 
mezi památky UNESCO v  Hluboké nad Vlta-
vou, který nejenže umožnil natáčení v zahra-
dách, ale ještě sám kameramany provedl po 
interiéru zámku, aby si mohli pořídit ilustrač-
ní záběry. Bohužel také jedna z  organizáto-
rek výstavy drobného zvířectva na studenty 
křičela, když jim jiná z organizátorek vyndala 
z klece králíka, aby si ho mohly hladit děti, se 
kterými byl vytvářen rozhovor. Sice jim poz-
ději přinesla jiného králíka, který nebyl cizí-
ho chovatele, ale asi nejlépe situaci vystihl 
jeden z budoucích studentů: „To nám to ne-
může říct normálně? To na nás musí řvát?“ Co 
dodat, zcela zbytečně vyděšené děti kolem 
osmi let věku, jejich šokovaní rodiče a  kon-
sternovaní členové zpravodajského týmu. 

Je to vždy o lidech. Většina z nich se na Skalec-
ké pouti dobře bavila, vytvářela pohodovou 
atmosféru a byla velmi vstřícná. Takže díky or-
ganizátorům, vystupujícím i divákům.

Miroslav Vilimovský
Otevřená radnice

V  první řadě bych rád 
poděkoval všem, kteří 
letošní Skaleckou pouť 
připravili navzdory stále 
se měnícím požadav-
kům ze strany vlády, mi-

nisterstva zdravotnictví i hygieniků. Ne všech-
na města se zachovala tak, jako Mníšek pod 
Brdy, který tuto tradici chtěl zachovat i v dneš-
ní těžké době. Přemístění kulturního progra-
mu do předzámčí se dle mého názoru osvěd-
čilo jako výborný nápad. Letošní program na 
travnaté ploše se stánky s  občerstvením na 
dosah, možnost přinést si deku a posedět plus 
skvělý výběr interpretů zaručoval nevšední 
zážitek. Díky přesunutí koncertů na louku 
před zámkem nedocházelo k dopravním kom-
plikacím s  nutnými uzavírkami a  omezeními 
v prostoru celého náměstí F. X. Svobody, a za-
pojilo do dění prakticky celé město. 

V zářijovém číslu Zpravodaje přinášíme Anketu zastupitelů, kterým redakce položila otázku:

SKALECKÁ POUŤ 2021 JE JIŽ MINULOSTÍ. JAK HODNOTÍTE PŘESUNUTÍ KULTURNÍHO PROGRAMU DO PŘEDZÁMČÍ?

Online ho můžete sledovat na:  
bit.ly/YoutubeMnisek

Starostka města Mníšek pod Brdy 

Magdalena Davis  

zve veřejnost  

ke sledování zasedání  

Zastupitelstva,  

které se uskuteční

ve středu 22. září 2021 

od 18 hodin  

ve velkém sálu Pavilonu.

Program jednání najdete  

na www.mnisek.cz

OZNÁMENÍ 
O JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA
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Z a h r a d u  u  k n i h o v n y  č e k á  v ý r a z n á  p r o m ě n a

Dva křížky opět září novotou

Ministerstvo vyhovělo žádosti mníšecké radnice a navýšilo kapacitu školy

Návrh počítá s  tím, že se zahrada rozdělí do 
čtyř hlavních sektorů. Ta část zahrady, kde se 
nachází dětské hřiště, bude i  nadále sloužit 
dětem z protější základní školy. Novinkou ale 
bude zpřístupnění tohoto hřiště pro veřejnost 
a doplnění o několik herních prvků. V přední 
části zahrady je plánován komunitní prostor 
určený k  setkávání, vznikne zde ohniště, po-
sezení a další altán pro příležitostná divadélka 
pro děti nebo venkovní výuku. V  zadní části 
zahrady by se měla vytvořit zóna, která bude 
sloužit k  pěstování různé zeleniny, ovoce 
a bylinek na vyvýšených záhoncích. Tato část 
bude vymezena oplocením a bude přístupná 
jen těm, kteří budou mít o zahradničení zájem 
a budou chtít mít své vlastní záhonky. Posled-
ní úsek zahrady bude sektor před vstupem do 
knihovny. Zde bychom rádi vysadili trvalko-
vé a bylinkové záhony a  také vystavěli různé 
typy ukázkových vyvýšených záhonů z  růz-
ných materiálů. Chceme, aby zahrada byla co 
nejvíce „jedlá“, a proto se počítá s vysázením 
nových ovocných stromů, angreštových a ry-
bízových keříků či třeba maliníků. Tato část 
bude volně k užitku všech příchozích.
Nové prvky pro svou činnost využije také 
městská knihovna, která plánuje v budoucnu 
přilákat více maminek a nejmenších čtenářů.
Na nové podobě zahrady již delší dobu spo-
lupracujeme s knihovnicemi, Základní školou 
Komenského 886 a několika aktivními obyva-

teli Mníšku. Komunitní zahradu budeme cel-
kově koncipovat tak, aby byla klidná a její pro-
voz nerušil sousedy v okolí městské knihovny. 
Na podzim plánujeme uspořádat sousedské 
setkání s dlabáním strašidelných dýní a na jaře 
pak stavění prvních vyvýšených záhonků. Po-
zvánku na akce zveřejníme prostřednictvím 
informačních kanálů města. 

Pokud se zajímáte o společné pěstování a ná-
pad na využití zahrady se vám líbí, rádi vás 
na jedné z  plánovaných akcí uvidíme. Své 
návrhy či podněty můžete zasílat také Mgr. 
Lubošovi Kožíškovi na e-mailovou adresu:  
lubos.kozisek@mnisek.cz. 

Luboš Kožíšek

Jedná se o  kříže stojící u  kapličky v  Rymani 
a u křižovatky v Čisovické ulici. Restaurovány 
byly oba litinové kříže, Ježíšova těla, dodatko-
vé tabulky i kamenné podstavce.
Kříž v Čisovické ulici byl před restaurováním 
výrazně nahnutý a  kamenný podstavec byl 
zbytečně hluboko zapuštěný do země. Práci 
restaurátorům ulehčila více než 70 let stará 
fotografie, podle které obnovili nápis na do-
datkové tabulce a podstavec více vysunuli ze 
země, aby byl křížek lépe viditelný.

Na křížku v  Rymani byl, mimo další restau-
rátorské práce, obnoven nápis s  letopočtem 
1897, který potvrzuje, že je o 26 let starší než 
sousední kaplička. 
Restaurátorské práce provedli mníšecký ka-
menický mistr František Houška (na přiložené 
fotografii stojí vpravo) s kolegou Janem Bera-
nem.

Libor Kálmán 
(text i foto)

„Jsem ráda, že ministerstvo naši žádost schváli-
lo a kapacitu základní školy navýšilo. V novém 
školním roce 2021/2022 budeme už tak moci 
vyhovět téměř všem dětem,” zhodnotila úspěš-
nou žádost mníšecká místostarostka Dana 
Dalešická.

V roce 2019 město Mníšek pod Brdy, jako zři-
zovatel školy, dostavělo Pavilon, který je její 
přístavbou. Z důvodu narůstajícího počtu 
žáků bylo letos zrekolaudováno sedm druži-
nových tříd na kmenové učebny. Od září 2021 
bude mít škola o čtyři kmenové učebny více.

Rodiče prvňáčků, kteří původně při dubno-
vém zápisu na ZŠ Komenského 420 neuspěli, 
byli během srpna vyrozuměni poštou o jejich 
dodatečném přijetí. Stejně tomu tak bude 
i u většiny uchazečů o zařazení do vyšších tříd.
 Libor Kálmán

Vedení radnice podpořilo návrh na založení malé komunitní zahrady na roky zanedbávané zahradě 
u městské knihovny. Tento prostor se od příštího roku začne postupně, avšak poměrně radikálně, 
měnit. Nově by měl sloužit primárně k sousedskému setkávání, společnému zahradničení či konání 
zábavných a vzdělávacích aktivit pro děti i dospělé.

Po téměř dvouměsíčním restaurování byly zkompletovány dva 
křížky, které nechala do původní podoby obnovit mníšecká radnice.

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bude od září 2021 navýšena 
kapacita ZŠ Komenského 420 o 40 míst. Z původních 920 školáků vystoupá jejich počet na 960.

Plánek chystané komunitní zahrady
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SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ 
K ODEVZDANÝM NÁVRHŮM 

PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU

Přijďte na prezentaci a diskuzi 
o 28 Nápadech pro Mníšek.

15. září od 18:00 v sále školního Pavilonu

 mnisekpodbrdy www.napadpromnisek.cz

Nápad
pro Mníšek

Známe 28 Nápadů pro Mníšek, čeká nás veřejná prezentace

Postavení mola na jednom z  mníšeckých 
rybníků, uzamykatelné boxy na kola, sdílená 
půjčovna nářadí nebo založení psího hřiště, 
to jsou jen některé z  téměř třicítky Nápadů 
pro Mníšek, kterými by chtěli obyvatelé zve-
lebit své město. Na realizaci vítězného návrhu 
(nebo návrhů), o které rozhodne sama veřej-
nost v hlasování, vyčlenila mníšecká radnice 
částku ve výši 500 000 Kč. 

„Těší mne velké množství nápadů, které nám lidé do 
letošního ročníku participativního rozpočtu posla-
li. Ráda bych poděkovala všem navrhovatelům za 
práci, kterou se svými projekty měli, i za čas, který jim 
věnovali. Zároveň bych také ráda ocenila i jejich kre-
ativitu. Při listopadovém hlasování budu všem držet 
palce, protože každý z nápadů má potenciál přispět 
ke zvelebení našeho města,” zhodnotila zaslané ná-
vrhy mníšecká starostka Magdalena Davis.

Shromážděné nápady nyní procházejí posu-
zováním realizovatelnosti. Hodnotící komise, 
složená ze zástupců mníšecké radnice i  od-
borníků, se sešla poprvé 18. srpna.

Další harmonogram:

•  Veřejná prezentace návrhů spojená s diskuzí by 
měla proběhnout v Pavilonu u ZŠ Komenského 
420 ve středu 15. září 2021. Na akci se mohou 
zájemci s  navrhovanými projekty lépe sezná-
mit. Součástí představení projektů bude také 
diskuze, které se zúčastní sami navrhovatelé.

•  Počátkem listopadu bude v Pavilonu přístup-
ná výstava všech návrhů před hlasováním.

•  O  realizaci konkrétního návrhu (nebo návr-
hů, pokud se jich vejde do celkového limitu 
500 000 Kč více než jeden) rozhodne hlaso-

váním sama veřejnost v termínu od 15. do 
30. listopadu 2021.

•  Realizace vítězného návrhu (nebo návrhů) by 
měla následovat během roku 2022.

Informace, které autoři k  jednotlivým nápa-
dům uvádějí, najdete popsané na webových 
stránkách bit.ly/NapadproMnisek.

Libor Kálmán

Během dvou měsíců, kdy mohla veřejnost posílat své podněty do letošního ročníku participativního 
rozpočtu s názvem NÁPAD PRO MNÍŠEK, se sešlo celkem 28 návrhů.

Přehled všech zaslaných návrhů

•  Dopravní značky „Slepá ulice”  
do slepých ulic ve Stříbrné Lhotě

•  Chodník z ulice „U Lípy” k vlakovému 
nádraží

•  Estetické funkční WC zařízení v areálu 
Skalka

•  Estetický prostor pro kontejnery

•  In-line prostor a záchytné parkoviště

•  Infrastruktura běžeckých  
a chodeckých tras

•  Katalpa (Catalpa)

•  Knihobudka

•  Komunitní prostor před zámkem

•  Lavičky pro Mníšek

•  Lehká technika pro město, spolky i občany

•  M park – multifunkční areál pro sport a hry

•  Mníšecká semínkovna

•  Mníšecké knihobudky

•  Molo na rybníku

•  Protihluková bariéra

•  Přístřešek na kola  
pro děti ZŠ Komenského 420

•  Psí hřiště

•  Rajská zahrada  
(za Zadňákem v sadu po „vojácích”)

•  Rozkvetlé náměstí F. X. Svobody

•  Rozšíření dětského hřiště Skalecká

•  Sdílená půjčovna nářadí

•  Schodišťový výtah ve zdravotním středisku

•  Úprava kulaťáku v Edenu

•  Uzamykatelné boxy na kola

•  Veřejná půjčovna kol a koloběžek

•  Vylepšení prostředí hřbitova  
(snížení hlukové a prachové zátěže 
z dálnice)

•  Zpevnění bahnité lesní cesty štěrkem
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P o m á h á m e  o b ě t e m  t o r n á d a  n a  j i ž n í  M o r a v ě

J a k  s p r á v n ě  t ř í d i t  o d p a d  –  1 .  d í l :  P A P Í R

Okamžitá materiální pomoc 
Téměř okamžitě poté, co se v médiích objevila 
šokující zpráva o  tom, že oblast jižní Moravy 
poničilo tornádo, vyhlásila mníšecká radnice 
spolu s hasiči sbírku materiálu pro postiženou 
oblast.
Během několika hodin se společenská míst-
nost mníšecké hasičské zbrojnice naplnila 
nejrůznějšími věcmi denní potřeby. Dobří lidé 
z Mníšku pod Brdy i okolí sem vozili trvanlivé 
potraviny, balené vody, hygienické potře-
by, úklidové prostředky, spacáky, deky, 
ložní prádlo a spoustu dalších věcí.
Druhý den už materiálem naložený kamion 
zamířil směr jižní Morava.

Dobrovolné vstupné na Skalecké pouti
Vzhledem k událostem, které se koncem června 
staly na jižní Moravě, se mníšecká radnice roz-
hodla podpořit lidi postižené tornádem formou 
dobrovolného vstupného na Skaleckou pouť. 

„Příjemně mě překvapilo, jaká solidarita mezi 
lidmi panuje, a  že jim není lhostejný osud 
těch, kteří byli postiženi nedávnou živelnou 
katastrofou. Ráda bych tímto poděkovala 
všem štědrým dárcům, kteří během kulturního 
programu v  předzámčí věnovali do zapeče-
těné kasičky na pomoc potřebným krásných 
19 751 korun,“ zhodnotila účel dobrovolné-
ho vstupného mníšecká starostka Magdale-
na Davis.

Zastupitelstvo bude schvalovat finanční dar
Dobrovolné vstupné vybrané během Ska-
lecké pouti není jediným příspěvkem města 
Mníšek pod Brdy pro postiženou oblast. Rada 
města již na svém zasedání dne 28. 6. 2021 do-
poručila zastupitelstvu města schválit solidár-
ní dar ve výši 100 000 Kč na pomoc postiže-
ným jihomoravským obcím a postoupila svůj 
návrh na jeho nejbližší zasedání, které se bude 
konat 22. září 2021.

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří přispěli 
jak materiální pomocí, posláním finanční část-
ky na transparentní účty nebo se do postižené 
oblasti vydali pomoct jako dobrovolníci.

Libor Kálmán

Proč recyklovat papír?
Na výrobu jedné tuny papíru je třeba dvě až tři 
tuny dřeva (odhadem 14 stromů). Papírenský 
průmysl využívá ve svých provozech méně 
kvalitní dřevo (z prořezávek, polomů, napade-
né kůrovcem, piliny).
Výroba papíru je energeticky náročná, zato 
výroba recyklovaného papíru vyžaduje 
energie mnohem méně. Výroba papíru navíc 
vyžaduje mnoho vody, při výrobě ze sběru je 
jí zapotřebí méně. Papír lze recyklovat 5× až 
7×!
V přepočtu na 1 obyvatele česká domácnost 
ročně spotřebuje 40 až 50 kg papíru, ale vytří-
dí se pouze přibližně 22 kg. 
Zkusme třídit více, nebo rovnou snižme 
spotřebu papíru.

Tipy na snížení spotřeby odpadu
•  Braňte se reklamě. Pokud nemáte na své 

poštovní schránce nápis „Nevhazujte rekla-
mu, prosím“, tak v ní pravděpodobně za rok 
skončí zhruba 20 kg reklamních letáků.

•  Knihy, časopisy, tisk. Kdo hodně čte, může 
si pořídit čtečku knih. Elektronické knihy jsou 
levnější a můžete je nosit s sebou. Zbytečné 
je kupovat si knížky, které si můžete půjčit 
v knihovně. Pokud Vám naopak doma dlou-
ho leží koupená knížka, můžete ji knihovně 
věnovat. V našem městě máme zatím jednu 
knihobudku (na autobusové zastávce „Mní-
šek p. Brdy, Sídliště“), kde si zadarmo můžete 
knížku vzít či svoji odložit. 

•  Papírové tašky. Pokud se domníváte, že 
papírová taška je ekologická, tak se mýlíte. 
U nákupních tašek nezáleží na materiálu, ze 
kterého jsou vyrobeny. Rozhodující je, zda 
jdou dlouho a  opakovaně používat. To ale 
pro papírové tašky neplatí, a  proto je lepší 
mít tašku vlastní.

•  Papírové kapesníky, utěrky a  ručníky. 
Pokud se domníváte, že papírové kapesníky 
jsou hygieničtější než látkové, tak se mýlíte. 
I  zde platí, že nejmenší dopad má to, co 
lze používat opakovaně a dlouho.

•  Papír v kanceláři. I zde máme mnoho mož-
ností snížit spotřebu papíru. Nejdůležitější je 
asi, abychom tiskli jen to, co je třeba a pokud 
možno na obě strany. Mnoho dokumentů lze 
archivovat elektronicky. 

