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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
v  minulém čísle Zpravodaje jsem vás informovala o  své snaze 
zvrátit zrušení železničních spojů na trase Čisovice – Dobříš, kte-
ré se týkalo i Rymaně a Mníšku pod Brdy. Jsem velmi ráda, že se 
to podařilo a Středočeský kraj nakonec v příštím roce zachová 
na železniční trati 210 celoroční provoz, byť v  redukované po-
době s menším počtem spojů. Tímto bych také ráda poděkovala 
svým kolegyním a kolegům, starostkám a starostům obcí Čiso-
vice, Malá Hraštice, Mokrovraty, Nová Ves pod Pleší a Stará Huť, 
za jejich podporu a společný postup. Pro řadu našich obyvatel 
má totiž zachování železničních spojů velký význam, protože 
jim umožní alespoň částečně pokračovat v  pohodlném cesto-
vání za prací, školou, rodinou i volnočasovými aktivitami. Téma 
však nikdo z nás nepovažuje za uzavřené, naopak. V příštích mě-
sících plánujeme být s vedením Středočeského kraje v kontaktu 
a analyzovat pravidelné průzkumy vytížení železnice i náhradní 
autobusové dopravy, abychom byli na budoucí diskuzi o  do-
pravní obslužnosti regionu lépe připraveni.
Nepochybně do ní zasáhne i  to, kolik bude mít stát v  příštích 
letech peněz, jak je bude rozdělovat, do čeho bude primárně 
investovat a kdo a jak o tom bude rozhodovat na jednotlivých 
ministerstvech, včetně např. Ministerstva dopravy. Do toho 
budeme mít – shodou okolností – příležitost promluvit i  my, 
voliči a  voličky, ve dnech 8. a  9. října ve volbách do Poslanec-
ké sněmovny ČR. Rozhodnutí, koho volit, se jistě bude odvíjet 
od našich různých životních zkušenosti, to nejdůležitější však je, 
abychom k volbám šli.
Na závěr bych vás ráda pozvala na několik společenských, du-
chovních i sportovních událostí. V sobotu 25. září se v předzámčí 
uskuteční Mníšecké slavnosti piva, v úterý 28. září pořádá řím-
skokatolická farnost se spolkem Oáza celodenní Svatováclavské 
posvícení a ve čtvrtek 28. října proběhne pod taktovkou míst-
ních sokolů Sokolský běh republiky k výročí vzniku samostatné-
ho Československa. 

Přeji vám pěkný říjen bez covidu, izolací a karantén!

Magdalena Davis
Magdalena Davis
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Mníšecká radnice prosadila zachování celoročního provozu osobních vlaků

Původní záměr radního Petra Boreckého 
(podrobně jsme se mu věnovali v  zářijovém 
vydání Zpravodaje) na razantní omezení 
provozu na trati 210 Středočeský kraj pře-
hodnotil a  vyhověl požadavkům ze strany 
představitelů dotčených obcí na zachová-
ní několika klíčových osobních vlakových 
spojů jedoucích z Čisovic do Dobříše a zpět. 
Dalším splněným požadavkem obcí je za-
chování celoročního víkendového provozu. 
Kraj to oznámil na svých webových strán-
kách dne 30. 8. 2021.

Celoroční provoz osobních vlaků zachráněn
Zástupci dotčených obcí se na mníšecké rad-
nici sešli v  průběhu letošního srpna celkem 
dvakrát, aby nastalou situaci řešili. Poprvé to 
bylo 2. srpna, podruhé poslední srpnovou 
středu. Výsledkem obou jednání bylo zfor-
mulování požadavků na částečné zachování 
provozu, na které nakonec Středočeský kraj 
koncem srpna přistoupil.

Výsledná podoba utlumení provozu na trati 
Čisovice – Mníšek pod Brdy – Dobříš bude od 
12. prosince 2021 vypadat takto:

•  Zachován bude celoroční víkendový provoz 
(plán radního Boreckého ze začátku srpna 

počítal s víkendovým provozem pouze v ob-
dobí takzvaného letního času od dubna do 
října).

•  Zachovány budou celoročně 3 páry spojů 
v pracovní dny (plán radního Boreckého po-
čítal s  úplným zastavením osobní vlakové 
dopravy v pracovních dnech).

•  Do vybudování zázemí pro vlakové čety na 
nádraží v  Čisovicích (možná v  1. polovině 
roku 2022) bude v pracovní dny jezdit 5 párů 
spojů.

„Jsem velmi ráda, že se nám společnými silami 
podařilo přesvědčit Středočeský kraj, aby svůj 
postoj přehodnotil a  zachoval na železniční 

trati 210 alespoň částečný celoroční provoz. 
Pro celou řadu obyvatel našeho města i  regi-
onu to má velký význam, protože spoje jim 
umožní alespoň částečně pokračovat v  po-
hodlném cestování za prací, školou, rodinou 
i  volnočasovými aktivitami. Celá kauza tím 
ale rozhodně nekončí, chceme v příštích měsí-
cích zůstat se Středočeským krajem v kontaktu 
a  analyzovat pravidelné průzkumy železnice 
i  náhradní autobusové dopravy,“ komentu-
je výsledek mníšecká starostka Magdalena 
Davis.

Aktuální jízdní řád s čísly spojů je ke stažení na 
webových stránkách: bit.ly/VlakMnisek.

Některé spoje si budou obce nově financo-
vat samy
Na schůzce, která proběhla na mníšecké 
radnici ve středu 25. srpna 2021, se zástupci 
dotčených obcí (Mníšek pod Brdy, Čisovice, 
Malá Hraštice, Mokrovraty, Nová Ves pod Ple-
ší a Stará Huť) dohodli na společném finan-
cování dvou klíčových párů spojů jedoucích 
v  pracovních dnech (dva ranní a  dva odpo-
lední).
Na jejich provoz budou společně provozova-
teli, kterým jsou České dráhy a.s., platit nově 
částku ve výši 2 319 737 Kč ročně (z  toho 
město Mníšek pod Brdy přispěje ze svého 
rozpočtu zhruba 50 %).

Ostatní spoje bude i nadále ze svého rozpočtu 
hradit Středočeský kraj.

Libor Kálmán (text)
Michal Kroutil (foto)Cestující po výstupu v železniční stanici Rymaně

Mníšecká radnice ve spolupráci s představiteli dalších pěti dotčených obcí (Čisovice, Malá Hraštice, 
Mokrovraty, Nová Ves pod Pleší a Stará Huť) uspěla ve svých požadavcích vůči Středočeskému kraji 
na zachování některých osobních vlakových spojů.

Přehled osobních vlakových spojů od 12. prosince 2021 (pracovní dny)

SMĚR PRAHA → DOBŘÍŠ

číslo spoje 2001 2003 2015 2019 2027

odjezd z Prahy (hl. nádraží) 0:30 5:24 14:24 16:24 21:54

odjezd z Rymaně 1:26 6:27 15:27 17:27 22:57

odjezd z Mníšku pod Brdy 1:28 6:31 15:31 17:31 23:01

příjezd do Dobříše 1:50 6:55 15:55 17:55 23:25

SMĚR DOBŘÍŠ → PRAHA

číslo spoje 2000 2002 2004 2006 2018

odjezd z Dobříše 3:36 4:36 6:06 7:06 16:06

odjezd z Mníšku pod Brdy 4:00 5:00 6:30 7:30 16:30

odjezd z Rymaně 4:02 5:02 6:32 7:32 16:32

příjezd do Prahy (hl. nádraží) 5:07 6:07 7:37 8:37 17:37

Z RADNICE
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ANKETA ZASTUPITELŮ

Dana Dalešická
Společně pro Mníšek 

Záměr Středočeského 
kraje na zrušení místní 
lokálky přišel zcela neče-
kaně v době dovolených. 
Vzbuzovalo to pocit defi-
nitivního rozhodnutí, ale 

také zároveň nepřipravenosti ze strany vedení 
kraje na řešení náhradní dopravy.
Tato trať se nepoužívá primárně na dojíždění za 
prací do Prahy, ale jako trať výletní, a  především 
jako spoj mezi obcemi a dopravní spojení pro žáky 
do škol. Proto jsme se spojili se starosty obcí leží-
cích na části tratě navrhované na zrušení dopravy 
a usilovali o zachování ranních a odpolední spojů, 
které byly na začátku jednání zcela vypuštěny.
Město Mníšek pod Brdy se léta podílí nemalou 
částkou na provozu autobusových spojů. Tepr-
ve nyní má dojít k narovnání rozdílných částek 
placených obcemi tak, že Mníšek bude platit 
méně a za ušetřenou částku může dotovat regi-
onální železniční dopravu.
I když trať není hojně využívána, byla by velká 
škoda, kdyby byla zrušena. Protože jednou zru-
šené se velmi těžce obnovuje.

Magdalena Davis
Společně pro Mníšek

Domnívám se, že je to 
nevhodný zásah nejen do 
dopravní obslužnosti, ale 
i  do budoucího rozvoje 
veřejné dopravy obecně, 
protože ten by měl po 

vzoru mnoha evropských regionů směřovat nej-
prve na železnice a  teprve následně do silniční 
dopravy. Ve Středočeském kraji je to zvlášť důle-
žité kvůli souvisejícím finančním nákladům na sil-
niční dopravní infrastrukturu, ve které je 25 % sil-
nic II. třídy (596 km), 30 % silnic III. třídy (1 873 km) 
a třetina z 1 844 mostů v havarijním stavu. Krok 
vedení Středočeského kraje chápu jako snahu 
o úsporu financí, která je v dnešní době zcela po-
chopitelná, přesto se domnívám, že minimálně 
na 10 z celkových 12 lokálních tratí navržených ke 
zrušení je to chybný krok, který zkomplikuje život 
nejen skupinám obyvatel, které doteď cestovali 
po železnici, ale i všem ostatním, kteří se budou 
na krajských silnicích potýkat s „náhradní dopra-
vou“, tedy zvýšeným pohybem aut a autobusů.

Šárka Slavíková 
Klímová 
TOP 09 a nezávislí

Domnívám se, že vede-
ní kraje by mělo zkva-
litňovat služby pro lidi 
a  zlepšovat podmínky 
pro bydlení v našem kra-

ji. Omezení vlakové dopravy mezi Čisovicemi 
a Dobříší znamená pro lidi žijící např. v Rymani 

či v  Malé Hraštici zhoršení dostupnosti někte-
rých míst. Je pravda, že trať sice není využívána 
ve své maximální míře, ale některé spoje jsou 
zásadní pro cesty do škol nebo za prací. Ces-
tování vlakem je mnohdy pohodlnější také pro 
seniory nebo rodiče s dětmi. Náhradu v podobě 
autobusových spojů na tomto úseku nevnímám 
jako zlepšení cestování a to např. z důvodu sta-
vu silnic mezi dotčenými obcemi. Nakonec se 
s  krajem domluvilo zachování několika vlako-
vých spojů, a  to za finanční účasti obcí, tedy 
i našeho města. Obecně vnímám pro obyvatele 
Mníšku jako zásadní posilovat veřejnou dopra-
vu nejen směrem do Prahy, ale také do Dobříše 
a Příbrami, protože v těchto městech využíváme 
různé služby (školy, lékaři, obchody, volný čas). 
Jakékoli omezení dostupnosti těchto míst nás 
nutí více jezdit za službami do Prahy. Jsem pře-
svědčena, že právě snižování dostupnosti Dob-
říše a Příbrami je problematické nejen pro naše 
obyvatele, ale má také negativní vliv na rozvoj 
zmíněných měst ve Středočeském kraji.

Andrea Midkiff
Společně pro Mníšek

Hodnotím tento záměr 
negativně, tj. nesouhlasím 
s ním. Chápu, že v důsled-
ku covidové pandemie 
a  snížení počtu cestují-
cích došlo k  výrazným 

propadům v  tržbách za hromadnou dopravu, 
nicméně je nutné hledat dlouhodobě efektivní 
a  zároveň vstřícná řešení pro občany, ne pouze 
seškrtat zdánlivě nerentabilní položky. Minulé 
vedení kraje totiž uzavřelo s  Českými drahami 
smlouvu na jednotný vlakokilometr bez specifi-
kace výkonů. To znamená, že kraj platí stejně za 
rychlíky jako za lokální spoje. Za rychlíky je tedy 
cena nízká, ale pro ekonomičnost lokálek je na-
opak vysoká.

Radko Sáblík
ODS

Se záměrem Středočes-
kého kraje na omezení 
osobní vlakové dopravy 
nesouhlasím. Také se mi 
nelíbí styl, jakým byl ten-
to záměr komunikován 

s  veřejností. Jsou místa, ze kterých se lidé bez 
osobních automobilů velmi obtížně dostávají do 
práce či do školy, sám znám jeden takový případ 
studenta mé školy, který bydlí v Bojově. 
Při této příležitosti bych chtěl vyzdvihnout jedná-
ní paní starostky Magdaleny Davis, která se velmi 
aktivně zapojila do řešení situace a snad se rýsuje 
alespoň trochu přijatelný kompromis.
Co se týká dopravy obecně, pokud bych pou-
žil „klasiky“, mohl bych konstatovat: „Housto-
ne, máme problém!“ Nejde jen o  Středočeský 
kraj a  Prahu, ale o  celou Českou republiku, jejíž 
vlády v  minulosti promarnily příležitost využít  

prostředky z  EU pro vybudování dopravní infra-
struktury odpovídající 21. století. Stačí se jen po-
dívat, jak vypadají české železniční tratě i silnice. Je 
na nich astronomický dluh, který započal po ko-
munistickém převratu v roce 1948, a bohužel po 
roce 1989 se s tím nic kloudného neudělalo. Vždyť 
klíčová dálnice z Prahy do Brna je námětem mno-
ha vtipů, stejně jako bezpečnost a  spolehlivost 
české železnice. Katastrofální je délka oprav a po-
čet rozkopaných míst na všech typech silnic. Jed-
nou jsme počítali, kolik kilometrů jedeme z Prahy 
do Olomouce po „dálnici“ a  kolik po uzavírkách 
a bylo to přes padesát procent pro uzavírky! 
Proč o tom píši? Nejde jen o železnici, ale i o sil-
nici, po níž z mníšeckého regionu proudí denně 
stovky automobilů do Prahy. Ani nechci domýš-
let, jak bude doprava vypadat po zahájení pláno-
vané rekonstrukce Barrandovského mostu, když 
délku plánovaných oprav také nechápu. Možná 
budu muset jezdit do práce dříve než doposud, 
a to vyjíždím z bydliště v 5.30 hodin. 
Jak se zdá, dopravní situace pro obyvatele mní-
šeckého regionu se v  dohledné době nezlepší, 
naopak zhorší, a  i proto jsem proti rušení osobní 
vlakové dopravy. Navíc pořád slyšíme, že máme 
omezit jízdu automobilem a  zároveň rušíme či 
omezujeme vlakovou dopravu. Jsem zvědavý, jak 
se situace vyvine, až budou na trhu jen elektrické 
automobily, jaká bude jejich cena a jaká infrastruk-
tura k jejich nabíjení. Zdá se, že dobře již bylo. 
Myslím si, že by vedení Prahy a  Středočeského 
kraje mělo vstoupit do intenzivních jednání a po-
kusit se vytvořit systémové řešení velmi nepří-
jemné situace v dopravě. Nejspíš společně jednat 
i s vládou ČR, neboť nejde jen o problém těchto 
dvou regionů, ale celého státu, protože do Prahy 
nejezdí jen obyvatelé Středočeského kraje.

Miroslav Vilimovský
Otevřená radnice

Osobně jsem byl překva-
pený navrženým řešením 
ze strany Středočeského 
kraje, obzvláště, když 
radním pro oblast veřej-
né dopravy je pan Mgr. 

Borecký (STAN), starosta města Úvaly. Úvaly jsou 
městečkem, které má obdobné postavení jako 
Mníšek a  řeší podobné problémy v  otázce do-
pravy. Je obecně známo, že Úvaly jsou obzvláště 
ceněné pro dobré vlakové spojení. Proto původ-
ní návrh prakticky nulového řešení pro Mníšecký 
region považuji za překvapivý a necitlivý. Přestože 
pro řadu z  nás může být vlakové spojení nedů-
ležité a  okrajové, oceňuji, že se Mníšek ujal role 
regionálního lídra a zabojoval ve prospěch nejen 
těch svých občanů, pro které se jedná o stěžejní 
způsob dopravy, ale i ve prospěch okolních men-
ších obcí a společně se povedlo dosáhnout snad 
přijatelného kompromisu. Děkuji všem, co se o to 
přičinili, vím, že to mnohé z nich stálo hodně úsilí 
a občanské aktivity.

Ostatní zastupitelé svůj příspěvek neposlali.

V říjnovém číslu Zpravodaje přinášíme Anketu zastupitelů, kterým redakce položila otázku:
JAK HODNOTÍTE ZÁMĚR STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA OMEZENÍ OSOBNÍ VLAKOVÉ DOPRAVY?
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Nápady pro Mníšek mají za sebou veřejné projednání

Na projednání byla pozvána jak veřejnost, tak i samotní autoři návrhů. 
Během dvouhodinového programu byly představeny detaily jednotli-
vých návrhů a proběhla o nich také plodná diskuze. 
Veřejnému projednání předcházelo koncem srpna zasedání odborné 
hodnotící komise, která rozdělila přijaté návrhy do čtyř kategorií dle 
možnosti jejich realizace. 
Na základě jejího doporučení postupují do listopadového veřejného 
hlasování návrhy z kategorie A. Pokud se podaří dojednat s jejich auto-
ry dílčí úpravy, tak také návrhy z kategorie B.

