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poslední dobou se mě často ptáte „jak to bude s popelnicemi“,
a proto jsem se rozhodla své dnešní slovo starostky věnovat
tomuto tématu. Zaprvé bych chtěla zdůraznit, že PRO VÁS, OBČANY, SE V PŘÍŠTÍM ROCE NIC NEMĚNÍ. ČETNOST SVOZU I POPLATEK ZA VAŠI POPELNICI ZŮSTÁVAJÍ STEJNÉ. Pokud toto byla
jediná informace, kterou jste potřebovali vědět, můžete přestat
číst. Pro vás ostatní přidávám několik podrobnějších informací.
Jak jsem již několikrát zmiňovala, v loňském roce byl schválen
nový odpadový zákon, spočívající zejména 1) v každoročně narůstajících poplatcích za uložení odpadu na skládku, 2) ukončení skládkování směsného komunálního odpadu v roce 2030
a 3) zvyšujících se recyklačních cílech. Změny ve sběru, svozu
a likvidaci odpadů budou proto v průběhu příštích 9 let zcela
nevyhnutelné a momentálně je řeší úplně všechny obce a města
v ČR. Jednotlivé strategie se asi nakonec budou jedna od druhé
trochu lišit, ale cíle zůstávají pro všechny stejné. Naše město již
udělalo první dva zásadní kroky k přehlednosti a kontrole nad
vlastními odpady tím, že společně se sedmi dalšími obcemi regionu založilo Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy
a Hřebeny a následně Brdskou odpadářskou společnost s.r.o.
(BOS), která bude od konce roku 2021 pro členské obce svážet
a likvidovat odpady. Na celostátní úrovni se však nacházíme
v tzv. mezidotačním období, kdy jedno sedmileté dotační období právě končí a to nové ještě ani pořádně nezačalo, částečně
i vinou pandemie covidu. Rozjezd nové firmy včetně investic do
techniky bude proto muset probíhat postupně, tak abychom
kromě městského rozpočtu mohli na některé klíčové investice
využít i dotace. O těch sice máme informaci z Ministerstva životního prostředí, že se připravují, ale vypsány ještě nebyly
a představují tak důležitou proměnnou, kterou zatím neznáme.
Proto jsme se ve vedení města dohodli, že by nebylo fér vůči
vám, občanům, nyní měnit systém sběru a svozu odpadů nebo
výši poplatků. V roce 2022 tedy rozdíl v narůstajících nákladech
na odpady pokryjeme z rozpočtu města. V průběhu roku pak
budeme aktualizovat analýzu produkce odpadů v regionu, pracovat na maximálním využití dotací a spolupracovat s ostatními institucemi tak, abychom vám za rok mohli předložit novou,
moderní koncepci nakládání s odpady v Mníšku pod Brdy. Další
podrobnosti obdržíte v podobě Radničních listů, které se budou
věnovat právě odpadovému hospodářství.
Přeji Vám listopad plný barev
s co nejméně proticovidovými opatřeními.
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Z RADNICE

Zastupitelé schválili finanční pomoc obětem tornáda na jižní Moravě

Třetí letošní jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy se konalo ve středu 22. září ve velkém
sálu Pavilonu za platných protiepidemiologických opatření. Zastupitelé i přítomní hosté museli
mít po celou dobu zasedání respirátory a k dispozici bylo i dostatečné množství dezinfekce. V sálu
bylo přítomno 13 zastupitelů, 2 další se omluvili.
Veřejná schůze
Hlavním tématem veřejné schůze byla debata o stravování ve školní jídelně. Její vedoucí
upozornil na to, že vzhledem ke zvyšující
se kapacitě školy se jídelna nachází na hranici své kapacity a už není schopna poskytovat
obědy pro cizí strávníky ani část zaměstnanců
školy včetně učitelů.
Aktuální informace k situaci ve školní
jídelně:
Pro zaměstnance školy, kteří o to projevili zájem, zajistilo město do konce roku
2021 obědy z Restaurace Malá Svatá Hora
a přispívá každému zaměstnanci částkou
40 Kč na porci.
Základní škola Komenského 420 v říjnu vypověděla smlouvu Základní škole Komenského 886 o poskytování obědů ve školní
jídelně. Po uplynutí tříměsíční výpovědní
lhůty tedy už nebude 33 dětí ze Základní
školy 886 chodit do školní jídelny.
Město v nejbližších dnech vyhlásí výběrové
řízení na pronájem prostoru takzvané Kavárny v budově Pavilonu. Jednou z podmínek výběrového řízení bude, že nový provozovatel bude povinen zajišťovat obědy
dětem ze Základní školy Komenského 886.
Zpráva starostky
Starostka Magdalena Davis informovala
o tom, že k založení nové svazkové školy dojde ještě před výstavbou nové budovy. Dokud
nebude pro novou svazkovou školu postavena nová budova, plánuje si město pronajmout
náhradní prostory. Jednou z variant je areál
společnosti UVR Mníšek pod Brdy v Pražské ulici za dálnicí. Děti z Mníšku pod Brdy by
nadále chodily do mníšecké školy, děti z okolních obcí by byly umístěny do pronajatých
prostor svazkové školy.
Finanční dar postiženým obcím
Na návrh místostarostky Dany Dalešické
zastupitelé schválili finanční dar ve výši
100 tisíc Kč na pomoc obětem ničivého tornáda na jižní Moravě z června letošního roku.
Zároveň rozhodli, že tento solidární dar, navý-

Klubovna v Mikulčicích po řádění tornáda

šený o dalších téměř 20 tisíc z dobrovolného
vstupného na Skalecké pouti 2021, v celkové
výši 119 751 Kč bude věnován na účet Základního článku Hnutí Brontosaurus BRĎO
Vlkani, který působí ve městech Mikulčice,
Lužice, Moravská Nová Ves a okolí. Při tornádu
jim byla poničena klubovna v Mikulčicích, její
vybavení a okolní zeleň.
Hnutí Brontosaurus nebylo jako cíl finančního
daru vybráno náhodou. Jeho členové a příznivci jezdí pomáhat do Mníšku s přestávkami
již od roku 2008. O nejnovější pomoci členů
Hnutí Brontosaurus Mníšku a jeho životnímu
prostředí píšeme v článku na straně 17.
Příspěvek na školkovné
Na návrh místostarostky Dany Dalešické
schválili zastupitelé pravidla poskytování příspěvku na školkovné pro školní rok
2021/2022. O příspěvek mohou požádat rodiče dětí od 3 let, které se nedostaly do žádné
městem zřizované mateřské školy a navštěvují
soukromé zařízení. Měsíční příspěvek činí až
1 500 Kč dle docházky dítěte. Přesná pravidla
i žádost najdete v článku na webových stránkách města: bit.ly/Skolkovne.
Nové komunitní bydlení pro seniory
Dalším bodem bylo schválení Plánovací
smlouvy o záměru vybudování nové veřejné
dopravní a technické infrastruktury mezi městem a společností Ambeat Development a.s.,
které představuje 1. etapu ke vzniku komplexu komunitního bydlení pro seniory.
Zástupci společnosti Ambeat Development
a.s. představili přítomným zastupitelům i publiku záměr na vybudování nového areálu
komunitního bydlení a péče o seniory v mníšecké lokalitě Pod Sequensem (napravo od Řevnické ulice před odbočkou na Skalku). Bude se
jednat o areál občanské vybavenosti zahrnující
rehabilitační, zdravotní a sociální služby včetně
komplexu ubytovacího zařízení pro seniory –
krátkodobého a dlouhodobého bydlení s terénní pečovatelskou službou (projektu jsme se věnovali v předchozím čísle Zpravodaje na str. 6).
Areál nebude sloužit pro ubytování seniorů,
jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou
péči. Péči pro tuto skupinu obyvatel zajišťuje Domov pro seniory Pod Skalkou. Komplex
nebude uzavřený, ale bude přístupný široké
veřejnosti a rozšíří nabídku občanské vybavenosti v Mníšku pod Brdy, například o lékaře
nebo rehabilitace. Jako příspěvek na kapacitu
ČOV převede společnost městu pět malometrážních bytů pro vlastní potřebu. Na výstavbě
veškeré infrastruktury se město nepřímo podílí 5% spoluúčastí v hodnotě 4,5 milionu Kč
(částka se odečte z příspěvku investora městu).
Investoři uvítají podněty, co by areál mohl ještě
mníšeckým obyvatelům nabídnout.

Na začátku letošního prosince plánují udělat
další veřejnou prezentaci svého záměru.
O přesnému termínu budou všichni zájemci
včas informování prostřednictvím komunikačních kanálů města.
Vznik Osadního výboru pro Rymani
Zastupitelstvo vyhovělo žádosti občanů z Rymaně a schválilo založení osadního výboru.
Nový osadní výbor bude pětičlenný a jeho
územní působnost je vymezena hranicemi
katastrálního území Rymaně.
Podle Zákona o obcích může Osadní výbor pro Rymani předkládat Zastupitelstvu města Mníšek pod Brdy, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje Rymaně
a rozpočtu města. Dále se může vyjadřovat
k návrhům předkládaným zastupitelstvu
a radě k rozhodnutí, pokud se Rymaně týkají. Může se také vyjadřovat k připomínkám a podnětům předkládaným občany,
kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v Rymani, orgánům města.
Novinky v odpadovém hospodářství
Starostka Magdalena Davis informovala
o novinkách, týkajících se Dobrovolného
svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny (dále jen DOS), jehož založení bylo
schváleno na červnovém zasedání zastupitelstva. Byla založena Brdská odpadářská
společnost, s.r.o., která bude zajišťovat
služby v oblasti odpadového hospodářství
na území města Mníšek pod Brdy a ostatních sedmi členských obcí DSO. Jednateli
byli určeni Magdalena Davis a Petr Chmelík
(starosta Nového Knína), výkonným ředitelem byl na základě výběrového řízení jmenován Jan Marek.
Aktuální informace k odpadovému
hospodářství:
Do konce roku 2021 vydá mníšecká radnice mimořádné číslo Radničních listů,
ve kterém shrne veškeré informace týkající
se změny dodavatele služeb odpadového
hospodářství na území našeho města.
Mníšecké obyvatele jistě potěší informace, že se pro rok 2022 nebudou měnit
ceny, frekvence svozu ani nádoby!
Radniční listy obdrží všechny domácnosti
do svých poštovních schránek.
Zářijové jednání zastupitelstva si můžete pustit ze záznamu na mníšeckém youtube kanálu
na adrese: bit.ly/YoutubeMnisek.
Příští zastupitelstvo by se mělo konat začátkem prosince 2021.
Libor Kálmán
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Z RADNICE

ANKETA ZASTUPITELŮ

V listopadovém čísle Zpravodaje přinášíme Anketu zastupitelů, kterým redakce položila otázku:

JAK HODNOTÍTE ZÁMĚR NA VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO AREÁLU KOMUNITNÍHO BYDLENÍ A PÉČE PRO SENIORY?
Dana Dalešická
Společně pro Mníšek
Pokud bych si mohla vybrat, zda na jakémkoli pozemku města bude louka,
tak bych si vybrala louku.
Pokud si mám vybrat, zda
na daném pozemku bude
občanská vybavenost, nebo rodinné domy, vyberu si občanskou vybavenost.
Občanská vybavenost nyní zaostává kvůli nadměrnému přílivu obyvatel. V současné době nám chybí
místa ve školkách i základních školách a tento problém se postupem let přelije také do oblasti služeb
pro seniory. Proto je důležité se touto problematikou zabývat včas. Vybudovat komunitní bydlení
pro seniory, které bude nabízet své služby i ostatní
veřejnosti, je u nás celkem neotřelý projekt. Jistě
vyvolá zájem obyvatel o bydlení, také ale spoustu
otázek a obav z něčeho nového. Zatím veškerá jednání s investorem byla ale konstruktivní a vstřícná
k požadavkům města, a proto věřím, že celý projekt bude pro naše občany velkým přínosem.
Magdalena Davis
Společně pro Mníšek
Osobně jsem velkou zastánkyní toho, aby senioři
mohli žít co nejdéle ve
svém domácím prostředí
a měli vyhovující podmínky pro co nejdelší samostatný a důstojný život. K tomu mohou přispět jak
terénní pečovatelské služby, tak právě komunitní
bydlení pro seniory. Obojí pokrývá řadu potřeb,
které již senioři nejsou schopni zvládnout sami,
ale ještě nepotřebují nebo nechtějí být závislí
na kontinuální péči pečovatelského domova.
Z demografické studie, kterou si Město nechalo
zhotovit v loňském roce, jasně vyplývá, že populace seniorů bude v našem regionu postupně
narůstat a současné služby Domova seniorů pod
Skalkou nebudou tomuto náporu vůbec stačit.
Zkapacitnění služeb je tedy nutné plánovat s dostatečným předstihem. Záměr na vybudování
nového areálu tak, jak ho předložila společnost
Ambeat, považuji za všeobecně přínosný, jinak
bych ho nepodpořila ani na radě města, ani v zastupitelstvu. Po několikaměsíčních jednáních,
která byla zarámovaná zejména limity územního
plánu a jejich naplňováním, vidím důvodů hned
několik. Mimo výše zmíněných služeb pro seniory má být celý areál včetně doprovodných služeb
otevřený veřejnosti. Investor vybuduje v lokalitě
infrastrukturu v hodnotě 90 milionů Kč, která zahrnuje kromě rozšíření ulice Řevnická, nových komunikací, chodníků a veřejného osvětlení i vodovod a kanalizaci, na které se budou moct připojit
i obyvatelé okolních nemovitostí. Příspěvek na
kapacitu ČOV získá město v podobě 5 bytových
jednotek, které pak může využít jako sociální bydlení pro seniory. Tato základní ustanovení jsou
zakotvena v plánovací smlouvě mezi Městem
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a společností Ambeat, tím však avizovaná spolupráce mezi Městem a společností nekončí, nýbrž
začíná. Osobně jsem např. doporučila investorovi, který je zároveň i budoucím provozovatelem
areálu, aby svůj návrh představil veřejnosti a naslouchal jejím podnětům, protože čím lépe bude
budoucí projekt šitý na míru potřebám místních
lidí, tím více bude využívaný. Samostatné seniorské bydlení běžně funguje na mnoha místech
v zahraničí, sama jsem jeden takový areál osobně
navštívila, proto věřím, že může fungovat dobře
i v Mníšku pod Brdy.
Hana Kotoučová
Sdružení nestraníků
Záměr vybudovat nové
chybějící seniorské bydlení hodnotím kladně,
představenou
realizaci
však nikoliv. K jednání na
ZM byl předložen hotový
projekt bez vyhlídky na jakoukoliv zásadní změnu, vázaný na nevýhodnou plánovací smlouvu
a na nutnou změnu územního plánu. Ostrému
jednání ZM nepředcházelo žádné pracovní zasedání ani představení projektu veřejnosti, nic, kde
by bylo možné navrhnout jakékoli natož klíčové
úpravy. Projekt byl schválen těsnou většinou výhradně koalicí a investor dal jasně najevo, že nemá
zájem realizaci jakkoliv zeštíhlit. Za pikantní pak
považuji okamžik, kdy mne a pana Digrina až po
jednání ZM kontaktoval zástupce investora, aby
s námi diskutoval připomínky, které jsme k projektu vznesli. Podle jakého klíče jsme byli osloveni
právě my dva, když nejsme jediní zástupci opozice
ani jediní připomínkující? Toto považuji za výrazně netransparentní. Projekty takových rozměrů
jsou věcí veřejnou, nikoliv záležitostí pro uzavřená
jednání! A to vše s vědomím paní starostky a místostarostky, které se neobtěžovaly na mailovou
diskusi mezi námi a investorem reagovat.
Osobně bych uvítala diskusi nad méně rozsáhlým projektem bez vazby na změnu ÚP, který by
zároveň pokryl potřeby seniorů v našem regionu. Navržené řadové domky, bazén, rehabilitační
a komunitní centrum, vodní plocha… Kdo na tuto
luxusní záležitost ale finančně dosáhne? Jde přece o realizaci budoucího důstojného a zároveň
dostupného seniorského bydlení! Přitom investor
toto bydlení charakterizovat jako bydlení tzv. na
půl cesty, tedy pro ty, kteří jsou ještě velmi aktivní
a nepotřebují výraznější pomoc. Ve Zpravodaji se
píše, cituji: „V průběhu minulých měsíců probíhala
intenzivní 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 architektem.“ Pokud jednání trvala několik měsíců, skutečně nechápu, proč jsme k nim
nebyli jako opoziční zastupitelé přiváni.
Vtipné je i to, jak radnice, která obvinila minulé
vedení z přílišného zalidnění Mníšku změnou dis-