Papírový odpad patří do modrých kontejnerů
Pro sběr papíru se používají především mod-
ré kontejnery. Do nich můžeme vyhodit no-
viny, časopisy, knihy (nutno odstranit pevnou 
vazbu), reklamní letáky, sešity a  kancelářský 
papír a papírové obaly (sáčky, krabice a obaly 
z lepenky).
Z časopisů a dokumentů nemusíme odstraňo-
vat kancelářské svorky. Ty jsou při zpracování 
odstraněny po takzvaném rozvláknění, při kte-
rém se z papíru stane hladká kaše. Kovové části 
jsou ze dna odstraněny pomocí magnetu.

Co do modrých kontejnerů nepatří?
Do nádob na papír nevhazujme mastný či 
jinak znečištěný papír, papír voskový, papír 

uhlový, papír, potažený hliníkem či plastem 
(kelímky od nápojů, kombinované obaly, zna-
čí se symbolem C/PAP), papír lepený (účten-
ky), fotografie a  bublinkové obálky (bylo by 
třeba odstranit plast). Do papíru nepatří také 
hygienické potřeby, papírové kapesníky a dět-
ské pleny.

Buďme ohleduplní k ostatním 
Důležité je abychom krabice před vhozením 
do kontejneru skládali. Ušetříme tím v kon-
tejneru místo a vejde se do něj více odpadu. 
Krabice, které se povalují kolem kontejnerů, 
hyzdí okolí našich domovů. 

Děkujeme, že správně třídíte!
Libor Kálmán

Koncem června došlo na Břeclavsku a  Hodonínsku k  živelné katastrofě, kde extrémní bouře 
s  krupobitím a  tornádem zasáhla a  poničila sedm obcí. Běsnící živel připravil o  život šest osob, 
další stovky lidí byly zraněny, nedozírné škody napáchal na veřejném i soukromém majetku.

Výroba papíru je značně energeticky náročná, je proto škoda s ním plýtvat a zbytečně zatěžovat životní 
prostředí. Velkým přínosem je třídění a recyklace papíru. Pálit bychom měli papír jen v nezbytném případě.

Přinesené věci naplnili půlku kamionu
Foto: autor

Před vhozením do kontejnerů krabice skládejme 
 Foto: autor
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Senior Taxi  v yužívá stále více mní šeck ých občanů

Postupem doby si služba získává stále více příz-
nivců, kteří ji nejčastěji využívají pro cesty k lékaři.
„O zřízení Senior Taxi v našem městě jsem se sna-
žila dlouho a jsem velmi ráda, že se nakonec na 
jaře podařilo tuto službu ‚rozjet’. Dnes mohou 
senioři a  další využívat zvýhodněnou dopravu 
zejména za lékaři po Mníšku a  okolí, po městě 
mohou dojet kamkoli. Moc mne těší, že o službu 
je velký zájem a  budu ráda, když se nám příští 
rok podaří službu upravit tak, aby ještě více vy-
hovovala potřebám seniorů,“ říká radní Šárka 
Slavíková Klímová, která její zavedení v Mníš-
ku pod Brdy iniciovala.

Kam Senior Taxi jezdí?
Taxíkem nemusíte jezdit jen k  lékaři nebo na 
úřady, ale můžete ho využít i pro cesty po ce-
lém našem městě. Kromě celého Mníšku pod 
Brdy Vás taxík zaveze ještě na následujících 
osm lokalit v rámci našeho regionu:

Kolik za svezení zaplatím?
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 provozovateli 
město Mníšek pod Brdy, neboť se jedná o do-
tovanou službu pro obyvatele.

Kdo vůz řídí?
Službu pro dříve narozené i  hendikepova-
né mníšecké občany zajišťuje paní Marie 
Ungerová, kterou budou jistě mnozí senioři 
znát osobně, neboť na Mníšku žila do svých 
21 let (za svobodna se jmenovala Soukupová) 
a před časem se sem znovu vrátila.

Zkušenosti s cestováním
„Senior Taxi jsem si objednala pro cestu do Dobři-
chovic, protože jsem potřebovala na očkování. Je 
to určitě pohodlnější, než kdybych musela jet auto-
busem. Mám už problémy s pohybem a taxi mě za-
vezlo tam i nazpátek. Od naší radnice to byl výbor-
ný nápad,“ pochvaluje si nově zavedenou službu 
pro mníšecké seniory paní Olga Matysová.
„Potřeboval jsem dojet do Nemocnice na Ple-
ši, ale nemohl jsem použít vlastní auto. Služba 

Senior Taxi mi proto přišla vhod, je to kvalitní, 
rychlá a spolehlivá doprava. Pokud se zase budu 
potřebovat někam dopravit, tak seniorský taxík 
zase rád využiju,“ hodnotí svou zkušenost pan 
Stanislav Jirota. 
„Musela jsem dojet do Dobříše na polikliniku, 
a proto jsem si zavolala Senior Taxi. Paní řidička 
je moc příjemná a  ochotná a  cesta nám rychle 
uběhla. Taxi přijede, kdy já potřebuju a nemusím 
nikde zbytečně vysedávat a  čekat. Službu jsem 
použila už počtvrté a  můžu ji doporučit všem 
seniorům,“ komentuje výhody pohodlného 
a levného cestování paní Eva Stieberová.

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.

Libor Kálmán

Mníšecká radnice již čtyři měsíce poskytuje službu Senior taxi, která umožňuje snadnou a pohodlnou dopravu 
osobám nad 65 let, invalidům a držitelům průkazu ZTP a ZTP/P s trvalým bydlištěm v Mníšku pod Brdy.

V  listopadovém Zpravodaji (číslo 300/2020) 
jsme zveřejnili formulář Seniorské obálky. 
Stačilo už jenom, abyste ho vyplnili a přilepili 
na vaše domovní dveře nebo lednici. 
Obálka vám může pomoci v  krizových situa-
cích. Je tiskopisem s  důležitými zdravotními 
údaji pro potřeby Integrovaného záchranné-
ho systému (zdravotníků, hasičů a policie) v si-
tuaci ohrožení zdraví nebo života.

Na základě zpětné vazby na „domácí“ ver-
zi nyní dáváme do Zpravodaje také MINI 
„cestovní“ variantu do peněženky. Budete 
ji mít pořád u sebe a v případě, že se vám udě-
lá nevolno na cestě mimo domov, jednotky 
Integrovaného záchranného systému snadno 

a rychle zjistí nemoci, se kterými se léčíte, léky, 
které užíváte nebo kontakt na vašeho praktic-
kého lékaře.

Jak formulář vyplnit?
Aby bylo vyplňování jednoduché, postupuje-
te podle barev „jako na semaforu“. Co je čer-
vené, je nejdůležitější, naopak zelené je na 
vůli seniora, zda tyto údaje chce poskytnout. 
Každé vyplnění tiskopisu je vlastní záležitost 
seniora nebo jeho osoby blízké. Ať už jde o ne-
moci, se kterými se dotyčný léčí, léků, které 
užívá nebo jména praktického lékaře.

Je určena pouze seniorům?
MINI obálka je univerzální a může ji využívat 

kdokoli. Nevolno se přece může udělat komu-
koli z nás, bez ohledu na náš věk nebo zdravot-
ní stav!

Jak se k vám Seniorská obálka dostane?
Ve spolupráci s  krajskou koordinátorkou 
projektu Implementace politiky stárnutí na 
krajskou úroveň jsme se rozhodli Seniorskou 
obálku MINI poskytnout obyvatelům Mníšku 
pod Brdy v  rámci tohoto vydání Zpravodaje 
městečka pod Skalkou, kde ji najdete na stra-
nách 9 a 10.

Myslíme na Vaše zdraví.

Libor Kálmán

Seniorská obálka MINI vám pomůže na cestách mimo domov »

Město Mníšek pod Brdy 
nabízí službu

 mnisekpodbrdy www.mnisek.cz

KOLIK ZA JÍZDU ZAPLATÍM?
Při jízdě na území Mníšku pod Brdy: 30 Kč
Při jízdě mimo území Mníšku pod Brdy: 50 Kč
Nová Ves pod Pleší, Dobříš, Dobřichovice – k lékaři, na úřady, na očkování

KDY JEZDÍ?
pondělí a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin
Služby mohou využít semioři od 65 let, invalidé a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. 
Všichni musí mít trvalé bydliště v Mníšku pod Brdy.

V MNÍŠKU POD BRDY:  
bez omezení

MIMO MNÍŠEK POD BRDY:  
Nemocnice Na Pleši

ordinace lékařů v Dobříši
Poliklinika Dobříš

očkovací centrum v Dobřichovicích
ordinace lékařů v Dobřichovicích

ordinace lékařů v Řevnicích
ordinace lékařů v Klínci

Městský úřad Dobříš
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Volební okrsek č. 1
Volební místnost: 

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Dobříšská č. p. 56, Mníšek pod Brdy 

Mníšek pod Brdy
Čisovická – č. p. 20, 21, 33, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 131, 132, 140, 152, 
153, 184, 199, 204, 220, 228, 232, 1152
Dobříšská
Hájová
Káji Maříka
Komenského – č. p. 97, 100, 101, 102, 103, 104, 
156, 182, 480
Kytínská
Lážovská
Malé náměstí
Na Madlenkách
Na Šibenci
Na Vrškách
Na Vyhlídce
Nádražní – č. p. 72, 73, 74, 88, 382, 487
Náměstí F. X. Svobody
Nová
Pražská
Skalecká – č. p 124
Terezie Wagnerové
Tovární
U Lesíka
Vejhrádek
Za Rybníky
Za Sokolovnou
a dále č. ev., 119, 181, 356

Volební okrsek č. 2
Volební místnost: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 
Komenského č. p. 420, Mníšek pod Brdy 

Mníšek pod Brdy
Jana Šťastného
Ke Škole
Komenského – č. p. 272, 337, 357, 387,420, 427, 
433, 471, 833, 851, 881, 913, 426, 1533,1587                                          
Nádražní – č. p.  603, 604, 613, 614, 615, 616, 
617, 618, 1086
Rymaňská
Švermova
V Edenu

Volební okrsek č. 3
Volební místnost: 

DOMOV PRO SENIORY, 
Skalecké náměstí č. p. 500, Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy
5. května
9. května
K Remízku
K Rybníčku
Lhotecká
Micíkova
Na Kvíkalce
Na Oboře
Pod Lesem
Pod Skalkou
Pod sv. Terezií
Prostřední
Rudé armády
Řevnická
Skalecká (mimo č. p. 124)
Skalecké náměstí
Sluneční
Sv. Barbory
V Jalovčinách
V Lipkách
Ve Štítku
V Zahrádkách
Zahradní

Volební okrsek č. 4
Volební místnost: 

PENZION U KOŽÍŠKŮ, 
Rymaně č. p. 291, Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy
Čisovická – č. p. 120, 213, 240, 246, 281, 283, 
284, 285, 301, 318, 362, 363, 372, 401, 409, 410, 
1022, č. ev. 306
Hladový vrch
Jarní
Kamenné
K Luckému mlýnu
K Třešňovce
Letní
Lucký mlýn
Luční
Polní
Průmyslová

Rymaně
Severní
U Červeného Kříže
U Nádraží
U Kolejí
U Lesa
U Lípy
Včelník
Za Lesem
Zimní
a dále č. p. 1112, 226, č. ev.   202, 414 

Volební okrsek č. 5
Volební místnost: 

HASIČSKÁ ZBROJNICE, č. p. 1167
Stříbrná Lhota, Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy – Stříbrná Lhota

Poznámka: 
O případných nově vzniklých ulicích a jejich 
zařazení do volebních okrsků naleznete více 
informací na www.mnisek.cz.

DATUM KONÁNÍ VOLEB
Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,  

konaných ve dnech 8. října a 9. října 2021, jsou stanoveny v Mníšku pod Brdy  
tyto volební okrsky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.

Dne 8. října 2021 (pátek) se bude hlasovat od 14:00 do 22:00 a dne 9. října 2021 (sobota)  
se bude hlasovat od 8:00 do 14:00.

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU MNÍŠEK POD BRDY
K ORGANIZACI A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB  
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 2021

Další informace k voličským 

průkazům Vám poskytne  

Městský úřad Mníšek pod Brdy, 

Odbor vnitřních věcí  

Bc. Klára Havlíčková,

telefon: 703 698 730,  

e-mail: klara.havlickova@mnisek.cz

nebo také na www.mnisek.cz
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P l n i t  s e n i o r ů m  j e j i c h  p ř á n í ,  p o k u d  j s o u 

Ve funkci ředitelky jste již více než rok. 
Kdybyste se měla ohlédnout zpět, co Vám 
uplynulý rok dal a co vzal?
Úvodem musím říct, že to byl velmi těžký rok. 
Vzal mně iluze o některých lidech, ale dal mi 
i mnoho radosti. V první řadě jsem vděčná za 
tým vedoucích pracovníků, který mě hodně 
podporuje a dodává sílu a mnohdy i odvahu 
při mých rozhodnutích. Moc mě těší i  jejich 
vzájemná spolupráce. Také jsem moc pyšná 
na tým zaměstnanců, který se tady snažím 
vybudovat. Jsem ráda, že se k nám do Domeč-
ku vrátili bývalí zaměstnanci, jejichž odchod 
byl pro nás velkou ztrátou. Mám také radost 
z našich statečných uživatelů, protože pande-
mii covidu zvládli skvěle. A takto bych mohla 
pokračovat dál. 

Jak byste srovnala fungování Domečku 
v době Vašeho nástupu do funkce a teď?
Troufám si říct, že tady postupně vzniká sta-
bilnější tým. Je pravda, že jsme se s  pár za-
městnanci museli rozloučit, ať už to bylo na 
základě jejich rozhodnutí, nebo rozhodnutím 
z naší strany. Je jasné, že odchody zaměstnan-
ců mnohdy budí emoce, ale myslím, že to za-
žívá každá organizace, která prochází změnou 
vedení.

Jaký byl Váš osobní přínos jako ředitel-
ky? Co se Vám za poslední rok povedlo 
a co nikoli? 
Jsem velmi organizovaný člověk, který se řídí 
pravidly a  snažím se mít vše v pořádku. A  to 
nejen v práci, ale i v soukromém životě. Vytvo-
řili jsme s kolegyněmi nové Standardy kvality 
sociálních služeb, nadále na nich pracujeme 
a  aktualizujeme je. Jsem moc ráda, že vznikl 
Etický kodex pro zaměstnance, který tady 
do té doby nebyl a stal se tak součástí našich 
směrnic. Snažím se stanovovat jednoznačná 
pravidla, je to ovšem běh na dlouhou trať. Mu-
sím se přiznat, že jsem trochu netrpělivý člo-
věk a chtěla bych, aby bylo všechno hned, ale 
ono to prostě tak rychle nejde. 
A  co se mi naopak nepovedlo? Je možné, že 
bych některé situace řešila jinak, ale to je ži-
vot. Je důležité umět přiznat chybu a příště se 
jí vyvarovat.

Jaké jsou Vaše cíle pro následující rok? 
Těch cílů mám hned několik. Hlavním jsou 
samozřejmě spokojení uživatelé. O to by nám 
v  naší práci mělo jít všem. A  dalšími cíli jsou 
stabilizování pracovního týmu a  zkvalitňo-
vání námi poskytovaných služeb. Za důležité 
považuji také vzdělávání, a to nejen moje, ale 
i  ostatních pracovníků, protože to pak vede 
právě k tomu již zmiňovanému zkvalitňování 
služeb. Dále začínáme s přípravami Snoezele-
nu, což je relaxační místnost pro osoby trpící 

stařeckou demencí a Alzheimerovou nemocí, 
který budeme pořizovat ze Sbírky pro Dome-
ček. Uvidíme, zda se nám podaří Snozelen do-
končit do konce letošního roku. Nevyhneme 
se ani nutné modernizaci našich budov, ale na 
tom spolupracujeme se zřizovatelem, kterým 
je město Mníšek pod Brdy.
Doufám také, že už nám epidemiologická situ-
ace umožní pořádat kulturní akce pro naše uži-
vatele a vrátíme se tak už do úplného normálu. 

Jsou věci, které Vás ve vašem oboru trápí?
Myslím, že každý ředitel sociálního zařízení 
Vám řekne, že ho trápí finance. Je nutná mo-
dernizace nejen objektu, ale i zařízení Domeč-
ku, a to je opravdu finančně nákladné. Jiní ředi-
telé řeknou, že jim chybí i personál, ale na to si 
zatím stěžovat nemůžeme. Naopak jsme v situ-
aci, kdy musíme zájemce o práci u nás odmítat.

Jaké služby Domeček nabízí?
Nabízíme u nás tři služby – domov pro senio-
ry, domov se zvláštním režimem a odlehčova-
cí službu. Pro příští rok bychom chtěli udělat 
změnu v  kapacitě Domečku, o  kterou jsme 
již zažádali na krajském úřadě. Chtěli bychom 

navýšit domov se zvláštním režimem, a  na-
opak snížit odlehčovací službu. Důvodem pro 
její snížení je fakt, že dlouhodobě není o tuto 
službu ze strany veřejnosti zájem. Volné ka-
pacity nám naopak chybějí v již zmiňovaném 
domově se zvláštním režimem.