A. Návrhy realizovatelné v podobě, jak byly podány:
• Dopravní značky do slepých ulic ve Stříbrné Lhotě
• Estetický prostor pro kontejnery
• Lavičky pro Mníšek
• Zpevnění bahnité lesní cesty štěrkem

B. Návrhy jsou realizovatelné, ale po úpravách:
• Estetické funkční WC zařízení v areálu Skalka
• Infrastruktura chodeckých a běžeckých tras
• Katalpa
• Knihobudky
• Komunitní prostor před zámkem
• Mníšecké knihobudky

• Mníšecká semínkovna
• M park – multifunkční areál pro sporty a hry
• Psí hřiště
• Rajská zahrada – za Zadňákem v sadu po vojácích
• Rozkvetlé náměstí F. X. Svobody
• Rozšíření dětského hřiště
• Schodišťový výtah ve zdravotním středisku
• Úprava kulaťáku v Edenu
• Uzamykatelné boxy na kola

C. Návrhy jsou nerealizovatelné:
• In-line prostor a záchytné parkoviště
• Lehká technika pro město, spolky a občany
• Protihluková bariéra
• Sdílená půjčovna nářadí
• Veřejná půjčovna kol a koloběžek
• Vylepšení prostředí hřbitova

D. Návrhy budou realizovány v rámci rozpočtu města:
• Chodník z ulice U Lípy k vlakovému nádraží
• Molo na rybníku
• Přístřešek na kola pro děti ZŠ Komenského 420

O realizaci konkrétního návrhu (nebo návrhů, pokud se jich vejde do 
celkového limitu 500 000 Kč více než jeden) rozhodne hlasováním 
sama veřejnost v termínu od 15. do 30. listopadu 2021.

K realizaci vítězného návrhu (nebo návrhů) by mělo dojít během roku 
2022.

Návrhy, které půjdou do online hlasování, budou podrobně představe-
ny v listopadovém vydání Zpravodaje městečka pod Skalkou.

Libor Kálmán

Výzva pro seniory a zdravotně postižené osoby, které přišly o možnost stravování ve školní jídelně.

Jste-li méně soběstační, obraťte se na sociální pracovníka města Bc. Lukáše Říhu.
Projedná s vámi možnosti dovozu oběda a další sociálních služeb. Tel.: 739 735 447

Ve středu 15. září proběhlo ve velkém sálu Pavilonu sousedské setkání k participativnímu rozpočtu. 
Na programu byla prezentace všech 28 Nápadů pro Mníšek.

Zubní  ordinace v  novém

Byly vyměněny rozvody vody a  odpadu. Byla provedena celková re-
konstrukce elektřiny včetně nové klimatizace. Do ordinace bylo insta-
lováno nové osvětlení.

Akce byla součástí plánu rekonstrukce všech ordinací a  společných 
prostor v budově zdravotního střediska, které probíhají již třetím ro-
kem vždy o letních prázdninách. Předloni proběhla rekonstrukce ordi-
nací MUDr. Pirunčíka a MUDr. Magury a tří toalet v přízemí. V loňském 
roce proběhla rekonstrukce v  ordinacích MUDr. Brichové a  MUDr.  
Potůčka, zrekonstruovány byly také dvě toalety v prvním patře a zubní 
laboratoř. kal

V průběhu měsíce srpna proběhla kompletní 
rekonstrukce prostor zubní ordinace MUDr. Věry 
Maunové ve Zdravotním středisku Komenského 886.

» Foto z probíhající rekonstrukce
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Představujeme záměr na vybudování nového areálu komunitního 
bydlení a péče o seniory

V průběhu minulých měsíců probíhala inten-
zivní jednání mezi radou města a  skupinou 
Ambeat o  záměru na využití těchto pozemků 
tak, aby záměr odpovídal regulaci stanovené 
v územním plánu, navazoval na Komunitní plán 
města rozvoje sociálních služeb v  oblasti péče 
o seniory a byl souladu s urbanistickou koncepcí 
rozvoje města stanovenou městským architek-
tem. Předmětem jednání bylo také vybudování 
nových komunikací a  inženýrských sítí a  finan-
cování této výstavby ze strany skupiny Ambeat.
Výsledkem jednání je Plánovací smlouva, 
která obsahuje dohodnutou podobu záměru 
investora a závazně určuje práva a povinnosti 
investora vůči městu, včetně sankci za jejich 
neplnění. Tento záměr vám dnes představíme.

Nejprve několik slov o skupině Ambeat
Skupina Ambeat působí na trhu již od roku 
2011 a  zaměřuje se na poskytování sociální 
a zdravotní péče pro seniory za finančně do-
stupných podmínek. Provozuje 10 domovů 
pro seniory a  léčeben dlouhodobě nemoc-
ných, ve kterých se stará o 550 klientů. Ve Stře-
dočeském kraji provozuje svá zařízení v Kolí-
ně, Příbrami a obci Sedlec-Prčice. 
Prostřednictvím sítě svých poboček domá-
cí péče poskytuje zdravotní a  sociální služby 
cca 6 tisícům klientů, o které se stará v  jejich 
domácím prostředí. Pobočku domácí péče má 
i v Mníšku pod Brdy – jedná se o dceřinou spo-
lečnost Most k domovu.
Skupina Ambeat je dlouhodobým investo-
rem, který se zaměřuje pouze na investice do 
nemovitostí, ve kterých následně poskytuje 
péči klientům. 

Pro koho bude areál určen
Areál bude primárně určen pro seniory a bude 
proto uzpůsoben životním potřebám této sku-
piny obyvatel. Celý areál bude bezbariérový 
a bude kombinovat pobytové zařízení pro seni-
ory s pečovatelskou službou a doplňkové služby 
jako rehabilitace, lékařské služby a běžnou ob-
čanskou vybavenost (potraviny, kavárna apod.).
Areál bude klidovou zónou s velkým podílem 
zelených ploch a prostorů pro relaxaci a komu-
nitní sdílení. Jako součást rehabilitačního cen-
tra je plánován i krytý bazén a wellness zóna.
Areál ale nebude sloužit pro ubytování seni-
orů, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetrži-
tou péči. Péči pro tuto skupinu obyvatel zajiš-
ťuje Domov pro seniory Pod Skalkou.
„Z  demografické studie, kterou jsme nechali ne-
dávno vypracovat, vyplývá, že populace senio-
rů v  našem regionu narůstá a  bude potřebovat 
další služby i  infrastrukturu. Projekt společnosti 
Ambeat do této potřeby zapadá a  nabízí obojí, 
aniž by konkuroval službám našeho Domečku.  

Zároveň považuji za důležité, že v případě schvá-
lení plánovací smlouvy společnost vybuduje 
a předá do vlastnictví města novou infrastruktu-
ru (vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení, chod-
níky atd.) a  jako kompenzaci pro budoucí zka-
pacitnění čistírny odpadních vod daruje městu 
celkem pět malometrážních bytů pro vlastní 
potřebu,“ hodnotí projekt mníšecká starostka 
Magdalena Davis.

Zamýšlená podoba areálu
Objekty jsou navrženy jako jednopodlažní 
s plochou zelenou střechou až dvoupodlažní 
s  ustoupeným podlažím. Objekty využívají 
terénního sklonu tak, aby bylo možné zajistit 
bezbariérový přístup do jednotlivých podlaží. 
V části území při Řevnické ulici je zástavba na-
vržena ve formě polouzavřených bloků s kom-
binací objektů dvoupodlažních s ustoupeným 
třetím podlažím a objektů se dvěma či jedním 
podlažím. Výškové osazení domů je navrženo 
tak, aby korespondovalo a  plynule navázalo 
na výšku okolní zástavby v ulici Řevnická.

Centrální objekt občanského vybavení
Jedná se o objekt rehabilitačního a relaxační-
ho určení s  bazénem. Předpokládá se i  mož-
nost využití exteriérových ploch pro pohyb 
a relaxaci. V rámci objektu je uvažován i pro-

stor pro základní běžné služby jako jsou kavár-
na, obchody a další drobné služby.
Prostranství před objektem vytváří novou ná-
ves–náměstí. Součástí plochy relaxační zahra-
dy je i  nově navržená retenční nádrž-jezírko 
přírodního charakteru. 

Areál bude otevřen pro všechny obyvatele 
Mníšku
Celý areál bude volně prostupný a bude plnit 
funkci relaxační plochy nejen pro obyvatele 
areálu, ale i pro ostatní obyvatele Mníšku.
Vnitřní plocha bloků je prostupná a  jsou zde 
vedle soukromých předzahrádek umístěny 
i  polosoukromé komunitní prostory. V  kaž-
dém z  bloků je rezervován prostor čistě ob-
čanské vybavenosti pro doplňkovou pečova-
telskou, zdravotní či jinou službu v místě.

Vybudování dopravní a technické 
infrastruktury
Investor se v  Plánovací smlouvě zavázal na 
své náklady vybudovat potřebnou dopravní 
a technickou infrastrukturu, která bude slou-
žit i pro potřeby dalších obyvatel této oblasti.
Tato infrastruktura bude bezplatně předána 
městu, včetně příslušných pozemků.

Michal Kroutil

Skupina Ambeat, poskytovatel zdravotní a sociální péče pro seniory, se stala novým vlastníkem 
pozemků v horní části ulice Řevnické. Tyto pozemky jsou dle územního plánu určeny pro výstavbu 
občanské vybavenosti se zaměřením na sociální a zdravotní péči (penziony pro seniory, domy 
s pečovatelskou službou, sanatoria apod.).

Pohled na rehabilitační centrum od jezírka

Pohled na centrální prostor 1. etapy
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Nedaleko supermarketu BILLA vznikne nové veřejné WC

J a k  s p r á v n ě  t ř í d i t  o d p a d  –  2 .  d í l :  S K L O

Cílem projektu je nabídnout návštěvníkům 
této exponované lokality alespoň jednu kva-
litní toaletu. Umístění bylo zvoleno záměrně, 
neboť tudy denně projde mnoho lidí do ob-
chodů a  na autobusové zastávky. Blízké zá-
chytné parkoviště pak slouží ve všední den 
místním i dojíždějícím obyvatelům z okolních 
obcí. Pro toto umístění také hovořilo snadné 
napojení na inženýrské sítě.

Toaleta bude v provozu nonstop. Bude vyba-
vena zámkem na platební kartu a  při vstupu 
z ní bude majiteli odečteno 10 Kč. Bude napo-
jena na inženýrské sítě (kanalizace, vodovodní 
řad a  elektrická přípojka). K  jejímu vybavení 
bude patřit, kromě standardních prvků, také 
dobíjecí zásuvka USB pro mobilní telefony 
a smartfone.

Projekt veřejné toalety, jehož iniciátorem je 
pan Pavel Jeřábek, je finančně podpořený 
z  participativního rozpočtu Středočeského 
kraje, neboť uspěl v  hlasování veřejnosti na 
jaře 2020.

Zhotovitelem je firma Josefa Proška v součin-
nosti s 1. SčV.
Dodavatem Smart Exclusive single toalety je 
společnost TOILETDESIGN s.r.o.

Provoz bude zajišťovat Odbor správy majetku 
a investic MěÚ Mníšek pod Brdy. 

Libor Kálmán

Díky dobrým hygienickým vlastnostem je sklo 
hodně využíváno jako obalový materiál. Ten 
je ovšem nutné po použití správně vytřídit!

Proč má smysl třídit sklo?
Sklo se dá recyklovat prakticky donekoneč-
na. Jeho správným vytříděním mu dáte šanci 
znovu posloužit. Pokaždé navíc může vypadat 
úplně jinak a  sloužit zcela odlišnému účelu. 
Jednou bude součástí lustru, příště sklenicí 
na okurky, jindy zase láhví na víno nebo třeba 
vázou.
Sklo je nejzdravějším obalem na potraviny 
a  nápoje. Na rozdíl od jiných obalových ma-
teriálů je sklo nepropustné a inertní – to zna-
mená, že sklo do výrobku neuvolňuje žádné 
látky, stejně tak zabraňuje průniku látek do 
výrobku zvenčí a nic nepropouští ven. Obaly 
vyrobené ze skla nepotřebují žádné chemické 
úpravy vnitřních stěn k  tomu, aby ochránily 
obsah.

Skleněný odpad vhazujte do zelených kon-
tejnerů
Sklo se vhazuje se do bílého nebo zeleného 
kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je dů-
ležité třídit sklo i podle barev: Barevné do ze-
leného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner 
na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez 
ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné 
rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlast-

nostem se dá skleněný odpad recyklovat do 
nekonečna.

Co do zelených kontejnerů patří?
Do nádob na sklo můžeme vhazovat barevné 
sklo, například lahve od vína, alkoholických 
i  nealkoholických nápojů. Vhodit do kontej-
neru můžete také tabulové sklo z  oken a  ze 
dveří.
Do zeleného kontejneru (pokud nemáte 
i bílý) vhazujte i sklo čiré, tedy sklenice od ke-
čupů, marmelád či zavařenin a  rozbité skle-
ničky.

Co do zelených kontejnerů naopak NEpatří?
Do těchto nádob nepatří keramika a  porce-
lán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo 
třeba drátované sklo, zlacená a  pokovená 
skla. Varné a  laboratorní sklo, stejně jako 
sklokeramika do zeleného kontejneru také 
nepatří. To vše odvezte na mníšecký sběrný 
dvůr. Vratné zálohované sklo vracejte zpět 
do obchodu.

Další cesta vytříděného skla
Z kontejnerů míří vytříděné sklo na třídící lin-
ky, kde se odstraní případné nežádoucí pří-
měsi, nadrtí se a dále upravuje. Poté se čistí 
a míří k další výrobě. Nejčastěji se recyklova-
né sklo používá k výrobě lahví na minerálky 
a pivo.

Tip
Skleněné obaly třídíme prázdné, obsah by-
chom měli ideálně vytřít či vyškrábat, drobné
znečištění ale nevadí, a tak není potřeba obaly
vymývat. Při třídění nemusíme sundávat víčka
(odstraní je magnet), nevadí ani etikety.

Děkujeme, že správně třídíte!

Libor Kálmán (text i foto)

Začátkem měsíce září začaly před plotem zahradnictví stavební práce na vybudování veřejné 
toalety. Lidem by měla začít sloužit od října. 

Sklo je zcela přírodním materiálem. Vyrábí se prakticky pouze z písku, sody, dolomitu, vápence 
a  samozřejmě ze střepů. Bez ohledu na to, kolikrát se recykluje, jeho kvalita zůstává nezměněna. Sklo 
je tedy nejšetrnějším obalovým materiálem k životnímu prostředí.

Zákres umístění veřejné toalety. Foto WC je ilustrační

V Mníšku třídíme sklo do zelených kontejnerů
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Mníšek podporuje říjnovou Výzvu 10 000 kroků, zapojit se můžete i vy

„Jsem moc ráda, že se Výzva 10 000 kroků ujala 
a během dubna se do ní v Mníšku, Rymani i Stří-
brné Lhotě přihlásilo skoro 150 lidí. Ze své zku-
šeností vím, že se do ní zapojili nejen sportovci, 
ale i  lidé, kteří do té doby nebyli zvyklí pravi-
delně chodit. Já jsem se Výzvy také zúčastnila 
a  během měsíce jsme s dcerou nachodily přes 
300 kilometrů. Věřím, že do říjnové Výzvy se 
přihlásí minimálně stejný počet lidí a  budeme 
se spolu potkávat na loukách a lesních cestách 
v  okolí našeho krásného města. Držím všem 
účastníkům palce a  přeji jim, aby u  pravidel-
ného pohybu vydrželi co nejdéle,“ zve k  účas-
ti v  říjnové Výzvě mníšecká místostarostka 
Dana Dalešická.

Cílem akce je navrátit chůzi zpět do všed-
ních dnů, motivovat k  pravidelnému po-
hybu a  pomoci městům vytvářet příjemná 
místa pro život. Speciálně se výzva zaměřuje 
na ty, kdo potřebují motivaci nejvíce – tedy 
na seniory a lidi s vyšším BMI. Nejde o to den-
ně ujít 10 000 kroků, ale chodit více než do-
sud a hlavně pravidelně. Každý si určuje, jaké 
jsou jeho možnosti a kde má své hranice.

Pravidla říjnové Výzvy 10 000 kroků
Říjnová Výzva probíhá od 1. do 31. října 
2021. Pokud máte o  účast ve Výzvě zá-
jem, zaregistrujte se na stránkách Výzvy  
www.desetitisickroku.cz, kde si vytvoříte 
osobní profil. 
Svou denní aktivitu (chůzi, běh nebo nordic 
walking) si můžete měřit na jakémkoliv za-
řízení (osvědčila se například aplikace Kroko-
měr) a následně ji do osobního profilu nahrát. 
Body, které získáte za každý nachozený kilo-
metr, se přepočítávají koeficienty, a  tak lidé 
starší a  lidé s  vyšším BMI dostanou za jeden 
kilometr více bodů, než lidé mladší a štíhlejší. 
Snahou je umožnit všem umístění na prvních 

místech „výkonnostního“ žebříčku s ohledem 
na individuální možnosti. Na účastníky s nej-
vyšším počtem nasbíraných bodů čekají zají-
mavé ceny.
Pravidla Výzvy můžete najít také na stránce 
www.desettisickroku.cz/pravidla.

Týmová účast
Zapojit se do Výzvy můžete jako jednotlivec 
nebo můžete s  přáteli vytvořit tým, který se 
může skládat z  minimálně čtyř a  maximálně 
deseti členů. Členství v  týmu je dobrovolné. 
Každý zaregistrovaný účastník se účastní Vý-
zvy jako jednotlivec bez ohledu na to, zda je 
zároveň i členem týmu. Týmy jsou hodnoceny 
samostatně v týmové Výzvě. 

Novinky pro říjen
Oproti dubnu přichází podzimní Výzva s  ně-
kolika novinkami. Tou nejdůležitější je umož-

nění účasti dětem od 6 let věku. Nezletilí 
účastníci musí mít ovšem souhlas svých zá-
konných zástupců.
Další novinkou je individuální virtuální 
pouť po naší republice a osobní fotopříběh 
s účastnickým listem. Tato část není soutěžní, 
každý v ní pracuje jen s osobními cíli a snaží 
se jich dosáhnout. Na virtuální trase přitom 
prochází Českou republikou a dozvídá se více 
o památkách, zajímavých místech i přírodních 
krásách. 

Neseďte jenom doma a zapojte se do říjnové 
Výzvy také. Registrace končí 4. října 2021!

Vítězem budete všichni, kteří se zapojíte 
do Výzvy a rozhodnete se pro změnu. 

Libor Kálmán,  
koordinátor Výzvy za Mníšek pod Brdy

V dubnu 2021 proběhlo první kolo Výzvy 10 000 kroků – cesta ke zdraví. Akce se zúčastnilo bezmála 
čtyři tisíce lidí z celé České republiky, kteří znovuobjevili kouzlo a přínosy „obyčejné“ chůze.