pozice ve viladomech v Edenu, naplánuje navýšení počtu obyvatel tímto projektem až o 350 a ani
nemrkne. Naše „otevřená“ radnice, která tolik kritizovala nedostatečnou prezentaci dřívějších projektů, měla jedinečnou šanci všem ukázat, jak se to
dělá a zcela ji promarnila. Proč?
Radko Sáblík
ODS
Záměr na vybudování komunitního bydlení se zajištěnou péčí pro seniory,
představeném na posledním zastupitelstvu města,
rozhodně hodnotím kladně. Demografická studie jasně dokládá, že v nedaleké budoucnosti bude seniorů přibývat a péče
o ně se stane opět o něco naléhavější.
Každá civilizovaná společnost se dokáže postarat
o výchovu a vzdělávání dětí, ale také o své seniory,
kteří mnoho pro společnost odvedli a i v důchodu
si zaslouží důstojný život. Mnozí si myslí, že když
přidají seniorům pár stovek důchodu, tak jim ti budou vděčni a u voleb jim hodí svůj hlas. Považuji
to jak za povýšenecké nazírání na seniory, tak za
nepochopení jejich problematiky. Hlavním problémem mnohých seniorů je osamělost a pocit, že
již nejsou potřební. Přitom mají stále co nabídnout
a především mají právo na důstojný život.
Je škoda, že neumíme lépe využít zkušenosti
a dovedností seniorů, zapojit je do života města,
propojit je systémově s mladou generací, nikoli
jednou akcí za rok. Mám s tím vlastní zkušenost. Na
naší Smíchovské SPŠ a gymnáziu máme Universitu
třetího věku i workshopy pro děti. Naším klientem
je tříletá holčička z mateřské školy, ale i třiadevadesátiletá velmi vitální seniorka. Ve společnosti našich
studentů se cítí dobře, oni jí pomáhají se orientovat
v nových technologiích a ona s nimi zvídavě a aktivně komunikuje. Stejně tak jsou nadšeni senioři,
když za nimi domů přijdou studenti v rámci služby
„hodinový ajťák“, a možná si více cení příležitosti si
popovídat, než nastavení počítače či mobilu, a vysvětlení, jak s ním pracovat.
Ano, mnozí senioři nakonec dojdou do stavu,
kdy se již nedokáží o sebe postarat, kdy jim nepomůže ani sociální péče v jejich domovech,
kdy jsou odkázáni na lůžko a na pomoc dvacet
čtyři hodin denně. Ale předtím jim mnoho let
stačí zvýšená podpora a oni mohou zůstat ve
vlastním či komunitním bydlení.
Představené plánované komunitní centrum
v Mníšku pod Brdy nabízí služby především pro
střední třídu. Jsou obavy, zda si takové bydlení
mohou všichni dovolit. Ale vždyť přece mají svůj
důchod a mohou jim pomoci jejich potomci,
když už se nechtějí či objektivně nemohou o své
rodiče či prarodiče postarat. I to je bohužel realita, kdy se ze společnosti vytratila kdysi naprostá
samozřejmost: rodiče se mají postarat o své děti
a tyto děti se mají posléze postarat o své rodiče,
až se ti stanou nemohoucí.
Dopřejme prosím seniorům možnost důstojného
stáří a barvitého prožití jejich podzimu života.

Z RADNICE

Šárka
Slavíková Klímová
TOP 09 a nezávislí
Služby pro seniory budou v budoucnu velmi
potřebné. Populace stárne, a i v Mníšku bude
poptávka po službách
pro seniory stoupat. Bydlení s pečovatelskou
službou či jinými službami má výhodu, že senioři mohou bydlet „ve svém“ s možností využívání
dalších služeb pro ulehčení života. Záměr areálu
Ve Štítku je soukromý projekt a je mi sympatické,
že se investor zaměřil právě na služby pro seniory. Pozitivně vnímám i to, že v areálu má vzniknout prostor se službami pro lidi z města. Mluví
se o rehabilitaci, veřejném menším bazénu, obchodě. Pro mne jsou u projektu dvě otázky. První
z nich je, pro koho bude areál určen. Město nemůže požadovat garanci cen, ani to dost dobře
není možné. Investor zase tvrdí, že projekt není
určen jen pro „bohaté“ klienty. Věřím tedy, že
toto bydlení budou využívat i senioři z Mníšku.
Město také získá v areálu pět bytů, které budou

moci být využívány pro místní. Druhou otázkou
je rozsah tohoto projektu. Celý projekt je na poměrně velkém území a část je dle platného ÚP na
pozemcích v rezervě, o změně se tedy musí ještě
jednat. Přijde mi ale vhodnější, když v tomto místě vznikne areál pro seniory s přesahem služeb
pro veřejnost a také nabídkou zaměstnání pro
lidi z Mníšku, než abychom řešili např. výstavbu
hotelového a kongresového centra.
Miroslav Vilimovský
Otevřená radnice
Možná to není na první
pohled patrné, ale jedná
se vskutku o průlomovou
záležitost. Snad poprvé
v historii Mníšku se povedlo přivést do města
investora nového typu. Doposud si na radnici
podávali dveře převážně developeři, jejichž charakteristickým znakem byly sedmičkové bavoráky a zlaté řetězy na krku. Hlavním znakem jejich
podnikání je pak rychlé zbohatnutí. Kvalitu staveb, dodržování slibů nebo následné vyřizování

reklamací nemá ani smysl zmiňovat. Nově příchozí pánové jsou na první pohled slušní lidé, jejich
aktivita je zaměřena na veřejně prospěšnou činnost, budou tady s námi další desetiletí a případný zisk pravděpodobně uvidí až jejich potomci.
Rovněž jejich služby budeme využívat nejen my,
ale i naše děti. O příspěvku k celkovému rozvoji
města, rozsahu služeb, množství pracovních příležitostí ani nemluvě. Dále je nutné poznamenat,
že rozvoj celé oblasti pod Sequensem bude do
budoucna pokračovat novou spolkovou školou.
Obavy plynoucí ze stavu Řevnické jsou oprávněné, avšak právě s ohledem na tento budoucí
rozvoj zbytečné, jelikož není možné rozvíjet některou oblast bez náležité infrastruktury. Tudíž
rekonstrukce této silnice, která měla být provedena již dávno, nejpozději při mohutné výstavbě
rodinných domů po její levé straně, se jistě stane
součástí rozvoje Mníšku. Věřím, že toto je cesta,
kterou se budou ubírat i další projekty ve městě
a budeme moci zapomenout na zlé zkušenosti
z dob minulých.
Ostatní zastupitelé svůj příspěvek
neposlali.

Radnice plánuje revitalizaci Starého sídliště a Skaleckého náměstí
Mníšecké Staré sídliště trpí řadou dlouhodobě neřešených problémů, které by měly být zohledněny
v rámci plánovaného procesu revitalizace.
K těm nejpalčivějším problémům patří nedostatek parkovacích míst, který vede k ničení
chodníků a travnatých ploch, nedostatečný
počet mobiliáře (lavičky, osvětlení), přestárlá
zeleň a vandalismus.
Staré sídliště bylo vybudováno v 50. letech
dvacátého století pro hutníky místních Hrudkoven (pozdějších Kovohutí) v tehdy oficiálním stylu socialistického realismu (sorele)
podle projektu architekta Jaroslava Kándla.
Současná radnice se snaží problémy řešit
a cestou k tomu, aby se Staré sídliště stalo příjemnějším místem pro život, by měl být projekt Jiřího Maška z Katedry zahradní a krajinné
architektury ČZU.
Jeho projekt „Zhodnocení současného stavu,
historický průzkum a návrh rekonstrukce části
Starého sídliště v Mníšku pod Brdy“ najdete ke
stažení na bit.ly/StareSidliste.

Vizualizace přeměny
Skaleckého náměstí

Zveme všechny zájemce (nejen)
ze Starého sídliště na veřejnou
diskuzi k plánované revitalizaci.
Setkání se uskuteční ve středu
24. listopadu od 18 hodin v sálu
Městského kulturního střediska
V lipkách 610.
Cílem veřejného setkání je seznámit místní
obyvatele s plánovacím procesem revitalizace
sídliště a umožnit jim vyjádřit se k současnému stavu a případně vznést návrhy na změny.
Těšíme se na vás.
Libor Kálmán

Návrh dopravního řešení na Starém sídlišti 

Autor: Michal Kroutil
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Obnovíme alej vedoucí z Mní šku do Rymaně

Mnozí si jistě pamatujete z dětství tuto známou báseň Karla Václava Raise (letos si připomínáme
95 let od jeho úmrtí): Cestička k domovu – známě se vine – hezčí je, krásnější – než všecky jiné.
Douška a šalvěje – kolem ní voní – nikde se nechodí – tak jako po ní.
Promiňte mi tuto asociaci, ale často si na uvedenou báseň vzpomenu,
když procházím alejí v Dolíkách. Zároveň mě vždy mrzelo, v jakém stavu
alej je a jak by mohla vypadat. Již několik let bylo přáním nejenom města, ale jistě i mnohých občanů, obnovit alej vedoucí z Mníšku do Rymaně.
A nyní konečně nastává ten čas, kdy k obnově dojde.
Tato cesta vede lokalitou s místním názvem „Dolíky“, kde v nejnižším
bodě je malý rybníček, mokřadní biotop. Od něj stoupá na jednu stranu
skalnatý ochoz s dubovým porostem. Na druhé straně je remíz. Následně se cesta vine mezi polem a loukou, do místní části obce Rymaně. Tato
spojnice je velmi důležitá pro pěší, neboť je to místo se zákazem vjezdu motorových vozidel a je tedy hojně využívaná na procházky s dětmi
nebo jízdu na kole. Podél cesty je nyní zbytek stromů, jeřábů ptačích,

které jsou v žalostném stavu – odumřelé či odumírající. Jen několik málo
kusů má perspektivu delšího dožití.
Možná si pomyslíte, že není přece tak obtížné alej obnovit. Když si odmyslíme finanční náklady (máme zažádáno také o grant z Agentury ochrany
přírody a krajiny), tak zde bylo ještě jedno úskalí, a to soukromé vlastnictví pozemků, na kterých se současná alej nachází. Museli jsme tedy
oslovit všechny vlastníky pozemků, aby nám dali souhlas s obnovou aleje. To se povedlo až na jeden pozemek, který bude z této výsadby vynechán. Věřím ale, že se jednou stromořadí stane celistvé. Na podzim zde
jednostranně vysadíme dub zimní (Quercus petraea), v celkovém počtu
17 ks. Jedná se o původní dřevinu naší flory. Tato dubová alej určitě bude
brzy krásnou ozdobou mníšecké krajiny.
Ing. Jiřina Romová

Obnovíme r ybníček v Dolíkách

Ráda bych vás také informovala o ještě jedné podzimní akci v téže lokalitě, obnově vodního prvku
– rybníčku v Dolíkách.
Rybníček v Dolíkách o ploše cca 0,3 ha se rozkládá na břidličném geologickém podloží a po roce 1990 byla při jeho odbahnění zřejmě někde
v ploše dna proražena izolační vrstva, kdy voda protéká do puklin v břidlicích. Rybník se od té doby nepovedlo napustit a v průběhu desetiletí zde
vznikl mokřadní biotop, který ale dnes silně zarůstá nálety vrb a porostem rákosí. Vrby vyrostlé na dně rybníčku se začínají vyvracet, plocha tak
rychleji zarůstá zmlazenými vrbami z vývratů, současně zde expanduje
rákos, a další rostliny litorálního pásma a mokřadů a otevřená vodní plocha, která se trvale na dně rybníku držela ve výši 20-30 cm vodního sloupce, poměrně rychle zaniká. Ztrácí se tak i význam lokality pro organismy,
které jsou vázány na mělkou, a přitom nezarostlou vodní plochu. V roce
2015 byl učiněn další pokus o napuštění a opravu rybníčku, ale nezdařil
se, voda stále volně protéká.
V ploše a okolí rybníčku byly pozorovány základní druhy obojživelníků
(skokan hnědý, zelený či ropucha obecná), plazů (užovka obojková), hnízdí zde i malá populace strnada rákosního. V lese nad rybníčkem jsou dále
zajímavé skalní výchozy se zbytky rostlin skalních stepí.
Vzhledem k stávajícímu stavu rybníku a k vysokým nákladům na utěsnění
dna i hráze vznikla myšlenka, že by rybník nebyl obnoven jako vodní nádrž, ale upraven na mokřadní biotop s tím, že při přívalových deštích
bude plocha plnit funkci retenční nádrže. Do požeráku by bylo umístěno několik hradítek tak, aby se při deštích část vody zadržela a neodtekla
tak rychle pryč. Následně bude možné mokřad v případě zájmu doplnit
o prvky pro terénní výuku žáků a osvětu veřejnosti (naučné tabule či povalový chodník k tůni).
Základním zásahem je odstranit většinu náletových dřevin ve dně rybníčku a po břehových okrajích tak, aby plocha mokřadu nebyla celodenně
stíněna. Pařezy po výřezu dřevin v ploše budou ponechány, aby nebylo
jejich odstraňováním více poškozeno dno, budou sloužit mimo jiné také
pro vývoj dalších organismů. V břehovém porostu budou ponechány
cennější dřeviny jako je dub, jeřáb, hloh nebo ovocné stromy. Na ploše

dna v jižní polovině plochy rybníčku bude vyhloubena tůň o ploše 20 m2.
Hloubka bude limitována tím, aby nebylo narušeno břidličné podloží,
předpokládáme cca 30 cm v průměru. Odstraněný sediment bude využit pro úpravu břehů (zmírnění strmosti), aby byla zvodnělá plocha snáze
přístupná, a hlavně opustitelná obojživelníky. V ploše dna bude vysečena
část rákosí, aby nezarůstalo keřovou vegetací. Další část rákosí bude vytrhána, aby se zastavilo zarůstání volné vodní plochy. Rozsah zásahu byl
schválen orgánem ochrany přírody ORP Černošice.
Ing. Jiřina Romová

KOMUNITNÍ
ZAHRADA
Nově vznikající komunitní zahrada u Městské knihovny vás zve na
sázení ovocných stromků a první setkání zájemců o její využívání.
Ve středu 17. 11. 2021 na zahradě Městské knihovny Mníšku pod Brdy
Od 9:00 sázení stromků
Od 11:00 setkání zájemců - představení projektu, vaše návrhy či představy
Zapojte se do vytváření komunitní zahrady, kterou můžete
využít na pěstování ovoce či zeleniny i setkávání se sousedy.
Co by se vám líbilo a jak by to mohlo fungovat?
Pojďme to společně probrat!
Zájemci o sázení, hlaste se předběžně na:
jirina.romova@mnisek.cz nebo na 604 438 892
Facebook: @komunitnizahradauknihovny

Současný stav lokality

Foto: autorka
letak02 KZ.indd 1
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V Rymani se bude sázet nový remízek, přidejte se
Milí sousedé a milé
sousedky z Rymaně,
milí přespolní z Mníšku
a Lhotky, srdečně Vás
jménem města Mníšek
pod Brdy a neziskové
organizace Sázíme stromy zvu na společné
(komunitní) sázení remízku. Akce se uskuteční v neděli 14. 11. 2021 od 10 hodin,
budoucí pěšina s remízkem navazuje na
žlutou turistickou pěší trasu mezi Rymaní a Zahořany. Cílem je společně vysázet
keře a stromy, které budou sloužit jako cenný
zdroj potravy pro drobnou zvěř a celou řadu
ptáčků, kterým tímto pomůžeme přečkat zimní období. Navíc zde vytvoříme další cestu pro

pěší, kterou ocení všichni milovníci procházek
a sportování v okolí Rymaně.
V loňském roce se nám v této lokalitě společně
podařilo vysázet alej o 36 ovocných stromech
starých odrůd, která se hned po výsadbě stala
oblíbeným cílem procházek lidí z Rymaně i okolí
a rádi bychom v tomto projektu pokračovali.
Zástupci osadního výboru dále pro děti připravují doprovodný program. Chystá se drakiáda a oheň, na kterém si bude možné
opéct dle libosti buřty či jiné pochutiny.
Neváhejte si tedy u nás zpříjemnit neděli.
V případě zájmu o účast se prosím zaregistrujte na e-mailu lubos.kozisek@mnisek.cz
nebo telefonu 739 452 837. Budu vás informovat o všech organizačních záležitostech (napří-

klad jaké pomůcky si vzít s sebou nebo poskytnu
mapu s upřesněním místa výsadby). Včasná registrace napomůže k hladší organizaci celé akce.
Těšíme se na shledání a společné sázení v Rymani.
Za osadní výbor Rymaně Mgr. Luboš Kožíšek

Při loňském sázení pomáhaly i děti
Foto: Jakub Potměšil

Čeká nás podzimní sázení stromků
Nastává období sázení stromů, a i my se v našem městě připravujeme na nové výsadby.
Budeme nahrazovat ty stromky, které nám
uhynuly ve výsadbě loňské případně předloňské. Jedná se například o výměnu hlohu
na námětí u zastávky autobusu nebo jeřábu
ve Sluneční ulici, také borovice a habrů na
hřišti „U draka“. Nově se budou sázet stromy
v areálu MŠ 9. května a školního hřiště ZŠ Ko-

menského 420. Na školkové zahradě jsme bohužel museli pokácet během několika málo
let poměrně dost stromů, zejména břízy. Jako
náhradu za tyto uschlé dřeviny budeme sázet
5 ks javoru babyky a jednu borovici lesní.
Na školním hřišti nás čeká výsadba větší, a to
v tomto rozsahu: 3 ks javoru babyky, 3 ks je-

řábu břeku, 3 ks habru obecného, 2 ks borovice lesní a po jednom kusu douglasky tisolisté
a platanu javorolistého. Tímto bude dovysazena základní kostra obnovy školního hřiště,
v následujících letech pak doplníme postupně
ještě keře. Výsadbu provede arboristická firma
Park +.
Ing. Jiřina Romová

Nov á s p l ac h ov ac í to a l e t a u ž s l o u ž í veř ej n o s t i
Poslední říjnový týden byla uvedena do provozu nová veřejná toaleta, kterou nechala mníšecká
radnice vybudovat v prostoru mezi plotem zahradnictví a přilehlými parkovišti.
Veřejná toaleta v okolí chyběla
Cílem jejího zbudování bylo poskytovat
okamžitý komfort lidem, kteří se vyskytují
v jejím okolí. Lokalita byla vybrána záměrně,
neboť tudy denně projde mnoho lidí do supermarketů a na autobusové zastávky. Blízké
záchytné parkoviště pak slouží ve všední den
místním i dojíždějícím obyvatelům z okolních
obcí. Pro toto umístění také hovořilo snadné
napojení na inženýrské sítě.
Má několik výhod
Toaleta je v provozu nonstop a probíhá v ní
2× denně úklid. Je napojena na kanalizaci
a vodovodní řad, takže je splachovací a ruce
si umyjete pod čerstvou tekoucí vodou.