Jaký je mezi uvedenými službami rozdíl?
Domov pro seniory a  domov se zvláštním 
režimem jsou trvalé pobytové služby, zatím-
co odlehčovací služba má pomoci rodinám, 
které pečují doma o seniory a potřebují si na 
chvilku odpočinout. Rodiny k  nám mohou 
na krátkou dobu babičku nebo dědečka dát 
a nemusí se bát, že by o ně nebylo postaráno. 
Oni mezitím mohou jet třeba na zaslouženou 
dovolenou, někdy bohužel musí jeden z pe-
čujících na operaci nebo si třeba potřebují 
doma vymalovat. Uživatel odlehčovací služ-
by se po několika týdnech vrací zpět domů 
k rodině. 

Uvažujete do budoucna o  nějaké nové 
službě? 
Uvažuji o dvou nových službách. Na jedné již, 
ve spolupráci se zřizovatelem a paní radní Šár-
kou Slavíkovou Klímovou, pracujeme. Druhá 
služba by přišla na řadu později, protože je 
třeba pro ni vytvořit specializovaný a  řádně 
vyškolený personál. Zatím nechci konkrétně 
říct, o  jaké služby se jedná a  také nechci nic 
zakřiknout, protože není zrovna snadné zavá-
dět novou službu. Musí proběhnout mnoho 
jednání, a  především je nutné pro ně zajistit 
financování.

Kolik uživatelů v Domečku žije? Kolik let je 
nejstaršímu z nich?
V současné době u nás bydlí 79 uživatelů, ale 
je možné, že v době vydání Zpravodaje bude 
už číslo jiné. Poté, co v  červnu zemřela naše 
nejstarší uživatelka, která by se koncem srpna 
dožila 103 let, tak po ní převzala prvenství 98 
letá paní.

Jak probíhá příjem uživatelů do Domečku? 
Jak se do vašeho zařízení může zájemce 
dostat?
Mnohdy rodiny, které u nás chtějí umístit ro-
dinného příslušníka, volají přímo mně. My-
slí si, že když zavolají přímo ředitelce, tak je 
umístění zajištěno. Já s nimi samozřejmě pro-
beru možnosti, ale předávám jejich kontakt 
sociálním pracovnicím. Tento proces mají na 
starosti právě ony ve spolupráci se sociálně 
zdravotním pracovníkem nebo vedoucí zdra-
votních sester. Standardně žadatel musí dodat 
do Domečku vyplněnou žádost včetně lékař-
ského posudku. No a potom se uskuteční soci-
ální šetření, buď přímo u žadatele doma, nebo 
ve zdravotnickém zařízení, ale ideální řešení, 

V mníšeckém Domově pro seniory Pod Skalkou (dále jen Domeček) pracuje již pátým rokem, z toho 
poslední rok jako jeho ředitelka. Za toto období prošla náročnou zkouškou, protože bylo poznamenáno 
pandemií covidu-19 a s ní souvisejícími vládou nařízenými omezeními a zákazy. Ty doléhaly především 
na seniory, o které v mníšeckém sociálním zařízení se svým týmem pečuje.

Tereza Středová 
(* 1980 v Praze, rozená Nováková)
Vyrůstala v Klecanech. Vystudovala Střední 
integrovanou školu technickou, obor Tech-
nickoadministrativní a  správní činnosti.   
Po maturitě od roku 1999 do roku 2006 
pracovala v pražské reklamní agentuře jako 
account manager, po rodičovské dovole-
né pracovala v  letech 2013–2017 na MěÚ  
Mníšek pod Brdy. Nyní ji čeká studium  
vysoké školy. S  manželem Janem mají  
dceru Aničku a syna Lukáše. Bydlí v Bojano-
vicích.
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r e á l n á ,  j e  n a š í  p o v i n n o s t í  a  p o s l á n í m
které my preferujeme, je, když přijede žadatel 
přímo k  nám do Domečku. Bohužel covido-
vá situace zatím neumožňuje, aby si žadatel 
mohl u nás všechno prohlédnout. 

Máte v současnosti volnou kapacitu?
V tuto chvíli, kdy Vám odpovídám, tak máme 
volnou kapacitu zhruba osmi míst na odleh-
čovací službě. U trvalé služby je to horší, tam 
nyní volnou kapacitu nemáme.

Jak vaši uživatelé tráví dny?
To je dost složitá otázka a  nedá se na ni tak 
jednoznačně odpovědět. Každý uživatel si 
může trávit čas, jakým způsobem uzná za 
vhodné. My bychom měli respektovat právě 
jejich přání i v tom, jak chtějí trávit den. Každý 
uživatel má svého takzvaného klíčového pra-
covníka a ten formou rozhovoru zjišťuje právě 
jeho přání a to nejen ta, jak si přeje trávit čas 
v Domečku, co ho baví a podobně. Teď v létě 
nejčastěji uživatelé sedávají venku na zahradě 
a  opalují se. Jiní si čtou nebo luští křížovky. 
Také chodí do zimní zahrady, kde je krásný vý-
hled na Mníšek. Je to opravdu na každém. Ně-
kdo vyhledává společnost druhých, jiný raději 
tráví čas sám ve svém pokoji nebo bytě. 

Organizujete pro ně nějaké aktivity?
My samozřejmě nabízíme různé aktivity, na-
příklad trénování paměti, procvičování jemné 
motoriky, cvičení na židlích a řadu dalších čin-
ností. Je skvělé vidět, jaké při nich dělají uži-
vatelé pokroky. V rámci těchto volnočasových 
aktivit také vyrábějí různé výrobky - plyšová 
zvířátka, náramky a  náhrdelníky, lapače snů 
a  různé dekorace, kterými máme vyzdobený 
Domeček. Řadu výrobků si může veřejnost 
zakoupit například na Skalecké pouti nebo na 
Knoflíkovém trhu. Také, když nebyla pande-
mie, mohli lidé přijít k  nám do kavárny a  vý-

robky si tam zakoupit. Výtěžek z  jejich pro-
deje putuje na náš transparentní účet, který 
je určený pro realizaci již zmíněné relaxační 
místnosti Snoezelen. V  Domečku také občas 
probíhá canisterapie, doufejme jenom, že se 
bude situace vyvíjet příznivě, aby se mohla 
konat pravidelně. 
V  případě, že se někteří uživatelé nechtějí 
aktivit účastnit ve společnosti ostatních, tak 
potom za nimi ergoterapeutky docházejí indi-
viduálně a pracují s nimi samostatně.

Uživatelé se účastní i Skaleckých poutí. Jak 
hodnotíte tu letošní?
Letošní pouť na Skalce byla velmi vydařená, 
bylo ideální počasí a také prodejně jsme byli 
úspěšní. Na pouti jsme letos vydělali přes 6 
000 korun, což je rekord. Jinak uživatelé si to 
na Skalce, myslím, užili hodně. Když jsme ze 
Skalky po mši svaté odjížděli, tak si ji v  autě 
moc pochvalovali.

Se seniory jste v  téměř denním kontaktu. 
Co jim podle vás nejvíce schází a co je nej-
víc trápí?
Tak myslím, že jako první by řekli, že zdraví 
a  dále pak, že jim neslouží nohy, ruce nebo 
oči. Ale v  současné pandemické době to je 
určitě rodina, která jim schází. I  když už jsou 
návštěvy povoleny, tak stále musíme dodržo-
vat vydané hygienické předpisy, jako nošení 
respirátorů nebo povinné testování, a to řadu 
rodinných příslušníků od návštěv odrazuje. 
Navíc z  bezpečnostních důvodů zatím neu-
možňujeme návštěvy na pokojích. Ty jsou po-
voleny jen u uživatelů, kterým zdravotní stav 
nedovoluje přesun.
Jinak musím říct, že si naši senioři moc nestě-
žují. Občas řeknou, že jim nechutnalo nějaké 
jídlo, které jsme ten den vařili. Ale to je běžné 
asi všude. Naopak mě překvapuje, že i  přes 

všechna trápení, která stáří přináší, jsou po-
korní, skromní a snaží se nikoho neobtěžovat. 
Pořád jim musíme vysvětlovat, že jsme tu pro 
ně a ať nás klidně obtěžují. Plnit jim jejich přá-
ní, pokud jsou reálná, je naší povinností a po-
sláním. 

Jak jste zvládali covid?
Jako jedno z mála sociálních zařízení jsme se 
covidu bránili poměrně dlouho. Ale byl by zá-
zrak, pokud by se k nám covid vůbec nedostal. 
Několik uživatelů se nakazilo přímo v nemoc-
nici, a  tak tam i  zůstali, dokud se nevyléčili. 
V  Domečku se covid objevil až na konci led-
na, kdy se jím nakazilo sedm uživatelů, z nichž 
dva později bohužel zemřeli. Podotýkám ale, 
že tito dva uživatelé byli hodně nemocní již 
před covidem. Musím přiznat, že jsem nako-
nec ráda, že jsme počet nemocných udrželi na 
čísle sedm. Myslím si, že to bylo tím, že jsme 
nemocné izolovali mimo běžné obytné pro-
story Domečku. Vyčlenila jsem pro ně perso-
nál, který se u nich střídal a nechodil na běžné 
směny ke zdravým uživatelům. Touto cestou 
bych chtěla úplně všem zaměstnancům po-
děkovat za jejich práci, která nebyla opravdu 
snadná, byla to těžká doba.

Jak snášeli uživatelé odloučenost od svých 
rodin?
Těžce. Snažili jsme se uživatelům nabízet i vi-
deohovory, ale neměli o ně zájem, protože pa-
radoxně se jim stýskalo ještě víc. Řekla bych, 
že ještě mnohem hůř snášeli ten zákaz vychá-
zení z objektu Domečku.
Část veřejnosti se jim snažila jejich izolaci 
ulehčit. A proto bych chtěla touto cestou po-
děkovat skautům, badmintonovému oddílu, 
MŠ 9. května, ZŠ Komenského 420 a ZŠ Davle 
za to, že pro naše babičky a  dědečky sháně-
li nebo vyráběli nejrůznější pozornosti. Ať už 
to byla přáníčka, dopisy, sladkosti nebo i další 
výrobky. Doufám jen, že jsem nikoho nezapo-
mněla jmenovat.

Jak po náročné práci odpočíváte?
To je každý den jinak. Někdy je to přímo s ro-
dinou, jindy potřebuji být sama, ale ráda čtu, 
cvičím jógu, vybarvuji antistresové omalo-
vánky, ráda se dívám na filmy a seriály. Jsem 
vyznavačkou hygge (dánské slovo vyjadřující 
pohodový přístup k životu, spjatý s pohodlným 
bydlením a uměním najít si něco krásného v kaž-
dém okamžiku), takže se snažím pro můj odpo-
činek vytvořit dokonalé hygge prostředí. 

Máte ideální představu, jak a  kde byste 
chtěla své stáří strávit Vy?
Někde v malé chaloupce na Šumavě, kam by 
za námi jezdily naše děti se svými rodinami. 
Chtěla bych zůstat aktivní až do konce života, 
tak jak jsem to viděla u mých prarodičů. To je 
určitě přání každého z nás.

Libor Kálmán (text)
Michal Kroutil (foto)Tereza Středová (vzadu uprostřed) s týmem spolupracovníků, kteří měli v den focení směnu
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Skalecká pouť 2021 proběhla s několika novinkami
Letošní Skalecká pouť, která se uskutečnila poslední červencový víkend, byla v mnoha ohledech 
jiná, než jsme byli zvyklí. Přinesla celou řadu novinek, z nichž některé byly nezbytné k tomu, aby 
se tato nejvýznamnější kulturní akce regionu mohla vůbec konat.

Povinná kontrola bezinfekčnosti
Mníšecká radnice, která byla hlavním organi-
zátorem Pouti, se musela řídit protiepidemio-
logickými nařízeními, vydanými Ministerstvem 
zdravotnictví ČR pro konání kulturních akcí.
Také z toho důvodu, že se tato ministerská na-
řízení měnila doslova z  týdne na týden, byla 
ve spolupráci s bezpečnostním expertem na-
stavena přehledná pravidla, která platila pro 
vstup na kulturní program.
Do ohrazeného areálu v předzámčí byly vpuš-
těny pouze osoby, které se u vstupu prokázaly 
platným potvrzením o bezinfekčnosti (negativ-
ní laboratorní test, negativní samotest u  vstu-
pu, absolvované očkování či prodělaná nemoc).
Je nutné zdůraznit, že mníšecká radnice mu-
sela jednat podle vládních nařízení! V přípa-
dě jejich nedodržení by se vystavila sankcím ze 
strany Hygienické stanice Středočeského kraje i 
nadřízených orgánů. Podle dostupných informa-
cí řada měst své tradiční slavnosti a poutě raději 
zrušila, jenom aby nemusela řešit složitou orga-
nizaci povinných bezpečnostních opatření. 
„Rozhodně jsme se nechtěli vydat cestou rušení 
Skalecké pouti, protože jsme nechtěli návštěvníky 
o tuto největší kulturní akci v našem městě připra-
vit. Přijatá bezpečnostní opatření se nemusela ně-
komu líbit, ale byla nutná z toho důvodu, aby se 
mohla Skalecká pouť vůbec uskutečnit. Hovořila 
jsem s řadou návštěvníků, kteří si program v před-
zámčí báječně užívali. Jejich reakce i počet diváků 
před pódiem mě utvrdili v  tom, že jsme se jako 
organizátoři rozhodli správně,“ hodnotí přijatá 
opatření mníšecká starostka Magdalena Davis.
I  přes počáteční rozpaky nakonec kontrolou 
bezinfekčnosti prošlo přes 1 200 návštěvníků.

Přesun kulturního programu do předzámčí
Hodně diskutováno, a to nejen na sociálních sí-
tích, bylo také přesunutí pódia s kulturním pro-
gramem na louku do předzámčí. K tomuto kroku 
vedlo mníšeckou radnice hned několik důvodů:

1.  Travnatá plocha v  předzámčí je vhodnější 
pro posezení i  poležení návštěvníků na 
dekách. Zvláště to ocenili diváci v  červen-
covém horku, když už nemuseli postávat na 
rozpálených kostkách u Alberta.

2.  Vytvoření jediného vstupu do hlediště 
umožnilo pořadatelům snadný dohled 
nad dodržováním výše popsaných hygie-
nických opatření. 

3.  Do prostoru hlediště se vejde větší počet 
diváků, a tím je pro ně pohodlnější. Výhod-
nost této změny potvrdilo i zcela zaplněné 
hlediště při koncertu Anety Langerové.

4.  Rozlehlejší prostor předzámčí nabízí mož-
nost bohatšího doprovodného programu, 
což letos ocenili šermíři, kteří pro své souboje 
potřebovali dostatečný prostor i kvůli zacho-
vání bezpečnosti přihlížejícího obecenstva.

5.  Přesunem kulturního programu do předzá-
mčí zůstalo náměstí volně průjezdné pro 
dopravu i pro parkování. 

6.  Přesunem programu se ulevilo obyvatelům 
náměstí, kteří si v minulých letech stěžovali 
na hluk z hudební produkce, stavění i dein-
stalace pódia.

Dobrovolné vstupné 
Novinkou na letošní Pouti bylo vybírání dob-
rovolného vstupného, které bylo určeno pro 
oběti živelné katastrofy z konce června toho-
to roku na jižní Moravě. Důvodům a  výnosu 
z dobrovolného vstupného se podrobněji vě-
nujeme v článku na str. 7.

Program pro všechny věkové kategorie
Liturgická část se odehrávala tradičně v barok-
ním areálu Skalka. Na slavnostní mši, celebro-
vanou generálním vikářem pražské arcidiecéze 
P. Janem Balíkem, dorazily s procesím z kostela 
sv. Václava desítky poutníků. Procesí se letos 
vrátilo na část své původní trasy a  ubíralo se 
alejí V  lipkách. Po mši přítomní duchovní po-
žehnali originálu sochy sv. Jana Nepomuckého 
v  kostelíku a  fotokopii obrazu Petra Brandla 
Kající se Máří Magdaléna, která byla umístěna na 
strop do kláštera. V rámci odpoledního programu 

se ještě konala pobožnost Křížové cesty u  ska-
leckých kapliček a zájemci mohli nahlédnout do 
Poustevny se sousoším Pieta od Jana Brokoffa.

Zábavná část s tradičními pouťovými atrakce-
mi pana Helfera byla již druhým rokem umístě-
na v prostoru mezi Komenského ulici a dálnici 
D4. Tuto plochu si už loni vybrali a  od města 
a  soukromých vlastníků pozemků pronajali 
sami majitelé lunaparku. Sobotní program za-
končili provozovatelé atrakcí ohňostrojem.

Kulturní část tradičně přivítala největší počet 
návštěvníků. Od 13 hodin program v  předzá-
mčí otevřela mníšecká punk rocková kapela 
008. Největšímu zájmu fanoušků a fanynek se 
těšila Aneta Langerová, která jim, kromě hitů 
jako Voda živá nebo Svatá Kordula, představi-
la také své nové album Dvě slunce. Divokou 
show předvedl na pódiu nestárnoucí bouřlivák  
Vilda Čok a  s  kapelou ByPass zahráli letité 
songy jako Ó hory, Holky rohypnolky nebo 
Půlnoční závodní dráha. Příjemným osvěžením 
byla dívčí kapela The Apples, hrající největší 
rockové pecky 80. a 90. let minulého století. 
Návratem do časů minulých bylo vystoupení 
legendární undergroundové skupiny Plastic 
People of the Universe s fenomenálním kyta-
ristou Joe Karafiátem a Jiřím „Kábou“ Kabešem, 
který hrál střídavě na violu a theremin.
Program nezapomněl ani na dříve narozené, 
které v příjemném prostředí farní zahrady ba-
vila krojovaná dechovka Květovanka.