Ilustrační foto.
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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

Z RADNICE
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A n t o n í n  „To n y “ S m r č k a:  Ve  St ř í b r n é  L h o t ě 

Co Vás vedlo k  přestěhování do Stříbrné 
Lhoty?
Ve Stříbrné Lhotě mám kořeny a vždycky jsem 
se tu cítil doma. V roce 1928 tu postavil můj děda 
Antonín Soubusta domek, ve kterém se pak 
narodila i máma. Pak se sice vdala do Prahy, ale 
často sem s náma dětma jezdila na neděli za dě-
dou a babičkou. Doteď si pamatuju, jak jsme vy-
stoupili v Mníšku na náměstí, protože autobusy 
do Lhotky ještě tenkrát nejezdily, a cupitali jsme 
po lávce mezi rybníkama. Dodneška si pamatuju 
ten pocit, že jakmile jsem se octnul na rohu hos-
pody, kterou začíná ulice, ve které stál náš do-
mek, tak už jsem měl mrazení v zádech. Já jsem 
se sem tak strašně těšil, že jsem i niterně cítil, že 
jsem s tímhle prostorem spojenej. 

Před šesti lety se tedy Váš sen splnil?
Ale nebylo to vůbec jednoduché. Ještě, když 
jsem byl malej, tak máma se sourozencema 
prodala dědův rodný dům v Kytíně. Já ji tehdy 
uprosil, abychom si nechali alespoň domek ve 
Stříbrné Lhotě a ona mě poslechla. Za čas, když 
děda umřel, vyplatila sourozence a domek jsme 
si nechali. My jsme se pak s manželkou shodli, že 
tu chceme žít a vedle původního dědova dom-
ku jsme si postavili nový dům. Zvelebili jsme i za-
hradu a postupně tu chceme vysázet netradiční 
plodiny. Vysadili jsme rakytník, kterému připisují 
až zázračné účinky kvůli obsahu antioxidantů 
a vitamínů. Potom máme na zahradě kdouli, jejíž 
plody si dávali dřív lidé do šatníků, aby zavoněla 
a zároveň odpuzovala moly. To asi souvisí s tím, 
že se snažíme žít zdravě a zároveň se řídit osvěd-
čenými radami našich předků.

Do Stříbrné Lhoty jste se nastěhoval až po 
šedesátce, ale kde jste vyrůstal?
Do svých 19 let jsem bydlel v  Praze na Bílé 
hoře, kousek od konečný zastávky tramvaje 
číslo 22. Bylo to krásný místo dýchající histo-
rií, chodili jsme si s kamarádama hrát na místa 
slavný bělohorský bitvy. Historie mě baví do-
dnes. Kromě toho jsem hodně sportoval. Nej-
dřív to byl fotbal, potom hokej na otevřeném 
kluzišti v Ruzyni, kam jsem i chodil na základní 
školu. Dokonce jsem seděl v  lavici vedle Lu-
bomíra Pěničky, který hrál později za Spartu 
i za reprezentaci. Aktivní sport jsem nakonec 
opustil kvůli muzice, nezbýval mi na něj pros-
tě čas, už jsem začínal hrát v kapelách po tan-
covačkách. Dodneška ho ale sleduju a  jsem 
hrdý na to, co naši sportovci dokážou. 

Jak jste se dostal k muzice?
V podstatě úplně sám, nebyla tam žádná mo-
tivace nebo pobídka z rodiny. Najednou jsem 
chytil asi v 15 letech kytaru, což je, ve srovná-
ní s dnešní dobou už poměrně pozdě. Koupil 
jsem si nejlevnější kytaru za 120 korun. Zají-
mavý je, že kromě vybrnkávání akordů cizích 
písniček, jsem začal zkoušet i  vlastní témata. 
Asi už tam tenkrát byl ten skladatelský poten-

ciál, kdy jsem chtěl dělat i vlastní písničky. Fun-
goval jsem v podstatě jako samouk, stahoval 
jsem si hudbu z desek na magnetofonové pás-
ky a kazety a cvičil. V tom jsem měl obrovský 
štěstí, že kamarád kamarádova kamaráda žil 
v Hamburku a posílal sem aktuální LP desky. 

Pamatujete si na své první veřejné vystoupení?
To bylo v době, když už jsem přešel na baskyta-
ru. Poprvé jsem veřejně vystupoval v 18 letech 
a hned v Lucerně. Bylo to na maturitním plesu 
s  partou kamarádů z  Bílé hory. Dokonce mám 
někde schovanou fotku, jak stojím na pódiu, 
hraju na basu a  povídám si s  holkama v  první 
řadě. Pro mě to byl úžasný zážitek. Najednou 
stojíš metr dva nad těma lidma a máš jim co sdě-
lit. Pak jsem začal hrát ve skupině Teritorium, se 
kterou jsme jezdili po tancovačkách, tenkrát se 
jim říkalo Odpolední taneční čaje. Musím ale říct, 
že jsem se na muziku nedal kvůli tomu, abych 
u toho omamoval holky, to rozhodně nebyl můj 
cíl. I když se musím přiznat, že muzika mi dala 
životní partnerku, pozdější manželku Ivu, se kte-
rou jsem se seznámil na koncertu.

To mě zajímá, jak probíhalo vaše seznámení?
Na vojně jsem měl kamaráda Dalibora Cidlin-
ského, taky muzikanta, který mě s sebou vzal 
na bluegrassový festival někam ke Trutnovu 
a tam jsem poprvé uslyšel libereckou kapelu 
Tulačky. Dalibor už chodil s  jednou holkou 

z  kapely a  slovo dalo slovo a  já po nějakým 
čase začal chodit s jejich zpěvačkou. Po dvou-
leté známosti jsme se s Ivou vzali a potom za-
čali bydlet v mém podnikovém bytě v Praze- 
-Petrovicích. Ke stěhování se váže jedna 
úsměvná příhoda. Když jsem si pro ni do Li-
berce přijel svou Škodou 1202, tak se mi tam 
spálilo těsnění pod hlavou, což byl obrovskej 
malér. Naštěstí sousedovi v  garáži viselo ná-
hradní těsnění, které jsem od něho koupil. Ale 
teď co dál? Ne že bych úplně manuálně neši-
kovnej, ale nikdy jsem auto nespravoval. Můj 
táta byl sice automechanik, ale já mu spíš je-
nom podával nářadí a koukal na něj. Normál-
ně já to v tom Liberci dokázal, těsnění vyměnil 
a auto zpojízdnil. Až k takovýmu neuvěřitelný-
mu výkonu jsem se díky lásce vybičoval.

Máte vystudovanou vysokou školu, kudy 
na ni vedla cesta?
Po základce jsem se nedostal kvůli nedostat-
ku místa na průmyslovku, na gympl jsem jít 
nechtěl, tak jsem se rozhodl pro učební obor 
mechanik 0461, což byl takový lepší strojní zá-
mečník. Byla tam fajn parta a díky ní jsem se 
dostával k těm zahraničním deskám z Hamb-
urku. Shodou okolností jsme tam měli mistra 
odborného výcviku z Voznice, který znal moji 
mámu z dobříšského gymnázia a asi si mě ob-
líbil. Nakonec mě donutil, abych si dal přihláš-
ku ke studiu na stavební průmyslovku. Díky 
celonárodnímu experimentu, který měl moti-
vovat kluky a holky z učebních oborů s lepším 
vysvědčením k dalšímu studiu, mě tam přijali 
rovnou do druhého ročníku.

Jak šla dohromady muzika se studiem?
Musím se přiznat, že kvůli muzice jsem tu 
střední školu strašně flákal a  můj třídní mi 
prorokoval, že ani nedostuduju. Všechno jsem 
muzice podřizoval a  věnoval ji veškerý svůj 
volný čas. Dokonce jsme se skupinou Maia, 
která hrála tehdy ve světě populární jazz rock, 
vystoupili na festivalu na Národním amatér-
ském jazzovém festivalu v  Mladé Boleslavi, 
kde jsme byli porotou oceněni jako nejprog-
resivnější kapela. Učení jsem pak musel dohá-
nět o  svaťáku a  na maturitu jsem se dokázal 
našrotit během týdne. Tenhle způsob studia 
mi začal vyhovovat, a tak jsem se rozhodl pro 
pokračování na Vysoké škole ekonomické. No 
a ani na vysoké škole jsem si od muziky moc 
neodpočinul, protože už v roce 1977 jsme se 
Slávkem Jandou a  Ivanem Pelíškem zakládali 
skupinu Abraxas. Setkali jsme se v tělocvičně, 
zajamovali si a dali dohromady kapelu.

Jak vzpomínáte na dobu v Abraxasu?
Abraxas zažil raketový start. Jednak to bylo tím, 
že Slávek byl už známej díky svému bratrovi Pe-
trovi Jandovi z Olympiku a také, protože Ivan se 
Slávkem doprovázeli populárního Petra Nová-
ka. Pro mě to byl jednoznačně vstup do 1. ligy, 

Patří k nejlepším baskytaristům na české hudební scéně. Prošel populárními kapelami Abraxas,  
Yo Yo Band a Žlutý pes, kterému dokonce vymyslel název. Celý život strávil v Praze, odkud se před šesti 
lety s manželkou odstěhovali do Stříbrné Lhoty.

Ing. Antonín „Tony“ Smrčka 
(* 1954 v Praze)
Vystudoval racionalizaci výroby na Vysoké 
škole ekonomické v Praze. Po studiu praco-
val v nakladatelství SEVT, po roce 1989 se 
věnoval prodeji hudebních nástrojů. 
Jeho manželka Iva je učitelka a je bývalou 
členkou folkové kapely Tulačky. Dcera Mar-
kéta je lékařka, syn Antonín jde v rodičov-
ských stopách a má metalovou kapelu Rise 
of Surya. Mají také vnučku Marianu. Od roku 
2016 bydlí ve Stříbrné Lhotě, kam se vrátil 
do domu svých předků (rod Soubustů).
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m á m  k o ř e n y  a  v ž d y c k y  j s e m  s e  t u  c í t i l  d o m a
protože jsme měli možnost od začátku hrát na 
Strahově v Jedničce, v tehdy nejslavnějším roc-
kovém klubu. Od začátku jsme dokázali poutat 
pozornost. Dělali jsme naše vystoupení zají-
mavější, na takové snovější bázi. Vytvořili jsme 
audiovizuální koncept, vozili jsme lepší světla, 
dýmy, promítání filmů. Musím se pochlubit, že 
jsem pro ni složil písničku Ptáci, která je druhou 
nejpopulárnější v historii skupiny. Dostali jsme 
se i do nahrávacích studií a vydávali singly. Po 
dvou letech za mnou ale přišel manažer kapely, 
abych si vybral mezi Abraxasem a studiem a já 
se tehdy rozhodl pro školu. Musím ale říct, že 
tohoto rozhodnutí jsem nikdy nelitoval. Já to 
měl vždycky postavený tak, že jsem měl za-
městnání a hudbu jsem dělal pro radost.

Co bylo po Abraxasu?
Okamžitě jsme založili s  klukama z  Hanspaul-
ky Žlutýho psa. Ale to už bylo o  jiný muzice. 
Začal jsem chodit do slavný hospody Houtyš, 
kde se rodila bluesová muzika, vznikaly tam 
kapely jako Krausberry nebo Bluesberry. Tam 
jsme s Ivanem Hlasem a Ondřejem Hejmou dali 
dohromady Žlutýho psa. Byl to pro mě stylovej 
posun do blues a ten mě provází už celej život. 
Hráli jsme vlastní písničky, který spolu psali 
Hlas s Hejmou a já je aranžoval. Skupině jsem 
dokonce dal i název. K tomu se váže půvabná 
historka. Jednou jsme se nad ránem vraceli 
z mejdanu z Břevnova na Hanspaulku a někde 
na Veleslavíně na nás vybafnul kokršpaněl a já 
hned zahlásil: „Hele, žlutej pes“, a tak kapela ke 
svému názvu přišla. Ze Žlutýho psa jsem šel 
v roce 1980 rovnou na vojnu, což jsem i obrečel, 
protože to byla moje nejmilejší kapela. 

Jakou jste měl vojnu?
Jako vysokoškolák jsem šel na vojnu jenom na 
rok a jak ekonom jsem se dostal do roty týlové-
ho zabezpečení na letiště v Brně. Kluci už znali 
moje jméno z Abraxasu a Žlutýho psa, tak mě 
vzali do party a založili jsme spolu bigbítovou 
kapelu Albatros a s ní jsme se dostali až na sou-
těž armádní umělecké tvořivosti do Kroměříže, 
kde jsme obsadili 2. místo. Za to jsme dostali 
opušťáky, což bylo fajn. S  kulturním progra-
mem jsme pak objížděli další posádky po re-
publice. I jinak jsem měl fajnovou vojnu. Bydleli 
s námi na rotě kuchaři a rozhodně jsme nestrá-
dali. Každou neděli nosili z  kuchyně spoustu 
řízků a  my mohli hodovat. Takový řízky, jako 
byly na vojně, jsem už nikdy neměl.

Kam jste nastoupil po vojně?
Šel jsem dělat systémového inženýra do SEVT 
(Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů), 
což bylo nakladatelství veškerých formulářů 
i  tiskopisů ze všech oblastí a  Sbírek zákonů. 
Dneska bych to asi nazval manažerem perso-
nálně pracovních vztahů. Díky tomuhle pod-
niku jsem se poprvé dostal na Západ, když mě 
v roce 1988 vyslali letecky do Amsterdamu kou-
pit počítač. Tehdy od IBM vyšla úžasná novinka 
PS2, legendární první minimalizovaný počítač. 
Byla to vlastně druhá PS2 v  Československu, 

protože první dostala darem Univerzita Karlo-
va. V době volna jsem chodil po ulicích, prostě 
nádhera. Uchvátil mě obchod s  džínama, kde 
hrála muzika z repráků, což tady vůbec nebylo 
a já přivezl manželce krásnou džínovou bundu 
s beranem. Pamatuju si, že v  jedné uličce hrál 
černošský muzikant reggae, vybíral do klobou-
ku a přitom měl nádhernou kytaru za spoustu 
tisíc. Tam jsem si uvědomil ten paradox. 

A kam jste se posunul hudebně?
Já měl už tenkrát bluesový období a dostal se do 
rozjetý kapely Yo Yo Band. Bylo to ještě v době, 
kdy nebyla tak mediálně známá, ale bavilo mě 
s  nima hrát R&B (Rhythm and Blues) a  začína-
li s  reggae. Odtamtud jsem sám odešel v  roce 
1985, protože mám rád v  kapele pohodu. Ná-
lada, která tam panovala mě nenaplňovala. Pak 
jsem nastoupil do skupiny Pumpa, kde jsme se 
snažili hrát jižanskej rock a  specializovali se na 
tancovačky. Tam vzniknul obrovskej hit Tak tra-
dá. Z  Pumpy jsem nakonec odešel, protože už 
mi nevyhoval jejich hudební styl blížící se ACDC, 
kterej mi připadal hrozně rovnej. Díky bluesový 
muzice mám rád spíš rytmický synkopy. 

Pociťoval jste jako člen beatových kapel 
normalizační tlak?
Po revoluci jsem zjistil, že jsem se objevil na se-
znamu sledovaných osob. Dělal jsem totiž kul-
turu, která byla pro komunistický režim „ideo-
logickou diverzí“. Vzpomínám si, že než jsem jel 
do Amsterdamu koupit ten počítač, tak ke mně 
do kanceláře posadili nového zaměstnance. Po 
mém návratu ze Západu už tam ale nebyl, zřej-
mě byl převelen na plnění nových úkolů. Dokon-
ce mám historku z toho samého zaměstnání, kde 
mě kádrovačka přemlouvala ke vstupu do KSČ. 
Já tenkrát prohlásil, že do strany, která zakazuje 
bigbít, nikdy nemůžu vstoupit a dali mi pokoj. 

Kam jste šel po sametové revoluci?
Naskytla se mi parádní nabídka od syna Ma-
rie Rottrové Vítka, abych šel prodávat do nově 
vznikajícího obchodu s hudebníma nástrojema 
BTS na Žižkově. Prodejnu zafinancoval tehdejší 
manžel Marie Rottrové Georg Burgerstein, který 
měl jako emigrant žijící v Německu kapitál i kon-
takty a navíc uměl obchodovat. Ta nabídka byla 
hodně lákává, okamžitě jsem šel na dvojnásob-
nej plat a k tomu bral provize z prodanýho zboží 
v markách. Takže já v době, kdy všichni vydělávali 
dvaapůl až tři tisíce, nosil domů osm, deset tisíc. 

Dá se to označit za Vaše profesně nejlepší 
období?
Po materiální stránce určitě, ale i v té duchovní 
rovině to byla paráda. Chodili tam nakupovat mí 
známí a kamarádi a s dalšíma muzikantama jsem 
se tam spřátelil. Chodily tam všechny veličiny 
hudební scény, vzpomínám si, jak tam přijel Ha-
bera s Teamem, Meky Žbirka, Jasná páka, Michal 
Pavlíček a spousta dalších. Tam jsem viděl, jakej 
byl tady po kvalitních hudebních nástrojích ze 
Západu mezi muzikantama obrovskej hlad. Od 
rána do večera tam stály fronty. Tohle fungovalo 

asi tři roky, pak obchodní partner Georga vytu-
neloval a prodejna se zavřela. Potom jsem v to-
mhle oboru zkusil podnikat sám, ale zlikvidoval 
mě tlak velkých prodejců hudebních nástrojů, 
zastupujících zahraniční firmy. Nakonec jsem 
se nechal zaměstnat ve vodárenském průmyslu 
a odtud jsem odešel do důchodu.