Je v ní elektrická přípojka, která zajišťuje
osvětlení interiéru. Za výhodu lze považovat
i její design, který ladí s okolím.
Návod k obsluze vstupních dveří
Vstup na toaletu je zpoplatněn 10 Kč a je možný třemi způsoby. Můžete si vybrat, který vám
nejlépe vyhovuje.
• Přiložením platební karty k terminálu
na dveřích.
• Odesláním smsky z mobilního telefonu
ve tvaru WC 51 na číslo 90206.
• Pomocí QR kódu z vašeho mobilního telefonu.
Přehledný návod k obsluze je také umístěn
na dveřích toalety.
Mincovníky by byly rizikové
Inspirovali jsme se pozitivním příkladem
z Kolína, kde už chytré toalety zavedli před
rokem. Toaleta s klasickým mincovníkem
by mohla lákat vandaly a bezdomovce, kteří
by na ní přespávali, ničili ji a zanechávali v ní
nepořádek. Chytrá toaleta s bezdotykovým
vstupem toto riziko eliminuje na minimum.
Provoz toalety zajišťuje Odbor správy majetku
a investic MÚ Mníšek pod Brdy.

Najdete ji nedaleko parkoviště

Libor Kálmán
(text + foto)

Toaleta je splachovací, čistota zaručena
pravidelným úklidem
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Z RADNICE

Rozhodněte, jak Nápad pro Mníšek promění Vaše okolí

Letošní ročník Nápadu pro Mníšek se blíží do finále. Od 15. listopadu může každý obyvatel Mníšku
hlasovat a rozhodnout o tom, které ze 17 nápadů budou vybrány k realizaci. Je to jednoduché, postačí
si vybrat na webu www.napadpromnisek.cz, nebo přijít osobně na úřad a hlasovat s asistencí. Čas máte
do konce listopadu.
V rámci letošního Nápadu pro Mníšek poslali
obyvatelé Mníšku celkem 28 nápadů na vylepšení našeho města. Během srpna a září
odborná komise předložené návrhy posuzovala a hodnotila, zda jsou z hlediska odhadovaných nákladů a podmínek stanovených
památkáři a ochranou přírody realizovatelné.
název projektu
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ilustrační obrázek

Sítem odborné hodnotící komise nakonec
prošlo a do hlasování postoupilo 17 návrhů,
které stručně představujeme v níže uvedené tabulce (seřazeny jsou podle abecedy).
V plném znění si je můžete prohlédnout
na webových stránkách bit.ly/Napadpro
Mnisek.

stručný popis

odhadované náklady

Dopravní značky
„Slepá ulice“ do slepých ulic
ve Stříbrné Lhotě

Dopravní značky
„Slepá ulice“,
které by zpříjemnily život
místním obyvatelům,
protože sníží provoz v těchto
ulicích a zároveň usnadní
orientaci návštěvníkům.

10 000 Kč

Estetické funkční zařízení
v areálu Skalka

Design uzamykatelného WC
by měl co nejméně narušovat
prostředí areálu. Příroda v okolí
Skalky by byla ochráněna
od exkrementů a papírových
kapesníčků.

200 000 Kč

Estetický prostor
pro kontejnery

Prostor pro kontejnery
je zapotřebí vydláždit a vymezit
pohledným ohrazením.
Konkrétní místo pro pilotní
projekt je na křižovatce ulic
V lipkách a K remízku.

480 000 Kč

Infrastruktura
běžeckých
a chodeckých tras

Zakomponování interaktivních
prvků, překážkové dráhy
z přírodnin, bosostezky, nízké
lanové překážky a další prvky,
například na Pivovárku nebo
u Zadního rybníku.

100 000 Kč

Katalpa
(Catalpa)

Do chodníku
na nám. F. X. Svobody vysadit
8 vzrostlých stromů s vysokými
kmeny. Rozmístit je mezi lampy.
V místech osazení
dále upravit dlažbu.

250 000 Kč

Komunitní prostor
před zámkem

Vybudování prvků na louce před
zámkem, které umožní pořádání
společenských i kulturních akcí
či setkávání sousedů, a zvelebí
tak aktuálně nevyužitý prostor.

450 000 Kč

Lavičky pro Mníšek

Umístění nových zabetonovaných
laviček na místa, kde jsou
potřeba. Příkladem jsou cesty
ze Starého sídliště do obchodů
s potravinami.

150 000 Kč

Mníšecká semínovna

Semínkovna (zahradníci
tu mohou mezi sebou bezplatně
sdílet osivo) by mohla být
v Mníšku zajímavou součástí
plánované komunitní zahrady.

5 000 Kč

Z RADNICE

Jak bude probíhat hlasování?
Každý hlasující má k dispozici 5 pozitivních hlasů
a 2 negativní. Každému návrhu je možné udělit
pouze jeden hlas. Hlasování probíhá prostřednictvím online hlasovací aplikace webových stránkách www.napadpromnisek.cz, která umožní
odeslat hlas z jakéhokoliv zařízení s připojením
k internetu (počítač, chytrý telefon nebo tablet).
Při hlasování budete potřebovat svůj mobilní
telefon. Před odesláním hlasování je totiž každý
hlasující požádán o zadání telefonního čísla, na
které mu bude v SMS zprávě doručen unikátní
PIN kód sloužící k identifikaci. Tímto způsobem
je zaručeno, že každý bude moci hlasovat pouze
jednou.
název projektu

S hlasováním rádi pomůžeme
Samozřejmě myslíme i na ty, kteří nejsou
zvyklí pracovat s počítačem či internetem. Ti
mohou přijít osobně na městský úřad za
koordinátorem Nápadu pro Mníšek Lubošem
Kožíškem, který jim s hlasováním pomůže.
S hlasováním vám pomůžeme také, pokud
dorazíte v sobotu 27. listopadu na Knoflíkový trh do městského informačního stánku. Využít můžete třeba také veřejný internet
v městské knihovně.
Nezapomeňte si s sebou vzít mobilní telefon.
Co bude následovat po hlasování?
Po ukončení hlasování budou u každého ná-

ilustrační obrázek

vrhu pozitivní a negativní hlasy navzájem
odečteny a sestaví se výsledkový žebříček.
Na základě tohoto žebříčku budou rozděleny finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který získal
nejvíce bodů, až do vyčerpání přidělených
finančních prostředků. V našem případě se
jedná o částku 500 000 Kč.
S výsledky hlasování i s návrhem či návrhy, které svými hlasy vyberete pro realizaci
v roce 2022, vás seznámíme začátkem prosince na webových stránkách www.zpravyzmnisku.cz a v zimním dvojčísle Zpravodaje.
Libor Kálmán

stručný popis

odhadované náklady

Mníšecké knihobudky

Knihobudky jsou esteticky
zpracované bezplatné pouliční
knihovny sloužící k odkládání,
výměně, půjčování a adopci
odložených knih.

90 000 Kč

Psí hřiště

Hřiště pro pejsky, kde se mohou
setkávat, hrát si s ostatními
a cvičit. Stačí pár překážek
a parádní trénink s páníčkem
je na světě.

150 000 Kč

Rajská zahrada
za Zadním rybníkem

Sad plný ovoce pro každého.
Krásné místo, vhodné pro
schůzky, cíl procházek, poznávání
stromů a keřů, bezpečné místo
pro spoustu rodinných aktivit.

500 000 Kč

Rozkvetlé náměstí
F. X. Svobody

Záměr je okolo každého stromu
vytvořit záhon o ploše
cca 5 m2 který bude osázen
podle možností letničkami,
trvalkami a cibulovinami.

33 000 Kč

Rozšíření
dětského hřiště
Skalecká

Navýšení počtu prolézaček
pro zvětšení kapacity hřiště.
Přinejmenším by bylo hezké
přidat alespoň pár pružinových
houpaček nebo jeden kolotoč.

100 000 Kč

Schodišťový výtah
ve zdravotním středisku

Jedná se o instalaci schodišťové
plošiny nebo sedátka, které
by bylo připevněno buď ke zdi,
a nebo na zábradlí. Ocení lidé,
kteří se hůře pohybují.

350 000 Kč

Úprava Kulaťáku v Edenu

Osazení Kulaťáku rostlinami
a keři, vysypání kůrou či kameny,
aby byla plocha
bezúdržbová.

300 000 Kč

Uzamykatelné boxy na kola

Postavení v blízkosti autobusové
zastávky směr Praha
uzamykatelných boxů na kola.
Zastřešené a hlídané kamerami
s napojením na městskou policii.

200 000 Kč

Zpevnění
bahnité lesní cesty
štěrkem

Na konci ulice Na Madlenkách
začíná lesní cesta, která vede
na Malou Svatou Horu. Prvních
několik desítek metrů je po
většinu roku dosti rozbahněno.

500 000 Kč
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ROZHOVOR

David Bílek: Měli bychom se snažit kultivovat
Je to muž mnoha zájmů a aktivit. Kromě učitelské praxe ho můžete znát jako skautského vedoucího
nebo sokolského cvičitele. Několik posledních let se také věnuje Mníšeckému místopisu, zpovídá
pamětníky a objevuje příběhy starých domů a zákoutí našeho města. Nepřehlédnutelný je také
v betlému, který každoročně oživuje spolek Rorejs. Nebo ho někdy můžete slyšet a pak i vidět
na zrekonstruované motorce veteránovi, jak se ve staré helmě zvané kokoska prohání ulicemi Mníšku.
Autor si s ním v rozhovoru tyká, protože se oba dobře znají a spolupracují spolu již několik let.
Narodil ses v Praze, kdy ses dostal do Mníšku?
V Mníšku žiju až od svých 5 let. Nejdřív jsme
bydleli v Praze na Žižkově, ale do Mníšku jsme
jezdili pravidelně za dědou a babičkou. Moje
maminka se v Mníšku narodila, pochází z rodu
Částků a Vlnasů, kteří tu byli po několik generací. Mého dědečka Karla Částku si lidé budou
ještě pamatovat jako automechanika, babička
pracovala v prádelně a zasedala v komisích
na městském národním výboru. Natrvalo jsme
se sem z Prahy přistěhovali až v roce 1975, takže na základní školu už jsem začal chodit tady.
Nejdříve jsme bydleli v domku naproti kinu.
Ten domek ani kino už nestojí.
Jak moc se liší Mníšek Tvého dětství od
toho dnešního?
Tehdy končil Mníšek už za školou a jako dítě
si ještě pamatuju, jak se vedle ní stavělo nové
panelové sídliště. Na druhé straně končilo
město u garáží a prostor směrem na Skalku byl
ještě tenkrát prázdný. Zvýšil se i provoz na ulicích. My ještě bez problémů lítali po ulicích na
kolech. Do dneška si pamatuju, jak strakonická silnice vedla přes Mníšek, a my bydleli na
Pražské ulici v zatáčce, takže v pátek a v neděli, když jsme usínali, jsme světla projíždějících
aut viděli i přes závěsy až do jedenácti v noci.
Kde jste trávili s kamarády volný čas?
My jsme měli štěstí v tom, že v té době se stavěla hasičská zbrojnice, což byla ideální džungle pro naše dovádění. Měli jsme partu kluků
z centra Mníšku a sváděli jsme bitvy se Starákama, což byli kluci ze starýho sídliště a Novákama, kteří bydleli na novém sídlišti. Hodně
bitev se odehrávalo na Pivovárce, což byl náš
rajón. Chodili jsme taky hodně do Dolíků, kde
bývala skládka, kam se vyvážely i pozůstalosti,
takže se tam najít spousta pokladů jako kuličky, fotky nebo nože. Pak se skládka zavezla hlínou, srovnala se do současný podoby a bylo
po dobrodružství.
Vybavuje se Ti z těch let nějaká příhoda?
S mým nejlepším kamarádem Jirkou Vlčkem
jsme si sestrojili dvojkolo, to mi bylo asi 16 let,
a vyrazili na něm za mým strejdou na Přimdu.
Tam jsme dorazili za dva dny totálně vyčerpaný. Dodnes se mi vybavuje scéna, kdy jsme první noc padli vysílením do příkopu u Staňkova
u Domažlic a nad ránem nás vzbudila kolona
projíždějících sovětských vojenských ZILů a hulákajících vojáků. Bylo to naprosto monstrózní
probuzení. Když jsme byli už plnoletí, tak jsme
z dvojkola přesedlali na motorku a vydali se až
na východní hranici Československa, do Čiernej
pri Čope. Zastavili jsme se i v Mníšku nad Hnilcom, odkud jsme domů poslali telegram.
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na Přírodovědeckou fakultu na katedru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů.
K chemii jsem si ještě přidal fyziku, protože
mi přišlo, že oba předměty do sebe logicky
zapadají.