Duchovní zážitek dopřálo mníšeckému pub-
liku nedělní vystoupení v  kostele sv. Václava, 
který byl věnován Hudbě starých mistrů v po-
dání harfistky Barbory Plaché, houslisty Jiřího 
Sychry a  zpěváka Vojtěcha Pelky, který vlád-
ne vzácným hlasem kontratenorem. Během 
podvečerního koncertu zazněla díla velikánů 
barokní hudby Henryho Purcella, Antonia Vi-
valdiho nebo Georga Fridricha Händela. Jejich 
prostřednictvím jsme se mohli přenést na ev-
ropské panovnické dvory 18. století, pro jejichž 
poslech tito mistři svá díla komponovali.

Příští ročník Skalecké pouti je plánován 
na 23. červenec 2022.

Libor Kálmán (text i foto)

Vilda Čok předváděl na pódiu divoké kousky

Svou technikou i zbrojnicí se pochlubili hasiči

Chovatelé uspořádali výstavu s programem pro děti
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Pro vítězství v Neckyádě si dopádlovala tři plavidla

Nejlepší kotlíkový guláš vaří v Mníšku Skaláci

V pořadí již 12. ročník NECKYÁDY proběhl na mníšeckém Zadním rybníku v neděli 25. 7. odpoledne.

V rámci letošní Neckyády se konal v pořadí již 2. ročník obnovené soutěže O nejlepší kotlíkový guláš.

I když to s účastí vypadalo zpočátku bledě, na 
start nakonec dorazila tři plavidla. Na rozdíl 
od minulých ročníků tvořily jejich posádky vý-
hradně děti. Nejrychlejším účastníkem závodu 
byl paddleboard, nazvaný svým lodivodem 
Tomášem Soukupem MODRÝ BLESK. Další pla-
vidlo postavila na start dvě děvčata z BIOS fitu 
a  pojmenovala ho KARAVANA. Loňské prven-
ství přijeli obhajovat kluci Albert, Kuba, Vojta 
a Honza a sestrojili si PONORKU.
Po úvodním hvizdu se hladina Zadního rybníka 
rozvířila pádly všech tří posádek. Jejich líté sou-
peření odnesla i bójka, která změnila své umís-
tění. I  když byl Modrý blesk bezkonkurenčně 
nejrychlejší, tak džentlmensky počkal na ostat-
ní loďky a do cíle dopluly všechny společně.

Přísná, ale spravedlivá porota nakonec udělila 
prvenství všem závodníkům.

Doprovodný program s papoušky a Ptačím 
mužem
Neckyáda měla také zajímavý doprovodný pro-
gram. S 15 papoušky přijeli k Zadnímu rybníku 
Radek Jareš a Jindřich Joo. Přednášku o svých 
opeřencích doprovodili několika papouščími 
akrobatickými kousky a pokusy o jejich rozmlu-
vení. Nejdražší papoušek, kterého obecenstvu 
ukázali, měl hodnotu neuvěřitelných 150 tisíc 
Kč. Přítomné děti i dospělé bavil korzující Ptačí 
muž z dobříšského loutkářského studia Chodící 
dřevo. O pohodovou náladu se po celou dobu 
Neckyády starala kapela Holokrci.

Celou nedělní akci u Zadního rybníka slovem 
provázel pohodový a  pohotový moderátor 
Jirka Hladovec.

Libor Kálmán
(text i foto)

Oproti minulému roku, kdy si to mezi sebou 
rozdaly jen dva týmy amatérských kuchařů, 
se letošní soutěž rozrostla o  dalšího účast-
níka. Vedle Havlíků, kteří přijeli z  chorvat-
ských pláží obhajovat loňské prvenství, 
a  Dlouhoprstých banditů, kteří částečně 
obměnili mančaft i název, se do kulinářské 
soutěže nově přihlásil ambiciózní tým Ska-
láků.

Tři týmy, tři guláše
Favorizovaní HAVLÍCI, bojující ve složení Dan-
ny Havlíková Hauková, Jan Havlík a Karel Ha-
vlík, tentokrát vsadili na středověké kostýmy 
a zvěřinový guláš z muflona. Zlí jazykové tvrdí, 
že se jednalo o trofej „ulovenou” na dálnici D1 
při nočním návratu z dovolené, ale pravdivěj-
ší verze prezentovaná doyenem týmu hovoří 
o  mufloním masu zakoupeném od dobříš-
ských myslivců. Svůj pokrm nazvali MNICHO-
VA MANA a  doprovodili ho nejen nápaditý-
mi kostýmy, ale také pověstí o  vzniku názvu 
„Mníšek”, kdy díky poskytnutému dřevu mni-
chy z Ostrova u Davle mohli místní obyvatelé 
znovupostavit vyhořelou ves Dubčany a  na 
jejich počest ji nazvali Mníškem.

Tým DLOUHOPRSTÍ BANDITI, vařící a du-
sící ve složení Lenka Jeřábková, Markéta 
Bauerová, Eduard Navara a  Pavel Jeřábek, 
vsadil na PRSTOVÝ GULÁŠ, protože podle 
jejich kapitána Edy Navary: „Se vůbec ne-
vylučuje, že v  našem guláši se najdou prsty 
a na strávníky vykouknou.” Jako základ pro 
svou krmi zvolili hovězí kližku a  vytunili ji 
například maďarskou klobáskou nebo pa-
prikami.

Z vrchu Skalka sestoupili tři SKALÁCI, Jarosla-
va a  Pavel Růžičkovi s  Josefem Šipošem, aby 
nás pohostili svým SKALECKÝM GULÁŠEM, na 
který použili hovězí krk, ale o tajných ingredi-
encích se rozhodli pomlčet. „Loni jsme se byli 
jenom podívat, soutěž se nám zalíbila, tak jsme 
se teď zapojili taky,” uvádí motivaci kapitánka 
týmu Jarka Růžičková.

Hodnocení poroty a degustace
Porotce čekal při hodnocení nesnadný úkol, 
ale po minutách vyplněných pomlaskává-
ním a pochvalnými komentáři, oceňujících 
naservírované pokrmy, rozhodli o  tom, že 
nejlepší guláš uvařili a  vařečku si odnesou 

Skaláci, v těsném závěsu následovali Havlíci 
a po nich Dlouhoprstí banditi.
Po ochutnávkách poroty následovala neříze-
ná degustace veřejnosti, takže během chvilky 
byly všechny tři kotlíky prázdné.

Všem ochutnávačům moc chutnalo a už se tě-
šíme na 3. ročník v červenci 2022!

Libor Kálmán
(text i foto)

Z vítězství v Neckyádě se nakonec radovali všichni

Skaláci s putovní vařečkou pro nejlepší gulášníky
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Anička Hlavicová je mníšecká rodačka, u které 
se několik měsíců po narození objevilo vzácné 
onemocněni, Spinální svalová atrofie, a to hned 
v nejprogresivnější formě. S onemocněním bo-
juje s podporou nejen rodiny, ale také kamará-
dů a přátel, kteří benefiční koncert organizují.

Poděkování patří vystupujícím, sponzo-
rům i divákům
Letos se koncert přemístil ze Skalky do mníšec-
kého předzámčí a změna místa prospěla nejen 
účinkujícím, ale také návštěvníkům. Na bene-
fičním koncertu postupně vystoupilo několik 
interpretů a  skupin: 008, Black Icons, Dead 
Daniels, Johnny Rose, Orakei Korako Band, 
Raďouch DC a Štěpán Soukup. Velké poděko-
vání patří účinkujícím, kteří hráli bez nároku na 
honorář a společně s dalšími také věnovali dary 
do tomboly (například Fiery Bean a Škwor). 
Na náročné přípravě a  průběhu benefičního 
koncertu se dále podílela celá řada sponzorů 
a partnerů, bez kterých by nebylo možné vytvo-
řit nezbytné zázemí jak pro účinkující, tak pro 
návštěvníky. Hlavním partnerem a sponzorem 

se stalo město Mníšek pod Brdy. Dalšími part-
nery a  sponzory byly Hostinec U  Káji Maříka, 
Grizzly's Burger, Hard Rock Bar Praha, Pekařství  
a  Cukrářství Jarolímek, Restaurace U  Benáků, 
SDH Stříbrná Lhota, JSDH Mníšek pod Brdy JPO 
a  Tiskárna Mníšek. Bez vzájemné spolupráce, 
pochopení a koordinace by nebylo možné be-
nefiční koncert uskutečnit. Všem sponzorům 
a partnerům tak patří velké poděkování organi-
zátorů, kteří se těší na další spolupráci. 

Na konto Atrofka poputuje bezmála 
33 tisíc korun
Úspěchem byl nejen průběh celého odpoled-
ne, ale také výtěžek ve výši 20 650 Kč, který 
byl vložen na sbírkový účet Nadačního fondu 
Atrofka, který byl založen na podporu Aničky 
(2601988877/2010). Na tento účet bylo vlože-
no také 1 895 Kč z  pokladniček, které byly 
k dispozici po dobu koncertu a další dary, jako 
například od Hard Rock Bar Praha, který věno-
val 10 000 Kč. Velmi si vážíme Vaší podpory 
a  děkujeme za možnost zajistit pro Aničku 
podmínky pro zajištění odpovídající péče. 

Velké poděkování patří nejen všem, kteří se na 
přípravě a  organizaci podíleli, ale také všem, 
kteří se zúčastnili, a společně s Aničkou si be-
nefiční koncert užili. Takže nezbývá než věřit, 
že se na konci června 2022 znovu na benefič-
ním koncertu setkáme.

Ondřej Hlavica (text i foto)

Na začátku publikum rozesmál svými vtipný-
mi a cíleně hyper nekorektními texty písničkář 
Xavier Baumaxa. Tento interpret „severočes-
kého folku“ si bere ve své tvorbě na paškál ne-
švary moderní společnosti, a co je na něm asi 
nejsympatičtější, nebere se moc vážně a  do-
káže si dělat legraci i sám ze sebe.
Natěšené obecenstvo rozpohybovala svými 
klezmerovými tóny s  dominantním zvukem 
klarinetu kapela Trombenik. A  kdyby jim ně-
kdo nerozuměl, tak zpívali v jazyku jidiš (slovy 
frontmana: špatnou němčinou), kterým hovo-
řilo židovské obyvatelstvo ve východní Evropě.

Hodinou plnou bluesové muziky v libozvučné 
slovenštině potěšila publikum trojice s  neza-
pamatovatelným názvem Zva 12-28 Band.
Už po soumraku vystoupila na pódiu s  téměř 
dvouhodinovým programem kapela Blaženka 
s frontmanem Broňkem Přibylou, která sobot-
ní noc naplňovala svými starými hity i zbrusu 
novými songy z alba Fatální Mánička.
Přítomné diváky nakonec ani snad moc ne-
mrzelo, že ohlášená hvězda večera skupina 
Vltava, musela své vystoupení v Mníšku zrušit. 
Její frontman Robert Nebřenský totiž po pá-
tečním dvoukoncertu přišel o hlas.

Na závěr Broněk publiku slíbil, že příští Bron-
fest bude věnován jazzu.

Libor Kálmán (text i foto)

Benefiční koncert pomohl Aničce z Mníšku 33 tisíci

Čtyři kapely, čtyři žánry. Takový byl letošní ročník Bronfestu

Na  d ř evo s o c h á n í  v z n i k l a  n ov á  s o c h a  p r o  M n í š e k

Už se stává tradicí, že se do Mníšku pod Brdy sjíždějí hudebníci z dalekého okolí. Letos v červnu 
to bylo v rámci III. Benefičního koncertu pro Aničku.

V Amfiteátru u Káji Maříka se v sobotu 21. srpna 2021 konal v pořadí již 6. ročník hudebního festivalu 
Bronfest. Půldenní festival, který pořádá Mníšečan Broněk Přibyla, je určen fanouškům a fanynkám 
kvalitní muziky napříč hudebními žánry.

Na sochařském sympoziu, které probíhalo v týdnu 16. – 20. srpna 2021 v Kytíně, vzniklo celkem osm 
soch, z nichž jedna byla vytvořena speciálně pro Mníšek pod Brdy.

Anička Hlavicová s organizátory benefice,  
zleva: Jakub Pour, Josef Seltner a Tomáš Vágner

Bronfest zakončovala rocková kapela Blaženka

Symbolicky pro Mníšek se jím stala socha Káji 
Maříka, kterého vytvořila z dubu sochařka Jitka 
Kůsová. 
Kája Mařík je hrdinou knížek mníšecké autor-
ky Marie Wagnerové (žila v letech 1887-1934, 
psala pod pseudonymem Felix Háj). Příběhy 
z dětství, mládí a dospívání chlapce z hájovny 
se odehrávají ve smyšlené obci Lážov, kterou 
má být Mníšek pod Brdy a jeho okolí. 

Umělkyně nevytvořila svou sochu jenom jako 
školáka s nevinným výrazem ve tváři, ale spíš 
jako rošťáka. Na to odkazuje i prak a kamínek, 
které drží v rukách za zády. „Socha má symbo-

lizovat krásné a bezstarostné dětství. Zatímco ve 
tváři je spíš andílek, tak když se na něj podíváte 
zezadu, připadá vám spíš jako uličník,“ uvedla 
k soše její autorka. 
Paní Kůsová se stala na sochy zobrazující Káju 
Maříka doslova specialistkou. Svého prvního 
„Káju“ vytvořila před 7 lety. Ten teď stojí u kytín-
ského hřbitova a symbolicky vítá návštěvníky 
této malebné obce. Jako model jí tenkrát po-
sloužila letitá fotografie mladšího bratra, coby 
čtyřletého děcka, zatímco do tvoření mníšec-
kého „Káji“ zapojila více fantazie i hravosti.
Kája Mařík by měl být během září 2021 umístěn 

do prostoru před Pavilon u ZŠ Komenského 420.
 Libor Kálmán

Sochařka Jitka Kůsová při práci    Foto: Michal Kroutil

16

KULTURA



17

V sobotu 28. srpna 2021 si na své přijdou všichni milovníci
legendární kapely Queen.

Od 18 hodin na ně na mníšecké farní zahradě čeká koncert s ná-
zvem QUEEN – 50 LET OD VZNIKU SVĚTOZNÁMÉ KAPELY v podání 
smyčcového kvartetu YOLO. Po skončení koncertu bude pod širým 
nebem promítán oscarový film BOHEMIAN RHAPSODY.

YOLO kvartet vznikl jako projekt mladých profesionálních hudeb-
níků se vztahem nejenom ke klasické hudbě, ale i k žánrům, které 
nejsou obvykle se smyčcovým kvartetem spojovány. Díky spoluprá-
ci s talentovanými aranžéry jsou tedy na jeho repertoáru skladby 
nejenom z oblasti klasické hudby, ale zastoupeny jsou i rock, pop, 
jazz nebo aranže filmové hudby.
Vystoupí ve složení: Alexander Hledík (I. housle), Jan Drbohlav 
(II. housle), Evžen Konstantinov (viola) a Anežka Kyselková 
(violoncello).

Zahrají nejslavnější hity i skladby méně známé od proslulé hudební 
legendy. Během koncertu se můžete těšit také na následující skladby: 
Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, I Want to Break Free, The 
Show Must Go On nebo Radio Ga Ga.
 
Předskokanem bude pěvecký sbor LUCKY VOICE BAND.
 
Vstupenky zakoupíte na místě za 200 Kč.

Libor Kálmán

Krysáci Hubert a Hodan, laboratorní potkan Eda z Prahy a sádrový tr-
paslík Ludvíček. To je nerozlučná parta, která zažívá na malém smetišti 
poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhým. A  zrovna teď je čeká 
jedno opravdu veliké, Ludvík se totiž ztratil.

Začíná nebezpečná pátrací akce. Nejdřív se všichni vypraví za moud-
rý m a všeznalý m pavoukem Pechem, který  si z nich ovšem dělá jenom 
samá šprťouchlata a  legrácky. Dále putují celý m smetištěm a  musí 
se vypořádat s  hladový m a  trochu přihlouplý m kocourem Brunem, 
s ospalou a popletenou můrou Agátou a s vychytralou zmijí Klotyldou, 
která si dělá zálusk na ubohého Edáčka.

Skončí potkan v žaludku lstivé Klotyldy? A co Ludvík? Shledají se s ním 
ještě vůbec? Vrátí se všichni šťastně domů? To se dozvíte, když přijdete 
na pohádku.

Představení se koná v  neděli 29. srpna 2021 na farní zahradě 
(nám. F. X. Svobody 38) od 15:00.

Vstupné je 50 Kč (platí se na místě).

Libor Kálmán

Poslední srpnová sobota bude 
v Mníšku patřit kapele Queen

Na farní zahradu přijedou 
Krysáci s Ludvíčkem
Poslední srpnovou neděli přijede na farní zahradu 
Divadlo Za2 s pohádkou KRYSÁCI A ZTRACENÝ 
LUDVÍK.