Ve které kapele fungujete teď?
Po Pumpě jsem se už definitivně odklonil 
k  bluesový muzice a  založil dosud existující 
Tonny Blues Band, zpočátku s námi vystupova-
la i Tonya Graves. U mě v kapele byla spousta 
dnes už slavných muzikantů, kterejm jsem se 
snažil předat to bluesový cítění. Za všechny 
bych jmenoval Romana Víchu, kterej teď bub-
nuje ve skupině u  Ewy Farné nebo kytaristu 
Petra Pokornýho z Etc... Paralelně s Tonny Blues 
Bandem ještě funguju v naší studentské kapele 
z vejšky Míchačky betonu, se kterou jsme letos 
vydali nové cédéčko The Best Of. S Míchačka-
ma betonu jsme zpočátku vsadili na sprostoná-
rodnost a  skládali texty na Druppiho muziku. 
Něco podobnýho, co pak dělaly Triky a pověry 
nebo Těžkej Pokondr, akorát my na tom nevy-
dělali tolik jako oni. Ale musím říct, že některý 
naše songy zlidověly a hrajou se doteď. Jejich 
názvy nebudu do Zpravodaje ale raději uvádět.

Koketoval jste i s jinými múzami, nebo jste 
provozoval jen hudbu?
Měl jsem velký štěstí a  zahrál jsem si v  Ypsi-
lonce v  hodně navštěvovaném představení 
Horror band, které bylo uděláno na bázi písni-
ček Jiřího Schmitzera. Měl jsem v tom roli de-
tektiva Pinkertona a kromě muzicírování jsem 
tam odříkal i  několik replik. Ale upozorňuju, 
že já rozhodně nejsem divadelník. V podstatě 
jsem se k  tomu dostal jako slepej k  houslím. 
K účasti na představení mě tenkrát přizval ka-
marád, když jim zrovna nějaký herec vypadl. 
V nedávné době jsem měl i tu čest zaskakovat 
v doprovodné kapele Divadla Sklep.

Spousta lidí z Mníšku Vás zná i díky Rocko-
vání s  Tonym. Kde se myšlenka na posle-
chové pořady vzala?
Oblíbil jsem si kavárnu Malý mnich a říkal si, že 
by se tu něco mohlo dít. Tahat kapelu do tohodle 
malého prostoru a zvučit ji by nemělo smysl. Pro-
tože se ale považuju za poměrně slušně informo-
vanýho člověka, co se týče rockový hudby, tak že 
jsem se rozhodl, že bych ty znalosti rád předal 
ostatním. Domluvil jsem s majiteli kavárny a kon-
cem měsíce se tu s lidma na Rockování potkáme 
podvaadvacátý. Poskytuju k  tomu i  odborný 
komentář, fakta, který lidi neznaj a  taky moje 
osobní zkušenosti, které rád nasdílím. Někdy 
je to i  formou otevřené debaty, kdy se s  lidma 
o muzice bavím. Ve čtvrtek 30. září budeme mít 
téma Kapely Východního bloku. Poslechneme 
si slavný východoněmecký Puhdies, maďarskou 
Omegu, polskej Breakout a spoustu dalších. 
Přijďte si zavzpomínat, budu se na vás těšit!

Libor Kálmán
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J e d n a d v a c á t ý  Š t r ů d l  c h u t n a l  v š e m  b á j e č n ě
První zářijový pátek a sobotu se v Mníšku pod Brdy konal v pořadí již 21. ročník rodinného festivalu 
ŠTRŮDL, který zorganizoval místní spolek ROREJS.
Básníci krize středního věku
Festival zahájil páteční koncert alternativní ka-
pely HM… v sálu mníšeckého Pavilonu. Čtyři 
multiinstrumentalisté představili především 
vlastní texty plné humoru, lehké sebeironie 
a nadhledu, které reflektují kotrmelce v jejich 
životech. To asi nejlépe vystihují úvodní slova 
jedné z  písní: „Nechala mi auto a  dvě stovky. 
Řekla: měj se zlato, neber si to tak…“
Jednotlivé zhudebněné příběhy byly vyprávě-
ny dospělými muži se zkušenostmi odpovída-
jícími věku, kteří ale ještě nerezignovali a ne-
ztratili ideály ani mladistvý pohled na svět. 
Jen jsou poněkud skeptičtější nejen vůči okolí, 
ale i  vůči vlastní existenci. Bonbónkem bylo 
zpívání nápisu v italských vlacích: E pericoloso 
sporgersi/Nenahýbejte se z oken.

Sobotní dopolední i  odpolední program se 
přesunul do příjemného prostředí mníšecké 
farní zahrady.

Soutěž O nejlepší štrůdl zná vítězky 
Svou premiéru zažila na letošním festivalu 
soutěž O  nejlepší štrůdl, do které se mohli 
přihlásit amatérští pekaři a  pekařky. Celkem 
se sešlo 14 soutěžních vzorků, z toho 10 pat-
řilo do sladké kategorie a další čtyři do slané. 
Odborná porota ve složení Michal Moučka 
(gastronomický publicista a  fotograf), Alžbě-
ta Petrů (specialistka kvality potravin) a  mní-
šecký farář Jan Dlouhý hodnotila nejen chuť 
soutěžních vzorků (toto kritérium tvořilo 50 % 
hodnocení), ale i kreativitu, vzhled a texturu.
Nejlepší sladký štrůdl upekla šikovná děvča-
ta Klára Bílková a Anna Petrů a nazvala ho: 
ŠTRÚDL S  ČÁRKOU NAD U. K  jeho výrobě 
použily brusinky nakládané v  rumu, mandle, 
vlašské ořechy a nakrájená (nikoli nastrouha-
ná) jablka.
Vítězství ve slané kategorii získala paní Markéta 
Bauerová za štrůdl, který pojmenovala BRA-
TIA, SPOJME SA. Tento originální název zvolila 
z důvodu použitých surovin, které téměř všech-
ny pocházely od našich východních sousedů: 
klobásky, feferonka, kapie a pikantní sýr.

Tři pohádky pod ořechem
Odpoledne se děti přesunuly pod rozložitý 
ořech, aby si tu užily pohádkový program, 
který do Mníšku přivezlo Divadlo já to jsem. 
Jeho principál Víťa Marčík junior tu se svou 
sestrou Evou Marčíkovou a  krásnými vy-
řezávanými marionetami roztočili Kolotoč 
pohádek a  nadšeným dětem postupně vy-
právěli, hráli a  zpívali O  perníkové chaloup-
ce, O  převeliké červené řepě a  O  slepičce 
a  kohoutkovi. Publikum mělo to štěstí, že 
poslední pohádku si mohli vychutnat v origi-
nálu, kdy drůbež své role doslova odkvokala. 
Nezbytnou rekvizitou jim byl i  rozprašovač 
plný vody, kterými principál kropil nejen čer-
venou řepu, aby byla převeliká, ale k radosti 
všech občas i obecenstvo.

Ve starém Blériotu do nebes
Tři mladé tanečnice a akrobatky z pouliční-
ho divadla Holektiv přenesly publikum do 
roku 1911 na Aviatickou pouť, jejímž středo-
bodem mělo být vzlétnutí aeroplánu znač-
ky Blériot.
Montáž letadla doplňovaly Letkyně rozlič-
nými akrobatickými kousky i za pomoci ko-
vové konstrukce a dřevěné vrtule. Dobovou 
atmosféru podtrhovala tématická hudba 
jako například prvorepublikový šlágr „Letí 
šíp savanou“. Pouť vyvrcholila „vzlétnutím“ 
aeroplánu, který pilotovala odvážná mladá 
slečna z řad přihlížejícího obecenstva.

Pavilon plný mafiánů
Posledním počinem letošního Štrůdlu bylo 
představení komické mafiánské opery Zmra-
zovač v  podání kočovného divadla Ad hoc. 
Její příběh se odehrává v  USA ve 20. letech 
minulého století v  časech prohibice (zákaz 
alkoholu tu vystřídal zákaz zmrzliny). Ve třech 
jednáních vypráví osudy mafiánského klanu 
a dvou evropských přistěhovalců do Nového 
světa. 
Zmrazovač je plný vtipných textů, skvěle za-
sazených do operních melodií od Mozarta, 
Verdiho, Pucciniho, Bizeta, Offenbacha nebo 

Smetany a  Janáčka. Geniální texty obsahu-
jí hlášky jako: „Nikdo mi přece nedá za krabici 
zmrzlýho mlíka tolik, když už to nebude ilegální“, 
„Mně běhá mrázek po zádech“ nebo „Ve jménu 
Rosamunde Pilcher pomozte!“
Opera líčí osudy Itala Pivella a Francouzky Car-
maid, kteří na stejné lodi přijeli z rodné Evropy 
hledat za oceán štěstí. Pivello se uchytí u své-
ho vzdáleného strýce Dona, který oficiálně 
řídí pizzerii a neoficiálně šéfuje mafiánskému 
klanu. Carmaid se stane investigativní nezá-
vislou novinářkou, a  tak se jejich osudy musí 
nakonec protnout.
Jako ve správné opeře nechyběl živý orchestr 
a titulky promítané nad jevištěm.

Slovo dramaturga na závěr
Za úspěšným festivalem stojí obětavá práce 
týmu lidí z mníšeckého spolku Rorejs, jejich 
příbuzných a přátel, kteří se přípravám a or-
ganizaci dvoudenní akce věnují ve svém vol-
ném čase.
Za propracovanou dramaturgií Štrůdlu stojí již 
od jeho počátků Honza Krásný, jeden ze zaklá-
dajících členů spolku Rorejs. Letošní, v pořadí 
již 21. ročník zhodnotil slovy: „Hlavním kritéri-
em pro výběr jednotlivých interpretů je, aby se 
líbili v první řadě mně. Až potom mám pocit, že 
se budou líbit i našim divákům. Například odpo-
lední představení, což jsou především pohádky, 
vybírám tak, aby vyhovovala nejen dětem, ale 
i  dospělým. Proto se snažím udržovat si pově-
domí o tom, co se v jednotlivých souborech děje 
a  s  jakými přicházejí novinkami. Nerad totiž 
objednávám interprety jenom na doporučení 
druhých, ale snažím se, abych představení, které 
pro mníšecké publikum vyberu, viděl předem na 
vlastní oči. Podle reakcí malých i velkých diváků 
na farní zahradě i v Pavilonu si myslím, že pro le-
tošek se to podařilo. “

Libor Kálmán 
(text + foto)

Nejlepší sladký štrůdl v Mníšku  
pečou Klárka (vlevo) s Aničkou

Aeroplán s odvážnou pilotkou míří do nebes
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Po s l e d n í  s r p n o v á  s o b o t a  p a t ř i l a  k a p e l e  Q u e e n
V sobotu 28. srpna jsme na mníšecké farní zahradě zavzpomínali na kultovní britskou kapelu 
QUEEN, od jejíhož vzniku uplynulo loni rovné půlstoletí. Bezmála šestihodinový program se kvůli 
chladnému počasí přestěhoval do kulturním sálu na farní zahradě.
Nejprve na pódium v sálu nastoupilo 30 zpě-
vaček a  zpěváků pražského sboru LUCKY 
VOICE BAND. Do Mníšku si přivezli písně 
domácího i zahraniční původu. Během veče-
ra zaznělo například „Sladké mámení“ zná-
mé z komedie století „S tebou mě baví svět“, 
gospelové „O  Happy Day“ nebo tematicky 
vhodně zařazená skladba kapely Queen „We 
Will Rock You“ Na závěr vyšli ze sálu ven na 
zahradu a  songem z  repertoáru Jiřího Kor-
na „Ještě tě mám plnou náruč“ se rozloučili 
s nadšeným publikem.

Hlavním programem večera byl koncert 
smyčcového kvarteta YOLO, které připomně-
lo nejslavnějším hity této hudební legendy. 
V pauzách nás hudebníci informovali o zají-
mavostech ze života skupiny Queen i o okol-
nostech vzniku uváděných nahrávek. Zazněly 
šlágry jako „One Vision“, „A  Kind of Magic“, 
„Bicycle Race“ nebo „Bohemian Rhapsody“, 

kterým smyčcové kvarteto vdechlo styl kla-
sické hudby. Na závěr jsme nemohli čekat ji-
nou skladbu, než je „We Are the Champions“.

Vzpomínkový večer jsme uzavřeli sledová-
ním oscarového filmu Bohemian Rhapsody.

Libor Kálmán (text + foto)

Sk a l e c k ý  k l á š te r  r ozez ně l y  tó ny  k l a s i c ké  h u d by
Krásný kulturní zážitek čekal návštěvníky, kteří se první zářijové úterý vydali na Skalku na koncert 
v rámci Festivalu Jakuba Jana Ryby.
V klášterním sálu s úžasnou akustikou vystou-
pili Barbara Maria Will (kladívkový klavír) a zpě-
vák Tomáš Šelc. Hodinový koncert byl přede-
vším věnován českému komponistovi přelomu 
18. a  19. století Jakubu Janu Rybovi, který 17 
měsíců svého života strávil v Mníšku jako uči-
telský pomocník. Zaznělo jeho 12  českých 
písní, z  nichž nejznámější se stala ukolébavka 
„Spi má zlatá boubelatá“. Rybovu část koncertu 
orámovaly písně dvou jeho současníků, Franze 
Schuberta a Ludwiga van Beethovena.

Večerem bezvadnou češtinou provázela paní 
Barbara Maria Will, rodačka z německého  
Freiburgu, která již 30 let žije v České repub-
lice.

Libor Kálmán 
(text + foto)

Na poslední song vyšli sboristé ze sálu na zahradu

N a  f a r n í  z a h r a d ě  ř á d i l i  K r y s á c i  s  t r p a s l í k e m
Poslední prázdninovou neděli přijelo na mníšeckou farní zahradu Divadlo Za2 s pohádkou KRYSÁCI 
A ZTRACENÝ LUDVÍK.
Na bezmála 150 rodičů s dětmi čekalo svižné 
představení o  třech nerozlučných kamará-
dech ze smetiště, kteří nedají jeden na druhé-
ho dopustit. Dokonce se dostanou několikrát 
i  do ohrožení života, ale s  pomocí kamarádů 
všechny trable překonají.

Na začátku příběhu stojí záhadné zmizení 
sádrového trpaslíka Ludvíčka. Všichni tři se 
ho vydají hledat a  při pátrání po gipsovém 
kamarádovi zažívají mnohá dobrodružství, 
při kterých jim jde doslova o život. Veselé pís-
ničky prokládané tanečními kreacemi krysích 
kámošů udržovaly dětské i dospělé publikum 
v  neustálém napětí, doprovázeném tu smí-
chem, tu dobře míněnými radami „co se jim 
zrovna děje za zády“.

Ze všech šlamastyk se nakonec šťastně dosta-
li svým důvtipem. Několikrát museli spojit síly 
a ohroženého kamaráda vysvobodit před hlado-
vým kocourem a zmijí. Doslova salvy smíchu vyvo-
lávalo uspávání zmije pomocí flétny a bubínkem.
Pohádka o síle kamarádství, které se nezalekne 
žádného nebezpečí, nakonec dopadla dvojná-
sob dobře. Jednak se našel Ludvíček a za druhé 
všichni tři Krysáci zjistili, že opravdové kamarád-
ství sice nebývá bez mráčku, ale ten se dá překo-
nat třeba i veselou písničkou.
Napínavá čtyřicetiminutovka uběhla doslova 
jako voda a  po závěrečném aplausu si mnohé 
z dítek odnášelo svou společnou fotku s Ludvíč-
kem.

Libor Kálmán 
(text + foto)

Divákům se dynamická pohádka  
plná písniček líbila

» Slovenský zpěvák Tomáš Šelc rozduněl sál 
svým basbarytonem
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N a  S k a l c e  s e  v z p o m í n a l o  n a  Fr a n t i š k a  N e d vě d a

R y m a ňš t í  s e  p a r á d n ě  r oz l o u č i l i  s  l é te m

Druhou zářijovou sobotu ožila Skalka folkem, country a bluegrassem.

V sobotu 21. srpna se na rymaňském obecním hřišti konalo Rozloučení s létem spojené s výstavou drobného zvířectva.

Přijeli sem legendární POUTNÍCI, od jejichž 
založení uplynulo v loňském roce rovné půlsto-
letí. Pro natěšené publikum si připravili staré 
„pecky“ z  jejich vůbec prvního eponymní-
ho alba, americké bluegrassové tradicionály 
i vlastní nejnovější songy. Nechyběly ani jejich 
nejslavnější písně Panenka nebo Pojďme se na-
pít. Zpestřením bylo Vivaldiho Čtvero ročních 

období v country aranžmá a několikaminutové 
sólo na pětistrunné banjo s mixem z repertoá-
ru švédské kapely ABBA. Vystoupením prová-
zel jediný přítomný zakládají člen kapely Jiří 
Karas Pola, který také zavzpomínal na bývalé 
členy kapely, především na Roberta Křesťana.
Předskokanem Poutníků byla skupina HOLO-
KRCI, kteří svůj koncert pojali jako poctu ne-

dávno zesnulému Františku Nedvědovi a  na 
pódium si pozvali jeho syna VOJTU NEDVĚDA. 
Společně zahráli a zazpívali hity, se kterými si 
Františka Nedvěda spojujeme nejvíce: Kočovní 
herci, Stánky, Růže z  papíru, Kamarád a  Valčí-
ček. Přidali se i spokojení diváci a některé části 
odzpívali skoro sami. Libor Kálmán 

(text + foto)

B u b e n í c i  r o z d u n ě l i  S k a l k u  p r o  d o b r o u  v ě c
Pokud jste nemohli v neděli 12. září odpoledne usnout, vězte, že na Skalce probíhal SLET BUBENÍKŮ 2021.
Bubeníci vystoupili v rámci benefice TROUSÍ-
ME SE NA SKALKU na podporu pacientů s roz-
troušenou sklerózou, kterou zorganizovala 
Unie Roska. Na pódiu se sešla šestice hráčů na 
bicí, africké a brazilské bubny, klávesy a cimbál. 
Zahráli etnické písně Indiánů a Afričanů, které 
střídali s moravskými a slovenskými lidovkami.

Posláním Unie Roska je podpora pacien-
tů s  roztroušenou sklerózou mozkomíšní. 
Cílem této podpory je vytvořit potřebné 
podmínky pro jejich důstojný, kvalitní, pl-
nohodnotný život, a tím přispět k jejich žá-
doucí integraci do společnosti. 

Návštěvníkům, kteří na benefici zavítali, po-
skytovaly dobrovolnice z  Unie Roska infor-
mace o této zákeřné nemoci a pohostili je vý-
bornými koláčky. Dobročinnou akci doplňoval 
komentovanými prohlídkami skaleckého are-
álu pan Petr Kunt.