Mgr. David Bílek (* 1970 v Praze)
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, pedagogický obor chemie-fyzika. Po absolutoriu učil na gymnáziích v Praze
a Dobříši. V současné době působí ve vzdělávacím projektu EDUbus, mobilní polytechnické laboratoři pro školy. Kromě svého
zaměstnání je aktivní ve Skautu a Rorejsu,
spoluvytváří projekt Mníšecký místopis.
S manželkou Janou a dcerami Veronikou
a Klárou bydlí v rodinném domku s erbem
v Čisovické ulici.
Lidé Tě můžou potkat na motorce, kolik
jich vlastníš?
Od 15 let jsem měl Jawu Pionýr, na kterém jsme
s mladším bráchou dojeli až do Lipna nad Vltavou za tetou. Aby nás to uvezlo, tak brácha
musel vždycky pod kopcem sesednout a vyběhnout ho, občas mě i tlačil. Dodnes nerad
vzpomíná na kopcovitou krajinu u Milevska.
V současné době mám ČZetu 150C z roku 1951
a Jawu 250. Obě motorky jsou pro mě spíš psychoterapie, baví mě je v garáži rozebírat a občas se i svezu. Tu ČZetu jsem si koupil už v 17 letech za 500 korun od pana Duška ze Stříbrné
Lhoty. Nejdál jsem s ní byl asi ve Strakonicích.
Kdy ses rozhodl, že se staneš učitelem
s aprobací chemie-fyzika?
Chemie mě bavila už jako mladého. Rodiče
mě v tom podporovali, takže pokusy jsem si
mohl dělat doma v pokoji nebo ve sklepě. Pro
učitelství jsem se rozhodl asi až na dobříšském
gymnáziu, kdy jsme jako studenti dělali instruktory vedoucímu pionýrského oddílu, což
byl vždycky voják základní služby. A protože
se vojáci věnovali spíš hospodě než dětem,
tak jsme ty oddílové schůzky vedli my. Asi
proto jsem si pak ve čtvrťáku podal přihlášku

K chemickým pokusům se často pojí výbuchy nebo podobné nehody. Stalo se Ti někdy něco podobného?
Jedna „vtipná“ příhoda se mi stala v 21 letech,
kdy už jsme bydleli v paneláku v Nové ulici.
Jednou jsem chtěl doma v pokoji opravit benzínový vařič, ale zapomněl jsem do něj zašroubovat trysku, takže mi to pak v ruce začalo hořet a chytly i záclony s kobercem. Tehdy jsem
měl společný pokoj s o 10 let mladší sestrou
Markétou, která okamžitě vyběhla pro vodu.
V tom kouři už nebylo vůbec vidět, takže jsme
se na chodbě s Markétou srazili a hrnec plný
vody se vylil. Další hrnec už jsme nerozlili,
a tak se oheň podařilo naštěstí včas uhasit.
Míň vtipný už bylo, že jsem měl celou ruku
spálenou, až mi z dlaně slezla kůže a měsíc
jsem jí měl obvázanou.
Ve které situaci Ti znalosti chemie naopak
pomohly?
Chemie mi náramně pomohla během mojí
vojenský služby, kterou jsem strávil 11 měsíců
ve Kbelích na letišti. Jednou jsme jako bažanti
dostali za úkol vydrhnout špinavou podlahu
na chodbě. Podlaha byla kachlíková se vzorkem, takže špína z vojenských kanad byla
zažraná a my se vůbec s kartáčem a mýdlem
nechytali. Naštěstí jsem zabloudil do skladu
a tam objevil nenápadnou lahvičku s koncentrovaným formaldehydem, což je žíravina. Podlahu jsme pokropili formaldehydem až byla za
chvíli úplně vybělená. Mazáci nemohli vůbec
uvěřit, že se nám to povedlo.
Ke Tvým volnočasovým aktivitám patří
skauting, co Tě ke skautům přivedlo?
Je to spojené s prací s dětma a vzděláváním.
Průpravu jsem už měl od pionýrů, ale jakmile
se v prosinci 1989 obnovil v Mníšku skauting,
tak jsem se do něj zapojil. Vždycky mi přišel
jako nejlepší výchovná metoda pro zařazení
dětí do společnosti. Je spousta oddílů, jako
jsou hasiči nebo fotbalisti, které se věnují
tomu konkrétnímu oboru, zatímco skauti používají komplexní výchovnou metodu a rozvíjí
děti ve všestrannosti. Vyhovuje mi důraz i na
morální rozvoj, nikoli jen na fyzickej. V našem
středisku Skalka jsem nejstarší aktivní člen
(vždyť „kolik je mi let“), jako zástupce vedoucího se věnuju dětem i stavbě nové klubovny.
Těší mě, že pestrost skautingu pořád táhne,
ve středisku máme asi 130 dětí.

ROZHOVOR

společenství lidí, ve kterém žijeme
Tvé volnočasové aktivity jsou dobrovolnické, finančně nehonorované. Co Tě vede
k tomu, že se jim věnuješ?
Jsem přesvědčen o tom, že každý člověk,
který žije ve společenství ostatních lidí, má
za povinnost to společenství nějak kultivovat, posilovat, pomáhat mu v intencích svých
možností. Komunita by měla žít tím, že každý
do toho nějak přispěje. Já se snažím přispívat
tím, že pomáhám u skautů, byl jsem cvičitelem u sokolů nebo se zapojuju do činnosti
Rorejsu. Ale abych v tom nebyl sám, v Mníšku
žije spousta lidí, kteří se snaží pro druhé něco
dělat a berou si myšlenku té sounáležitosti za
svou. Tady bych asi zmínil například rodiny
Havlíkových a Freislebenů, které jsou činné
v mníšeckém Sokole i Skautu, a se kterými
mám osobní příjemnou zkušenost.
Buková u Příbramě – slib skautů-nováčků
na letním táboře (1997)
Jak pokračuje stavba nové skautské klubovny?
Začali jsme stavět v roce 2019 a podle všeho
bychom ji mohli začít plně využívat už od
podzimu 2022. Máme hotovou hrubou stavbu, položenou půlku dlažby, dělá se strop
a podlaha v podkroví, máme domluvenou
fasádu, kterou stihneme buď ještě letos, nebo
až na jaře. Zatím se scházíme ve staré klubovně V lipkách, ale ta už kapacitně nestačí.
Rád bych tedy poděkoval všem štědrým sponzorům, kteří nám pomáhají stavbu nové klubovny financovat. Zejména chci poděkovat
městu Mníšek pod Brdy, od kterého jsme dostali peněz nejvíc. Zároveň také děkuji všem
brigádníkům a řemeslníkům z řad rodičů a příznivců, kteří na naší klubovně odpracovali nezištně spousty hodin.
Mnozí Tě znají ze společenských akcí, které organizuje mníšecký spolek Rorejs. Jaká
je v něm Tvá úloha?
Původní myšlenka Rorejsu z 90. let byla, aby
to na Mníšku takzvaně žilo, čehož se snad,
i díky nám a ostatním spolkům, podařilo dosáhnout. Zpočátku jsme jako Rorejs pořádali
divadelní představení v Sokolovně, kam z počátku chodilo i 70 lidí. Já osobně jsem hrával
autorský divadlo v ochotnickým spolku Kuklík
Tyjátr při svém dobříšském působení. V živým
betlému už mám přisouzenou roli Krále Heroda, kterou si vyloženě užívám. K tomu se váže
i jedna několik let stará příhoda, když ke mně,
jako k tomu krvalačnému Herodovi toužícím
po dětských životech, přiběhla moje malá
dcera Klára a já to celé odehrál s ní na klíně.
V Rorejsu se ale spíš věnuju přípravě publikací
o Mníšku. Asi nejzdařilejší byla ta kniha s historickými pohlednicemi Pozdrav z Mníšku!,
kterou jsme vydali společně s paní Buchtovou
a panem Minaříkem. Tady jsem uplatnil můj
další koníček, což je historie, kterou se společně zabýváme v projektu Mníšecký místopis
a jeho výsledky najdete na webu www.mniseckymistopis.cz.

Rád bych připomněl Tvého tátu Jindřicha
Bílka, který se tu do veřejného života rád
zapojoval a stal se pro mnoho místních lidí
pojmem. Lze hovořit o tom, že jsi po něm
přebral pomyslnou štafetu?
Tak určitě, táta byl aktivistou už v době bolševický totality a udělal pro zdejší komunitu spoustu dobrých věcí. Protože se tenkrát
v Mníšku moc věcí nekonalo, ani pro nás děti,
tak začal pro všechny spolupořádat závody na
kole, na kárách a různý další komunitní akce,
jako plesy s kolem štěstí a podobně. Jeho
hlavním počinem bylo, že spoluzakládal a byl
hlavním motorem československého Pony
Expressu, který vyjel poprvé v roce 1985 ze
Stříbrné Lhoty. Než se před 20 lety odstěhovali s mámou do Jindřichova Hradce, tak se tu
veřejný život bez něj nemohl obejít. On mi na
vlastním příkladu ukázal, že každá, sebenáročnější myšlenka, jde zrealizovat.
Místo gymnaziálního profesora jsi před lety
opustil, čemu se v současné době věnuješ?
Už několik let spolupracuju na projektu
EDUbus, který bych nazval mobilní polytechnickou laboratoří pro školy. Přijedeme s autobusem ke škole a vyučujeme podle objednaných programů. Jsme schopni žákům ukázat
chemii, fyziku, biologii, zeměpis a informatiku
s využitím nejmodernější techniky. Nejedná
se u nás o klasickou přednášku, žáci s těmi
věcmi pracují a učitelé vidí, jak ten předmět
můžou také učit. Nabízíme pak učitelům odpolední setkání, kde spolu probíráme odučenou hodinu a vysvětlujeme jim, jak si to ten
učitel může připravit. Výhodou je, že to uvidí
v reálu, jak ta třída fungovala a on to může použít ve své praxi. Z vlastní zkušenosti vím, jak
to mají dneska učitelé ve školách těžký a my tu
jsme proto, abychom jim ukázali jednu z možností, kterou mohou při výuce používat. Jim
se to líbí, ale bývá u nich problém realizace,
ať už kvůli penězům nebo údržbě technologií.
Jak probíhá vyučovací hodina v EDUbusu?
Při vyučovací hodině máme v autobusu maximálně 22 dětí. Například v chemii vysvětlu-

jeme žákům význam stupnice pH, která rozliší kyselé a zásadité. V roztoku citrónu nebo
sody pracují s pHmetrem a pak si na stupnici
najdou, že je kyselý, nebo zásaditý. Odnesou
si od nás pracovní list, na který pak může učitel v hodině navázat. Ve fyzice mluvíme třeba
o tlaku, přetlaku a podtlaku, který si ukážeme
tak, že jeden z žáků vleze do prázdného plastového pytle na odpadky a my vzduch z pytle
vysajeme vysavačem. Nebo si tlak ověřujeme
sezením na fakírské židli. V informatice například rozhýbeme pomocí napsaného programu robota a pak si na elektronické tabuli
zhodnotíme, jestli ten program lze naprogramovat jednodušeji a společně to s nimi upravujeme.
Jakým způsobem jsi do EDUbusu zapojen?
Vytvářím programy a dělám lektora ve svých
předmětech, chemii a fyzice. O další předměty se už starají kolegové, jsme na to celkem
tři. Kromě lektora dělám i řidiče. Občas je to
vtipné, když mám dojet s desetimetrovým
autobusem až přímo ke škole a prokličkovat
se tam. Někdy dělám drobné opravy, už jsem
vyměňoval utrženou zástěrku nebo opravoval
topení.
Kam nejdále jste už vyjeli? Jakým způsobem si lze EDUbus objednat?
Naše programy cílí jak na děti z mateřských
a základních škol, tak také na středoškoláky.
Realizovat je můžeme jen díky sponzorům,
kteří nám zakoupili nejmodernější vybavení. Díky tomu jezdíme po celé republice, byli
jsme v Chebu i v Lipníku nad Bečvou. Pokud
si nás sponzor objedná do určitého regionu,
tak potom objíždíme místní školy. Tímto způsobem si nás například Unipetrol objednává
pro oblast Mostecka. Škola nebo sponzor si
u nás může objednat jakýkoli program, který
jsme schopni nabídnout na stránkách www.
edubus.cz.
Libor Kálmán

S EDUbusem před berounskou základní školou
(říjen 2021)
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Mníšecký kostel rozezněl Svatováclavský koncert

U příležitosti státního svátku Den české státnosti se v úterý 28. září 2021 konal v mníšeckém
kostele Svatováclavský koncert.
Vhodně zvolený program vzdal poctu velikánovi české hudby Antonínu Dvořákovi, jehož
180. výročí narození jsme si letos připomínali
a podle informací uváděných o mníšeckém
kostele měl při své jedné návštěvě Mníšku dokonce zahrát na místní varhany! Během více
než hodinového večera zazněly Dvořákovy
skladby pro housle, violloncello a varhany,
z nichž některé byly doprovázeny zpěvem.
Nechyběly „Largo z Novosvětské symfonie“,
výběr tří „Biblických písní“ nebo „Maličkosti“
pro „domácí muzicírování“, kde se uplatnilo
malé přenosné harmonium.
Koncertující vystoupili ve složení: Lucie Sedláková Hůlová (housle), Viktor Mazáček (housle), Jaroslav Novák (zpěv), Martin Sedlák
(violoncello) a Jan Kalfus (varhany a harmonium). Pro svá jednotlivá vystoupení se nápaditě
střídali dole v kostelní lodi a nahoře na kůru.
Mníšecký kostel je zasvěcen svatému Václavu, hlavnímu patronu české země, a tak část
programu byla věnována i tomuto světci. Na
úvod koncertu zazněla píseň „O svatém Václa-

vu, patronu a dědici českém” barokního skladatele Adama Václava Michny z Otradovic. Na
samý závěr zazněl středověký „Svatováclavský

chorál“, který společně s účinkujícími zapěli
i všichni diváci ve zcela zaplněné kostelní lodi.
Libor Kálmán (text i foto)

Účinkující vystupovali převážně dole v kostelní lodi

Mníšeckým slavnostem piva přálo počasí

Poslední zářijovou sobotu se v předzámčí konaly IX. Mníšecké
slavnosti piva. Příjemně slunečné a teplé počasí sem přilákalo přes
tisíc fanoušků a fanynek chmelového moku.
A rozhodně odcházeli spokojení, protože bylo
z čeho vybírat. Svá světlá, polotmavá, tmavá
piva a speciály tu představilo 10 českých minipivovarů.
A aby návštěvníkům ochutnávky zlatavého
mohu zpříjemnili, pozvali pořadatelé na pódium postupně kapely tří různých žánrů: country skupinu Nawostro, poprockový Flám
a hard rock'n'rollové Dead Daniels.
V soutěži piv vyhodnotila odborná porota pivovary Cobolis (nejlepší v kategorii

světlých piv), Purkmistr (polotmavá piva)
a Zvíkov (speciály). Návštěvníkům nejlépe
chutnala piva od pivovarů Kokeš, Purkmistr
a Kilián.
Divácky atraktivní byla soutěž O nejrychleji
vypitý půllitr, kterou vyhrál borec za necelých
11 vteřin.
Těšíme se už na jubilejní X. ročník Mníšeckých
slavností piva, který by měl být 24. září 2022.
Libor Kálmán
(text i foto)

Na pivní slavnosti zavítalo přes tisíc
milovníků chmelového moku

Do Pavilonu zavítal Karel Jaromír Erben
Do mníšeckého Pavilonu přijelo v sobotu 16. října 2021 Divadlo LáryFáry s pohádkami Karla Jaromíra Erbena.
Herečkám Maruně a Baruně se dokonce podařilo, pomocí kouzelné formulky „Ene bene Erbene“, slavného sběratele lidových pohádek,
pověstí a pořekadel, vyvolat a společně pak
dětskému i dospělému publiku zahráli tři mravoučné pohádky, které prokládali písničkami.
Almužna vyprávěla o žebrákovi, který s pomocí kouzelného flašinetu potrestal lakotnou a chamtivou selku, kdežto dobrosrdečné
a chudé chalupnici, která se s ním rozdělila
o poslední skývu tvrdého chleba, přičaroval
bohatství.
Pohádka Dobře tak, že je smrt na světě
přinesla příběh o Smrti zakleté na kouzelné
stoličce. Kovář byl za dobrý skutek odměněn
Pánem Bohem a mezi splněnými přáními měl
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i kouzelnou stoličku, ze které nesmí nikdo,
bez jeho pokynu, vstát. Poté, co kovářovi
obživnul zabitý pašík i husička a nemohl se
už dívat na svět, ve kterém chybí milosrdná
smrt, osvobodil Smrt ze své kouzelné stoličky, která vše uvede zase do pořádku i s nebohým kovářem. Poslední pohádka vyprávěla
O Otesánkovi, nenasytném dítěti z dřevěného samorostu, které zbaštilo i svou mámu
s tátou…ale nakonec přece jenom všechno
dobře dopadlo.
Závěrem si herci i s diváky zazpívali, „protože
na špatnou náladu přece nejlépe funguje veselá písnička.“
Libor Kálmán
(text i foto)

Některé z Erbenových pohádek působí
hrůzostrašně

KNIHOVNA

Představujeme čtenářům nové knihy v městské knihovně

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

KNIHY PRO DĚTI
NEZBEDNÝ MÝVAL / Zuzana Pospíšilová
Dvojčata, třeťáci Eliška a Pavel, hledají nový domov pro mývala.
HILDA A ČASOČERV / Stephen Davies
Další dobrodružství malé Hildy, podle komiksové série a úspěšného
animovaného seriálu.
DĚDEČKU, VYPRÁVĚJ O ČESKU / Ladislav Špaček
Trpělivý a laskavý dědeček tentokrát projíždí s Viktorkou naší zemí
a vypráví jí o pamětihodnostech, přírodních krásách i slavných
osobnostech našich kulturních dějin.
DĚTI Z MONTMARTRU / Patrick Prugne
Komiksový příběh o dětské partě žijící na chudém předměstí Paříže.
VALENTÝNKA A PRADÁVNÉ POKLADY / Ivana Peroutková
Pokračování příběhů o nápadité a podnikavé holčičce Valentýnce
a jejích kamarádech Jonášovi, Zuzce a Péťovi.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
OCEÁN MEZI NÁMI / Gill Thompson
Příběh chlapce, kterého za 2. světové války jako pětiletého sirotka
poslala britská vláda s dalšími dětmi do Austrálie kvůli bezpečí. Později
se ale zjistí, že nejen on ve skutečnosti sirotkem není.
MUŽ BEZ TVÁŘE / Peter May
Kriminální thriller známého skotského autora. Britský ministr a jeden
žurnalista jsou nalezeni zastřelení. Událost sice měla svědka, ale přesto
hledání pravdy nebude jednoduché. Vraha totiž viděla malá dívka,
navíc autistická.