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

www.mnisek.cz

předskokan: sbor LUCKY VOICE BAND / promítání filmu Bohemian Rhapsody

28. 8. 2021 od 18:00

KONCERT PŘESUNUT

NA FARNÍ ZAHRADU!

nám. F. X. Svobody 38
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Komorní koncert je dramaturgicky zaměřen na Rybovu světskou vo-
kální tvorbu. Ryba začal psát umělé písně jako jeden z prvních čes-
kých hudebních autorů. Inspirací mu byly například texty českých 
obrozenců Vojtěcha Nejedlého, Antonína Jaroslava Puchmajera 
nebo Šebestián Hněvkovského. Jednou z nejstarších sbírek písní na 
české texty je tedy Rybovo dílo Zwölf böhmische Lieder (1800), kde 
se mísí motivy vlastenectví s  milostnými motivy anakreontské po-
ezie. Nejpopulárnější písní této sbírky se stala ukolébavka Spi má 
zlatá boubelatá. Cyklus písní provedou dva vynikající interpreti: ba-
sbarytonista Tomáš Šelc a specialistka na kladívkový klavír Barbara 
Maria Willi.
Dramaturgie koncertu je orámována Beethovenovým cyklem An die 
ferne Geliebte a výběrem Schubertových písní.

Během koncertu zazní následující skladby:
Ludwig van Beethoven: An die Ferne Geliebte, op. 98
Jakub Jan Ryba: Zwölf Böhmische Lieder, N 491-502
Franz Schubert: Du bist die Ruh. An die Musik. An den Mond. Die Forelle.

Ceny vstupenek na místě: 100 Kč za plné vstupné; 50 Kč za zlevněné 
vstupné pro seniory, ZTP a studenty.
Vstupenky je možné zakoupit také v předprodeji pokladně MěÚ Mníšek 
pod Brdy (pokladna v 1. patře, pondělí + středa 8:30 – 11:30 a 12:30 – 
17:30) a v mníšeckých kavárnách Patina House a Malý Mnich na náměs-
tí F. X. Svobody.

Koncertu bude předcházet prohlídka Barokního areálu Skalka od 17:30.

Libor Kálmán

Klášter bude hostit Rybův festival
V úterý 7. září 2021 se ve skaleckém klášteře 
od  19  hodin koná KOMORNÍ KONCERT v rámci 
Festivalu Jakuba Jana Ryby.

Během hodinového koncertu připomněla některé méně známé písně 
i hity z autorské dílny dvojice Petr Hapka & Michal Horáček jako jsou 
„S cizím chlapem v cizím pokoji“ nebo „Žižkovskej vzkaz“.
V pauzách mezi jednotlivými šansony Petra Hapková zavzpomínala 
na idylický vztah se svým otcem Petrem Hapkou, za kterým od 4 let 
pravidelně cestovala letadlem z Říma, kde po rozvodu s maminkou, 
herečkou Zorou Ullou Keslerovou, 
bydlely. 
V  jejím repertoáru nechybělo ani 
několik songů v  italštině, kterou, jak 
sama přiznala, zatím ovládá lépe než 
češtinu. Svůj koncert zakončila Petra 
Hapková kultovní „Levandulovou“.
Zpěvačka vystupovala v  Mníšku pod 
Brdy poprvé, ale rozhodně ne naposle-
dy. Po pásmu šansonů slíbila příště při-
vézt více bluesový a jazzový repertoár.

Svou premiéru zažilo také nové dře-
věné pódium, šikovně umístěné mezi 
dvěma budovami. Ukázalo se, že pro-
stor farní zahrady je pro pořádání ko-
morních koncertů doslova jako stvo-
řený. Nejen pro svou atmosféru, ale 
i umístěním v centru města.

Libor Kálmán

Na farní zahradě koncertovala Petra Hapková
V příjemném prostředí farní zahrady se v sobotu 
7. srpna 2021 uskutečnil recitál zpěvačky PETRY 
HAPKOVÉ, kterou na klavír doprovázel JIŘÍ TOUFAR.

Petra Hapková koncertovala  
v Mníšku poprvé 

Foto: autor

Na pozvání spolku Rorejs sem přijel soubor Latrina Magika z kladen-
ského divadla V.A.D. Sehráli tu hodinový dark kabaret peep show 
VALÉRIE A TÝDEN DIVŮ, který je dramatizací stejnojmenného „černé-
ho“ románu z pera Vítězslava Nezvala. Ve snivém vyprávění předvedli 
osudy a pocity dospívající dívky, jež žije se svou přísnou babičkou ve 
starém domě a ocitá se v samém středu bizarních událostí, ohrožována 
tajemným „tchořím upírem“.
Scénografie byla v podstatě loutkářská, tvořená dřevěnou latrínou se 
srdíčkem, jež se rozevře do ohraničeného prostoru dvorku s tajemnými 
zásuvkami a okénky. Posloužila i projekční technika. Na bílé dřevo se 
promítl kurník, rakve i tajemný škůdce, na velkém bílém slunečníku se 
objevilo město.
Skvěle se hodila i hudba, kdy všichni hráli a zpívali songy temně kaba-
retní rockové skupiny Dresden Dolls.
Opakovaný potlesk publika dokazoval, že se předvedená surrealistická 
hororově-erotická hříč-
ka s  nápaditou scéno-
grafií a hudbou líbila.

Libor Kálmán

Pavilon zažil  hororov ý pří běh
Po dlouhých měsících, kdy vládní omezení zaka-
zovala přítomnost diváků na kulturních akcích, 
se do mníšeckého Pavilonu vrátilo divadlo. Stalo 
se tak v sobotu 19. června 2021

» Valerie 
ve svém neustále 
se měnícím pokojíčku 
 
 Foto: autor
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V pondělí začala naše dračí akademie. Nej-
dřív jsme se poznali mezi sebou. Odpoled-
ne jsme malovali příbory a  batikovali trička. 
V  úterý dopoledne probíhal výcvik Vikingů, 
zkoušeli jsme, zda jsme obratní a  dobří lupi-
či. Pak přišel odpočinek v  podobě povídání 
si s  Tomášem Hoškem o  severské mytologii 
a  historii. Po obědě jsme se vydali na Dračí 
ostrov a  navštívili Fantasy vesničku, kterou 
jsme dobře zmapovali. Pak na nás čekalo do-
bývání pevnosti a  hledání dračích vajec. Vše 
se povedlo a  všichni jsme si domů odnášeli 
dračí vejce a těšili se, až se nám drak vylíhne. 
Ve středu dopoledne se tak stalo a  my měli 
své mazlíčky. Museli jsme si o nich něco zjistit. 
V  lese jsme našli kartičky, kde bylo napsáno, 
jak drak bude velký, kolik bude vážit a  co jí. 
Když už jsme všechno věděli, bylo důležité zís-
kat pro draka potravu. To nebylo jednoduché, 
museli jsme projít přes strážce a ti nás jen tak 
nepustili, ale nakonec jsme potravu pro draky 
získali. Odpoledne nás čekal výcvik na lodích 
a vodní bitva. Ve čtvrtek nás čekala celodenní 

výprava. Nejdřív jsme se  zastavili na Dobříši 
ve Francouzském parku, kde nás čekala stez-
ka s úkoly, pak jsme chvátali na autobus, který 
nás odvezl do vesničky jménem Homole. Šli 
jsme do zdejšího Zooparku, kde mají spoustu 
zvířátek, hlavně daňky, krávy, kozy, bojové sle-
pice a spoustu dalších. Nejlepší 
bylo, že jsme všechna zvířátka 
mohli krmit jídlem, které jsme 
dostali od paní majitelky a taky 
jsme si je mohli pohladit. Po 
návratu do knihovny jsme měli 
večeři a  volnější program. Do-
stali jsme pytlíky, které jsme 
si mohli pomalovat, našít na 
ně různé obrázky a  podobně. 
Když se začalo stmívat, vyda-
li jsme se na cestu odvahy. Šli 
jsme stezkou osvícenou svíč-
kami, potkali jsme pár strašidel 
a  na konci cesty byl poklad, 
který hlídal drak. Všichni jsme 
to zvládli! Pátek se nesl v  klid-
nějším duchu, hráli jsme karet-
ní hry a  pak se šli podívat do 
zámecké zahrady na sovy, ně-
které jsme si mohli i  pohladit. 
Pak začala Thórova slavnostní 
hostina a  vyhlášení. Za absol-
vování akademie jsme dostali 
hru Sedm draků a spoustu dal-
ších maličkostí.
Těšíme se zase v příštím roce!

Děkuji všem, kdo se na přípravě 
a  chodu příměstského tábora 
podíleli. Jmenovitě: Markétě 
Paulové a  Lence Rosendor-

fové za pomoc na táboře, Gitě Otavové za 
přípravu programu a her, Tereze Bauerové za 
nádobí a odvoz dračích vajec, Gastro TEMAR 
s.r.o. za výborné obědy a Zooparku Homole 
a Fantasy vesničce, že jsme je mohli navštívit. 

Nikola Bláhová

V  k n i h o v n ě  j s m e  s i  „ v y c v i č i l i  d r a k y “
V srpnu se v knihovně konal 6. ročník příměstského tábora. Letos jsme se s dětmi vydali na ostrov Blp, 
abychom si vycvičili své draky.

KNIHY PRO DĚTI
KDO KRADE DĚTEM ČTENÍ / Jiří Kreč
Detektivní pátrání šesťačky Terezky přibližuje 
nejznámější díla světové literatury pro děti, 
zábavnou a interaktivní formou vtahuje čtenáře do 
děje a stává se inspirací pro další čtení.

BESTIE Z BUCKINGHAMSKÉHO PALÁCE
David Walliams
Příběh se odehrává ve zničeném Londýně 
v  budoucnosti. Princ Alfréd se vydává zachránit 
svou matku a s ní i celou Anglii.

STRAŠIDLO Z 2. B / Petra Martišková
Veselé vyprávění o  dětech z  jedné školní třídy, ve 
které se dějí opravdu podivné věci.

NEJLEPŠÍ PRÁZDNINY NA SVĚTĚ / Jen Calonita
„Štípněte mě, jestli se mi to nezdá!“ Perfect Storm 
je ta nejsuprovější klučičí kapela na světě a já, jejich 
fanynka č. 1, s  nimi jedu na koncertní turné na 
celé dva měsíce! Budu si poctivě vést deník, takže 
u všeho budete se mnou. I u té totální katastrofy, co 
jsem způsobila hned první ráno.

ISKARI DCERA NOCI / Kristen Ciccarelli
Pokračování dobrodružné fantasy série ze světa 
draků. Zapřisáhlé nepřítelkyně Safiru a  Eris svede 
dohromady společný úkol…

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
DÍVKA POD HLADINOU / Andrew Mayne
Policejní potápěčka Sloan se ocitne v  nebezpečí, 
když se náhodně stane svědkem vraždy mladé dívky.

REBELKA Z VYSOČINY / May McGoldrick
Skotové se vzpamatovávají z  porážky v  bitvě 
u Cullodenu a mladá lékařka Isabella hodlá s manželem 
prchnout do Ameriky. Její muž je ovšem zabit a ona je 
obviněna, že mu pomáhala paktovat se s rebely.

ACHNATON / Valery Esperian
Historický román o  faraonovi a  náboženském 
reformátorovi a o jeho neméně proslulé ženě Nefertiti.

POSLEDNÍ VĚTA / Lisa Genova 
Psychologický román, ve kterém autorka prostřednictvím 
hlavního hrdiny řeší závažnou a  pro vědu dosud 
tajemnou nemoc ALS: amyotrofickou laterální sklerózu. 

TELEFON PO PŮLNOCI / Tess Gerritsenová
Kriminální román s romantickou zápletkou, odehrávající 
se v síti tajných služeb. 

MUŽ, KTERÝ NEVRHÁ STÍN / Karel Cubeca
Historický román známého českého autora se 
odehrává v polovině osmnáctého století a zachycuje 
temné období obchodu s  černými otroky, kteří byli 
cíleně unášeni z afrických zemí na americký kontinent.

ŘEZNICE Z MALÉ BARMY / Hakan Nesser
Inspektor Barbarotti se vrací k  třicet let starému 
případu brutální vraždy, při níž byla oběť rozsekána 
na kusy. Odsouzená pachatelka si tehdy odpykala 
svůj trest. Co když to ale bylo nezaslouženě? 

KNIHKUPECTVÍ U JEZERA / Jenny Colganová
Román je volným pokračováním Pojízdného krámku 
snů. Je to příběh o naději, víře, lásce a o tom, že štěstí 
může člověk najít i tam, kde by je vůbec nečekal.

BABIŠOVO PALERMO I / Jaroslav Kmenta
Projekt Babišovo Palermo mapuje politický život 
Andreje Babiše v letech 2014 až 2021.

Tereza Bauerová, knihovnice

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

Posluchači dračí akademie  
na návštěvě Fantasy vesničky   Foto: archiv
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Prázdninové aktivity Základní školy Komenského 420

V Sedmikvítku vznikne od září nová putovní skupina

I v letošním roce se na začátku hlavních prázdnin, v termínu od 7. 7. do 16. 7., konaly v naší 
ZŠ Komenského 420 prázdninové aktivity pro předškolní děti a pro děti z celého prvního stupně.
Děti, které se v  hojném počtu zúčastnily našich aktivit, se v tomto 
období proměnily v „Mladé badatele“. Zkoumaly rostliny a přírodu na 
přírodovědných a turistických vycházkách do místních lesů v blízkém 
okolí celého Mníšku pod Brdy. Na školním hřišti se blíže seznámily 
se životem dravců formou enviromentální přednášky. Sledovaly let 
a krmení dravců. Absolvovaly výlet na farmu Klínec, kde se seznámi-
ly s  chovem hospodářských zvířat. Vydali jsem se také na výlet do 
ZOO koutku Malá Chuchle, kde se děti dozvěděly mnoho zajímavých 
informací o místní flóře a fauně. Dětem se také věnovali dobrovolní 
záchranáři formou přednášky o  poskytnutí první pomoci, mohly si 
vyzkoušet postup při odvozu raněného sanitkou. Blíže se seznámily 
s vyprošťovací technikou potřebnou při nehodě a s názornou ukáz-
kou využití záchranářského psa při akci. Součástí aktivit bylo také 
oživení všeobecných znalostí ve formě kolektivní hry „Pátrej, objevuj 
a plň“, výtvarné tvoření, spousta sportovních a kolektivních her. V zá-
věru děti obdržely medaile, diplom a pěkné ceny za účast na našich 
aktivitách. 

Pevně věříme, že se dětem líbilo a že nám zůstanou věrni i v dalších 
letech. Hezký zbytek léta všem.

Jitka Vočková
ZŠ Mníšek pod Brdy

Říkáte si, proč putovní? Tenhle nápad vznikl jako reakce na vzrůsta-
jící zájem rodičů a dětí o naši lesní školku Sedmikvítek. A protože za-
hrada ani jurta nejsou bohužel nafukovací, rozhodli jsme se vytvořit 
novou skupinu, která bude mít kratší provoz a děti s průvodci budou 
pouze v lese, na louce, zkrátka venku. 
Inspirovali jsme se u  našeho bývalého kolegy a  skvělého průvodce 
dětí Martina, který již několik let žije ve Švýcarsku. V městském le-
soparku v Curychu provází děti lesem. Mají celkem 4 skupiny a  jen 
jednu maringotku. Jsou celý den venku, v lese si i vaří, a pokud děti 
potřebují, mohou si odpočinout v hamakách. Stačí jim jen vozík, na 
kterém si dovezou všechno potřebné. Školku navštěvují už děti od 
dvou let, říkají tomu lesní jesle. Co myslíte, ujme se taková skupinka 
i u nás? 

Co je putovní skupina?
Putovní se nazývá proto, že děti ani průvodci nebudou využívat žád-
né stálé zázemí jako v případě dosavadní skupiny, ale budou pouze 
venku. V případě velmi nepříznivého počasí mohou být v dřevěném 
vytápěném domku na pozemku školky, který je využíván předškolá-
ky až při odpolední přípravě na školu.

Jaký bude provoz?
Putovní skupina bude pro děti ve věku 3–6 let v provozu zatím dva 
dny v týdnu – v úterý a ve středu, v čase od 9 do 14 hodin. Děti si 
s sebou budou nosit v batohu větší svačinu.
Program bude probíhat standardně jako v  lesní školce, jen o  něco 
kratší. Cena za dítě a den je 250 Kč. Na děti se těší dvě kvalifikova-
né průvodkyně, které povedou skupinu max. 16 dětí. 
Pokud bude zájem rodičů, můžeme putovní skupinu rozšířit na více 
dní i hodin a zařadit vaření teplého oběda. 
Více podrobností a možnost přihlášení najdete na stránkách:
www.7kvitek.cz/putovni-skupina. 

Petra Vaňková, koordinátorka Sedmikvítku

Děti si vyzkoušely poskytování první pomoci        Foto: autorka
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Pokud mám být konkrétnější, díky nárůstu váhy 
v těhotenství se mění postavení pánve vůči hrud-
níku. Tím pádem začínají bolet záda v oblasti be-
der. Přetočením pánve vpřed ztrácí aktivitu spod-
ní část břišních svalů. Ke změnám dochází i v po-
stavení kyčelního kloubu, který získává novou 
geometrii a stehno se díky tomu stáčí do vnitřní 
rotace. Proto dolní končetiny vykreslují při pohle-
du z předu písmeno X. V řetězové reakci je další 
v pořadí koleno, tomu se pohyb po určité době 
přestane zamlouvat a ozve se. Stejně tak klenba 
nohy a v neposlední řadě palec.
Změny díky přetočení pánve nastávají i směrem vzhůru. Na hrudním 
koši jsme schopni zachytit „vylezlá“ přední spodní žebra a pokud nás 
někdo obdaří pohledem zezadu, spatří spodní žebra lehce vpáčená. 
Tím pádem lehkou kožní rýhu, tak se tomu říká. Vtočená ramena do-
předu, předsun hlavy, změna svalové aktivity dna pánevního, dech 
a další. Funkčních změn je opravdu mnoho a nejprve je zapotřebí si je 
uvědomit, než s nimi začneme pracovat.
Mnohdy tyto změny opomíjíme a přecházíme rovnou do pohybové akti-
vity, na kterou bylo tělo zvyklé před těhotenstvím. Bohužel v úplně jiném 
nastavení. Netrvá příliš dlouho a tělo nám dá odezvu formou bolesti, tu-
hosti a celkové únavy. Buďme vůči sobě vnímavější a začněme na začátku.