Libor Kálmán 

I přes silnou konkurenci v  podobě jiných akcí 
s lákavým programem v mníšeckém okolí si do 
Rymaně našly cestu stovky návštěvníků. Potě-
šilo je vystoupení strážníků a  strážnice Měst-
ské policie hlavního města Prahy, kteří si již 
tradičně přivezli skákací hrad a ukázky výcviku 
služebních koní. Dva jezdci na koních předvádě-
li užaslému publiku akce, se kterými se musí při 
hlídkování v pražských parcích, na ulicích i před 
sportovními stadiony před rizikovými zápasy 
vyrovnávat. Ukázali pohyb přes hořící překáž-
ku, průchod poházenými PET lahvemi a dalšími 
odpadky, překročení ležící osoby nebo orientaci 
v prostředí zakouřeném dýmovnicemi.
Následovaly ukázky výcviku záchranářských 
psů, se kterými do Rymaně přijeli členové Zá-
chranné brigády kynologů Ústeckého kra-
je. Jejich němečtí ovčáci pomáhají při vyproš-
ťování zavalených či zasypaných osob.
Odpoledne bylo věnováno dovednostním 
hrám pro děti, které si pro ně připravili čle-
nové místního spolku FC Žížeň. Děti házely 

míčem do koše, shazovaly pyramidu z prázd-
ných plechovek, skákaly v pytlích na čas nebo 
se trefovaly kroužky na cíl.
Po celý den fungovala na louce vedle hřiště 
výstava drobného zvířectva místních cho-
vatelů, kteří se pochlubili svými králíky, holu-
by a  drůbeží. Velmi krátkou ale za to efektní 

ukázkou bylo vypuštění poštovních holubů, 
na které čekal asi 40 kilometrový let do do-
movského holubníku v Praze-Suchdole. 
Závěrem lze říct, že kdo si udělal předposlední 
prázdninovou sobotu výlet na rymaňské hřiš-
tě, rozhodně nelitoval. Libor Kálmán

(text a foto)

Hlavní hvězdou koncertu byli legendární Poutníci Vojta Nedvěd se svou dvanáctistrunnou kytarou

Služební koně městské policie zasahují i při rizikových fotbalových utkáních s dýmovnicemi a dělbuchy
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Obal jedné z dětských knížek – novinek

ODPOLEDNE S ANDERSENEM:
PŘELET S JESTŘÁBEM

Těšit se můžete na společné čtení Foglarovek,
hry, soutěže a zábavu.

V městské knihovně Mníšek pod Brdy, Komenského 413

5.10. 2021 
OD 15:00 DO 19:00 

Vhodné pro děti od 8 do 12 let.
Počet míst je omezen – s rezervací nečekejte – těšíme se na Vás!

 e-mail: knihovna@mnisek.cz
tel.: 318 592 552, 731 693 021

STRAŠIDELNÉ ČTENÍ
26.10. 2021
OD 17:00 

ZAŽ IJETE ATMOSFÉRU

KNIHOVNY,  

 JAK JI  NEZNÁTE.

 
 

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU:  MESTSKAKNIHOVNAMNISEK

AKCE SE  KONÁ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ ,  

KOMENSKÉHO 413

M Ě S T S K Á  K N I H O V N A  
M N Í Š E K  P O D  B R D Y  Z V E  

M A L É  I  V E L K É  Č T E N Á Ř E  N A  
 

KNIHY PRO DĚTI

DRACI SE NEDĚLÍ! / Nicola Kinnear
Pohádkový příběh o  tom, jak je důležité se 
umět podělit.

DRAČÍ NEZBEDOVÉ TROPÍ NEPLECHU
Natalie Jane Prior
Kniha plná dobrodružství, vtipných situací 
a  ztřeštěných kousků dvou sourozenců Avy 
Jacka a jejich dráčků.

HLUBINA / Ally Condie, Brendan Reichs
Dobrodružná kniha o  tajemných cestách, 
velkém přátelství a vzájemné důvěře.

KLUB KNIHOMOLSKÝCH SRDCÍ / Lucy Powrie
Román pro dívky. Tabby je typický knihomol, 
nemá moc přátel, nechodí na večírky. Svůj čas 
tráví nad knihami. Jednoho dne pozná sobě 
podobné knihomoly.

KRESLENÉ VTIPY PRO DĚTI 2 / Mirek Vostrý
Kreslený humor pro děti od současného 
humoristy a kreslíře.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

PROKLETÝ KRAJ / Michaela Klevisová
Kriminální román odehrávající se v  drsných 
šumavských horách.

V OTCOVÝCH STOPÁCH
Daniela Steel
Příběh zhýčkaného syna, který se po 
prozkoumání otcovy kariéry dozvídá, jaká je 
cena úspěchu a lidského života.

PŘÍSAHA / Luděk Kubát
Ctirad Karafi át se musí poprat s  dalším 
případem. Tentokrát s  mrtvolou mladého 
muže nalezeného v  lese. Zůstane jedinou 
obětí?

HŘÍCH NÁŠ KAŽDODENNÍ
Dominik Dán 
Další z  případů detektivů Krauze a  Chosého, 
kteří řeší brutální vraždu malého chlapce.

VLÁDKYNĚ VIKINGŮ / Oldřiška Ciprová
Román známý především ze severský ság. 
Kniha vypráví zajímavý příběh královny Sigrid, 
manželky švédského krále. 

NA ŠPATNÉ STRANĚ / James Patterson
Alex Cross musí čelit obžalobě proti své osobě 
a zároveň nebezpečné hrozbě.

UNDERGROUND: REVOLUCE
František Kotleta
Volné pokračování sci-fi  románu českého 
autora.

PANSKÝ DŮM: NÁVRAT
Anne Jacobs
Závěrečný díl tetralogie o německé průmysl-
nické rodině a jejich služebnictvu.

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
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Co nás však trápí v tuto chvíli nejvíce, to je nedostatek prostor. Od loň-
ského září jsme navýšili počet žáků o 100, a to je v podstatě objem ně-
kterých okolních prvostupňových škol. V srpnu jsme navýšili kapacitu 
na úplné maximum 960 žáků ve škole a 15 dětí v přípravné třídě. V tuto 
chvíli máme již téměř všechna místa obsazena a já mám k dnešnímu 
dni na stole dalších 16 žádostí o přijetí žáků z Líšnice, Čisovic a Nové 
Vsi pod Pleší. Bohužel nemohu těmto žádostem vyhovět z důvodu na-
plněnosti a očekávání vyššího počtu mníšeckých žáků do 1. tříd. Tuto 
informaci jsem si ověřovala u paních ředitelek obou MŠ.
Osobně mě tato situace velice mrzí, protože řada z  těchto žáků má 
nebo měla u nás ve škole starší sourozence a já zcela soucítím s těmi 
rodiči, kterých se to týká. Já osobně pokládám opravdu situaci za kritic-

kou. Bohužel je mimo mé možnosti a kompetence jakkoli vyjít rodičům 
vstříc.
Snažíme se ve spolupráci s městem a dalšími starosty okolních obcí ce-
lou situaci řešit. Navrhli jsme několik variant řešení a pevně věřím, že se 
starostům podaří problém vyřešit. 
Nové domy nestaví pouze rodiny v Mníšku, ale v celém širokém okolí 
a de facto minimálně 12 km na všechny strany od Mníšku není žádná 
devítiletá základní škola. To samozřejmě aktuální stav kapacity základ-
ního školství zhoršuje.
Na závěr si dovolím optimisticky připomenout, že většina problémů 
má své řešení a já věřím vedení obcí, že ho dokáží nakonec vyřešit.

Vaše Michaela Pažoutová

I n f o r m a c e  o  a k t u á l n í m  d ě n í  v  n a š í  š k o l e
Opět tu máme září a nový školní rok. Jsme již všichni 2× otestovaní PCR testem a naštěstí s negativním 
výsledkem. Moc si všichni ve škole přejeme, aby se v letošním školním roce školy neuzavíraly a my 
jsme mohli pracovat se žáky prezenčně

Zaměstnanci ZŠ Komenského 420 Foto: archiv autorky
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KŠKŠ OKOK LOLO YY!Y!Y!Y!YDO ŠKOLY! 

UDĚLEJTE S I  PĚKNÉ RÁNO 

Tentokrát v pátek
 (17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10.) 

7:15-8:00 před školou (déšť: průchod,
kavárna) servírujeme do vašich nádob 

pro vás, kolegy v práci, domů 
za 10 Kč

VÝTĚŽEK BUDE OPĚT POUŽIT NA
NÁKUP DALŠÍCH SAZENIC STROMŮ V

RÁMCI ŠKOLNÍHO PROJEKTU 
,,DALŠÍCH 1000 STROMŮ PRO MNÍŠEK “ 

KAŽDÝ PÁTEK SE NA VÁS TĚŠÍ JINÉ TŘÍDY 

Školáka Káju Maříka vy-
tvořila z  dubu na letoš-
ním Dřevosochařském 
sympoziu v  Kytíně so-
chařka Jitka Kůsová. 
„S  nápadem na vytvoření 
dřevěné sochy mníšeckého 
školáka Káji Maříka přišla 
naše kulturní komise a  já 
ho samozřejmě podpořila. 
Měli bychom si připomínat 
populární osoby, i  když 
vystupují pouze v  romá-
nech, které jsou s  naším 
městem spjaty a  proslavi-
ly ho u  několika generací 
čtenářů. Proto jsem ráda, 
že i  Mníšek bude mít svou 
sochu Káji Maříka. Nejlépe 
mu to bude slušet před Pa-
vilonem, kde bude každé 
ráno vítat naše školáky,“ 
hodnotí záměr místosta-
rostka Dana Dalešická.

Libor Kálmán

Kája Mařík vítá naše školáky
Symbolicky první školní den byla ve středu 
1.  září instalována před ZŠ Komenského 420 
socha Káji Maříka.

Školákovi Kájovi to před mníšeckou 
základní školou sluší
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V pátek 17. září 2021 mezi 7. a 8. hodinou ranní se před školní budo-
vou objevily stoly, na které žáci vyložili vlastnoručně připravenou 
snídani. Převažovaly bábovky, buchty nebo koláče, ale nechyběly 
ani minipizzy a další slané pochoutky. Za symbolickou cenu 10 Kč 
si mohli snídani zakoupit kolemjdoucí a  ochutnat nejen výtečné 
výrobky, ale i přispět na dobročinné účely. Vybrané peníze budou 
věnovány na nákup sazenic stromků, které obohatí brdské lesy.

Další Snídaně ve škole se uskuteční o pátcích
24. září, 1., 8. a 15. října 2021.

ANKETNÍ OTÁZKY:

1. Jaký má dnešní akce „Na snídani do školy“ cíl?
2. Co si dneska na snídani nachystal/a?
3. Pomáháš doma při vaření?

Školáci připravili snídani
pro dobrou věc
Do projektu s názvem 72 hodin dobrovolnictví 
se zapojila také ZŠ Komenského 420. Při akci 
Na  snídani do školy zvali školáci na ranní ob-
čerstvení nejen své rodiče, ale i zájemce z řad 
veřejnosti.

MARKÉTKA, 7 let

1. Abychom mohli koupit stromečky a zasadit je. 
2.  Dělala jsem mrkvovou pomazánku. 

Pomáhala mi s ní maminka.
3. Pomáhala jsem už mamince s pizzou.

EDA, 8 let

1. Budeme zasazovat stromky.
2. Já jsem nic nevařil. Já jsem koupil džusy.
3. Ne, ale občas mamce pomáhám s řízkama.

ANIČKA, 8 let 

1. Aby měli lidi co snídat. 
2.  Pizzy a pomáhala mi maminka. 

Dělala jsem těsto a dávala pak na něj kečup. 
3. Dělali jsme spolu bábovku. 

 
Libor Kálmán

(text + foto)

Od 15:00 budou k  dispozici dýně ke dlabání a  proběhne i  soutěž 
o nejvtipnější dýně. Dýně si děti můžou odnést domů nebo nimi vy-
zdobit zahradu. Rozhodně nebudou chybět odměny pro zúčastněné 
i ceny pro vítěze. Zahradou povede stezka s úkoly pro děti. V 17:00 
začne oblíbené strašidelné čtení, které si určitě nenechte ujít.

Tato akce bude také první ze série setkání v rámci nově vznikající ko-
munitní zahrady. Připravené budou plánky a  skicy, které si můžete 

prohlédnout. Jsme otevřeni ná-
padům či návrhům ze strany 

občanů. V  neposlední 
řadě, zveme i ty, kteří by 
měli zájem o  využívá-
ní zahrady a  pronájmy 
záhonků pro rok 2022. 
Budeme k dispozici pro 
vaše dotazy a  vítáme 
všechny, kteří mají chuť 
se do tohoto nového 
projektu jakýmkoliv 
způsobem zapojit. 
 

Zdenka Janoušková

Přijď te  si  na  z ahradu 
k nihov ny  v ydlabat  d ý ni
Srdečně vás zveme na zahradu mníšecké měst-
ské knihovny, kde se dne 26. 10. 2021 uskuteční 
podzimní dlabání dýní se strašidelným čtením. 

NAJÍME SE

@NAJIMESE

SOBOTA 2 .  Ř Í JNA  202 1  
OD 9  DO 1 4  HODIN

PŘEDZÁMČ Í  MNÍŠEK  POD BRDY

MNÍŠECKÉ  TRHY

AKCE  MĚSTA

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

DALŠ Í  TERMÍNY V  ROCE 202 1 :  1 1 .  1 2 .  

prohlédnout. Jsme otevřeni ná-
padům či návrhům ze strany 

Ilustrační foto
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Akci, kterou začínáme plánovat již v  červnu, 
jsme po dohodě s  paní ředitelkou Michaelou 
Pažoutovou naplánovali na první pátek nového 
školního roku, tedy na 3. září 2021. Rok od roku 
se navyšuje počet dětí, které začínají školní do-
cházku v  prvních třídách ZŠ Komenského 420. 
Akce se zúčastnilo všech pět tříd a přípravka, do 
kterých letos začalo chodit 115 dětí. Vše jsme při-
pravili brzo ráno tak, aby se děti po příchodu do 
školy mohly hned přesunout na hřiště.
Přivítali jsme se sborovým „ahoj”, které bylo 
slyšet široko daleko. Následovalo představení 
našeho oddílu a  sportu, které jsme zakončili 
společnou rozcvičkou trenérů, dětí i  učitelek 
prvních tříd. Po tomto úvodu jsme děti rozdě-
lili na jednotlivá stanoviště a začal cvrkot. Děti 
měly spoustu zvídavých dotazů a připomínek, 
na které jsme jim rádi odpověděli.
Uchvátil je odborný výklad o orientačním běhu 
Jany Bochenkové spojený s běháním mezi umě-

lými překážkami na obratnost, tradičně také 
měřený okruh s  SI čipy i  zvířátkový orientační 
běh s plyšáky na jednotlivých kontrolách. Celý 
štafetový okruh na oválu se zdál být pro některé 
děti na první pohled příliš dlouhý, ale nakonec 
to zvládly až na výjimky skoro všechny.
Počasí bylo nádherné, pozdní léto nám nabíd-
lo příjemně teplý den. Děti se popasovaly se 
všemi úkoly a fyzicky jsou na tom velmi slušně. 
Věříme, že tato forma našeho příspěvku pove-
de děti (a  rodiče) správným směrem, tedy ke 
zdravému pohybu nejlépe v naší krásné příro-
dě v okolí Mníšku pod Brdy. Pro některé z dětí 
se tak i díky vedení města, ZŠ a OK Dobříš sta-
ne sport nedílnou součástí jejich života.
Děkujeme vedení města Mníšek pod Brdy za 
podporu naší činnosti věnované dětem. Akce 
se uskutečnila i  díky podpoře ředitelky ško-
ly Michaele Pažoutové. Můj velký díky patří 
také mým kamarádům, se kterými jsme akci 

uspořádali: Míše a  Julii Bambouskové, Janě 
Bochenkové a Lence Mirčeva.
Tak zase za rok, třeba s vašimi dětmi, vnouča-
ty či kamarády. Potkáme se spolu na některé 
z akcí města, nebo dokonce s naším báječným 
sportem, jakým bezesporu orientační běh je.

Martin Bambousek za OK Dobříš

V pátek 10. září jsme se rozhodli uspořádat schůz-
ku pro rodiče. Zúčastnilo se jich víc než 30. Před-
stavili jsme vizi klubu, seznámili s konceptem tré-
ninků ve školním roce, systémem turnajů a  byl 
oficiálně představen trenérský tým ve složení:  

Tereza Kudrnová – trenérka s  mezinárodní 
certifikací Coach Level One a  trenérka III. tří-
dy v ČR, Petr Nejedlý – závodní hráč z oddílu 
Sokol Radotín Meteor Praha, který je poslední 
rok v  juniorech a  Martin Augustýn – bývalý 
závodní hráč, který se ve volném čase rozhodl 
trénovat děti a  předat jim tak své zkušenosti. 
Též byl na schůzce představen hlavní sportovní 
partner klubu – značka VICTOR. Přítomna byla 
jednatelka Petra Jägerová.

Harmonogram tréninků a akcí
Tréninky pro děti jsou 3× do týdne, přičemž 
se snažíme, aby byli na místě přítomni dva 
trenéři. Momentálně pokrýváme všechny vě-
kové kategorie. Nejmladší dítě je ročník 2016, 

nejstarší 2004. Jsem ráda, že se nám trenérský 
tým rozrostl i o asistenty v podobě našich star-
ších hráčů, kteří chodí pravidelně pomáhat 
k mladším dětem v pátek.
Tuto sezónu nás čeká řada akcí, mezi něž patří 
podzimní kemp primárně pro děti, které chtějí 
závodit, turnaj rodinných dvojic, oddílový tur-
naj dětí, turnaje jednotlivců Českého badmin-
tonového svazu a spousta dalších.

Doufáme, že si děti sezónu užijí a budou mít 
radost z  pohybu i  ze svých pokroků. Jak jim 
s  oblibou říkám „Jediný tvůj nepřítel jsi ty 
sám.“

Tereza Kudrnová,  
předsedkyně Badminton Mníšek pod Brdy, z.s.