GRANDHOTEL SCHWARZENBERG / Sophie Oliver
Román pro ženy, odehrávající se v prostředí bavorských Alp na počátku
20. století, je první částí rodinné ságy.
DO POSLEDNÍHO DECHU / Marry Higgins Clark Za podivných okolností
spadla ze střechy Metropolitního muzea bohatá mecenáška. Hlavním
podezřelým je o hodně mladší milenec zesnulé, rozhodně však není jediný,
kdo měl motiv.
NESEJDEŠ Z CESTY / Dagmar Digma Čechová
Román české autorky o ženě, která v mládí navštívila kartářku a věštbě
podřídila celý svůj život, aby nakonec začala pochybovat o tom, zda
skutečně žila tak, jak si přála.
ZTRACENÝ DIADÉM / Jan Bauer
Další ze série historických detektivek odehrávajících se za vlády Jana Lucemburského. Tentokrát královský soudce Melichar a jeho pomocník Božetěch
řeší případ královnina ztraceného diadému.
V JABLOŇOVÉM SADU / Susan Wiggs
Mnohovrstevnatý román o hledání rodinných kořenů, o tajemství,
které může změnit životy, a o pátrání po starožitnostech.
ŽIVOTNÍ ŠANCE / Jude Deveraux
Romantický příběh odehrávající se ve dvou časových rovinách vypráví
o druhých šancích a o lásce, která překoná staletí.
ŠEDÝ MUŽ / Mark Greaney
Úvodní román série o špičkovém nájemném vrahovi Courtu Gentrym,
přezdívaném Šedý muž.
JAK ŠLY DNY, MĚSÍCE A ROKY / Roman Cílek
Kniha se zaobírá dobou od sklonku března až do září roku 1938,
přibližuje krátkou éru druhé republiky a největší pozornost je věnována
období nacistické okupace.
Tereza Bauerová, knihovnice

Zapojili jsme se do Týdnu knihoven
V týdnu od 4. do 8. října 2021 proběhl jednadvacátý
ročník celostátní akce Týden knihoven.
Naše knihovna se do akce zapojila výstavou „Česko očima Američana
– Střední Čechy“ fotografa George Thompsona. Výstavu, kterou tvoří
koláže fotografií 16 nejkrásnějších míst středních Čech, si můžete prohlédnout do konce tohoto roku v naší městské knihovně na schodišti
vedoucím do dětského oddělení.
Vzhledem k pandemii covidu-19 nemohla letos na jaře proběhnout
dětmi oblíbená Noc s Andersenem, tak jsme pro ně 5. října uspořádali
alespoň Odpoledne s Andersenem, které bylo tentokrát věnované Jaroslavu Foglarovi, jeho
Rychlým šípům a Záhadě
hlavolamu. Děti se dozvěděly něco málo o životě
Jaroslava Foglara, zahrály si dobrodružnou hru,
kdy po knihovně pomocí
luštění šifer hledaly ježka v kleci, návod na jeho
vysvobození a zjistily, zda
ježek ukrývá plány na
sestavení létajícího kola.
Četli jsme si ukázky z knihy Záhada hlavolamu a na
konec si děti mohly zkusit
namalovat létající kolo.

Jedna z koláží zachycuje Kutnou Horu

Tereza Bauerová,
knihovnice
(text i foto)
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Popr vé jsme se zapojili do akce Pěšk y do školy
Většina z nás si pravděpodobně pamatuje dobu, kdy se jinak než pěšky do školy i ze školy
nechodilo. Pokud někdo bydlel ve vzdálenějším místě, jezdil na kole nebo autobusem. Mnohdy
jsme se na cestu těšili víc než do samotné školy. Cestou se k nám přidávali další kamarádi a nejedno
dobrodružství na sebe nenechalo dlouho čekat.
Vzpomínám, jak jsme se inspirováni filmem
Knoflíková válka, na cestě do školy i ze školy
připravovali o knoflíky – k velké radosti našich
rodičů. Dnes ale doba pokročila, ne že by se
úplně pěšky nechodilo, ale chodí se z různých
důvodů podstatně méně, přestože všichni

Foto: Michal Kroutil

víme, že chůze je nepřirozenější lidský pohyb
a je pro nás velmi prospěšná. Každé ráno před
školami v celé naší republice vypukne téměř
chaos, dlouhé šňůry pomalu jedoucích aut
– skoro se nedá přejít, chodníky lemované
narychlo parkujícími vozidly, rodiče vybíhají
spolu s dětmi z aut, podávají jim tašku, pusa
a zamávání a ty menší doprovázejí až ke škole.
Odpoledne vypukne opět podobný mumraj.
I nejen proto organizace Pěšky městem začala pořádat vždy v září ve dnech Evropského
týdne mobility (ETM) celorepublikovou akci
Pěšky do školy. Letos 16. září odstartoval již
4. ročník. Poprvé se připojila i naše škola. Některé třídy si akci zorganizovaly samy, některé
se připojily ve dvou dnech do školou organizované ranní procházky od mníšeckého zám-

ku ke škole. Aby si děti, které rodiče vozí každodenně autem a třeba z časových důvodů
nemohou jinak, mohly vyzkoušet, jaké to je jít
alespoň chvilku po ránu pěšky. Některé třídy si
po ranní procházce za odměnu ve škole udělaly společnou snídani.
Víme, že jsou děti, ale i učitelé, kteří by rádi
častěji jezdili do školy na kole nebo koloběžce. Bohužel, do této doby nemáme ve školním
areálu bezpečné parkovací boxy, kde by se
kola dala zamknout, případně schovat před
deštěm. I to by pomohlo alespoň některým
dětem i dospělým méně se vozit v autě a více
se hýbat. Naším cílem je častěji chodit pěšky
do školy i ze školy a tuto myšlenku připomínat
podobnými akcemi i vícekrát za rok.
Jitka Izáková, učitelka

Na páteční snídaně se chodilo do školy
Ve dnech 17. 9., 24.9., 1. 10., 8. 10. a 15. 10. proběhla před školní budovou akce Na snídani do školy,
kde si lidé mohli zakoupit snídani za symbolickou cenu 10 Kč. Vybrané peníze budou použity
na nákup sazenic stromů v rámci projektu Dalších 1000 stromů pro Mníšek.
„Ráno v 7:10 se naše třída 5. A sešla před školou.
Všichni přinesli různé dobroty, například: perníky, chlebíčky s vajíčkovou pomazánkou, muffiny, slané šneky a další. Vše jsme prodali velmi
rychle. Přišla nás podpořit i paní ředitelka. Sama
jsem si snídani koupila a musím říct, že byla výborná! Snídaně ve škole jsou fajn,“ sdělila své
dojmy žákyně Anna Kvasničková.
Během všech pěti akcí
Na snídani do školy
se vybralo celkem 84 496 Kč!
„Celé to začalo tím, že nám paní učitelka řekla, že v pátek 24. 9. budeme od 7:10 do 8:00
prodávat snídani, kterou přineseme z domova. Paní učitelka nám také řekla, že vybrané

peníze půjdou na výsadbu stromů, protože se
předtím musely vykácet kvůli kůrovci. Přišla
jsem do školy v 7:05. Před školou už stálo pár
mých spolužáků a spolužaček. Společně jsme
na lavice rozložili naše snídaně: perník politý
čokoládou, medovník, mrkvové košíčky, skořicové šneky, chlebíčky a spoustu dalších dobrot. Potom jsme začali prodávat. Každý kousek
jsme prodávali za 10 Kč. Prodali jsme úplně
všechno. Ve třídě jsme peníze spočítali. Vybrali jsme přesně 2 800 Kč, které jsme odevzdali
paní ředitelce. Bylo to krásné ráno a já jsem
si ho moc užila,“ hodnotí výsledek úspěšné
akce její spolužačka z 5. A Kristýna Desortová. 
Jana Mlezivová,
učitelka

Foto: Josef Porsch

V září jsme vyrazili na školu v přírodě
V termínu 6. – 10. září jsme s třídou 5. B vyrazili na Šumavu. Počasí bylo jako na objednávku, děti hrály
celotýdenní hru, hledaly heslo k pokladu a také se účastnily programu Národního parku Šumava.

Vyšlápli jsme na Boubín, svezli se vláčkem do
nejvýše položené vlakové stanice v ČR a absolvovali výukové hry. V jedné z nich si děti
vyzkoušely na vlastní kůži, jak dopadnou stromy při silném větru ve smrkové monokultuře
a jak ve smíšeném lese. Za celý den jsme ušli
skoro 17 km, viděli jsme prales, chůdové kořeny stromů, studánku a našli jsme i houby. Další
den jsme lovili v potoce různé živočichy a určovali pomocí klíčů, co se nám povedlo chytit.
Po určení jsme všechnu drobotinu zase vrátili
do vody.
Michaela Černá, učitelka
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A jak komentovaly školu v přírodě děti?
Da. M.: Měli jsme tam dobré jídlo, zábavná noční procházka, krásný program, mohli jsme se
tam koupat, velké chatky.
Ad. K.: Asi nejvíce se mi líbilo, jak jsme museli
běžet lesem a nesměl nám prasknout žádný balónek, bylo to super.
Ka. F.: Nejlepší zážitek byl výlet a odpolední
hry a obědy.

Ma. A.: Na škole v přírodě to bylo fajn, ale příště
bych chtěl být v hotelu.
Ka. S.: Nejvíce se mi líbil celodenní výlet s Kájinou tetou, i když to bylo vyčerpávající. Také se mi
líbilo místo, kde jsme byli ubytovaní.
Vi. H.: Mě se líbilo, jak jsme šli na Boubín, jak
jsme měli chatku, jak jsme sbírali houby a jak
jsme hrály hry.
Vo. F.: Na škole se mi nejvíce líbil celodenní výlet.

KNIHOVNA

Máme nové odborné učebny
Chemii, fyziku a cizí jazyky se žáci naší školy mohou nyní učit ve zcela nově vybavených odborných
učebnách. Díky programu MMR v rámci IROP „Vybavení učeben ZŠ v návaznosti na rozvoj klíčových
kompetencí“ získala naše škola prostředky ve výši 2 908 tis., jež doplnila 323 tis. z vlastních zdrojů.
Již v loňském roce jsme realizovali z tohoto dotačního programu PC učebnu.
Učebna chemie nabízí kromě lavic s vodovodními přípojkami především oddělenou digestoř
pro demonstraci pokusů. „Sestavíme zde potřebnou aparaturu a můžeme předvést reakce, jež dříve
nebylo možné ukázat. Zásadní je přímé odsávání
nebezpečných či jen zapáchajících zplodin při spalování – kouř nezůstane ve třídě,“ vysvětluje učitelka chemie Eliška Solničková. Vybavení doplňuje
interaktivní dotykový panel a nezbytná tabule.
Atypickým tvarem lavic zaujme učebna fyziky.
Tvar vytvořený na přání pedagogů dovolí variabilní seskupení žáků. Interaktivní projektor
s tabulí umožňuje zápis z tabule plynule zaznamenávat. Na tabuli o speciální šířce 400 cm
lze dostatečně popsat vzorce či postupy. „Prostor je velmi vhodný pro provádění jak demonstračních, tak žákovských pokusů a umožňuje
vyučujícímu používat moderní výukové metody,
například heuristický přístup, práci žáků ve sku-

pinách a podobně,“ říká učitel fyziky Vladimír
Chudáček. Praktickou novinkou jsou skryté
elektrické zásuvky, jejichž vysunutí a zpřístupnění je ovládáno dálkově ze zabezpečeného
pultu učitele, který má také potřebné zásuvky
pro připojení přes USB apod.
Nová jazyková učebna svou nižší kapacitou
vyhovuje výuce, kdy jsou třídy rozděleny do
skupin. Kromě nových lavic a ergonomicky
tvarovaných židlí jako v ostatních odborných
učebnách sem přibyly nabíjecí stanice s iPady,
interaktivní panel a koberec. „Díky němu se ve
třídě mnohem lépe učí. Jsou tam lepší akustické
podmínky – hluk, který způsobovalo narážení kovových židlí na linoleum, byl velmi rušící.
Práce na iPadech děti výborně motivuje, zapojí
se každý vlastním tempem a jako učitelka mám
okamžitý přehled o jejich práci,“ popisuje učitelka Taťána Chudáčková.

Věříme, že nové učebny výuku důležitých
předmětů zefektivní a učiní ji pro žáky atraktivnější a dále zpříjemní prostředí naší školy.
Zora Kasiková,
učitelka

Učebna chemie

Foto: Samuel Mestic

Trošku si po prázdninách odpočinout

Na začátku školního roku jezdí děti z naší školy na adaptační kurzy. Kdosi tyto výjezdy s pousmáním
zhodnotil: „No, potřebují si po prázdninách trošku odpočinout.“ Nevím, zda mají odpočívat děti nebo učitelé,
obojí vyvolává úsměv na rtech. Letos jsme vyjeli se 114 dětmi ze šestých tříd a celý týden jsme se nezastavili.

Výjezd šestých tříd do Loutí u Rabyně
Foto: Roman Freisleben

Cílem kurzů je nastartovat zdravé fungování skupiny a připravit podmínky pro učení.
Dobrý rozjezd je velmi důležitý, strávíme
spolu čtyři roky a všichni si přejeme, abychom spolu vycházeli a aby společná práce přinesla užitek. Děti potřebují navázat
vztahy s učiteli jinak, než nabízí školní prostředí. Ti, kdo přicházejí z okolních škol, se
seznamují se spolužáky. Utvářejí se nové
třídní kolektivy a bourají se bariéry mezi
dětmi z různých tříd. Zejména nyní, po
distanční výuce, posilujeme pocit sounáležitosti se školou a pozitivní vztah ke společné práci a k učení. To není pro nikoho
snadné.

Lu. K.: Nejvíce se mi líbilo jídlo a přehazovaná.

Se. M.: Bylo tam dobré jídlo a bylo to super.

Ne. Ž.: Líbilo se mi, že jsme soutěžili a že jsme
měli dobré jídlo.

Mi. V.: Chutnalo mi tam jídlo a hledání pokladu
bylo zábavné.

La. P.: Líbila se mi přehazovaná a procházka nocí.

Da. U.: Na škole v přírodě se mi nejvíc libily aktivity a chutnalo mi jídlo.

Li. H.: Líbilo se mi, jak jsme ve čtvrtek seděli u
ohně a šli na bojovku.
Ka. H.: Nejlepší byl výlet na Boubín a bojovka.
On. G.: Nejlepší byl výlet na Boubín.
Ma. M.: Nejlepší byl výlet na Boubín a bojovka
s pokladem.

Va. H.: Mě se líbilo, jak jsme cestou na Boubín
sbírali s Maruškou a Viky houby.
Ba. L.: Mě se nejvíce líbilo, jak Maruška vlezla do
rybníka v oblečení a moc mi tam chutnalo.

Proto připravujeme program kurzu velmi
uváženě. Pomáhá dětem lépe poznat sebe
sama a své pozitivní vlastnosti, najít své místo v kolektivu, porozumět ostatním a přijmout jejich zvláštnosti. Děti se učí otevřeně
komunikovat, pomáhat si, řešit problémy
a společně zvládat náročné situace. Týmové
aktivity pomáhají navodit atmosféru vzájemné úcty, tolerance, důvěry a tvořivosti
ve skupině. Z každé aktivity si děti odnášejí
osobní prožitek, který formuje jejich přístup
ke vztahům, k práci a ke společnosti. Získané zkušenosti zůstanou dětem navždy.
Ve škole připravujeme děti na život, ale vývoj jde v dnešní době tak rychle kupředu,
že vůbec nevíme, jaké vědomosti a dovednosti budou ke svému uplatnění ve společnosti potřebovat. Požadavky na osobnostní
kompetence jsou, na rozdíl od toho, jasné:
dobře se uplatní slušný, poctivý a zodpovědný člověk, který umí komunikovat a spolupracovat v týmu, je flexibilní a kreativně
řeší problémy. To vše u dětí rozvíjíme prostřednictvím etické výchovy, třídnických
hodin a při výuce jednotlivých předmětů.
Adaptační kurzy tuto oblast otevírají, tak věřím, že náš „odpočinek po prázdninách“ má
hluboký smysl. Napomáhá tomu, aby si děti
odnesly poctivý základ do osobního i pracovního života.