Co s tím?
Ideální je samozřejmě prevence v podobě pohybu na denní bázi. Ať už 
forma jednotlivých cviků, kdy nejznámější jsou bojovníci v různých va-
riantách známých z jógy, nebo ucelené sestavy z pilates. Všechny i tyto 
cesty začínají ve stejném bodě, jejichž pojítkem je dech. Dech ve své 
jednoduchosti, síle i funkčnosti. Stavme kvalitní pohybové návyky od 
jemných a detailních pohybů, až po komplexní dynamiku. Pro někoho 
cesta jógy, pro jiné tance, pro mnohé forma sportu. 
Často vedou první kroky po těhotenství k běhu za vidinou snížení váhy 
a  zpět získání kondice. Pokud si ale tělo uchová náhradní pohybový 
vzor, pak je zapotřebí vrátit se na úplný začátek a jít krůček po krůčku 
cestou k  výkonu. Běh je bezpochyby jednou z  nejkrásnějších forem, 
která nám pomáhá pálit kalorie, jen ať nám je k prospěchu.

Hýbejme se kvalitně, zachovejme principy pohybu a užívejme pohyb 
s lehkostí a v radosti. 

Michal Elčkner za Element pohybu, z.s.

Nejkratší cesta od porodu 
k aktivnímu pohybu

Od září plánujeme otevřít všechny kurzy a kroužky, na které jste zvyklí. 
Nově u nás můžete začít i s fotbalem, basketbalem, akrobatickou gym-
nastikou, fi tness junior a fi t baletem, které v loňském roce vlivem všech 
omezení nedostaly takový prostor, jaký by si při svém začátku zasloužily.
Pokud ještě nevíte, na jaké kroužky a sportovní aktivity své děti přihlá-
sit, podívejte se na stručný přehled nabídky sportovního klubu BiosFit 
nebo navštivte naše stránky. Na www.biosfi t.cz naleznete přihlášky 
i detailní informace k jednotlivým kurzům. 

Tak na nic nečekejte, přihlaste své děti, ať sportují, hýbou se, nesedí 
doma a ještě získají nové kamarády!
Těšíme se na nové i známé tváře!

Markéta Bartošová,
 instruktorka BiosFit

Nábor nových členů je v plném proudu
Jako každý rok touto dobou i letos finišují přípravy 
na školní rok 2021/2022.

Nejkratší rozhodně neznamená jednoduchá, ať 
tyto slova zazní v první větě. Období těhotenství 
provází mnoho funkčních změn, které přetrvávají 
i po porodu. Dá se říct, že si na ně tělo prostě 
zvykne a naučí se s těmito změnami fungovat. 

ilustrační foto

Po dohodě s mníšeckou radnicí poskytuje od letošního června FK Mní-
šek pod Brdy své malé tréninkové hřiště s umělým povrchem zájem-
cům z řad veřejnosti.
Zájemci mohou hřiště využívat každé pondělí od 10 do 19 hodin. 
Vchod na hřiště je z ulice Skalecká.
Klíče jsou k  dispozici na podatelně městského úřadu. Rezervaci si 
dohodněte předem na podatelně na tel.: 318 541 911, nebo e-mailu: 
tereza.pomajslova@mnisek.cz.

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

Fotbalisté půjčují každé pondělí hřiště veřejnosti
Chcete si s kamarády zakopat, ale nevíte kde? 
Půjčte si klíče od fotbalového hřiště.
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Olympijský běh chce znovu nastartovat sportování dětí i dospělých

V září vzhůru na karate Začněte nový školní 
rok s bojovým uměním 
taekwon-do

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

Začátek září znamená nejen návrat dětí do škol, ale také návrat 
k plnohodnotnému sportování dětí. Po dlouhé pandemii je to pro 
děti letos důležitější než kdy dřív. Největší škola taekwon-do v ČR 

Ge-Baek Hosin Sool vstupuje do 
nové sezóny.

Všechny běhy budou mít jeden společný cíl 
– odstartovat najednou v  18 hodin, a  to 
přímo z  éteru Českého rozhlasu Radiožurná-
lu. Všechny běhy se každoročně konají jako 
oslava celosvětového Olympijského dne, kte-
rý je zároveň výročím založení Mezinárodního 
olympijského výboru. Do Česka přinesl myš-
lenku Olympijských běhů v  roce 1987 legen-
dární běžec Emil Zátopek. 

Charitativní rozměr běhu
V  rámci T-Mobile Olympijského běhu účast-
níci neběží pouze pro sebe, část ze startov-
ného jde na podporu charitativní činnosti 
České olympijské nadace, jež umožňuje spor-
tovat dětem ze sociálně znevýhodněných ro-
din. V roce 2020 vybrali běžci společně pro 
Českou olympijskou nadaci téměř 500  ti-
síc Kč.
Cílem letošního T-Mobile Olympijského 
běhu bude co nejvíce znovu nastartovat 
sportování dětí i dospělých. Pro všechny do-
spělé běžce je navíc připravena motivační 
novinka - dřevěná medaile pro všechny do-
spělé účastníky, kterou zajistil titulární part-
ner akce T-Mobile. 

Startujeme ze školního hřiště
Olympijská myšlenka prostřednictvím běhu 
ožívá již přes třicet let a může u toho být ka-
ždý. Stačí běžecké boty a chuť vyrazit na při-
pravené trasy. Závod v  Mníšku pod Brdy na-
bídne v hlavním běhu 2 trasy, na 5 km a 8 km. 
Připraveny budou i závody pro děti ve všech 
věkových kategoriích. 
Základna Olympijského běhu v  Mníšku pod 
Brdy je tradičně na hřišti u základní školy, kde 
je nejen start a  cíl všech běhů, ale kde mají 
běžci i  veškeré zázemí a  doprovodný pro-
gram – např. ve formě workshopu o zdravém 
pohybu, protažení a zahřátí před závodem od 
profesionálních trenérů, zajištěno bude ob-
čerstvení během závodu i po něm. Pro rodiče-
-závodníky bude zajištěno hlídání dětí. 
 
Harmonogram a registrace
Program T-Mobile Olympijského běhu je 
rozvržen do celého dne – v dopoledních ho-
dinách se konají závody pro děti ze základní 
školy, odpoledne pak pro veřejnost – nejprve 
závody pro děti, od 18:00 pak hlavní závod pro 
dospělé. Na přípravě a průběhu akce se podílí 
i  další, nejen sportovní, organizace a  spolky 

z Mníšku, našim společným cílem je rozhýbat 
děti i jejich rodiče. 
Registrace na závod v Mníšku pod Brdy probí-
hají na: bit.ly/OlympijskyBehMnisek. 
Startovné začíná na 250 Kč. Děti do 15 let běží 
v rámci regionálních dětských závodů za sym-
bolické startovné 30 Kč.  
Na všechny běžce, ať již amatérské nebo 
profesionální, ale hlavně nadšené do atletic-
kého sportu, se těší celý organizátorský tým  
BIOS Fit z.s.

Jiřina Elčknerová

V klubu SK Kamiwaza karate to vědí a jsou 
na to plně připraveni. Karate nabízí všeobecný 
pohybový rozvoj zatěžující jak dolní, tak horní 
část dětského těla. Karate je tak ideálním spor-
tem i pro všeobecnou pohybovou průpravu a 
je doporučované mnoha lékaři. Co víc udělat 
pro imunitu dětí, než ji zajistit kvalitním pohy-
bem. 

Klub Kamiwaza karate však nabízí mnohem 
víc. U nás rozhodně nudu nenajdete. Důka-
zem může být nabité léto, kdy probíhala řada 
dobrovolných akcí počínaje letním soustředě-
ním, přes příměstské tábory, sportovní campy 
soutěžních skupin a v neposlední řadě orga-
nizování veškerých aktivit karate na Olympij-
ském festivalu v Praze. 

Velkou výhodou klubu je nastavení systému 
sportovních aktivit, kdy klub nabízí možnost 
první rok nebo dva cvičit karate ve své škole či 
v blízkosti svého bydliště. Dítě tak dostává jas-
nou představu, co je karate, získává první zku-
šenosti a znalosti a v případě zájmu se může 
tomuto krásnému sportu věnovat i aktivněji. 
Vždy vše záleží na dítěti a rodičích. Další skvě-

lou věcí v této nejisté době je fakt, že klub za-
ručuje kompenzace v případě odpadlých tré-
ninků vinou pandemie covid-19. Což věřme, 
nebude potřeba, ale zaručuje to rodičům dětí 
jistotu, že nepřijdou o peníze. Přijďte i vy si ne-
závazně vyzkoušet trénink karate v blízkosti 
svého bydliště.

Těšíme se na vás v nové sezóně 2021/2022.  
Více informací naleznete na www.karate1.cz. 

Denisa Šťásková,  
SK Kamiwaza karate

Přijďte si námi zacvičit tradiční korejské bojo-
vé umění taekwon-do, jako nováčci zaplatíte 
1 000 Kč a budete moct cvičit až půl roku. Již 
několik let po sobě se nám podařilo obhájit 
celkové vítězství Mistrovství České republiky 
a patříme do nejlepšího STM v ČR.
Máme nejrozsáhlejší nabídku tréninků po Če-
chách i na Moravě. Při trénincích dbáme na ori-
ginální hodnoty bojových umění, kterými jsou 
zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání. 
Naše škola je vedena pod dohledem velmistra 
Hwang Ho Yonga. Kromě taekwon-do si v naší 
škole můžete vyzkoušet i jiná bojová umění, ji-
miž jsou taekkyon a hopae sool, vyučujeme je 
jako jediní v  republice, cvičíme také cestu ko-
rejského meče Haidong Gumdo, filipínské tyče 
FMA a systém tlaků na citlivé body Kyusho. 
Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás zís-
káte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, 
lapa, chrániče) zdarma. Pro bližší informace 
navštivte náš web www.tkd.cz.
Neváhejte a  přidejte se k  nám těšíme se na 
nové členy.

Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

Medaile čekají na nejlepší běžce a běžkyně 

Ilustrační foto
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Děti z Mníšeckého expresu bodovaly 
na atletických závodech

Zahořanští pořádají veřejnou sbírku u příležitosti vysvěcení kapličky

Bleší trh pomůže 
opuštěným psům 
a kočkám

Jaro probudilo k životu atletiku a s ní i novou vlnu závodů. Radost 
z  pohybu a krásu brdských lesů jsme si užívali na sérii závodů 
v rámci Brdského běžeckého poháru.

V sobotu 11. září 2021 od 10 hodin proběhne slavnostní vysvěcení kaple v Zahořanech.

V sobotu 11. září 2021 se bude 
v mníšeckém předzámčí konat 
mezi 8. a 12. hodinou oblíbený 
Bleší trh, který bude již třetím 
rokem propojen s charitou.

Naši atleti a atletky se s chutí pouštěli do bě-
žeckých soubojů, aby se poté společně rado-
vali ze svých úspěchů. Běželi jsme zámeckým 
parkem v Litni, po blátivém svahu v Cerhovi-
cích a také lesní kros u jineckého biotopu.
V červnu si naše atletky střihly premiéru v kraj-
ském přeboru družstev mladšího žactva. At-
mosféru větších závodů zažily poprvé. V hodu 
kriketovým míčkem a skoku do výšky obsadily 
krásná místa v první desítce a domů si všech-
ny atletky odvezly velmi cennou zkušenost 
a chuť do dalších závodů.
A  protože letošní léto bylo létem olympij-
ským, olympijské atletické disciplíny se staly 

ústředním tématem našeho příměstského 
tábora. Děti trénovaly disciplíny atletického 
táborového sedmiboje, aby si poté v závěreč-
ném klání mohly vylepšit osobní rekordy v da-
ných disciplínách. Pro některé byl vrh koulí či 
hod oštěpem atletickou premiérou.
Léto se chýlí ke konci a SK Mníšecký Expres již 
netrpělivě vyhlíží podzim, který přinese nejen 
další vlnu individuálních a oddílových závodů, 
ale také společných tréninků.

Atletice zdar!
Petra Raušová 

za SK Mníšecký Expres

Již několik let se snažíme spolu s pamětníky 
a historiky dohledat písemný záznam o vý-
stavbě naší kapličky. Bohužel se to nepoda-
řilo, nicméně dnes víme, že kaplička byla 
postavena s  největší pravděpodobností 
někdy kolem roku 1921 a  tudíž letos oslaví 
100. výročí. V  letošním roce oslavíme také 
1 100 let od mučednické smrti svaté Ludmi-
ly, babičky svatého Václava, patrona české-
ho státu.
Mši svatou bude celebrovat emeritní biskup 
Arcibiskupství Pražského Mons. Karel Herbst. 

Jelikož je akce zařazena do programu celo-
republikových oslav u příležitosti 1 100 výro-
čí úmrtí svaté Ludmily, lze očekávat příjezd 
poutníků z celé republiky.

Veřejná sbírka
Vzhledem k  významu akce jsme se rozhodli 
uspořádat veřejnou sbírku za účelem pořízení 
nové oltářní ikony svaté Ludmily do naší kap-
ličky a její dřevěné sochy jako patronky obce, 
která bude umístěna vedle pamětní lípy neda-
leko vodojemu.

Své příspěvky můžete zasílat do kon-
ce září 2021 na transparentní účet obce, 
vedený u  Komerční banky pod číslem:  
123-4341720207/0100.

Aktuální stav účtu najdete na:  
bit.ly/KaplickaZahorany.

Děkujeme všem dárcům a  přejeme vám po-
žehnané a pokojné dny.

David Kryštof Horyna za věřící z Mníšku a okolí

Letos se jeho organizátoři rozhodli podpořit 
kočičí a psí útulek Srdeční záležitosti z Dobří-
še (srdcovky.eu), pro který by rádi sehnali věci, 
kterých mají nedostatek: kočičí granule,
konzervy, paštičky, stelivo, podložky, odčer-
vovadla, pipety proti blechám a pro pejsky psí 
piškoty a pamlsky, deky, vodítka, obojky, mis-
ky nebo odčervovací tablety.
Organizátoři Blešáku děkují všem štědrým 
dárcům. lik

Na Josefském běhu v Cerhovicích obsadila 
2. místo naše Anička Raušová        Foto: autorka
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Poděkování

Rád bych tímto způsobem poděkoval všem 
pracovníkům Městského úřadu Mníšek pod 
Brdy, kteří se podíleli na složité organizaci  
Skalecké pouti, která se konala v  sobotu 
24. července a v neděli 25. července.
Na této pouti jsem byl v 24. 7. v sobotu odpole-
dne a navštívil jsem odpolední koncert několika 
českých rockových kapel v předzámčí mníšec-
kého zámku. Hrály kapely „008”, „Aneta Lange-
rová”, dívčí kapela „The Apples”, kapela „Bypass” 
a na závěr „Plastic People of the Universe”. Rád 
bych se se čtenářem tohoto příspěvku podělil 
o moje dojmy z tohoto koncertu.
Rocková kapela „008” předvedla velmi solid-
ní standard mladého českého rocku i  přesto, 
že koncertovala v  „základní” sestavě (kytara, 
basa, bicí). Tato mladá kapela hrála bez ryt-
mických a melodických chyb a zanechala vel-
mi dobrý dojem.
Koncert Anety Langerové a  její skupiny byl 
klasickým standardem naší folkrockové scé-
ny, s „chytlavými” melodiemi určenými pro co 
nejširší část publika.

Jakým pozitivním překvapením bylo pro nás 
posluchače vystoupení dívčí skupiny „The 
Apples”! Většina nás očekávala písničky skupi-
ny ABBA a  jiné obecně známé „dívčí dojáky”. 
Opak byl však pravdou: děvčata se s  vervou 
„opřela” do strun a  bicích a  výsledkem byla 
hardrocková muzika s  důmyslnými aranži při 
plynulých přechodech z  jednoho světového 
hitu do druhého, doplněná o  hezký vzhled 
samotných interpretek. Palec nahoru této ka-
pele!
Ohledně našeho „Enfant Terrible” Vildy Čoka 
a jeho kapely „Bypass” nejsou zapotřebí žád-
né komentáře. Špičková, hudebními nápady 
hýřící a  rytmická rocková muzika. Ani v  USA 
nebo v GB není podobných kapel mnoho.
A s prvními tóny závěrečného koncertu dnes 
již kultovní kapely „Plastic People of the Uni-
verse” se definitivně rozplynuly poslední 
zbytky rudě zbarvených obláčků, které se nad 
zámkem Mníšek pod Brdy vznášely od dob, 
kdy část tohoto zámku sloužila jako úřadovna 
tehdejší komunistické STB.