Sportovního dne se na školním hřišti zúčastnilo 115 dětí

V  M n í š k u  f u n g u j e  n o v ý  b a d m i n t o n o v ý  o d d í l

I díky podpoře města Mníšek pod Brdy jsme stejně jako v minulých letech navázali na spolupráci 
se základní školou a připravili sportovní den pro prvňáky.

Dne 6. září 2021 odstartoval oddíl Badminton Mníšek pod Brdy, z.s. své první tréninky. I když klub 
fungoval již tři roky předtím, pod záštitou badmintonového oddílu Sokol Radotín Meteor Praha, 
nikdo z trenérů ani v nejmenším nečekal, že bude o badminton takový zájem.

Jana Bochenková vypráví dětem o krásách  
orientačního běhu Foto: autor

Účastníci druhého letního badmintonového kempu 
Foto: archiv autorky

Akci Sokolové poprvé uspořádali v roce 
1919, její obnovená premiéra se konala 
v roce 2019 při 101. výročí vzniku Českoslo-
venska. Od té doby let se do běhání zapojují 
už desítky měst po celé ČR i v zahraničí. 

Mníšecký Sokolský běh republiky
Letos se k této sportovní akci připojuje také 
město Mníšek a  zve všechny zájemce na 
„náš“ Sokolský běh republiky. Trasa má start 
i cíl v Bažantnici a je dlouhá zhruba 7 kilome-
trů.

 Jak se zapojit?
Zapojit se může kdokoliv, ale je nutné se zare-
gistrovat na www.behrepublikyid.cz, vyplnit 
potřebné údaje a uhradit registrační poplatek 
ve výši 200 Kč (dospělí) a 50 Kč (děti). V regis-
tračním systému najdete i  seznam měst, kde 
se závody uskuteční a dle toho si vybrat místo, 
kde poběžíte.
Další informace najdete na webových strán-
kách www.behrepubliky.cz . 
Kontaktní osobou pro mníšecký běh je Pavel 
Jůzek, tel.: 603 788 817.

Libor Kálmán

Po z v á n k a  n a  m n í š e c k ý  S o k o l s k ý  b ě h  r e p u b l i k y
Ve čtvrtek 28. října 2021 se uskuteční každoroční Sokolský běh republiky na oslavu výročí vzniku 
samostatného Československa.

Trasa mníšeckého Sokolského běhu republiky
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Fotbalový kolotoč se zastavil a  my jsme se 
rozhodli využít nedobrovolnou termínovou 
přestávku k opravám areálu klubu, stejně jako 
v loňském roce. 
S pomocí sponzorů: město Mníšek pod Brdy, 
Národní sportovní agentura, Tomiska soft 
s.r.o., Jaroslav Strnad – malířství, Simba 
s.r.o., Kominictví Jan Znamenáček, Jana 
Patová Generali Česká pojišťovna, S.P.T. 
spol. s.r.o., E-therm a.s., Zdekar s.r.o.,  
BCE s.r.o., Komwag a.s., a  díky dobrovolné 
práci členů našeho fotbalového klubu se nám 
podařil zase velký kus práce.
Zrenovovali jsme interiéry kabin domácích 
a  hostů, v  kabinách byly instalovány nové 
lavice, police a šatní stěny. V kabinách byla 
také provedena celková výmalba. Byla usku-
tečněna částečná výměna starých dřevě-
ných oken za nová plastová okna. Budova 

technického zázemí ze severní části byla 
opravena, opatřena novou fasádou a  no-
vým betonovým chodníkem v  celé délce 
budovy. Sloup pro umělé osvětlení, který 
byl osazen mezi střídačkami v loňském roce, 
byl využit k  instalaci digitálního ukazatele 
skóre a  času. Hrací zóna pro naše nejmen-
ší fanoušky a  návštěvníky byla obohacena 
o trampolínu.
Odměnou pro nás všechny byly úsměvy na-
šich malých fotbalistů a  velká spokojenost 
ostatních hráčů. Podzimní sezóna teprve začí-
ná a všichni, i přes nutná covidová opatření, se 
těší na tréninky a mistrovská utkání mužstev 
všech věkových kategorií v krajských a okres-
ních soutěžích. 
Věříme, že naše mužstva budou i nadále skvě-
le reprezentovat město Mníšek pod Brdy i náš 
fotbalový klub. Zároveň si přejeme, aby nám 

fotbaloví fanoušci, sponzoři a  město Mníšek 
pod Brdy nadále zachovali svou přízeň.

Josef Petráň,  
předseda klubu FK Mníšek pod Brdy

Fotbalisté zrenovovali kabiny a zapracovali na pohodlí hráčů i fanoušků
Stejně jako minulý rok, tak i ten letošní byl pro nás pro všechny velkou životní zkouškou. Pro Fotbalový klub 
Mníšek pod Brdy to znamenalo zkrácení jarní části mistrovských soutěží mládežnických i dospělých mužstev. 

Kabiny hráčů září novotou Foto: Miloš Gruntorád

V 9:15 odstartoval sportovní den prvním závo-
dem. Začali hned ti nejmenší, přípravný ročník 
naší základní školy a děti se nebály ani trochu. 
Svým nadšením jako by přeurčily průběh ce-
lého dne. Všechny závody – a že jich bylo! – se 
vyvedly. 

Workshopy pro děti
Žáci ZŠ Komenského 420 si užili nejen závody 
na trasách 250 až 750 metrů, ale i doprovodné 
aktivity, které jsme pro ně připravili. Ať už si 
protáhli a nastartovali tělo při rozcvičce s tre-
nérkami z  BiosFitu, nebo se účastnili diskuze 
s českou moderní pětibojařkou Bárou Voltro-
vou Kodedovou, anebo si správně nastavili 
postavení těla s  profíky z  Elementu pohybu, 
všechno si užili. Pro starší ročníky byl připra-
ven interaktivní workshop primární prevence 
a vzdělávání od Magdaléna, o.p.s., a také tam 
měly lektorky neustále plno. A  ty ceny pro 
první tři místa v ročníku. Stojí za to se snažit. 
Věříme, že v těchto dětech minimálně nastar-
tujeme, v  lepším případě podpoříme chuť 
sportovat.

Rychlík ze Zahořan
Odpoledne proběhly závody „profesioná-
lů“, tedy těch, kteří se na závody přihlásili 
a  přispěli tak do České olympijské nadace. 
Ve čtyři hodiny odstartoval první závod nej-
mladších dětí, které se ještě držely za ruku 
rodičů, následovaly pak děti starší na tra-
sách 500 a 750 metrů. A v 18:00 byl z éteru 
Českého rozhlasu odstartován hlavní závod. 
Letos byly pro závodníky opět připraveny 
2 trasy, 5 a 8 kilometrů. První závodník, Da-
vid Kulík ze Zahořan, na kratší trase doslova 
prolétl cílem za 19 minut 46 vteřin. Skvělý 
výkon. Výborní byli mníšečtí i přespolní zá-
vodníci, ti na stupních vítězů i ti, co druhým 
tleskali. Doběhli všichni a  všichni si zaslou-
žili letošní nádherné dřevěné účastnické 
medaile a náš obdiv. Všechny výsledky i fo-
tografie ze závodů můžete najít na webu 
www.olympijskybeh.cz 

Peníze pomůžou znevýhodněným dětem
Cílem T-Mobile Olympijského běhu je nejen 
rozhýbat děti i dospělé, ale i díky příspěvkům 
ze startovného pomoci sportovat dětem, je-
jichž rodičům chybí finanční prostředky na 
jejich sportovní aktivity. V  letošním roce se 
povedlo vybrat celkem 429 240 Kč od více než 
71 000 běžců. Na účastníky závodu v Mníšku 
pod Brdy z  toho připadá přibližně 1 340 Kč. 
Výtečný výkon.

Trocha statistiky:

•  Závod ženy na 5 km: 1. Ficová Markéta,  
2. Urbanová Jana (Mníšek pod Brdy),  
3. Amsalem Barbora (Chouzavá).

•  Závod muži na 5 km: 1. Kulík David (Zaho-
řany), 2. Šmíd Petr, 3. Hršel Josef (Mníšek 
pod Brdy)

•  Závod ženy na 8 km: 1. Hejrová Gabriela 
(Mníšek pod Brdy), 2. Kunčarová Edita,  
3. Večerková Marcela (Mníšek pod Brdy).

•  Závod muži na 8 km: 1. Šťastný Tomáš,  
2. Fic Martin, 3. Skalák Vojtěch.

Moc děkujeme za pomoc s přípravou a orga-
nizací všem dobrovolníkům, bez nich by tak 
velkou akci nešlo udělat. Děkujeme. Za pod-
poru závodu děkujeme zejména ZŠ Mníšek 
pod Brdy a Město Mníšek pod Brdy. Velké díky 
také všem sponzorům. 

A těšíme se zase příště!

Jiřina Elčknerová za organizátory BIOS Fit z.s

Olympijský běh přispěl na sport dětí skoro půl milionem
Ve středu 8. září se v Mníšku opět celý den běhalo, sportovalo, závodilo. Konal se totiž tradiční T-Mobile 
olympijský běh a s ním spojený školní běh.

Moderní pětibojařka Bára Voltrová Kodedová 
reprezentovala na LOH v Rio de Janiero

Slova ambasadorky letošního Olympij-
ského běhu Barbory Voltrové Kodedové:
„Přijela jsem do Mníšku motivovat děti, aby 
dělaly sport. Přijde mi, že v současné době 
upadá tělocvik na školách i  organizova-
ný sport vůbec. Děti dělají sport chvíli, ale 
nevydrží u  něj, protože je třeba přestane 
bavit. Vyprávím jim svůj příběh a  snažím 
se je motivovat, aby dělali v životě to, co je 
baví a  zkusili u  toho vydržet. Já sama za-
čala s pětibojem v 11 letech a na olympiá-
du jsem se dostala až v  26, což byl vrchol 
mojí sportovní kariéry. Potom jsem se už 
věnovala buněčné biologii, kterou jsem 
vystudovala. Říkám jim, že i  když se věnu-
jí sportu, tak to neznamená, že přestanou 
studovat.“
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Prázdninové aktivity
Prázdniny využily nejaktivnější děti k účasti na orienťáckých táborech, 
několik dorostenců a dorostenek vyrazilo na tréninkové kempy až do 
Švédska, téměř padesátka účastníků, dětí i dospělých, si užila nádher-
ných terénů a  borůvkové lesní cukrárny na soustředění v  Jizerských 
horách, nevynechali jsme ani letní vícedenní závody s nezaměnitelnou 
atmosférou společného kempu a setkávání se s přáteli z celé republiky, 
zatleskali jsme našim barvám na stupních vítězů.

Zářijové závody na Kazatelně
Se začátkem září se oddíl OK Dobříš opět chopil pořadatelských ak-
tivit. Hned 3. září uspořádali mníšečtí trenéři v Mníšku pod Brdy již 6. 
ročník sportovního dne pro mníšecké prvňáčky. A brzy na to, v ne-
děli 12. 9. 2021, jsme v lesním prostoru „Kazatelna“ uspořádali závod 
Pražského a Středočeského žebříčku a celostátního rankingu dospě-
lých a veteránů v orientačním běhu. Závod byl otevřený i příchozím. 
Za krásného slunečného počasí, které zpestřila jen krátká sprška, se 
vydalo do lesa 769 závodníků na měřených tratích. Dalších 136 spor-
tovců všech věkových kategorií běželo či šlo, často v rodinných sku-
pinkách či s ratolestí na zádech, na neměřených tratích pro začáteč-
níky či po fáborkách. Devět stovek účastníků si užilo nejen krásný les 

(ti starší přebíhali i vrchol Kazatelna 531 m. n. m.), ale také příjemné 
centrum s občerstvením na vyvýšenině na Brodcích a vyhlídkou na 
město Dobříš.

Na stupně vítězů vystoupali i Mníšečáci
Na stupních vítězů závodu 12. září zazářily také zelenofialové dresy 
OK Dobříš, řada dětí se navíc umístila na „velké bedně“. Vyhlašovalo 
se společně za Pražskou a Středočeskou oblast, tedy opravdu nabitá 
konkurence. Umístění našich: v kategorii D10F (fáborkovaná trať s mož-
ností zkratek, děvčata do 10 let) – Kateřina Lorencová 3. místo, v D10 
– Laura Pecklová 4. místo (Mníšek pod Brdy), v D16 – Julie Bambous-
ková 1. místo a Barbora Housková 4. místo (obě Mníšek pod Brdy), 
v H10F – Eduard Szárszoi 5. místo (Mníšek pod Brdy), v H12 – Jan Por-
sch 6.místo (Mníšek pod Brdy), v H16 – Václav Lorenc 2. místo, Anto-
nín Jiras 3. místo a Jan Jiras 6. místo (oba bratři Mníšek pod Brdy). Za 
zmínku stojí, že náročnou trať „T6“ si zaběhl i starosta města Dobříše.
Nás členy OK Dobříš, trenéry a pořadatele zároveň, pak těší, že finanč-
ní podpora od „našich“ měst, z Dobříše a z Mníšku, je účelně využívá-
na jak na podporu sportovní činnosti oddílu, tak i ve prospěch široké 
sportovní veřejnosti.

Za trenéry a organizátory Jana Bochenková

Hrál jsi už fotbal?
Jsi ve věku 15-17 let?
Tak právě Tebe hledáme!

Přijď ve středu nebo v pátek v 17:45  
na stadion Fotbalového klubu Mníšek pod Brdy a staň se hráčem 
dorosteneckého mužstva hrajícího v I. A třídě.
Zaručujeme skvělou partu, fyzickou zátěž a různorodé 
meteorologické podmínky.

Případný dotaz zasílej na e-mail:  
fkmnisekpodbrdy@seznam.cz,  
do předmětu napiš: DOROST,  
nebo kontaktuj vedoucího mužstva  
na tel.: 603 533 797.

Miloš Gruntorád, vedoucí mužstva

Orientační běžci se rozloučili s létem pořádáním závodu pro 900 účastníků

Fotbalisté doplňují kádr dorostu 
a hledají nové hráče

Léto orientačních běžců bývá vždy velmi pestré a nejinak tomu, díky ustoupivšímu covidu, bylo i letos.

Takto se na Kazatelně dobíhalo do cíle  
Foto: autorka

Tři mladé běžkyně vyfocené z mysliveckého posedu  
Foto: autorka

« Fotbalisté letos zrekonstrovali zázemí
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Tématem bylo bohatství přírody, děti měly 
za úkol podle různých vodítek hledat v  oko-
lí tábora „drahokamy.“ Ty byly schované na 
různých místech, kterým by člověk obyčejně 
věnoval jen minimální pozornost, jako je na-
příklad krmelec či přístřešek smotaný z  vrb. 
Během celého tábora se Čejčata učila týmové 
práci, trpělivosti a orientaci v přírodě během 
různých aktivit. Také všechna došla na nejjiž-
nější bod v ČR, gratulujeme!
Jako každý rok, tak i letos probíhalo za dozoru 
táborové ornitoložky kroužkování ptáků. Děti 
si mohly prohlédnout pěvce, jako jsou napří-
klad hýl a červenka a také dva nádherné led-
ňáčky. 
Ani kuchyně letos nezůstala pozadu. Naše obě 
skvělé kuchařky kouzlily na novém profi plyno-
vém sporáku v obrovských hrncích neskutečné 

dobroty. Nechyběly kynuté knedlíky, oblíbené 
řízky, bramborák a lívance a k tomu skoro kaž-
dé odpoledne nějaký výborný dezert. 
Vedoucí a všichni instruktoři se pilně věnovali 
tomu, aby vše proběhlo tak jak má. Svůj zápal 
při všech bojových hrách přenesli v  dobrém 
i na děti. 
Volný čas dokázaly děti využít nejen ke kou-
pání a  stavění „vlastního ostrova“, ale také 
tomu, aby se zdokonalily v botanice a zoo-
logii. Nacházely a  určovaly mnoho rostlin, 
ale také hmyzu a obojživelníků. Vyplňovaly 
„Čejčátko“ plné křížovek a rébusů, které ka-
ždoročně vytváří Věra, aby děti také dělaly 
vědu.
Za povedený tábor bychom chtěli poděkovat 
všem zúčastněným a také městu Mníšek pod 
Brdy a rodičům, díky nimž jsme získali finanční 

prostředky na pořízení nového vybavení, kte-
ré všem zúčastněným usnadnilo a zpříjemnilo 
týdenní pobyt v údolí u Větší Vltavice.

Vendula Balušková za Čejku

V červenci se naše škola zahalila do květino-
vého hávu, a  to při příležitosti letní filmové 
školy, jejímž letošním tématem byla kultura 
hippies. Mezi 12. a 16. červencem se malova-
lo, tančilo, natáčelo, hrálo a dokonce se uspo-
řádal i  Woodstock! No, co víc dodat? Všichni 
zúčastnění si to moc a moc užili, což dokazují 
i zvěčněné úsměvy, které naleznete jak na na-
šich sociálních sítích, tak webových stránkách.
Další prázdninovou zastávkou byl pak výjezd-
ní tábor v areálu VŠCHT v Běstvině, kde padl 
rekord! Letošního indického ročníku se totiž 
zúčastnilo hned 65 dětí, pedagogů a  (skoro) 
dospělých absolventů školy. Děkujeme všem!
V novém školním roce na nás pak čeká hned ně-
kolik změn, a to hlavně ohledně učebních pro-
stor. Výuka hudební nauky se přesunula do pro-
stornější třídy výtvarky, a tedy bude více příleži-

tostí využívat sálek v  ZUŠ pro třídní koncertíky 
a vystoupení. Žáčků ale stále přibývá a stávající 
učebny nejsou nafukovací, proto se začalo vy-
učovat v budově mníšecké základní školy i v hu-
debním oboru, konkrétně hra na bicí nástroje. 
Nově se do sálu Pavilonu přestěhoval i dramaťák. 
Za tu možnost děkujeme vedení města Mníšek 
pod Brdy i paní ředitelce Pažoutové.
Kvůli omezeným prostorám a naplněné kapa-
citě školy, ale bude bohužel od dalšího škol-
ního roku možno přijímat podstatně méně 
dětí, než tomu bylo dosud. Částečně nám ale 
určitě pomůže rekonstrukce našich stávajících 
prostor, které město Mníšek pod Brdy chystá. 
Můžeme se tak těšit na rozšíření sálku a lepší 
zázemí pro žáky i pedagogy.
A  co si přát pro nejbližší školní rok? Aby se 
konečně mohlo učit a  tvořit, tak jak v  době 

„předcovidové“ a naši žáčci a učitelé se již ne-
museli setkávat pouze online. To je naše nej-
větší přání! Kateřina Hrubá za ZUŠ

Če j č a t a  h l e d a l a  n a  l e t n í m  t á b o ř e  „ d r a h o k a my “

Děti ze ZUŠky zažily o prázdninách Woodstock a Indii

Předposlední týden v srpnu se letos opět konal tábor Fortunie, který klub Čejka pořádá již více než 15 let.