Ta. H.: Bylo tam dobré jídlo a opékání buřtů.
Ja. P.: Bylo tam dobré jídlo.

Táňa Chudáčková,
učitelka
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Děti ze ZUŠky na začátku školního roku nezahálely
Měsíc září a začátek října byly pro ZUŠku, její posluchače i pedagogy opět nabité událostmi.
Malování v plenéru
Konec prvního školního měsíce jsme završili víkendovým malováním v plenéru s Ivanou
Junkovou a Aldinem Popajou, na kterém jsme
se zaměřili především na studium perspektivy
a zopakovali jsme si i míchání barev. Sobotní část
programu se uskutečnila v krásném prostředí liteňského zámku a nedělní pokračování bylo již
ve školním ateliéru, kde jsme museli svá díla dokončovat podle fotografií kvůli nepřízni počasí.
Plenéru se účastnili starší studenti výtvarného
oboru ze Řevnic i z Mníšku, takže vytvořená díla
jsou pracemi již celkem zkušených výtvarníků.
Zahajovací koncert zaplnil sál
Další akcí, která určitě stojí za zmínku, byl Zahajovací koncert, který odehráli naši učitelé,
které dobře znají děti i z výuky z mníšecké
pobočky, v pondělí 11. října v sále řevnického
Zámečku. Na koncertě zazněly známé skladby
W. A. Mozarta, J. Ježka, nebo C. Saint-Saënse,
a i přes veškerá protiepidemická opatření si je
vyslechl zaplněný sál Zámečku, kdy pozvání
přijali rodiče a žáci.
Pán Prstenů je na světě
Světlo světa pak spatřil dlouho připravovaný
a očekávaný celoškolní projekt Pán Prstenů,

který vznikal pod vedením Kristýny Kolářové
během doby covidové a dokončen byl na konci školního roku. Jde o zhruba šestiminutové
video, ve kterém se představují všechny obory.
O krátké herecké vstupy se postaraly děti z mníšeckého dramaťáku. Všechny práce na projektu
velmi bavila, takže se jistě brzy dočkáme dalšího.
Žačky vystavovaly v Lidicích
Nakonec nesmíme zapomenout zmínit, že se
svých cen ze 49. ročníku Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy v Lidicích konečně dočkala
čtveřice našich žaček. Nejvyšší ocenění Lidickou růži za video „Myslím“ převzala Antonie
Zavadilová osobně na slavnostním ceremo-

Diváci zcela zaplnili sál řevnického Zámečku 

niálu v Lidicích. Brzy se snad ocenění dočkají i žáci mníšecké Filmové tvorby, která byla
v Mníšku otevřena od školního roku 2019/2020
a tedy zkušenosti získávají.
Taneční soubor vystoupí v Pavilonu
Absolventi mníšeckého tanečního oboru za
školní roky 2019/20 a 2020/21 pod vedením paní
Jarmily Matouškové by měli předvést svoje závěrečná přestavení, se zpožděním, způsobeným
covidovou přestávkou, v sále mníšeckého Pavilonu na začátku listopadu. Sledujte prosím web
školy, kde bude uveřejněn přesný termín.
Kateřina Hrubá za ZUŠ Řevnice

Foto: autor

Mníšečtí hasiči uspěli v soutěži ve vyprošťování zraněných osob
Družstvo mníšeckých hasičů uspělo v soutěži ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel,
která se konala ve středočeském Zbiroze.

S výsledným časem vyproštění osoby 15:15:68
minut a 389 body se umístilo na krásném druhém místě z deseti soutěžících týmů.

Družstvo soutěžilo ve složení: Lukáš Sosna
(velitel), Tomáš Hájek (zdravotník), Václav
Kovář (obsluha hydraulického vyprošťovacího zařízení– střihač) a Miroslav Dvořák (strojník a asistent střihače).
Gratulujeme!
kal
« Družstvo mníšeckých hasičů při zásahu
Foto: archiv

Pietní ak t za zemřelé
kolegy z Kor yčan
Členové výjezdové Jednotky SDH
Mníšek pod Brdy JPO III uctili v neděli
19. září památku dvou dobrovolných
hasičů z Koryčan, kteří zahynuli při
výbuchu rodinného domu.

Pieta před zbrojnicí 
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Foto: autor

Před hasičskou zbrojnici nastoupilo 12 našich
hasičů v zásahových stejnokrojích, aby památku zesnulých kolegů uctili minutou ticha.
Na střeše zbrojnice vlála černá vlajka, vozidla
měla zapnutá výstražná světelná zařízení.
K projevené soustrasti nad ztrátou dvou lidských životů se připojujeme i my.kal
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Děti ze Sedmikvítku uklízely Mníšek

Jako každý rok, tak i letos se Lesní klub Sedmikvítek zapojil do celostátní akce Ukliďme Česko.
V našem městě zorganizoval Sedmikvítek
kampaň UKLIĎME SI MNÍŠEK, která byla šířena
sociálními sítěmi mezi veřejnost. Do úklidu se
v pondělí 20. září zapojilo asi 20 dětí s průvodkyněmi a během dne se přidalo i několik dalších rodičů s dětmi.
Zaměřili jsme se na oblast mezi Madlenkami
a potokem nad Zadním rybníkem, ale pročistili jsme i cestu podél Zámeckého a Prostředního rybníka.

Děti s největším úlovkem, plechovou deskou

Okolí rybníků vypadalo na první pohled jako
relativně čisté. Přesto se však nasbíralo ještě asi
osm pytlů, zejména u potůčku u Zadního rybníka. Nalezli jsme překvapivě minimum plastů.
Na vršku lesa nad Zadním rybníkem se nacházelo velké množství rozbitého skla, kterého
jsme nasbírali asi čtyři plné pytle. Ale pozor,
toto sklo ještě není všechno vysbíráno! Za
náš největší úlovek považujeme plechovou
desku nalezenou v lese nad Zadním rybníkem.
Dobrovolníci, kteří se do úklidu zapojili, sbírali i o víkendu před naší pondělní ohlášenou
akcí. Našli například torzo starého kola, použitý příruční hasící přístroj nebo různé nádoby
z keramiky.
Sedmikvítek enviromentálně vzdělává
předškolní děti
Hlavní motivací pro zapojení našeho Lesního
klubu Sedmikvítek do akce Ukliďme Česko
je jeho zaměření na enviromentální výchovu předškolních dětí. Dále je to naše snaha
o propojování neziskového a veřejně prospěšného sektoru v Mníšku pod Brdy. Jarní
úklid pořádala Magdaléna, o.p.s. a právě její
členové byli pro nás inspirací. Proto jsme pro
podzimní sběr pomyslnou štafetu přebrali
my, spolek Essentia, z.s.

Výsledek naší práce
Lesní klub Sedmikvítek již více jak 7 let doprovází děti a rodiče žijící v lokalitě Mníšek pod
Brdy a okolí k odpovědnému přístupu ke své
komunitě a celkově vede i ty nejmladší děti
k ochraně životního prostředí.
Provozní tým Sedmikvítku si je vědom přírodní diverzity a celkové vysoké estetické hodnoty mníšeckého okolí. Naše další plánované
aktivity budou opět v duchu udržitelného
způsobu života komunity.
Děkujeme všem, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme a přišli se zapojit.
Petra Vaňková a Tereza Zbrožková
za Lesní klub Sedmikvítek

Brontosauři zkulturnili okolí Zadního rybníka

V sobotu 16. října se v Mníšku uskutečnila velká úklidová akce. Přijeli sem členové Hnutí Brontosaurus
a jejich příznivci, aby plochu zanedbaného sadu za Zadním rybníkem zbavili náletových dřevin.
Do Mníšku dorazilo 13 dobrovolníků už
v pátek odpoledne a vedle rybníku si rozbili
stanový tábor.
„Program máme rozvržený tak, že v sobotu
přes den uklízíme přírodu a večer a v neděli
se věnujeme společné hře na téma Jak pracovat s dezinformacemi, kterých je v současném
mediálním světě více než dost,“ přibližuje
víkendový program organizátor akce Petr
Wawrosz, občanským povoláním docent
ekonomie.
Brontosauři ze základního článku Rozruch
(Praha) nepomáhají v Mníšku rozhodně poprvé: „Na tomhle místě u Zadního rybníka jsme
byli už loni začátkem října na pozvání našeho
dlouholetého člena Pavla Jeřábka, a protože
se nám tady zalíbilo, přijeli jsme sem i letos,“
vysvětluje výběr lokality Petr Wawrosz a dodává: „Podobné víkendové akce v přírodě patří
k tradicím Hnutí Brontosaurus. Jezdíme pomáhat přírodě, protože naši pomoc potřebuje. To,
co si od ní jako lidstvo bereme, bychom jí měli
zase vracet zpátky.“
Výsledkem sobotní dobrovolnické akce je areál zbavený náletového porostu. Pro veřejné
prostranství a přírodu v našem městě a okolí
udělali spoustu záslužné práce, za což jim patří naše velké poděkování.
Z největší dálky, až z moravských Boskovic přijel student Jaroslav Pohl, ač sám
není v Hnutí Brontosaurus, na akci ho po-

zvala kamarádka, která jeho členkou je.
„V Mníšku jsem poprvé a moc se mi tu líbí, měl
jsem už možnost prohlédnout si i náměstí.
Možná k vám na jaře přijedu pomáhat zase,“
komentoval s úsměvem svou účast na dobrovolnické akci Jarda.
Brontosaurům přišel také pomoct Roman
Lepší z Mníšku, který svou motivaci zhodnotil
slovy: „Přišel jsem pomoct, protože sem chodí-

me na procházky s našima dětma a chci, aby to
tu vypadalo hezky a mohly si tu pohodlně hrát.
Myslím, že je škoda, že sem nepřišlo více obyvatel
Mníšku, není to zase taková dřina.“
Možnost zapojit se do úklidu prostoru za Zadním rybníkem budeme mít možnost na jaře
příštího roku, kdy k nám členové a příznivci
Hnutí Brontosaurus opět zavítají.
Libor Kálmán (text i foto)

Dobrovolníci po prořezu náletové dřeviny spálili
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Bažantnici ovládly Mníšecké eRZety

První říjnovou sobotu se v mníšecké Bažantnici (konkrétně na komunikaci vedle garáží firmy
Martin Uher) konal v pořadí již 3. ročník závodů RC modelů aut pod názvem MNÍŠECKÉ ERZETY.
Zhruba 100 metrů asfaltové komunikace se,
díky křídě a plastovým kuželům, proměnilo na
závodní dráhu. Trať, kterou organizátoři připravili a nakreslili, měřila odhadem 600 metrů
a byly na ní i záludnosti jako utažené zatáčky
nebo několik mostků. Nejrychlejší závodníci ji
dokázali zvládnout i za 2 a půl minuty.
Mníšecký podnik RC rally se konal v rámci seriálu závodů CIRUS CUP, jejichž organizátorem
je Patrik Zítko z Mníšku pod Brdy. „Tomuhle
koníčku se věnuju už 10 let a v celé České republice je nás asi 200. Je to hodně o modelařině a velké manuální zručnosti, protože taková auta na
běžném trhu neseženete. Samotnému závodu
předchází několik měsíců vývoje a stavění auta,
aby bylo konkurenceschopné. Koupíte si několik
modelů a skládáte z toho jedno auto, který je pak
dobrý. Jsou samozřejmě už ověřené cesty, takže
nakonec se to smrskne na 3 až 4 typy konkurenceschopných podvozků. Ve většině jsou to přestavěné buginy, které mají zmenšený rozvor i rozchod.
Po každém závodu je také nutný servis,” popisuje
v krátkosti zákulisí závodů RC modelů aut Patrik
Zítko a zájemcům o tuto sportovní disciplínu
radí: „Nejrychlejší cestou pro začátečníka je koupit si auto po někom, kdo se ho zbavuje. Takové
auto se dá sehnat kompletně za asi 15 tisíc i s vysílačkou, baterkou a nabíječkou.” V případě, že

vás tento sport zaujal, můžete se obrátit také na
e-mail: patrik@cirus.cz.
RC model neboli rádiem řízený model
je hračka, která funguje na principu rádiového signálu přenášeného vysílačem. Tyto
hračky fungují na dálkové ovládání, které se
nastaví na stejnou frekvenci jako váš model.
RC modely aut jsou nejširší a nejtypičtější
skupinou.
RC je anglická zkratka „remote control“
– dálkové ovládání.
Důležitou součástí závodů je také servisní
zóna, kde ambiciózní borci ladí předem svá
auta i mezi jednotlivými jízdami. Před závodem
zkouší kvalitu povrchu a svůj vůz donastaví, aby
co nejlépe vyhovoval aktuálním podmínkám
(roli hraje vlhkost povrchu či přilnavost asfaltu).
Během závodu se mění i oleje v tlumičích a diferenciálech.
O tom, že soutěže RC modelů aut nejsou jen
mužskou doménou, přesvědčily diváky i dvě
závodnice. Jednou z nich byla teprve čtrnáctiletá Klárka Kesslová z Rakovníka, která se
v celkovém pořadí umístila na krásném 15.
místě z 22 soutěžních vozů! „Závodím už pět let
a dostala jsem se k tomu přes taťku a bráchu. Když

pořádali první závody, tak jsem si řekla, že bych
mohla zkusit závodit s nima,” přiznává motivaci
Klárka a dodává: „Důležité je ale mít šikovného
taťku, který mi pomáhá se servisováním auta.”
Mníšeckých eRZet se zúčastnilo 18 závodníků
a závodnic s celkem 22 auty. Každé z nich absolvuje celkem 10 jízd. Cílem je zajet nejrychlejší
čas. Dosažené časy z jednotlivých jízd se sčítají
do celkového pořadí.
Konečné celkové pořadí:
1. Tomáš Procházka (Liberec)
2. Petr Pavlát (Čistá u Horek) – organizátor Rally
Bohemia
3. Martin Kraj (Mladá Boleslav)
Libor Kálmán (text i foto)

Předpokladem pro závodníka je i dobrá fyzička

Eva Mašková se stala dvojnásobnou mistr yní ČR

Mníšecká hráčka poolbilliardu dosáhla dvou výrazných úspěchů na mistrovství republiky žen.
Brno 25. září
O tom, že patří mezi ženskou billiardovou špičku, přesvědčila na zářijovém turnaji konaném
v Brně, kde se stala mistryní republiky žen
v disciplíně Nekonečná 14.1. Zisk trofeje je o to
cennější, neboť ve finále porazila svou dlouholetou soupeřku Veroniku Hubrtovou, která až
doposud o titul v této disciplíně nepřišla.
„Musím přiznat, že vítězství bylo pro mě samotnou překvapením, protože jsem před turnajem
skoro nespala a cítila se příšerně. Do půl třetí do
rána jsem byla v práci, v sedm hodin jsme už vyráželi do Brna a na dálnici mě čekalo ještě 200
odřízených kilometrů. Soustředění jsem pak doháněla kafem a Red Bullem,“ zhodnotila svou
předzápasovou přípravu Eva Mašková.
Nekonečná 14.1 se hraje s bílou hrací
koulí a 15 barevnými koulemi, 1-8 plné,
9-15 půlené. Hráč hraje libovolnou kouli
na stole, za každou korektně potopenou
kouli obdrží 1 bod. V okamžiku, kdy na
stole zůstane poslední barevná koule, se
hra přeruší a na stůl se vrátí všechny koule. Poté hráč pokračuje ve hře. Poslední
barevná koule zůstává na svém místě,
pokud nebrání postavení ostatních koulí.
Vyhrává hráč, který první dosáhne předem stanoveného počtu bodů.
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Hradec Králové 17. října
Své zářijové prvenství potvrdila o tři týdny
později v Hradci Králové, kde ovládla disciplínu 8 ball.
8 ball neboli Osmička se hraje s bílou hrací koulí a 15 barevnými koulemi, 1-7 plné,
8 černá, 9-15 půlené. Volba barvy se provádí po prvním strku hry (rozstřelu) potopením libovolné koule dané řady (celé
nebo půlené) bez faulu. Po potopení
všech svých koulí hraje hráč jako poslední
kouli č. 8 černou. Vyhrává hráč, který první (bez faulu) potopí kouli č. 8 černou do
libovolné kapsy.
Letos na jaře realizovala Eva Mašková svůj
plán a v prostoru bývalého Divadélka K otevřela kulečníkového centrum pro veřejnost.
Kolem jejího centra se vytvořil sportovní
spolek SK Divočáci z Mníšku, z.s., který už
naše město reprezentuje na kulečníkových
turnajích.
Libor Kálmán
(text i foto)

Eva Mašková s jednou z vybojovaných trofejí
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BIOS fit nabízí také aktivity pro dospělé
Spolek BIOS fit z.s. připravil pro letošní školní rok
pestrou nabídku kroužků pro děti a mládež.
Pravidelná cvičení
Mezi velmi oblíbená cvičení patří například populární parkour, tanec
nebo gymnastika. Ovšem nejen děti, ale i dospělí si u nás mohou aktivně zasportovat a stát se členy naší “bandy”. Právě pro dospělé jsme připravili pravidelná cvičení v sále Městského kulturního střediska (V Lipkách 610). Můžete si zde zatančit v rytmu country hudby s Danou Nedvídkovou, získat lepší kondici s atletkou Simonou Mandovou, vyřádit
se během živé zumby pod vedením vždy veselé Radky Ficové nebo si
pořádně máknout na kruhovém tréninku, který pro vás již několikátou
sezónu připravuje Martina Štufková. Chcete zlepšit svou kondici, zacvičit si, nebo se jen pravidelně odreagovat od všedních starostí? Není nic
jednoduššího, než nám zavolat, nebo napsat. Pomůžeme vám vybrat
ideální hodinu přímo pro vás tak, aby to byla radost hned od začátku.
Akce pro děti i dospělé
Mimo pravidelná cvičení náš sportovní klub již řadu let připravuje zajímavé akce pro stovky dětí i dospělých, každoročně rozšiřuje a obohacuje nabídku aktivního a zdravého vyžití v našem městě. Kompletní
výčet akcí najdete na našich webových stránkách www.biosfit.cz.
Přivítáme nové lektory a cvičitelky
Žijete sportem a máte co nabídnout i ostatním? Staňte se součástí naší přátelské party lektorů a cvičitelek. I bez zkušeností s výukou vám pomůžeme
začít. Rádi vám předáme naše zkušenosti, případně nabídneme školení.
Naším společným cílem je předat radost z pohybu maximálnímu počtu lidí.
BIOS fit tým přivítá i jakékoliv další nadšence a dobrovolníky, kteří nám
pomohou s organizací dalších sportovních a kulturních akcí. Tak neváhejte a napište ještě teď na info@biosfit.cz nebo 732 446 736.
Už teď se moc těšíme!