Koncertu přálo dobré počasí a  na louce pro 
posluchače byl navíc k zakoupení zlatavý mok 
od několika českých pivovarů.
Na louce pod mníšeckým zámkem jsem prožil 
„velmi uvolněné letní odpoledne” svobodně 
myslícího člověka žijícího ve svobodné a  ne-
závislé zemi, spojené s poslechem velmi dob-
rého rocku, bez rytmických a  bez melodic-
kých chyb. Ve vystoupeních všech interpretů 
se střídaly české a  anglické texty a  nápadité 
hudební aranže.
Co říci na závěr? Toto hudební odpoledne potvr-
dilo, že my, Češi jsme podnikavý a tvůrčí národ 
a pokud máme intelektuální svobodu, dosahu-
jeme velmi dobrých úspěchů nejenom v hudbě, 
nýbrž prakticky ve všem, do čeho se pustíme.
Na závěr je zapotřebí ještě jednou poděko-
vat naší paní starostce Mgr. Magdaleně Davis 
a  partě kolem ní, kteří dobře zajistili organi-
začně tak složitou akci. Patří jim velké uznání 
od nás všech!

Ing. Alexej Mruzek, Rymaně (text)
Libor Kálmán (foto)

V červnovém čísle Zpravodaje vyšel článek 
o „dvou překvapeních v kostelíku na Skalce”.
Autor napsal krásný článek o bohulibé akci, já 
jsem se na ni účastnil tak, že jsem dělal projekt 
+ aktivní realizaci očištění kartuše (video zde: 
bit.ly/KartusMnisek) i  celé akce. Se zmiňo-
vaným kolegou jsem vysekal nový podstavec 
pod originál sochy sv. Jana Nepomuckého, 
ale určitě sem patří i  ostatní, kteří se o  „dvě 
překvapení” též zasloužili, protože bych se 
bez jejich pomoci a  zručnosti neobešel. Byli 
to: Doc. ak. soch. Pavel Míka – odborné očiš-
tění kartuše a  odborná spolupráce, Zdeněk 
Vrána – mistr zámečník, stavební firma Pro-
šek – stavba lešení, osazení podstavce,sochy 
a kartuše a František Houška ml. – drobná po-
moc. Nemohu zde zapomenout zmínit paní 
místostarostku Danu Dalešickou, díky jejímu 
úsilí byl tento projekt realizován a za pomoc 
i ochotu děkuji i panu Luboši Kožíškovi.

Příjemný zážitek návštěvníkům Skalky přeje 
autor příspěvku kameník František Houška.

Hvězdou letošní pouti byla Aneta Langerová

Zakládají člen „Plastiků“ Jiří Kabeš  
rozvibrovává theremin

Zajímavý detail kartuše   Foto: František Houška ml.

ČTENÁŘI PÍŠÍ



Úsměv ovlivňuje k valitu vědomíPoděkování školní jídelně

Vážená redakce,
s velkým zájmem čtu Váš měsíčník, avšak při-
padá mi, že se málo pozornosti věnuje jedné 
problematice. 
Jde mi o  cestu z  Mníšku na nádraží. Poté, co 
vyjdete z  tunelu pod dálnicí, musíte jít cca 
500  m po velmi rušné komunikaci, na které 
se provoz dostavbou satelitních osídlení neú-
měrně zvyšuje. Nevím, zda si ji někdo z redak-
ce prošel uvedenou trasu ale to, že se nestala 
vážnější nehoda při pohybu chodců a mami-
nek s  kočárkem je skoro zázrak. Na silnici je 

sice omezená rychlost na 70 km/hod, ale vět-
šina aut jezdí 80 km/hod, motorkáři mnohem 
více. Doplňující tabulka „Chodci ve vozovce” 
moc pro řidiče neznamená,
Vážím si aktivit jako je zavedení „Společného 
hodnotícího rámce” i „Komunikačního rámce” 
za miliony z ESF, ale životy na silnici tyto pro-
jekty nezachrání.
Není možné přehodnotit priority radnice 
a ochránit to nejcennější, lidské životy? 

Ing. Tomáš Oliva Za Lesem 396

Vážený pane Olivo,
priority radnice není třeba přehodno-
covat, projekt na chodník pro zmíně-
nou trasu mezi podchodem a nádražím 
jsme již vypracovali a  letos na podzim 
budeme podávat žádost o  dotaci na 
jeho realizaci na Státní fond pro životní 
prostředí.

Magdalena Davis, starostka

Nerudovské Kam s ním?

Naše babička se potřebuje zbavit starého 
křesla ušák a  přebytečných zavařovaček. 
Na  kontejner málo, na ruce jednoho vnuka 
moc. Nicméně nám ukázala inzerát ve Zpravo-

daji, kde Sběrný dvůr Mníšek nabízí šest druhů 
služeb. Mezi jinými: sběr různých druhů odpa-
du, objednávky kontejneru... Zavolala jsem na 
telefon uveřejněný v inzerátu, abych se zepta-
la, jestli by nedojeli pro zmíněné staré křeslo? 
Odpověď byla jednoduchá: ,,to neděláme, 
nemáme čím pro to dojet a  kontejner také 

nemáme.“  Tak by mne zajímalo, kolik asi stálo 
graficky zpracovat a uveřejnit tento mylný in-
zerát? A jsem-li jediná s podobným dotazem? 
Nakonec  nezbývá než ona nerudovská otázka  
Kam s ním? Slibuji, že křeslo neskončí v lese.
                                                                                                                                 

Alexandra Merunková

Vážená paní Merunková,
ráda bych uvedla na pravou míru, že zmí-
něný inzerát, který byl vytvořen v  rámci 
paušálních grafických služeb pro město, 
není „mylný“, jedná se pouze o jeho mylné 
vyložení. V  inzerátu jsou záměrně použita 

slova „sběr“ a  „odvoz“, protože každé zna-
mená něco jiného. Zatímco „odvoz“ (v tom-
to případě po úpravách zeleně) znamená, 
že nákladní auto sběrného dvora odpad 
odveze, „sběr“ je služba přijímání odpadu 
od občanů, který není možné likvidovat ji-

nou cestou (např. odložením do popelnice), 
proto se také místo k tomu určené jmenuje 
sběrný dvůr. Přesto bych Vám ráda poděko-
vala za  zpětnou vazbu, příště se pokusíme 
vyvarovat potenciálně nejasným pojmům. 

Magdalena Davis, starostka

Rád bych touto cestou za všechny „cizí“ stráv-
níky poděkoval personálu školní jídelny, který 
pro veřejnost vařil mnoho let. Ten, kdo této 
služby využíval, vždy se zde setkal s  milými 
úsměvy a vlídným slovem.

Kuchaři a kuchařky od rána už vaří,
se surovinami řádně hospodaří.
Polévka, maso, rýže,
musíme přidat ještě něco ze spíže.
Dopoledne uběhlo, oběd je už hotový,
pojďte k okénku, jste hladoví!

Kapacita kuchyně se však naplnila a  od září 
bude plně patřit pouze dětem, které se mo-
hou těšit na mnoho pestrých a chutných jídel. 
Všem patří velký dík a přání všeho dobrého jak 
v zaměstnání, tak v osobním životě.

Mgr. Eduard Navara

Úsměv společenský
Tento úsměv je vytvářený záměrně, je racio-
nální, ovládaný mozkovou kůrou. Nemůže být 
udržován po delší dobu, vytváří únavu tím, 
že spotřebovává mnoho energie a  zahřívá 
mozek. Emoci skutečné radosti nelze uměle 
vyvolat.

Úsměv přirozený
Přirozený úsměv je tvořen spontánní rados-
tí a vychází z hlubší části mozku – z thalamu. 
Dochází k němu bez účasti mozkové kůry. Je 
doprovázen pocitem naprosté pohody, aktivi-
zuje imunitní systém a  celkově osvěžuje tělo 
i mysl.

Úsměv těla
Je-li tělo spokojené, začne se hýbat, kolíbat, 
jemně se vyvažuje a  tančí. Tanec probou-
zí city, vášeň, touhu, lehkost, něhu, rytmus, 
souznění. Tělo má emoční paměť a  pokud 
jsou emoční stopy negativní, je možné je cí-
leným pohybem či úsměvem vynulovat. Do 
místa bolesti poslat úsměv, světlo, hýčkat ho, 
jako rodič hýčká své dítě. Úleva může být do-
provázená dojetím, slzami, chvěním…

Úsměv duše
Při tomto úsměvu je tělo klidnější, kanál ener-
gie člověka se napojuje na univerzální ener-
getické pole, ve kterém je možné „číst“ a zís-
kávat inspirace. Vnitřní mír a vnější prosperita 
navozuje euforický pocit. Pocit, blaženosti, 
celistvosti, což je lehce změněný stav vědomí. 

Úsměv je tedy nejmocnější energií síly. Sta-
rověcí mistři praktikovali vnitřní úsměv sami 
pro sebe. Usmívat se sami na sebe je jako kou-
pat se s v  lásce a  láska léčí. Den bez úsměvu 
je jako den bez sluníčka. Kdo se směje, málo 
chodí do lékárny. Na smutek je vždy času dost 
– na radost ne. 

PhDr. Lea Paulinová

PhDr. Lea Paulinová 
Vystudovala FF UK, obor psychologie – 
pedagogika. Pracovala jako zdravotní 
sestra, poté učila na střední zdravotnic-
ké škole, později na Univerzitě Karlo-
vě a  pak se vrhla na soukromou praxi. 
Zabývá se lektorskou činností, mana-
žerskými, vzdělávacími a  tréninkovými 
aktivitami pro společnosti a firmy, kou-
činkem, psychoterapií a  diagnostikou 
osobnosti. 

Ilustrační foto, Pixabay.com
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Proč na mníšecké vlakové nádraží chodíme tak daleko?
Zavedení železniční trati do obce představovalo v minulosti vždy velkou událost. Železnice byly 
budovány primárně pro nákladní dopravu a šly tedy ruku v ruce s hospodářským povznesením obce. 
Zavést do svého podniku železniční vlečku, nebo mít alespoň dráhu v jeho těsné blízkosti, bylo 
velkou podnikatelskou výhodou. Dráha pro mnoho obcí znamenala především přímé a rychlé spojení 
s Královským hlavním městem Praha.

V roce 1862 byla železnice přivedena do Řev-
nic (hlavní trať Praha-Beroun-Plzeň) a o 35 let 
později se dráha přiblížila Mníšku ještě blíž.

Vznik železniční trati do Dobříše
V 70. letech 19. století byly dobudovány hlav-
ní úseky železniční sítě na území Rakousko-
-Uherska. Investice do místních tratí nebyly 
ziskové a  stát proto přijal zákony o  podpoře 
železnic nižšího řádu formou výhodných půj-
ček, osvobození od daní a podobně.
Za výstavbou železnice do Dobříše stálo 
Družstvo pro výstavbu parní železnice 
z  Modřan do Čerčan a  Dobříše. Finanční 
podporu získalo také od knížecího rodu Co-
lloredo-Mannsfeldů, kteří v  té době sídlili na 
dobříšském zámku a vlastnili zdejší velkosta-
tek (rozloha téměř 25 tisíc hektarů se 14 země-
dělskými dvory). Vznik nové železnice uvítali 
především kvůli přepravě dřeva ze svých lesů 
i obsluze železáren ve Staré Huti.
V  roce 1893 požádalo družstvo o  stavební 
povolení a  o  rok později mu byla „Zemským 
výborem Království českého pro výstavbu 
místních železnic“ schválena výhodná půjč-
ka. Byl zpracován projekt a na jaře roku 1895 
Družstvo získalo koncesi ke stavbě a provozu 
železnice. Stavba téměř 40 km dlouhé železni-
ce trvala 18 měsíců a první vlak do Dobříše do-
jel dne 22. září 1897. Povoz na trati zajišťovaly 
státní dráhy, v roce 1925 byla trať zestátněna.

Obec nemajetná jest
Původně vyprojektována dráha měla u Mníš-
ku vést trasou z Čisovic přes Bažantnici, kolem 
Habrového, k novému hřbitovu, k Malé Svaté 
Hoře a lesem do Nové Vsi pod Pleší.
Tento plán evidentně narazil na tehdejší eko-
nomické možnosti Mníšku, protože původní 
trasování bylo dodatečně změněno a  dráha 
s  nádražím byla vyprojektována zhruba 1,7 
kilometru od centra. Mníšeckým obecním 
zastupitelům se tato změna pranic nelíbila, 
a  proto Družstvo požádali: „by projektovaná 
stanice k  městu samému zblížena byla, poně-
vadž jenom na tom základě tom vidějí prospe-
rování místa samého i dráhy samé.“ Ve své žá-
dosti uvedli ovšem i objektivní argument, a to 
že „Pakli-by přiblížením stanice té velké náklady 
vyrostly, které by obec sama, jež nemajetná jest, 
na svá bedra vzíti nemohla, jest obecní zastupi-
telstvo, ač nemile, spokojeno s položením stani-
ce a příjezdní silnicí jakož v projektu naznačeno 
jest.“
Odpověď Družstva na sebe nenechala dlou-
ho čekat a  uváděla praktické důvody, proč 
ustoupilo od původního trasování trati. „Kaž-
dé přiblížení se ku městu Mníšku vyžadovalo by 
nižší položení tratě, jelikož trať na svahu vedená 
jest. Mimo to jest vzdálenost města Mníšku od 

projektovaného překročení hřebene krátká, tak 
že není možnost vyvésti trať od nižší polohy přes 
hřeben onen. Kdyby i  poměry tomu dovolovaly 
byla by trať o 2 kilometry delší, výlohy tím spoje-
né nijak by vyváženy nebyly vyplývají výhodou 
nepatrného přiblížení se městu Mníšku.“
O umístění mníšeckého nádraží tak bylo defi-
nitivně rozhodnuto. Nádraží tím získalo jeden 
primát, o  který obecní zastupitelé rozhodně 
nestáli. Se svou nadmořskou výškou 436 m se 
jedná o nejvýše položenou stanici na celé trati.

Žádná slavnost nebude 
Nutno přiznat, že takové rozhodnutí projek-
tantů zanechalo v myslích mníšeckých zastu-
pitelů trpký dojem a  zřejmě i  na dlouhá léta 
poznamenalo jejich vlažný vztah k místní drá-
ze.  Svědčí o tom i výsledek jednání obecního 
zastupitelstva ze dne 10. září 1897 na kterém 
rozhodli, „aby se žádná slavnost za příčinou za-
hájení jízdy na této dráze ze strany obce nepo-
řádala, a to nejen z toho důvodu, že dosud žád-
né oznámení případně pozvání nedošlo, nýbrž 
hlavně z  toho důvodu, že lokální trať Modřany 
Dobříš pro Mníšek zvláštních výhod nepřinese 
a to za příčinou velké vzdálenosti nádraží.“
Mníšek tedy žádnou oficiální delegaci na nové 
nádraží nevypravil, a  tak se příjezd prvního 
vlaku do Mníšku, ve středu 22. září 1897, 
obešel bez tehdy obvyklého slavnostního při-
vítání, spojeného s fanfárami, muzikou, proje-
vy a jásotem přihlížejícího lidu.

Kdo to podepsal?
Roční příspěvek obce Mníšek na údržbu trati 
byl ještě před její výstavbou stanoven na 500 
zlatých. Mníšečtí zastupitelé se ovšem domlu-

vili, že se příspěvek zavážou platit pouze v tom 
případě, pokud bude dráha „na místě blízkém 
a pro obec příhodném nádraží vystavěna.“
O tom, jak jejich předsevzetí vzhledem k poz-
dějšímu výsledku dopadlo, hovoří povzdech 
v mníšecké kronice, pořízený po 40 letech od 
zprovoznění tratě: „Páni z rady Mníšecké při jed-
nom veselém zasedání na Zbraslavi podepsali, 
aniž důkladně na listinu se podívali, že obec pla-
titi bude 1 000 Kč (přepočet 1 zlatý = 2 Koruny) 
na udržování dráhy, ať stavěna je, kde sám pod-
nikatel stavby uzná.“
Poněkud úsměvně pak ve světle tohoto poz-
dějšího zápisu působí ustanovení obecního 
zastupitelstva z roku 1906, podle kterého byl 
pan Bedřich Minařík pověřen, aby se u okres-
ního výboru ve Zbraslavi informoval, zda je tu 
uložen protokol o  tom, že se mníšecká obec 
zavázala platit příspěvek na údržbu dráhy, ne-
boť „Všeobecně jest v Mníšku známo, že zástup-
cové zdejší obce tehdáž uvolili se platit dotčenou 
garancii jen pod tou podmínkou, když bude ná-
draží blíže města u nového hřbitova.“
O výsledcích pátrání pana Minaříka již zápisy 
ze zastupitelstva nehovoří.

V  článku byly použity citace z  následujících 
pramenů:
Pamětní kniha obce Mníšek. 
Stanoviska obcí k projektu stavby dráhy z Čer-
čan do Modřan s odbočkou do Dobříše. 
Zápisy o  schůzích městského Zastupitelstva 
(27. 12. 1886 – 26. 10. 1907).
Vše: Archiv města Mníšek pod Brdy, SOA Pra-
ha-západ v Dobřichovicích

Libor Kálmán

Pohled na mníšecké nádraží v roce 1904
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Industriální část města – areál bývalých Hrudkoven a Kovohutí
V červnovém Zpravodaji (číslo 307) jsme popsali některá místa dolu na těžbu železné rudy (a později 
i křemenců) u Mníšku pod Brdy. Počátkem padesátých let minulého století let bylo zpracování železa a rud 
politickou prioritou. Bylo rozhodnuto těžbu rudy zintenzivnit a vytěženou surovinu zpracovat poblíž místa 
těžby. Toto vládní rozhodnutí život Mníšku ovlivnilo na mnoho dalších desetiletí, ne-li staletí.