Nový školní rok je už tady a s ním i hodnocení prázdninových dnů v ZUŠce. A začneme pěkně popořadě.

Při kroužkování ptáků  
jsme si prohlédli také ledňáčka

Tématem letního tábora byla Indie

Cirus Cup, Město Mníšek pod Brdy, ZČ Hnutí Brontosaurus Kandík
Vás zvou na 3. ročník závodů RC modelů aut

Mníšecké eRZety
Sobota 2. října 2021 od 10:00 do 16:00 hod
Program:
1.  10:00 až 16:00 – CIRUS CUP hlavní soutěžní závod modelů skutečných rallye 

aut, www.cup.cirus.cz
2.  10.00 – 16.00 hod. – Volné ježdění pro děti i dospělé,  

pojďte ukázat své hračky (auta, stavební stroje, tanky, ...)
3. Průzkum zájmu o modelářské kroužky a ochotných lidí kroužky vést

Volná soutěž nemá pevný harmonogram – soutěžit se bude na dráze  
pro veřejnost v průběhu dne, jak děti/dospělí budou přicházet

Místo závodu:
Ulice od sběrného dvora k podchodu pod dálnicí u Kovohutí

Závody jsou podpořeny Městem Mníšek pod Brdy  
z grantového programu pro spolky.
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V y s v ě c e n í  k a p l e  s v a t é  L u d m i l y  v  Z a h o ř a n e c h
Sobota 11. září 2021 je den, který se bezpochyby zapíše do historie obce Zahořany zlatým písmem. 
Naše kaplička byla vysvěcena na kapli svaté Ludmily v Zahořanech.
Slavnostní mši svatou celebroval emeritní po-
mocný biskup pražský Karel Herbst za účasti 
farářů Jana Dlouhého z Mníšku pod Brdy a Jo-
sefa Andrejčáka ze Starého Knína. 

Stoletá kaplička a svatá Ludmila
Podle dostupných informací byla kaplička 
v Zahořanech, které patří do mníšecké farnos-
ti, vystavěna místními osadníky někdy kolem 
roku 1921. To by znamenalo, že letos oslaví 
100 let své existence a u příležitosti tohoto vý-
znamného výročí jsme se ji rozhodli vysvětit. 
Vzhledem k tomu, že jsme v archivech nena-
šli žádnou zmínku o jejím zasvěcení, rozhodli 
jsme se pro svatou Ludmilu, od jejíž mučed-
nické smrti uplynulo letos v září 1 100 let. Tato 
česká světice, babička svatého Václava, se tak 
stala i patronkou naší obce Zahořany.

Výzdobu zaplatila veřejná sbírka
Po zdařilé stavební rekonstrukci kapličky v mi-
nulých letech bylo zapotřebí dovybavit také její 
interiér, který se kromě dvou dřevěných sošek 
nedochoval. Podařilo se nám pořídit nový ol-
tářní stůl z vysoce kvalitního dubového dřeva 
z  obory Aglaia na Dobříši, který nám vyrobil 
Josef Váňa z Malé Hraštice. Jelikož zcela chyběl 
oltářní obraz, zadali jsme tvorbu nové oltářní 
ikony svaté Ludmily uznávanému ikonopisci 
Martinu Damianovi. Tomu se podařilo zhotovit 

překrásné dílo, které je bezpochyby ozdobou 
naší kaple. Doporučuji sledovat video o její vý-
robě na stránkách bit.ly/IkonaZahorany.
Náklady na výrobu ikony byly získány ve veřej-
né sbírce pořádané Obecním úřadem Zahořa-
ny. Děkujeme tímto všem dárcům za jejich 
příspěvky a  přejeme jim mnoho dalších 
požehnaných let ve zdraví a spokojenosti. 

Socha světice
V  rámci pravidelného sochařského sympozia 
v Kytíně byla řezbářem Slávkem Jiranem zho-

tovena také dřevěná socha svaté Ludmily 
v  životní velikosti s  letopočtem a  znakem 
obce, která bude navždy připomínat zasvěce-
ní naší kaple. Socha bude v budoucnu umístě-
na na křižovatce turistických cest na kopci nad 
obcí a  bude jako patronka dohlížet na štěstí 
a spokojenost občanů Zahořan. 
Pevně věřím, že se naše kaplička stane nejen 
místem konání pravidelných bohoslužeb, ale 
i místem setkávání všech lidí dobré vůle a to 
nejen ze Zahořan a blízkého okolí. 

David Horyna (text), Libor Kálmán (foto)

Při mši svaté zazpíval Mníšecký chrámový sbor

Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy a OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s., 
Vás srdečně zvou na 

SVATOVÁCLAVSKÉ 
POSVÍCENÍ

úterý 28. září 2021

8:30      Slavnostní bohoslužba v kostele sv. VáclavaSlavnostní bohoslužba v kostele sv. Václava

od 13:30  Posvícenská stezka pro rodiny s dětmi
  Začátek na nové autobusové zastávce 
 "Na Madlenkách", cesta značena fáborky, 
 vhodné i pro sportovní kočárky,
 cíl na farní zahradě.

od 14:30 Setkání na farní zahradě
 Výtvarná dílna, aktivity pro děti, 
občerstvení, sousedské posezení pro dospělé.občerstvení, sousedské posezení pro dospělé.

16:00 Pohádka -  ochotnické představení 

+ možnost posedět u ohýnku, opékání hadů a jablek+ možnost posedět u ohýnku, opékání hadů a jablek
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L e t o š n í  B l e š á k  p o d p o ř i l  o p u š t ě n é  p s y  a  k o č k y

Mní šeck ý rodák oživuje biograf  v  nedaleké Litni

Na letošní Bleší trh do mníšeckého předzámčí přijel rekordní počet prodejců. Za krásného počasí 
tu v sobotu 11. září rozložilo své stolky a deky 50 prodejců a prodejkyň, kteří nabízeli použité zboží 
různého druhu i kvality.

Rozhovor s akademickým malířem Vladimírem Větrovským, který prožil část života v Mníšku pod 
Brdy a před rokem uspořádal ve skaleckém kostelíku výstavu s názvem „Na hromadě suti“, jsme 
zveřejnili v loňském zářijovém čísle Zpravodaje (č. 298/2020). 

Zájemci o prodej byli s několikaměsíčním předstihem vyzváni, aby vy-
klidili své sklepy, garáže a půdy a na louku do mníšeckého předzám-
čí přijeli za symbolickou nabídnout věci, které již nepotřebují. Vedle 
knih mnohých žánrů se tu sešly plyšové i plastové hračky, kuchyňské 
nádobí, funkční i méně funkční spotřebiče i starožitnosti. Nechybělo tu 
ani oblečení nebo obuv různých velikostí. Nabídka byla široká a o tom, 
že byla i lákavá, svědčili vesměs spokojení návštěvníci, kteří odcházeli 
s  plnou taškou praktického oblečení nebo jen s  drobností, kterou si 
obohatí domácnost. „Přivezli jsme sem hračky po našich dětech, které už 
odrostly a než ty věci vyhodit, tak je lepší je nabídnout někomu dalšímu. 
Taky jsme dovezli knížky, které už mají holky přečtené a  překvapilo mě, 
jaký je o  ně zájem. Nejvíc asi o  dobrodružnou literaturu pro teenagery,“ 
uvedl svou motivaci k účasti na letošním Bleším trhu Jiří Rom a dodal 
„My jsme jenom neprodávali, ale i nakupovali. Objevili jsme tu starý kufr, 
který se holkám hodí na skautské tábory.“ 
A  to je přesně smysl Blešího trhu: Prodat pro mě již nepotřebnou věc 
a zároveň najít a koupit něco, co mi ještě poslouží nebo jen udělá radost.

Charitativní rozměr Blešáku
Již třetím rokem měl mníšecký blešák také dobročinný rozměr a ten-
tokrát se jeho organizátoři, Zuzana Škodová a  Josef Porsch rozhodli 
podpořit kočičí a psí útulek Srdeční záležitosti ze Staré Huti. S do-
statečným časovým předstihem zveřejnili seznam věcí, které by v útul-
ku potřebovali a požádali zájemce z řad veřejnosti, aby jim je donesli 
právě během konání Blešího trhu. Zájem byl především o  kočičí granu-
le, konzervy, paštičky, stelivo, podložky, deky, vodítka, obojky, misky,  
odčervovací tablety, psí piškoty a pamlsky. „Chtěla bych poděkovat všem 

dobrým lidem, kteří materiálně přispěli našim zvířátkům, o které pečuje-
me, v tuto chvíli je to asi 50 koček a 7 pejsků,“ říká paní Adéla ze Srdečních 
záležitostí a dodává: „Lidé nám nosí nejvíc deky a pamlsky, viděla jsem tu 
i pelíšek. Všechny darované věci nám udělaly velkou radost.“

Libor Kálmán (text a foto)

Výtvarnictví a práce pro domácí i zahraniční filmové produkce nejsou 
jedinou Vladimírovou činností, neboť od loňska také navíc promítá 
a tvoří dramaturgii v obnoveném kině v Litni. Vytvořil také nový design 
předsálí s barem, které díky vyřazeným filmovým dekoracím přeměnil 
na příjemný klubový prostor. 

Proč by měli diváci navštívit liteňské kino?
Podle mého názoru tu teď máme nejlepší kino v regionu. Máme nově 
zrekonstruovaný interiér, prostorový zvuk, kvalitní obraz a možnost di-
gitálních projekcí, takže tu můžeme promítat všechny premiérové fil-
my. Příznivá je i cena za vstupenku, což je 130 korun. Je to pro lidi, kteří 
mají rádi jinou, spíš klubovou atmosféru. Sejdou se tu s přáteli, posedí 
chvilku u skleničky a zkouknou i film.

Jak tvoříte programovou skladbu?
Snažíme se náš program přizpůsobit publiku, takže dáváme premiéro-
vé pohádky pro děti a hodně české filmy a komedie, protože o ně je asi 
největší zájem. Občas zkoušíme i náročnější artovou projekci. Jednou 
měsíčně tu promítáme i film s hudební tematikou nebo koncert. Příští 
měsíc nás čeká dlouho odkládaná premiéra dokumentu „Karel“ o závě-
ru života Karla Gotta. Do budoucna chceme dělat i přímé přenosy z Me-
tropolitní opery nebo pouštět záznamy z velkých rockových koncertů.

Za obnovením kina stojí liteňský starosta Filip Kaštánek, který jeho 
provoz komentuje: „Kino bylo přes 20 let zavřené a já si říkal, že je velká 
škoda ten velký sál nevyužívat. Na jaře roku 2019 jsme jako městys Liteň 
kino znovuotevřeli a  i  přes několikaměsíční výpadek během coronaviru 
ho provozujeme doteď. Navíc máme i projekt na rekonstrukci celé budovy 

kulturáku, která byla postavena před 40 lety, a budeme žádat o dotaci. Ob-
novení kina nás stálo i spoustu brigádnických hodin ve volném čase a jsme 
moc rádi, že kino funguje a slouží lidem.“

Program liteňské kina můžete sledovat na webových stránkách  
www.kinoliten.cz  

Libor Kálmán(text), Michal Kroutil (foto)

Paní Adéla si z Blešáku odvážela plný kufr dárků pro své svěřence

Vladimír Větrovský v promítací kabině
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Magdaléna, o.p.s. sklízí úspěchy za rozvoj zahraniční spolupráce

Abychom svou práci dokázali dělat dlouhodobě, odborně, zároveň cit-
livě a s potřebnou dávkou pokory, je nezbytné umět pečovat o sebe 
sama. Každoročně se proto naši kolegové účastní vzdělávacích akti-
vit, přednáší na odborných konferencích a vyjíždí na zahraniční stáže. 
V  Magdaléně rozvíjíme mezinárodní partnerství a  spolupráci již více 
jak deset let a za tu dobu jsme zorganizovali na sto odborných stáží. 
U evropských partnerů v Belgii, Francii, Španělsku, Řecku a mnoha dal-
ších se učíme novým přístupům a metodám, které fungují či naopak. 
Sdílíme s nimi také naše vlastní know-how a zkušenosti. Zároveň ale 
navazujeme přátelství, zlepšujeme se v  cizích jazycích, diskutujeme 
odborné světové trendy a osobně i profesně rosteme. Na oplátku i my 
na Včelníku přijímáme zahraniční stážisty z oboru adiktologie, kteří si 
zkušenost z Mníšku pod Brdy odnáší do svých domovů, naposledy na-
příklad AnnMarie, Janis a  Michael z  Velké Británie. Za naše úsilí jsme 
sklidili i několik cen, například Cenu Kiron za nejlepší počin v adiktolo-
gii, mezinárodní vzdělávání odborníků v adiktologii nebo Cenu Domu 
zahraniční spolupráce za nejlepší projekt v kategorii Erasmus+ vzdělá-
vání dospělých. 

Zdeňka Effenberger

Již téměř čtvrtstoletí pomáháme v Mníšku pod Brdy lidem se závislostmi. Závislost se dotýká přímo 
či nepřímo každého z nás a našich bližních. Proto jsme rádi, že dokážeme pomáhat nejen samotným 
klientům, ale také jejich rodinám.

přijme

Všeobecnou sestru
nebo

Zdravotnického asistenta/ku
Náplní práce je poskytování 

komplexní ošetřovatelské péče.

Nabízíme plat dle státních platových tabulek: 
Všeobecná sestra: 34 000 Kč – 50 000 Kč / měsíčně

Zdravotnický asistent/ta: 35 000 – 37 000 Kč
Po zkušební době osobní ohodnocení.

Informace o poptávané pozici 
najdete na webových stránkách

bit.ly/DomecekMnisek.

AnnMarie, Janis a Michael se Zdeňkou Eff enberger na odborné stáži

Magdaléna, o.p.s. přijme Manažera/ku evropských projektů
Otevřela se nám pozice v projektové kanceláři a hledáme parťáka/parťačku, který/á věří, že neziskovka není sprosté slovo, 

že pomáhat je správné a že lidé, kteří se potýkají se závislostí, mají právo na profesionální služby.

Informace o poptávané pozici najdete na webových stránkách bit.ly/MagdalenaMnisek.
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Anketa zastupitelů – Skalecká pouť je již minulostí – reakce pro pana Sáblíka

Vážení spoluobčané a zejména rodáci,
s radostí jsem si přečetl v posledním čísle Zpra-
vodaje, že zde bude socha Káji Maříka. Je smut-
né, že již sedm let „žije“ v Kytíně, ale v rodném 
městě není. Nelíbí se mi však, že bude vystaven 
před Pavilonem, který jsme si většinou jako ob-
čané nepřáli. Je to špatné místo, protože by měl 
být umístěn v prostoru náměstí nebo na Skal-
ce, kam chodí lidé. Opět stejně jako ve státě se 
rozhoduje o nás bez nás.
Souhlasím se Standou Jirotou, spolužákem, 
který uvádí, jak se město chová k  F. X. Svo-
bodovi. Má zde náměstí. Byl odstraněn kvůli 
opravám ze svého původního místa a  nikdy 
se tam už nevrátil. Dnes hledí na silnici a  na 
zastávku autobusů. A na mnicha, který by měl 
být také někde jinde.
Za sebe sděluji, že již jedenáct let po návratu 
do rodného města bojuji za Káju Maříka pří-
padně muzeum. Rád bych navázal na práci 
svého otce a  dalších obětavých lidí kteří zde 
vybudovali naučné stezky. Potkávám lidi, kte-
ří to čtou a  někteří se ptají i  na Káju Maříka. 

Byl jsem nucen se zbavit historických materi-
álů včetně 1. vydání Káji Maříka podepsané-
ho přímo autorkou, což je hodnota, která se 
nedá zaplatit. Při jednání s bývalým starostou 
mi bylo sděleno, že vše by skončilo v pytlích. 
NPÚ sdělil, že na zámku není místo, čemuž se 
kamarádi a přátelé smějí. Kdo chtěl v této věci 
pomoci, byla firma Benák, bohužel jsem jim 
nemohl dodat dobré zprávy.
Před dvěma roky jsem hovořil se současnou 
starostkou a dalšími lidmi. Ano, něco pro Káju 
Maříka uděláme. Dozvěděl jsem se, že p. Ko-
žíšek chce vybudovat muzeum Káji Maříka na 
Skalce. Moc by se mi to líbilo. Oslovil jsem ho, 
ale kvůli covidu nemůžeme komunikovat.
Jsem zarmoucen z historie města. Nechci být 
nikde uváděn, chtěl jsem přispět i finančně na 
Káju Maříka nebo muzeum. Není zájem, smut-
né. Myslím si, že by zde už dávno mělo být 
muzeum města nebo Káji Maříka, které by při-
neslo spoustu peněz. Asi má město dostatek 
financí, takže ho tyto záležitosti nezajímají. 

Jiří Krása

Vážený pane Kráso, se založením muzea 
Káji Maříka stále počítáme, kvůli covidu se však  
oddálil termín, ve kterém by se uvolnil prostor 

v budově městského úřadu přestěhováním do úřa-
du nového. Pro muzeum se budeme i nadále snažit 
najít provizorní prostory. Magdalena Davis

V minulém čísle Zpravodaje byly uveřejněny 
reakce zastupitelů na zmíněnou anketu. Ne-
mohu nereagovat na níže uvedený text (pro 
připomenutí), jehož autorem je pan Sáblík, 
a  týká se účasti jeho studentského reportáž-
ního týmu na výstavě drobného zvířectva 
v Mníšku.
„Bohužel také jedna z  organizátorek 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 později přinesla jiného králíka, 
který nebyl cizího chovatele, ale asi nejlépe situ-
aci vystihl jeden z budoucích studentů: „To nám 
to nemůže říct normálně? To na nás musí řvát?“ 
Co dodat, zcela zbytečně vyděšené děti kolem 
osmi let věku, jejich šokovaní rodiče a  konster-
novaní členové zpravodajského týmu.“

Protože ta „jedna z organizátorek“ jsem byla já, 
moje slova patří především Vám, pane Sáblíku.
•  Žádný z organizátorů výstavy nebyl oficiálně 

požádán o souhlas s natáčením, ani předse-
da pořádajícího spolku.