Za spolek BIOS fit sekretář Nikola Nechyba

Zaměstnat závislé? I to je pomoc

Práce je základním kamenem pro spokojený a stabilní život. Přináší nám nejen dobrý pocit,
že jsme potřební, ale dokážeme si ze mzdy zaplatit bydlení, jídlo a další nezbytnosti pro život.
Ztráta práce nás může dostat do složité a stresující situace. A pokud si
představíme, že někteří lidé k tomu bojují ještě s jedním velkým problémem, se závislostí, je jejich situace mnohem složitější. Alkohol, léky,
sázení nebo drogy. Právě pro závislé jsou určena tréninková místa, která Magdaléna, o. p. s. začala provozovat v roce 2017 a které poskytujeme v Příbrami, Benešově a Berouně.
Tréninková místa zlepšují kvalitu života
Z našich zkušeností s léčbou závislých a s jejich návratem do života vyplývá, že když jim poskytneme pomoc, mají větší šanci závislost zvládnout.
Jak popisuje Jiří Zatřepálek, ředitel nízkoprahových služeb: „Je hrozně těžké
bojovat s chutí užívat nějakou návykovou látku, když nemám kde bydlet, co
jíst. Pomocí tréninkových míst zlepšujeme kvalitu života našich klientů a díky
tomu začnou stabilizovat svou situaci.“ Uživatelé návykových látek si pomocí tréninkového místa osvojí pracovní návyky, které jim pak pomohou získat práci i na volném trhu. Vykonávají jednoduché činnosti, jako jsou péče
o zeleň, lepení obálek, nebo úklid, a to maximálně šest měsíců. Součástí
tréninkového místa je i pomoc s orientací na trhu práce, s finanční gramot-

Blíží se Mníšecká rošáda 2021

V sobotu 4. prosince 2021 se od 10:00
v Základní škole Komenského 420
v Mníšku pod Brdy uskuteční 15. ročník
Šachového turnaje Mníšecká rošáda.
Pořadatelé, kterými jsou Šachový klub Mníšek pod Brdy a ZŠ Mníšek pod Brdy, zvou

ností a jobkoučink. Právě řád, pravidelná mzda a pracovní rutina přispívá
ke stabilizaci jejich osobního, ale i sociálního a zdravotního života. Přijímají
zodpovědnost a získávají prostor a motivaci k léčbě závislosti.
Martin to úspěšně zvládl
Programem prošel i Martin (jméno je změněno), který od roku 2014
bral drogy. Díky tomu, že využil možnost tréninkového místa a dál na
sobě pracoval, je dnes už tři roky bez drog, má práci a výrazně se mu
zlepšil zdravotní stav. Zvládl se vypořádat se závislostí na drogách a na
sociálních dávkách. Vrátil se nejen do života, ale i do společnosti.
Problém alkoholu se týká až 900 tisíc osob
V České republice je například kolem 900 tisíc osob, které užívají alkohol
rizikově a hranice k závislosti je tenká. Proto je velmi důležité dotčeným lidem podat pomocnou ruku na cestě k nezávislosti, protože jejich návrat do
života má pozitivní vliv nejen na ně, na jejich okolí, ale i na celou společnost.

všechny příznivce královské hry a těší se na jejich účast. Hrací místnost se otvírá v 9 hodin.
Hrát se bude takzvaným švýcarským systémem na 9 kol v tempu 2 × 10 minut na partii.
Výsledky budou hodnoceny zvlášť pro kategorie dospělí a děti do 15 let. Pro vítěze budou připraveny hodnotné ceny.

Za Magdalénu, o. p. s. Šárka Slavíková Klímová
Přihlášky posílejte co nejdříve na e-mailovou
adresu novak.vladimir@volny.cz. V případě
nenaplněné kapacity se lze do turnaje registrovat osobně v den jeho konání do 9:30 na místě.
Startovné činí pro dospělé 100 Kč, děti do
15 let zaplatí 50 Kč.
Vladimír Novák za pořadatele
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Volební účast v Mníšku pod Brdy překročila celostátní průměr
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskutečnily 8. a 9. října 2021,
přišlo v Mníšku pod Brdy k volbám 72,09 % oprávněných voličů.
Volební účast v našem městě tak opět překročila celostátní průměr,
který činil 65,43 %.
Parlamentní volby – Volební účast v Mníšku pod Brdy (%)
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Volební účast v Mníšku pod Brdy dle okrsků
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Nejlidnatější volební okrsek na území města Mníšek pod Brdy je
okrsek č. 1 s volební místností na městském úřadě. V tomto okrsku
bylo registrováno 1 228 voličů z celkových 4 428 voličů v celém městě. Paradoxně právě v tomto největším okrsku byla nejmenší volební účast ze všech 5 volebních okrsků na území Mníšku pod Brdy, a to
64,66 % (stejně tak tomu bylo i při minulých parlamentních volbách
v roce 2017, kdy byla 60,33 %). Vysvětlením je nejspíš fakt, že právě
v okrsku č. 1 jsou evidováni občané přihlášeni k trvalému pobytu
v sídle městského úřadu.

20 20
10 13

20
17

20
21

Parlamentní volby vyhrála kolice SPOLU (tvoří ji strany ODS,
KDU-ČSL, TOP 09) se ziskem 27,79 % platných hlasů a 71 mandátů.
V těsném závěsu za vítězi skončilo hnutí ANO 2011, jež získalo 27,12
% hlasů a 72 mandátů. Třetí v pořadí byla koalice Piráti a Starostové,
její volební zisk činí 15,32 % hlasů a 37 mandátů. Poslední stranou, která
se dostala do Poslanecké sněmovny byla Svoboda a přímá demokracie se ziskem 9,56 % hlasů a 20 mandátů.
V Mníšku pod Brdy dali voliči nejvíce hlasů koalici SPOLU (1 125),
následovali PIRÁTI a STAROSTOVÉ (715), ANO 2011 (609) a Svoboda
a přímá demokracie (158).

volební
okrsek

volební
místnost

počet registrovaných
voličů

volební
účast (%)

okrsek č. 1

městský úřad

1 228

64,66

okrsek č. 2

základní škola
(Pavilon)

1 115

74,80

okrsek č. 3

Domov pro seniory
Pod Skalkou

1 191

70,78

okrsek č. 4

Penzion u Kožíšků
v Rymani

660

80,45

okrsek č. 5

hasičská zbrojnice
ve Stříbrné Lhotě

234

81,20

Z dat Českého statistického úřadu zpracoval Libor Kálmán

V tabulce přinášíme souhrnné výsledky ze všech 5 volebních okrsků
na území města Mníšek pod Brdy:
kandidující strany / hnutí/koalice
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

počet hlasů procenta
1 125

35,59

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

715

22,61

ANO 2011

609

19,26

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

158

4,99

PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty

128

4,04

Česká strana sociálně demokratická

128

4,04

Trikolora Svobodní Soukromníci

102

3,22

Strana zelených

77

2,43

Komunistická strana Čech a Moravy

54

1,70

Volný blok

23

0,72

Švýcarská demokracie

12

0,37

Otevřeme Česko normálnímu životu

10

0,31

Koruna Česká

5

0,15

SENIOŘI 21

4

0,12

Hnutí Prameny

4

0,12

Aliance pro budoucnost

3

0,09

Urza.cz

3

0,09

Aliance národních sil

1

0,03

3 161

72,09

celkem
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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.

ČTENÁŘI PÍŠÍ / PODĚKOVÁNÍ

Poděkování MAS Hřebeny za nominaci

Vraťte opět život
na mníšecké náměstí

Děkuji MAS Hřebeny za moji nominaci na Cenu Josefa Vavrouška do
kategorie „Dlouhodobý přínos“ (Významný přínos k praktickému prosazování udržitelného způsobu života a ochraně přírody a životního
prostředí především ve vztahu k České republice).
Vážení radní, vážení zastupitelé Mníšku pod Brdy.
Obracím se na Vás se žádostí o NAVRÁCENÍ konání veřejných akcí měsV kategorii „Dlouhodobý přínos“ (dlouholetá práce v environmentální ta do KULTIVOVANÉHO PROSTŘEDÍ na MNÍŠECKÉ NÁMĚSTÍ, které
oblasti) porota vybírala ze 16 nominovaných osobností. Nominovány bylo svojí přestavbou k těmto účelům určeno, je „bezbarierově“ příbyly například takové osobnosti jako pánové Václav Cílek nebo Mojmír stupné občanům všech věkových skupin a hlavně i lidem se sníženou
Vlašín. Porota při nelehkém výběru jmenovala Laurátem Ceny Josefa mobilitou, jakož i vozíčkářům, což v předzámčí není. Díky vašemu neVavrouška pro rok 2020 paní Hanu Korvasovou (ředitelka Lipky – škol- domyšlenému rozhodnutí je tato skupina mníšeckých občanů, a není
ského zařízení pro environmentální vzdělávání Brno).
jich málo, prakticky vyloučena z účasti na těchto akcích. Pěší zóna pod
Osobně se s porotou shoduji, paní Korvasová patří ve svém oboru mezi špičky. kostelem je daleko vhodnější pro jejich konání tak, jak to bývalo dříve
„Je mi ctí být součástí regionu, ze kterého vzešly dvě nominace na ocenění. a na roztažení deky na trávě, která je stejně „zelená“ jako v předzámčí,
I když jste nezvítězil, jsme hrdí na to, že Vás tady, pane Jeřábku, máme,“ je dost místa pro hodování i pod stromy, což v předzámčí rovněž není
ocenila nominaci Markéta Polívková, předsedkyně MAS Hřebeny, z. s. – hodovat na trávníku v předzámčí, který je oblíbeným místem venčení
Náš region měl „želízko“ i v kategorii „Výjimečný počin“. Do této kategorie psích mazlíčků, je věcí opravdové odvahy.
byla nominována paní Magdalena Davis, za její aktivity spojené a přípra- Přesunem těchto akcí do předzámčí jsou z velké míry poškozeni i provozovou na asanaci toxický látkami zasažené „Bažantnice“ v povodí Bojovské- vatelé restauračních zařízení a obchodů na náměstí i v jeho okolí, což chápu,
ho potoka. A také za to, že se tato již neznámá havárie dostala mezi největ- jak vím z doslechu, že berou s velkou nelibostí, stejně tak i občané. Po téměř
ší priority ČR. V této kategorii ze 17 nominovaných byl porotou vybrán pan roční koronavirové pauze, která byla pro mnohé téměř likvidační, měla radStanislav Pernický, za jeho aktivity související s otravou Bečvy v roce 2020. nice projevit více vstřícnosti a podat jim pomocnou ruku, jak to činila jiná
I to se dalo předvídat – kauza Bečva je hodně živá, „naše“ Bažantnice je města. Neučinila tak ani při plánování Skalecké pouti, kdy na poslední chvíli
téměř neznámá i v odborných kruzích. 
Pavel Jeřábek oznámila přesun kulturní části programu s podiem do předzámčí. Nepomohl ani jejich dopis adresovaný přímo paní starostce tři týdny před poutí se žádostí o přehodnocení rozhodnutí města a navrácení kulturní části programu
opět na mníšecké náměstí, který zůstal bez jakékoliv odezvy. Jediné, co jim
bylo doporučeno paní místostarostkou, aby si v předzámčí postavili stánek,
Děkujeme touto cestou všem přátelům
a to právě těm, kteří platí radnici za pronájem předzahrádek na náměstí.
a známým za projevy soustrasti k náhlému
Chápu, že organizování pouti v této coronavirové době nebylo zcela jednoduché a muselo se řídit pokyny MZ, ale pět takovou ódu na úspěch
úmrtí našeho milovaného manžela,
letošní Skalecké pouti ze strany koaličních zastupitelů se vůbec neslučuje
tatínka a dědečka pana Miloše Přibyla.
s většinou negativních názorů návštěvníků pouti, stánkařů i mnoha mnírodina Přibylova a Arnoltova
šeckých občanů. Z doslechu vím, že to byla pro mnohé nejhorší pouť od
roku 2002, což mohu jen potvrdit.
S pozdravem Eva Stieberová

Poděkování

Poděkování za akce v předzámčí

Rádi bychom poděkovali městu Mníšek za to, že i v těžké covidové době
zachránili tradici a dokázali úspěšně zorganizovat mníšecké kulturní léto
i Skaleckou pouť. Zejména kulturní program poutě v předzámčí nám přišel
jako skvělý nápad. Nejen, že jsme mohli s dětmi i vnoučaty sedět během
celého programu na dece, ale také stánky byly hned při ruce. Oproti jiným
letům nevznikaly ani žádné dopravní komplikace a auta neparkovala živelně (bydlíme v centru), jako tomu bývalo v jiných letech. Naše poděkování
zveřejňujeme hlavně proto, že obecně si lidé spíše stěžují a to, co jim přijde
dobré, berou jako samozřejmost. 
Marcela a Jaroslav Jocovovi