Železnorudné doly a hrudkovny 
Na severovýchod od dosud spíše výletního 
a zemědělsky orientovaného městečka začalo 
v roce 1952, na místech vykoupených polnos-
tí, budování velkého zpracovatelského areálu, 
který dostal název Železnorudné doly a hrud-
kovny n. p. (podnikové ředitelství bylo v Ejpo-
vicích). Budovy byly postaveny podle projektu 
architektů Ing. arch. Oskara Olára, arch. Čestmí-
ra Pšeničky a Ing. arch. Karla Vejmelky. 
Provoz byl zahájen v  sobotu 1. října 1955. 
O tom, že pro město to byla mimořádná udá-
lost, svědčí 66 let starý zápis v mníšecké kro-
nice: „Dne 1. října o  9. hod. zapáleny slavnost-
ně dvě pece v  místních Hrudkovnách; za účasti 
osazenectva, pionýrů, čestného občanstva, zá-
stupců MNV a  ONV, zažehli oheň ministr státní 
kontroly Oldřich Beran a tajemník ÚV KSČ Václav 
Pašek. Při slavnosti vyhrávala hudba. V  neděli 
2. října byla slavnost zakončena veselicí v místní 
sokolovně.“*
Železná ruda byla z 16. patra dolu pod Skalkou 
do areálu dopravována 1 270 m dlouhým do-
pravním překopem vozíky taženými elektric-
kou lokomotivkou. Dopravní tunel byl vybu-
dován v letech 1953–1956 a slouží pro přístup 
do dolu dosud.

Hrudkování
Vzhledem k  nízkému obsahu železa (do 
30 %) ve vytěžené rudě byla pro její zpracová-
ní zvolena technologie hrudkování. Ruda byla 
podrcena a po přidání koksového prachu jako 
redukčního činidla byla zahřívána v  pomalu 
otáčejících se pecích a takzvaně zhrudkována. 
Rotační pece měly průměr kolem pěti metrů 
a dosahovaly délky šedesáti metrů. Produktem 
pecí byla struska s hrudkami vyredukovaného 
železa, které se po rozdrcení magneticky od-
separovalo. Tento náročný výrobní proces měl 
velké množství odpadu. Struska byla 2,5 km 
dlouhou lanovkou dopravována na místo se-
verně od Čisovic. Zde vyrostla z dálky viditelná 
halda. Dosáhla výšky kolem 40 m a byla později 
rozebrána na stavební materiál. Černý popílek 
z komínů pecí poškozoval okolní krajinu a za-
mořoval ovzduší ve městě a  jeho okolí. Hluk 
linoucí se z provozu též nebyl zanedbatelný.

Neefektivní technologie
Zpracování chudé rudy bylo však od počátku 
neefektivní. Při zpracování rudy připadal na 
1  tunu surového železa náklad asi 1 100 Kčs 
oproti limitu 920 Kčs. Projektovaná kapacita 
dolu měla být 360 kt za rok (1 kilotuna = milion 
kg). Této kapacity však dosaženo nebylo. Nejvyš-
ší roční těžba 156 kt byla dosažena v roce 1960.

Ukončení provozu Hrudkoven
V rámci tehdejšího podniku pracovalo kolem 
400 lidí. Koncem šedesátých let polevil poli-

tický tlak a těžba železné rudy v Mníšku byla 
pro naprostou nerentabilnost k 27. říjnu 1966 
ukončena. Po zpracování již vytěžené rudy byl 
8. ledna 1967 ukončen i provoz hrudkovacích 
pecí. Od konce čtyřicátých let do roku 1966 
bylo vytěženo celkem 1 705 kt rudy o kvalitě 
27.1 % Fe. Na ložisku pod Skalkou zůstaly zbyt-
kové zásoby ve výši 5 751 kt o obsahu 30,1 % 
Fe a  byly převedeny do nebilančních zásob, 
tedy zásob hospodářsky nevyužitelných.

Kovohutě 
Vybudovaný areál u  Mníšku nicméně dále 
sloužil ke zpracování kovů jako Kovohutě 
Mníšek. Významným produktem byly hli-
níkové slitiny (zejména z  hliníkového odpa-
du), které byly dodávány v  odlitcích nebo 
i  tekutém stavu. Byly zde též vybudovány 
provozy na výrobu ocelových tryskacích 
prostředků granulací roztaveného ocelové-
ho odpadu či bezpečnostně náročná alu-
minotermická výroba. Ze vstupní suroviny, 
oxidu vanadu či niklu, se musí odreduko-
vat kyslík, což se děje spalováním hliníku. 
Produktem byly legovací přísady pro vý-
robu ocele (například ferovanad). V  Kovo-
hutích byly dále vyráběny izolační a  exo-
termické materiály nebo hliníkové granálie  
– do vodní lázně byl vstřikován tekutý hliník. 

Současnost
Z  některých metalurgických provozů vznikly 
samostatné společnosti, většinou se zahra-
niční účastí. Jde např. o KOVOBRASIV (ocelové 
tryskací prostředky), EVRAZ NIKOM (alumino-
termická výroba legovacích materiálů – fero-
vanad), KOVOCHEM (izolační a  exotermické 
materiály) či ALUTHERM (hliníkové granálie). 
Zanikla výroba hliníkových slitin a zpracování 

hliníkových stěrů. Prostory v areálu jsou také 
pronajímány. Celkově je ale toto místo v neu-
těšeném stavu a dobře by nyní posloužilo ze-
jména k natáčení hororových příběhů.

Vliv provozu na životní prostředí
Je zřejmé, že při používaných popsaných su-
rovin a technologií nebylo možné zcela ochrá-
nit okolní přírodu před postižením. Postiženo 
bylo nejen přímé okolí východně od areálu 
(Bažantnice a okolí rybníku Sýkorník), ale i po-
vodí Bojovského potoka. Postižení trvá dosud. 
V  prostoru za areálem neunikne pozornosti 
azurová barva tekutiny v  jímkách původní-
ho odkaliště. O tom, co je skryto v přilehlých 
odpadních haldách z hliníkových stěrů a alu-
minotermické výroby, přemýšleli zejména hle-
dači kovů, kteří zatížení přírody rozrytím hald 
zhoršili.
Z iniciativy vedení města byly zpracovány stu-
die a  provedeny organizační činnosti (vznik 
společnosti Mníšecká servisní) pro možnou 
realizaci zmírnění škod na přírodě v okolí are-
álu. Bohužel se ukazuje, že výsledná efektivita 
sanačních prací by nemusela být vysoká i při 
vynaložení nemalých prostředků. Nicméně 
areál o  velikosti jedné třetiny obývaného 
území města a jeho okolí by si jistě zasloužily 
vhodnou budoucnost. 

Na webových stránkách Mníšeckého místo-
pisu (bit.ly/HrudkovnyMnisek) můžete nalézt 
více fotografií a mapku bývalých budov či pro-
vozů v areálu.

* Pamětní kniha obce Mníšek, s. 182, in:  SOA 
Praha-západ v Dobřichovicích 

Petr Dušek a kolektiv

Slavnostní zahájení provozu, v pozadí jedna z hrudkovacích pecí (1955)  Foto: archiv autora
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N a  M a g d a l é n ě  p r o b í h á  t a k é  t e r a p i e  f a r m o u

Klienti Magdalény, kterých se v  místní ko-
munitě léčí momentálně na dvaadvacet, se 
v rámci pracovní terapie starají o krávy, kozy, 
prasata, slepice či včely, pěstují si vlastní zele-
ninu, vyrábí mléko nebo tvaroh. Všechno, co 
si vypěstují, mají pro svou vlastní potřebu. 
Práce na farmě dává lidem, kteří se v komuni-
tě snaží překonat svou závislost, hlavně denní 
rytmus. „Denní řád u  lidí v  závislosti prakticky 
neexistuje. Závislý člověk často ani neví, jestli 
je noc, nebo den. Péče o  hospodářská zvířata 
a o zahradu ale pravidelný režim vyžaduje. Kli-
enti tu vstávají v  půl sedmé ráno a  mají přesně 
rozdělné funkce i  rozvrh práce. Část skupiny se 
stará o  farmu, část o  zahradu, někdo se stará 
o kuchyň a jiný zase udržuje budovy a jejich oko-
lí,“ popisuje vedoucí terapeutické komunity 
Magdaléna, Pavel Hanzal. 
Klienti Magdalény vstávají se železnou pravi-
delností v 6:30 a většinou jdou rovnou do prá-
ce, například do kotelny nebo na farmu. Tam 
začíná tzv. první pracovní blok, kdy se obsta-
rají zvířata, dojí krávy, podestýlá se. Pak si při-
praví snídani a  jdou na druhý pracovní blok, 
kdy musí uklidit dům, areál, farmu, postarat se 
o  zvířata uvařit pro sebe i  ostatní oběd. Od-
poledne buď pracují v areálu nebo na farmě, 

uklízí mníšecké lesy nebo jedou sekat trávu 
do míst, kde je to potřeba a  večer znovu na 
farmu, uklidit, zařídit provozní věci. Stejné je 
to i víkendech a svátcích. 
Práce a pracovní terapie tvoří jeden ze základ-
ních kamenů léčby závislosti v  terapeutické 
komunitě Magdaléna. Závislí lidé, kteří si s se-

bou nesou často velká trápení, se díky ní na-
učí zodpovědnosti, pravidelnosti, ale i důvěře 
v sebe a ostatní. Sedm z deseti klientů, kteří se 
na Magdaléně léčí, se své závislosti zbaví a už 
se k ní nevrátí. 

Petra Martínková za Magdaléna, o.p.s.

K terapeutické komunitě Magdaléna kromě léčby a psychoterapie patří neodmyslitelně i velká farma 
a  zahrada. Péče o zvířata a plodiny je nedílnou součástí léčby a pracovní terapie klientům, kteří bojují 
se závislostí, pomáhá vnést do životů řád a pravidelnost, stejně jako zvyknout si na svou vlastní zodpovědnost.

Klienti v rámci terapie pěstují také rajčata Foto: autorka

  mnisekpodbrdy
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PODÁM TI RUKU
Benefice pro Supertáty a Supermámy

Akce se koná pod záštitou starostky  
Mgr. Magdalény Davis, Ph.D.

5. ZÁŘÍ 2021 OD 14 HODIN
BAROKNÍ AREÁL SKALKA – MNÍŠEK POD BRDY

PRODEJNÍ VÝSTAVA A AUKCE 
OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ 
Výtěžek z aukce pomůže konkrétním rodičům samoživitelům!

DIVADLO PRO DĚTI
DEN PRO CELOU RODINU

PODPOŘIT MAMINKY A TATÍNKY SAMOŽIVITELE PŘIJEDOU 
HUDEBNÍCI: Václav Tobrman, vynikající pianista | Eva Kleinová a její sbor 

Elis Ochmanová, muzikálová zpěvačka | David Hlaváč kapelník mnoha skupin 
Adrian T. Bell | a další

SPISOVATELÉ: Bianca Bellová | Barbora Šťastná | Lucie Verrall | Michaela Škultéty 
Klára Mandausová a další překvapení…

Moderuje Zdeňka Žádníková – Volencová

Simona Vlková
Partnerem benefice je Středočeský kraj
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LUŠTĚTE KŘÍŽOVKU O ZAJÍMAVÉ CENY
„Láska jsou…“ (konec věty je v tajence)

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) – německý básník, prozaik, 
dramatik a politik. Jeho nejvýznamnější díla jsou báseň Faust 
a romány Utrpení mladého Werthera nebo Spřízněni volbou.

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději do 9. září 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 koncert 
folkové kapely 
Poutníci 
(11. 9. na Skalce)

Řešení křížovky z letního vydání Zpravodaje: Antoine de Saint-Exupéry: Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí. 
Výhercem dvou vstupenek na koncert „Queen – 50 let od vzniku světoznámé kapely“ se stala Jitka Dusíková.

ZÁBAVA
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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.

INZERCE
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Provádím obklady, dlažby, pokládky, drobné zednické práce. 
Rychlé jednání, telefon: 602 223 184

Koupím chatu či zahradu v Mníšku pod Brdy za účelem zkrášlení, 
obhospodařování zeleně a rekreačního bydlení. 
Děkuji, Kristina Höschlová, telefon: 602 840 024

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

Nabízíme krátkodobou a dlouhodobou údržbu veškerých zahradnických 
prací Praha a okolí včetně prořezávání a kácení stromů. Tel.: 724 672 166

Hledám muže nebo ženu za účelem přátelství. Info: schrd@seznam.cz

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

  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).

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

Vyberte si a objednejte vůz na našem e-shopu

Po vyřízení platby Vám vůz dovezeme zdarma po celé ČR

A Vy můžete zvesela jezdit

Vyberte si a objednejte vůz na našem e-shopu

 po celé ČR

ESHOP.SRBA.CZESHOP.SRBA.CZ

Srba Servis e-shopSrba Servis e-shop

1

3

2

Je to jednoduchéJe to jednoduché

srba kampan eshop leden 2021.indd   1 27.01.2021   10:00:37
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HLEDÁME BRIGÁDNÍKY 
NA OBČASNOU VÝPOMOC 

DO POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY  
NA PÁR DNŮ V MĚSÍCI.

Pracovní doba dle domluvy. 

Brigádníci mohou být aktivní důchodci,  
rodiče na rodičovské dovolené, studenti apod.

Pro bližší informace prosím volejte na telefon:  
602 520 306 nebo pište na asistentka@aspius.cz

TĚŠÍME SE NA VÁS. 

ASPIUS spol. s r.o. 
K Třešňovce 1155,  252 10  Mníšek pod Brdy

INZERCE
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Váš odborník na tepelná čerpadla:

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

www.bosch-vytapeni.cz

Tepelné čerpadlo vzduch / voda

Elegantní. 
Úsporné. 
Tiché.

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

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

SLUŽBY PRO JEDNOTLIVCE, FIRMY A OBCE

Komplexní péče  
o váš trávník  

a zahradu

602 11 11 03 | 602 11 11 04

www.green-garden.eu

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
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30 Mb/s za 345 Kč měsíčně místo 395 Kč 

100 Mb/s za 495 Kč měsíčně místo 595 Kč

SLEVA
NAPOŘÁD
Stabilní Nordic internet N+ bez závazku

Překvapivá volnost

60
Mb/s

495 Kč

395 Kč
měsíčně

Ověřujte na 
www.nordictelecom.cz

Akce platí do 31. 10. 2021.

Výuka angličtiny 
je zábavná a jednoduchá!

Děti se toho nejvíc naučí, když si hrají. A právě toho v Helen 
Doron English využíváme. Děti nechtějí při výuce dlouhé 

hodiny sedět – to je ostatně jeden z důvodu, kvůli kterému 
ztrácí motivaci. Naše lekce jsou plné zábavných aktivit, které 

podněcují všechny smysly. Díky originálním písničkám, 
hrám, veselým rozhovorům a interakcím se z učení 

angličtiny stává dobrodružství. 

Od září opět probíhá nábor dětí do angličtiny Helen Doron.

Přihlaste se na UKÁZKOVOU LEKCI ZDARMA!

E–mail: pribram@helendoron.cz
Tel: 775 610 273

INZERCE
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rorejs.mnisek.cz

21

Pouliční představení „LETKYNĚ“ ve kterém zažijete 

atmosféru prvních aeroplánů se souborm „HOLEKTIV“
*** vstupné na odpolední blok 90 Kč / rodinné 160 Kč

16:15

15:00
tradiční „VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI“  
s dobříšskou výtvarnicí „DANIELOU DOUBKOVOU“

3. a 4. září 

si Vás dovoluje pozvat do

MNÍŠKU pod  BRDY
v pátek a sobotu

DO MNÍŠKU POD BRDY JEZDÍ ZE SMÍCHOVSKÉHO NÁDRAŽÍ AUTOBUSY PID  
ČÍSLO 317, 320 A 321. PŘESNÝ JÍZDNÍ ŘÁD MŮŽETE NAJÍT NA WWW.DPP.CZ. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

koncert skupiny „Hm...“ 

Pavilon ZŠ Komenského 420 *** vstupné 160 Kč

kočovné divadlo „AD HOC“  
s mafiánskou operou o 3 dějstvích

„ZMRAZOVAČ – IL CONGELATORE“  
Pavilon ZŠ Komenského 420 *** vstupné 160 Kč

20:00

PÁ
TEK

19:30

10:00

S

OBOTA

Sobotní program bude na farní zahradě (náměstí F. X. Svobody)
dopoledne vás zveme na „SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ“ 
s kávou, štrúdlem, hrami, koutkem deskových her  
a „SOUTĚŽÍ O NEJLEPŠÍ ŠTRÚDL“ *** vstup volný

Vstupenky na odpolední blok jsou v prodeji pouze na místě.  
V případě deště může být odpolední program upraven.

Vstupenky na večerní programy jsou v předprodeji na GoOut.net a v kavárně Malý mnich.

14:00
„DIVADLO JÁ TO JSEM“ Víti Marčika jr.  

s loutkovým „KOLOTOČEM POHÁDEK“

Festival 
finančně 
podpořilo

dále 
děkujeme

tisk 
plakátů

Římskokatolická farnost
Mníšek pod Brdy