•  Neřvala jsem, jen jsem se důrazně zeptala, 
kdo týmu dovolil vyndat z klece králíka, který 
je označen pouze číslem bez uvedení majite-
le. Tým se zeptal 14leté dívky, ačkoliv dospě-
lému doprovodu, tedy Vám, mělo být jasné, 
že dítě není kompetentní o tom rozhodnout.

•  Členové týmu se omluvili a pro účely reportáže 
jim byl se souhlasem majitele přinesen jiný krá-
lík s vysvětlením, že máme za zvířata odpověd-
nost, dokonce se drží noční služby. Jakákoliv 
neodborná manipulace se zvířaty je zakázána! 
Je to živý tvor a navíc majitel si stanovuje jeho 
cenu. Kdo by uhradil případné škody? 

•  Pane Sáblíku, stál jste vedle mne, souhlasně 
přitakával, že to chápete. Proč jste neuklid-
ňoval ty šokované rodiče? Měl jste možnost 
řešit situaci na místě a nemusel čekat až na 
Zpravodaj.

•  Přece žádný mediální tým nemůže očekávat, 
že ho všude a  vždy nadšeně přijmou. Řadu 
věcí včetně povolení k natáčení je třeba pro-
jednat dopředu a se správnými osobami. I to 
patří k výuce. Udělali chybu, omluvili se a vše 
se nakonec vyřešilo. 

Pane Sáblíku, v  mnoha věcech se názoro-
vě neshodujeme, ale nenapadlo by mne, že 
si budete dělat PR zrovna tímto způsobem. 
Zklamal jste mne, protože jste neuvedl prav-
du. Tím jste zcela ztratil moji důvěru.

Hana Kotoučová

Pavilon x Věž Myslíte si, že tyto dva 
objekty nemají nic společného? Kupodivu 
ano, a to v možnosti respektovat připomínky 
obyvatel z okolí.
Když se začal projednávat Pavilon, odvážnější 
obyvatelé z  okolních bytových domů vyjádřili 
své obavy z nočního hluku lidskou činností, kte-
rý vyplýval ze záměrů provozu kulturního příze-
mí Pavilonu ( dle projektu v  kulturním přízemí 
Pavilonu bylo určeno i  koncerty, divadla, plesy 
atd.), a tím i málo parkovacích míst v okolí.
Protože tehdejší vedení města na připomínky 
obyvatel reagovalo „vlažně“, někteří občané 
z okolí Pavilonu uplatnili možnost se zúčastnit 
svými připomínkami správního řízení k povo-
lení stavby.
Dva roky trvalo, než potom za necelých dva-
cet minut došlo k dohodě mezi tehdejší radou 
města a  účastníky řízení, jak upravit provoz 

v  Pavilonu, aby se snížily nejzákladnější oba-
vy – hluk z lidské činnosti v nočních hodinách 
v  okolí Pavilonu. Ale vše za cenu připomínek, 
odvolání a  reálné obavy, že pokud nedojde 
k  dohodě, kolotoč dohadů bude pokračovat 
dalších několik let. 
Tehdejší vedení a řada obyvatel města neměla 
„účastníky řízení rádo“, dokonce na několik osob 
řízení tehdejší rada města dala podnět k Policii 
ČR k šetření, zda jejich účastí v řízení městu ne-
vznikla škoda. Vše se považovalo za obstrukce. 
Uplynulo několik roků a prakticky je zde stejná 
situace, ale jen na jiném místě a jiní obyvatelé. 
Na veřejnost se dostala informace o povolené 
stavbě „Věže“ v Edenu, kdy investor chce pro-
jekt změnit ve prospěch malometrážních bytů.
A  prakticky nastává stejná situace jako u  Pa-
vilonu. Obyvatelé z okolí plánované „Věže“ se 
obávají nedostatku parkovacích míst, zvýšené 
dopravy a hluku z ní atd. 

Je to v  pořádku, obyvatelé mají oprávněné 
obavy. Ale tentokrát za podnětem k  námit-
kám stojí i někteří členové bývalé rady města, 
která při stavebním řízení Pavilonu nechtěla 
řešit tehdejší podněty občanů z  jeho okolí. 
A  myslím, že námitky k  Věži dávají i  ti, kteří 
tenkrát výrazně vystupovali proti těm, kteří le-
gálně pomáhali občanům okolo Pavilonu. Ale 
již se nemluví o obstrukcích, (ani nejde, proces 
řízení snad není zahájen).
Píši to jako příklad toho, abychom se snažili 
pochopit druhé, kterým nějaká investice může 
znehodnotit kvalitu bydlení. Protože sami ni-
kdy nevíme, kdy se dostaneme do podobné 
situace, jako spoluobčané v jiné lokalitě. 
A v Mníšku bychom měli být velmi obezřetní – 
ve svém okolí máme velkou průmyslovou zónu, 
dálnici apod., celkem dost potencionálních míst, 
ze kterých k nám může zavát něco, co znehod-
notí komfort života v Mníšku. Pavel Jeřábek

Vzpomínáme
Dne 2. 10. 2021 uplyne rok,  
co nás navždy opustil můj  

milovaný manžel Pavel Bily. 
S láskou vzpomíná Hanka s rodinou.
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Partie krásného nadporučíka aneb defraudace na mníšecké poště

K ř í ž  p ř i p o m í n á  n e h o d u  s e  š ť a s t n ý m  k o n c e m

V novinách měly vždy své místo zprávy ze soudních síní, ve kterých novináři informovali senzacechtivé 
čtenáře o nejnovějších kriminálních činech. Za kusem dnes již zažloutlého novinového papíru se skrývají 
příběhy, na jejichž konci bývá mnohdy lidská tragédie. 

Nedaleko křižovatky ulic Dobříšská, Kytínská a Ke Škole stojí nenápadně ve strouze zachovalý litinový 
kříž, který upomíná na nehodu, k níž tu došlo před 131 lety.

Nejinak tomu je i  v  případě pracovnice mní-
šecké pošty Žofie Vobořilové, která si kvůli lás-
ce zničila kariéru a možná i život. Na podzim 
roku 1908 stanula před c. a  k. trestním sou-
dem, protože byla obžalována z defraudace. 

Svědomitá a poctivá poštovní oficiantka
Slečna Žofie Vobořilová (*1872) pocházela 
z obce Jelence u Příbrami a byla vždy svědo-
mitou a  poctivou poštovní oficiantkou, na 
kterou byly kladeny nemalé nároky. Pro své 
nesporné pracovní i  morální kvality Žofie 
povýšila a v roce 1905 byla přeřazena na mní-
šecký c. a k. poštovní úřad, kde byla pověřena 
funkcí administrátorky a  stala se zástupkyní 
poštmistra.

Poštovní oficiantkou se mohla v Rakousku 
-Uhersku stát žena tělesně způsobilá, bez-
úhonná, svobodná, ovdovělá nebo roz-
vedená ve věku 18-40 let. Musela ovládat 
dva zemské jazyky (češtinu a  němčinu), 
být absolventkou měšťanské školy nebo 
tří ročníků vyšší dívčí školy a u poštovního 
a  telegrafního ředitelství vykonat zvláštní 
zkoušku z povšechných vědomostí.

Nadporučík ze střelnice
S  povýšením a  přestěhováním do Mníšku se 
ale začal odvíjet její nešťastný osud. Zamilo-
vala se do nadporučíka Boh. Skutila, který 

byl velitelem na nedaleké vojenské střelnici 
v  Kytíně. Zamilovaná Žofie mu posílala růz-
né dary jako víno, bažanty, ústřice nebo živá 
jehňata. Její roční plat ve výši 1 300 Korun 
na podobně prezenty ovšem nemohl sta-
čit, a proto se uchýlila k nepoctivosti. Pone-
chávala si peněžité částky, složené na různá 
konta poštovní spořitelny a připravila tak stát 
o  4 469 Korun (zpronevěřila finanční část-
ku, kterou by vydělala za 3,5 roku!). Mimoto 
byla žalována také za porušování listovního 
tajemství, protože zadržovala a otevírala do-
pisy, které vklady do poštovní spořitelny do-
provázely. 
Obžalovaná postavila svou obhajobu na nou-
zi a chorobě, která vyžadovala delšího léčení. 
Žaloba jako důvod zpronevěry uváděla její 
známost s nadporučíkem a s tím spojený život 
„nad poměry“. Porota uznala Vobořilovou vin-
nou a soud ji následně odsoudil na 10 měsíců 
těžkého žaláře.

Odsouditi nutno jednání důstojníka
Novinář stojící spíše na straně nebohé Vobo-
řilové na konci článku moralizoval: „Nebohé 
ženě se ani tak nedivíme. Pokročila již do let, 
kdy žena ztrácí naději na vdavky a tu najednou 
usmálo se na ni štěstí v podobě c. a k. nadporučí-
ka. Chtěla si to štěstí udržet všema desíti. Nemaje 
na to peněz vlastních, sáhla k  penězům cizím. 
Ale odsouditi nutno jednání důstojníka, který 

se nechal hostiti chudou úřednicí, ač si mohl na 
prstech vypočítati, že ze skrovné své gáže sotva 
může mu dělati presenty.“
O  dalších osudech nešťastné Žofie Vobořilové 
nám není nic známo. Je ovšem zcela jisté, že po 
propuštění z  věznice se už nemohla do státní 
služby vrátit a ztratila tak jistotu zaměstnání na 
poště i nárok na penzi. S cejchem bývalé trestan-
kyně asi jen stěží nalezla solidní zaměstnání.
Život Boh. Skutila se vyvíjel o poznání příznivě-
ji, neboť již v době soudu s bývalou milenkou 
byl povýšen z  nadporučíka na setníka. Jeho 
další osudy nám však nejsou rovněž známy.

Z dobového tisku (Čas, 21. 11. 1908)  
zpracoval Libor Kálmán

Fotografii poskytl David Bílek

V úterý 21. října 1890 se vracel z Kytína z po-
hřbu kočár s osmi osobami, aniž by kdo z nich 
tušil, že za chvíli dojde k  neštěstí. Mezi pa-
sažéry byl také mníšecký farář Jan Kramer 
(žil v letech 1844-1912), který událost popsal 
slovy: „Na Zlatém vrchu nad panským špýcha-
rem splašili se koně a  pádili s  vozem dolů na 
erární silnici, kdež při zatáčce zřítil se vůz do 
škarpy dosti hluboké. Dřevěný plot, naštěstí již 
sešlý, byl proražen, přední kola vozu se vypnula 
a koně uháněli s nimi do města, kdež na náměs-
tí teprv jeden po druhém byli chyceni.“*
Většina cestujících z převráceného kočáru vy-
vázla s  lehčími poraněními, nejhůře dopadl 
farář Kramer. Zlomil si klíční kost, měl silně po-
hmožděnou pravou část těla a dokonce mohl 
přijít i  o  oči. Přes měsíc si poležel v  posteli, 
zahrnut péčí mníšeckého lékaře Adolfa Heila 
i  svých rodičů a  už v  prosinci se mohl vrátit 
k povinnostem duchovního.
Na památku svého uzdravení nechal farář Jan 
Kramer postavit na místě nehody kříž, který tu 
stojí dodnes.
*Památní kniha fary v Mnišku, s. 9 a 10

Libor Kálmán a kolektiv

Fotografie z počátku 20. století zachycuje 
mníšeckou poštu. Poštovní úřad tehdy stával 

na rohu ulic Pražská a Komenského

Kříž upomíná na 131 let starou nehodu Červená šipka ukazuje na místě, kde kříž stojí
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Trénování paměti

Čím se zabývají vědní obory?

Představujeme ukázku z tréninku kognitivních funkcí, který probíhá v mníšeckém Domově pro seniory 
Pod Skalkou dvakrát týdně a je u uživatelů velmi oblíbený. Konkrétně tímto cvičením potrénujete 
dlouhodobou paměť a všeobecné znalosti.

1. astrologie A. půda

2. astronomie B. srdce, cévy

3. botanika C. postavení hvězd, horoskopy

4. etymologie D. oko

5. etologie E. ledviny

6. etnografie F. cizí jazyky

7. filologie G. močové a pohlavní ústrojí

8. geometrie H. vesmír

9. kardiologie I. původ slov

10. nefrologie J. rostliny

11. oftalmologie K. chování

12. pedologie L. mapy

13. urologie M. stáří

14. kartografie N. střeva

15. gerontologie O. epidemie

16. epidemiologie P. národy a rasy

17. proktologie R. vznik a vývoj člověka

18. antropologie S. rovinné a prostorové útvary

19. gynekologie T. paraziti

20. entomologie U. ženské pohlavní ústrojí

21. parazitologie V. hmyz

22. chronologie W. sopky

23. logopedie X. ovoce

24. pomologie Y. čas

25. vulkanologie Z. vady řeči

Spojovačka Rádi lenošíte? To by z vás měl určitě radost DECHLNOO (změňte pořadí písmen v tabulce od 1 do 7).  
Jak tento tvor vypadá, zjistíte, když spojíte body podle čísel od 1 do 42.
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LUŠTĚTE KŘÍŽOVKU O ZAJÍMAVÉ CENY
„Lidé nadbytečně vzdělaní…“

(konec věty je v tajence)
Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821-1881) – ruský spisovatel a filozof. 

Jeho nejvýznamnějšími díly jsou Zločin a trest, Běsi, Idiot a Bratři Karamazovi.

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

(v pracovní dobu městské úřadu) do redakce Zpravodaje.

Řešení křížovky ze zářijového vydání Zpravodaje: Johanna Wolfganga von Goethe: „Láska jsou dvě těla a jedna duše, dvě srdce a jeden tlukot.“
Výhercem dvou vstupenek na koncert kapely Poutníci se stala Daniela Horrová.

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

Johanna Wolfganga von Goethe: „Láska jsou dvě těla a jedna duše, dvě srdce a jeden tlukot.“

dva ekologicky šetrné (k dlouhodobému využití) 
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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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SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

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

CELOROČNÍ PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

    Nabízí tyto služby:
   

mikroregionu Mníšecko

  sběr různých druhů odpadů

  

  

   
komunálního odpadu

Více informací získáte na tel.: 731 410 209 | e-mail: sbernydvur@mnisek.cz | www.mnisek.cz

Opravy støech
Opravy klempíøských prvkù

Opravy støešních oken
Èištìní žlabù a svodù

Opravy nepøístupných míst
Montáže technologií

Havarijní a servisní práce

VOLEJTE 
602 202 801

VOLEJTE 602 202 801
strechaservis@strechaservis.cz

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

HUSQUARNA AUTOMOWER
–  VERTIKULACE
–  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

622 11 11 03 | 602 11 11 04

www.green-garden.eu

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.

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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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
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3
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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

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

ANDELREALITY.COM – informace, jak správně prodat nemovitost. 
Poptáváme k prodeji byty, RD a pozemky v Mníšku a okolí. Bohaté 

zkušenosti s prodejem nemovitostí v této lokalitě viz. náš web. 
Vyhotovíme Vám také odhad pro dědické řízení. 

Volejte p. Nežádala 774 616 800.

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV 
SLAPY NAD VLTAVOU

Nabízí volná pracovní místa na pozice

KUCHAŘ/KA
SERVÍRKA

SKLADNÍK/CE POTRAVIN
REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY

NABÍZÍME: zázemí stabilní české společnosti; 
odpovídající platové ohodnocení; příjemné pracovní prostředí; 

příspěvek na penzijní připojištění; 5 týdnů dovolené; 
závodní stravování v rámci vlastního stravovacího zařízení; 

možnost výhodného zaměstnaneckého ubytování; 
možnost využití podnikové rekreace pro zaměstnance; 

systém kvalitního odborného zaškolení.

POŽADUJEME: Spolehlivost; morální a občanská 
bezúhonnost; schopnost týmové spolupráce; 

Kuchař – nevyučené zaučíme

Termín nástupu: 1.10.2021

Bližší informace:
radek.chlastak@vlrz.cz nebo na tel. č.: 602 254 089.

VOJENSKÝ REHABILITAČNÍ ÚSTAV 
SLAPY NAD VLTAVOU

Nabízí volná pracovní místa na pozice

KLINICKÝ LOGOPED / VŠEOBECNÁ SESTRA
MASÉR / NUTRIČNÍ TERAPEUT

NABÍZÍME: práci s vysokou odbornou úrovní a dlouholetou 
tradicí v oblasti rehabilitace; podpora odborného růstu 
a dalšího vzdělávání; platové ohodnocení dle vzdělání 

a délky praxe; možnost práce s robotickými přístroji; možnost 
výhodného ubytování pro zaměstnance; 5 týdnů 

dovolené; příspěvek na stravování; závodní stravování 
v rámci vlastního stravovacího zařízení; bezplatné 

využití sportovního areálu; možnost využití podnikové 
rekreace a další benefi ty.

POŽADUJEME: odbornou způsobilost k výkonu povolání 
fyzioterapeuta dle zákona č. 96/2004Sb.; spolehlivost, 
morální a občanská bezúhonnost, schopnost týmové 

spolupráce, vhodné i pro absolventy bez praxe

Termín nástupu: ihned

Bližší informace: na personálním oddělení
anna.matejckova@vlrz.cz nebo na tel. č.: 727 899 392
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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.

  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).
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sobota 25. září 2021 od 11 hodin
v prostoru předzámčí zámku v Mníšku pod Brdy, 

moderuje Zbyněk Merunka, pořádá město Mníšek pod Brdy
ve spolupráci se Společností Mníšek pod Brdy.
Tradiční přehlídka malých pivovarů, soutěže

pro dospělé i děti, zahrají kapely Nawostro, Flám a Dead Daniels.
Těšíme se na Vás.
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