Odpověď paní Stieberové
a manželům Jocovovým
Děkuji manželům Jocovovým za jejich poděkování a paní Stieberové za
její konstruktivní kritiku. Z příspěvků je evidentní, že na stejnou věc mohou existovat úplně protikladné názory a evidentně se nelze vždy zavděčit všem. K příspěvkům bych však ráda dodala, že hlavním důvodem
pro přesun kulturních akcí z náměstí do předzámčí bylo bezpečnostní
riziko výstavby přenosného podia na šikmé ploše náměstí, firmy za něj
totiž již nechtěly přebírat zodpovědnost. Samozřejmě zcela chápu, že
se přesun některým provozovatelům nelíbí. Nejedná se však o nějaký
nepřátelský krok ze strany Města, nýbrž o racionální řešení konkrétního
problému. Zároveň si dovolím poznamenat, že Město se v uplynulých
18 měsících snažilo podnikatele podpořit například tím, že řadě z nich
prominulo nájem nebo poskytlo inzerci ve Zpravodaji zdarma.
Magdalena Davis
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Objevování linie opevnění Pražské čáry u Mníšku pod Brdy
Počátkem měsíce října jsme si připomněli smutné 83. výročí obsazení československého pohraničí
armádou hitlerovského Německa. Po podepsání Mnichovské dohody zabrali Němci 30 % území
Československa i s pevnůstkami a pevnostmi, které měly naši republiku chránit.
Pražská čára
Méně známá už je skutečnost, že kromě pohraničních opevnění byla ve
2. polovině 30. let 20. století vybudována i takzvaná Pražská čára, nebo
také Vnější obrana Prahy (zkráceně VOP). Jednalo se o 112 kilometrů
dlouhou linii lehkého opevnění okolo Prahy, která začínala na soutoku řek
Labe a Vltavy u Mělníka, pokračovala okolo měst Slaný, Smečno, Kladno,
Beroun, Mníšek pod Brdy a končila u obce Slapy. Jejím cílem bylo zpomalit
postup nepřítele na Prahu a neumožnit mu její přímé dělostřelecké bombardování.
Pražskou čáru tvořilo téměř 830 objektů a přilehlých pozemních obranných úprav. Jak již bylo zmíněno, opevnění v rámci Pražské čáry
byla v letech 1937 a 1938 budována i na katastrálním území našeho
města. Jedná se zejména o úsek označovaný jako B-8. I když byla opevnění okolo Mníšku zlikvidována odstřelem už během prvních let Protektorátu Čechy a Morava, po některých z nich zbyly do dnešních dnů
v terénu patrné památky.
Tip na výlety po okolí Mníšku
Tento článek není o vojenském ani o historickém účelu či stavebním popisu opevnění, ale tipem na zajímavý výlet v méně známém okolí Mníš-

ku s možností radovat se z nálezů a zajímavých pohledů na naše město.
Linie opevnění je odborným způsobem popsána na několika internetových adresách, kam případné zájemce o faktická data odkazujeme (nejlépe asi na: www.prazskacara.cz). Z celkového počtu 830 objektů jsme
se rozhodli pomocí GPS zaměřit a mapově zdokumentovat 33 objektů
zničených odstřelem za německé okupace kolem roku 1941. Krom touhy
po „objevné činnosti“ nás poháněla i úcta ke kvalitní práci našich předků
(sami si můžete vyzkoušet kvalitu litého betonu po více než 80 letech
v porostu) a objevování méně známých míst v okolí Mníšku.
Seznam GPS souřadnic jednotlivých opevnění najdete na webových
stránkách: bit.ly/GPSMnisek.
Od Malé Svatá Hory k Bojovskému potoku
S průzkumem zbytků lehkého opevnění jsme začali na podzim roku
2014 v lokalitě Malá Svatá Hora a dále pokračovali v linii až na brdský
Červený kříž. Tato část opevnění se budovala na konci roku 1937 a jejího budování se pomocnými pracemi zúčastnilo i nemálo obyvatel
Mníšku a přilehlých vesnic.
Chvíli trvalo, než jsme si zvykli na fakt, že pod pojmem „zbytky“ jsou skutečně jen a jen zbytky. Jedná se o prohlubně v půdorysu bývalých „řopíků“
neboli pěchotních srubů, určených pro dva až sedm obránců obsluhujících kulometné střílny pro boční palbu. Většina z 15 objektů (čísla 32 – 17)
v první části mezi Malou Svatou Horou a úbočím nad Bojovským potokem
u osady „Red River“ je v porostu poměrně snadno rozeznatelná. Krom půdorysu se po odstřelu a odtěžení kovových částí z bunkrů zachovaly zbytky velice kvalitního betonu roztroušené kolem půdorysných jam. V některých jamách jsou pozůstatky armatur či jiných kovových částí.
Od Bojovského potoka ke Stříbrné Lhotě
Druhá část, vedoucí od Bojovského potoka kolem Zadního rybníka ke
Stříbrné Lhotě, je co se týká zbytků opevnění, nepoměrně chudší. Vede
v otevřené krajině. Bylo zde 9 objektů (čísla 16b -7). Dobře rozeznatelné
jsou v terénu pouze dva objekty (č. 14 a 7). Po ostatních zbyly malé prohlubně nebo kousky betonu rozeseté po polích. Nicméně se nám podařilo zaměřit všech devět míst bývalých bunkrů, a to i díky čitelnému
záměru stavitelů pokrýt strategické body otevřené krajiny a leteckému
snímkování z let 1938 a 1952.
Ze Stříbrné Lhoty k Červenému kříži
Další část objevné cesty vedla ze Stříbrné Lhoty prudkým úbočím
Hřebenů až na hřebenovku poblíž křižovatky u Červeného kříže. Tato
část je z hlediska pozůstatků i z hlediska terénu a umístění objektů
nejzajímavější. Čítá 10 dobře rozeznatelných objektů (čísla 6, 80-76,
5, 4, 3) zajímavě rozmístěných z hlediska obrany po úbočí hřebene.

Zákresy opevnění od Červeného kříže k Malé Svaté Hoře
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Zákresy opevnění směrem na Novou Ves pod Pleší

HISTORIE / MNÍŠECKÝ MÍSTOPIS

Zaujala nás zejména „divokost“ reliéfu úbočí,
rozbrázděného spoustou strmých svahů a přírodních proláklin. Do tohoto terénu museli
vojenští plánovači rozmístit bunkry s bočním
systémem palby a průhledem od jedné pevnůstky k druhé.
Opačným směrem na Novou Ves pod Pleší
Poslední průzkum linie jsme podnikli v úseku
Malá Svatá Hora – Nová Ves pod Pleší. Linie zde
překračuje státní silnici a železnici do Dobříše.
V těchto místech bylo opevnění zesíleno a tato
strategická místa byla pod „dohledem“ několika typů bunkrů a byly zde vybudovány promyšlené palebné průseky. Bohužel z bunkrů v celém úseku zbyly opět jen malé zbytky.
Pouze jediný zůstal zřejmě v původním stavu,
ale je zvláštním způsobem „zakonzervován“.
Nachází se totiž pod několikametrovým násypem v prostoru parkoviště naproti Novoveské
hospodě.

Pražská čára nikdy svému účelu nesloužila
Zaměřené objekty jsou pomocí projekce
jejich souřadnic zobrazené v mapě a zeměpisné souřadnice z GPS jednotlivých objektů jsou v tabulce na webových stránkách:
bit.ly/GPSMnisek. Doporučujeme si trasu
obranné line v okolí Mníšku projít a pokusit
se všechna místa původních bunkrů v terénu
nalézt. Nejen, že z trasy uvidíme neotřelé pohledy na Mníšek a okolí, ale je možné i vzpomenout na pracovníky, kteří tempem jeden
„řopík“ denně‘ zdolávali vytyčenou linii. Nyní
víme, že tato činnost byla ve výsledku zřejmě
marná. Objekty nebyly bojově použity a byly
jen velmi krátce vojensky obsazeny. Touha
bránit společně zděděné území a technická
i organizační dovednost si vzpomínku a úctu
zaslouží.
Petr Dušek
a Miloslav Buchta

Zbytek opevnění (na mapě č. 39)
za železniční tratí pod Včelníkem Foto: autor

Vila Ave Maria sloužila salesiánům i důchodcům

Uvnitř krásné zahrady nedaleko Zámeckého rybníka stojí honosná vila, jejíž historie sahá do konce 19. století.
Vila Jaromírka
Vilu nechal v roce 1892 postavit Vladimír
Přibík z vážené mníšecké učitelské rodiny
a pojmenoval ji Jaromírka. Vladimír Přibík byl
řídícím učitelem v Malé Chuchli a místopředsedou Spolku českých numismatiků.
Zbožní manželé Karlovi
Od roku 1930 ji vlastnili manželé Norbert
a Albína Karlovi a přejmenovali ji na Ave
Maria. Pan Karel byl továrníkem a velkým mecenášem mníšecké římskokatolické farnosti
a kostela sv. Václava. Kromě toho, že nechal
v našem kostele zbudovat kapli Panny Marie
Lurdské a oltář Nejsvětějšího Srdce Páně, vydával také náboženskou literaturu. Jeho malé
modlitební knížečky byly pod názvem Ave
Maria vydávány ve statisícových nákladech.
Továrník Norbert Karel zemřel v říjnu 1943.
Jeho manželka Albína ho přežila o 21 let a zemřela v Praze ve věku 85 let.
Po skončení války v roce 1945 darovala rodina
Karlových vilu Ave Maria římskokatolické kongregaci Salesiáni Dona Boska.

Salesiáni tu strávili 5 let
Salesiáni zde založili Ústav pro pozdní kněžská
povolání, kde byla ubytována téměř třicítka
osob. Pětinu této komunity tvořili salesiáni,
ostatní pak byli mládenci ve věku kolem dvacítky let. Byli to mladí lidé, kteří měli zájem
o studium teologie.
Pan Karel Matula, tehdejší student ústavu, vzpomíná na dobu u mníšeckých salesiánů: „Vše probíhalo poklidně až do 13. dubna 1950. Tehdy o půlnoci vtrhla do ústavu skupina státních milicionářů
za doprovodu příslušníků SNB. Pozatýkali všechny
představené a v poutech jako zločince je odváděli.
Mým každodenním úkolem bylo chodit denně po
snídani k pekaři pro chleba. Tentokrát jsem šel nejdříve na faru oznámit, co se stalo. Pan farář P. Šíma
volal do Prahy a po konzultaci s nadřízenými nás
vybídl k okamžitému odchodu.“

Rodina Knotkových
Při církevních restitucích získala vilu zpět kongregace Salesiáni Dona Boska, kteří ji prodali
manželům Knotkovým.
Knotkovi vilu, zdevastovanou čtyřmi desetiletími socialistické „péče“, zrekonstruovali
a pod přísným dozorem památkářů uvedli do
původního stavu.
„Chtěl bych poděkovat bývalému starostovi
Jiřímu Zápalovi, kterému se podařilo dosáhnout
změny, na jejímž základě byla naše budova
přepsána z objektu pro občanskou vybavenost
na objekt pro trvalé bydlení. Bez jeho nezištného
zásahu a pomoci by už tato krásná vila nestála,“
uvedl současný majitel vily pan Pavel Knotek.
Libor Kálmán (text i foto)

Období socialismu
Po vyhnání salesiánů převzalo vilu Ministerstvo pro technický a investiční rozvoj, které
sem umístilo politickou odbornou školu. Od
roku 1957 tu byl „Domov přestárlých“, který
se už po necelých 30 letech přestěhoval do
modernějšího objektu na dnešním Skaleckém
náměstí. Od 80. let 20. století objekt sloužil zaměstnancům státnímu statku.

Současná podoba vily (říjen 2021)

Vila s nápisem Jaromírka (vpravo) na fotografii z roku 1926

Červená šipka ukazuje umístění vily Ave Maria

Ave Maria (latinský výraz pro Zdrávas Maria)
je jedna ze základních modliteb katolické
církve oslovující Marii, matku Ježíše Krista.
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V Domečku proběhla v září spousta aktivit
Sice nás pandemie covidu-19 stále ještě v lecčems limituje, tak i přesto se snažíme navracet k aktivitám,
které jsme dělali před pandemií.
Mimo každodenních volnočasových aktivit
jsme zažili i řadu jiných.
Canisterapie s fenkou Sunny
Pravidelně k nám do Domečku dochází na canisterapii paní Bára Kučerová s argentinskou
dogou Sunny. Stalo se to již naší pravidelnou
aktivitou a uživatelé si návštěvu canisterapeutického pejska opravdu užívají a vidíme, jak
jim pokaždé vykouzlí úsměv na tváři.
Loučení s létem s Bartetem
V září jsme také měli naší tradiční akci a sice Loučení s létem. Počasí nám nakonec přálo – bylo
teplo a občas vysvitlo slunce. Koncert se konal
na ochoze za Domečkem. Vystoupila u nás skupina Bartet, která zazpívala tradiční trampské
písničky. Moc nás potěšil zájem uživatelů, protože jsme se tam ani skoro všichni nevešli.

Poděkování za levandule
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Eleně Alexandrové, která nám dodala levanduli,
ze které naši uživatelé zkoušeli vyrábět levandulové paličky.
Závěrem bych chtěla říct jen pár slov: Děkuji
zaměstnancům, uživatelům a také rodinným
příslušníkům, že i nadále zvládají situaci ohledně covidu a respektují veškerá nařízení, která
máme dána od ministerstva zdravotnictví.
Tereza Středová,
ředitelka Domova pro seniory Pod Skalkou
(text + foto)

Fenka Sunny udělá seniorům pokaždé radost »

ZÁBAVA

Spojovačka
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Chcete vidět, jak vypadá HOKO MITU? Stačí spojit body od 1 do 48.
Ve volné přírodě se s tímto tvorem už pravděpodobně nesetkáme. O jeho přežití a navrácení do původního prostředí usilují zoologické zahrady i nadšení dobrovolníci.
Snad se to podaří!

ZÁBAVA

LUŠTĚTE KŘÍŽOVKU O ZAJÍMAVÉ CENY
„Nadání je jako diamant – …“
(konec věty je v tajence)

Jean-Paul Belmondo (1933-2021) v rodné Francii též přezdívaný
jako Bébel, byl francouzský divadelní a filmový herec.
Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději do 15. listopadu
2021 na e-mailovou adresu zpravodaj@mnisek.cz, nebo doručte osobně
(v pracovní dobu městské úřadu) do redakce Zpravodaje.

Vylosovaný výherce získá
dva dárkové vouchery
na libovolný film
promítaný
v síti multikin
Cinema City.

Řešení křížovky z říjnového vydání Zpravodaje: Fjodor Michajlovič Dostojevskij: „Lidé nadbytečně vzdělaní se všude tlačí a nejvíc tam, kam je nikdo nezve.“
Výhercem dvou ekologicky šetrných kelímků se znaky Mníšku se stává Blanka Bílková.
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MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ
MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

STÁLE SE HLEDÁ LEUŠKA
STÁLE SE HLEDÁ LEUŠKA

Petra Zedníčková

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

Hledám dlouhodobý pronájem bytu do 10 000 Kč
(garsonka nebo 1+1) v Mníšku pod Brdy, v Dobříši a okolí.
Nekuřák. Volejte na tel. 775 952 241.

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

Provedu odborně řez ovocných a okrasných stromů, keřů,
živých plotů apod. Telefon: 603 924 921
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Plemeno: Britská modrá
Plemeno: Britská modrá
Barva: šedá barva
Barva: šedá barva
Místo ztráty: Stříbrná Lhota,
Místo ztráty: Stříbrná Lhota,

Má čip, nemá obojek!
Má čip, nemá obojek!

V případě informací prosím volejte:
V případě informací prosím volejte:

MpB (03/2021)
MpB (03/2021)

+420
+420 720
720 762
762 542
542

INZERCE

Srba Servis e-shop

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

JeJe
totojednoduché
jednoduché

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

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

3 A Vy můžete zvesela jezdit

srba kampan eshop leden 2021.indd 1

27.01.2021 10:00:37
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SLEVA
NAPOŘÁD
Stabilní Nordic internet N+ bez závazku

60
Mb/s

495 Kč

395 Kč
měsíčně

30 Mb/s za 345 Kč měsíčně místo 395 Kč
100 Mb/s za 495 Kč měsíčně místo 595 Kč

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

www.nordictelecom.cz
Akce platí do 31. 10. 2021.

Překvapivá volnost

INZERCE

MĚJTE SVŮJ ZDRAVOTNÍ STAV
POD KONTROLOU

NEJLEPŠÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
NA JEDNOM MÍSTĚ. PO CELÝ ROK.
Klientské karty Altoa Premium Health Care zahrnují celoroční
individuální a preventivní lékařskou péči včetně specializovaných
vyšetření zaměřených na diagnostiku a prevenci onemocnění. Klienti
mohou využít přednostní termíny objednání, preventivní programy,
vyšetření magnetickou rezonancí a mnoho dalšího. Karta je určena
všem, kteří si váží svého času a dbají na své zdraví. Pokud je i toto
Vaším cílem, klientská karta je určená právě Vám.

altoa.cz I +420 702 101 001

Vizual_A.indd 1
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INZERCE

Humoriáda – zasmějte se s námi
pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin
Praha a střední Čechy 100.7 FM | R-REGION
30

Město Mníšek pod Brdy,
ZŠ Komenského 420
a místní římskokatolická farnost
vás srdečně zvou na

KNOFLÍKOVÝ TRH
A SVĚTLO ADVENTNÍ
sobota 27. 11. 2021 od 14:00
náměstí F. X. Svobody a ulice Nádražní
Těšit se můžete na vystoupení žáků ZŠ Komenského 420
a ZUŠ Řevnice / pobočka Mníšek pod Brdy,
dětí ze spolku Bios Fit a sváteční adventní slovo.

Knoflíkový trh budou moderovat
žáci ze ZŠ Komenského 420.

V 17:30 dojde k slavnostnímu rozsvícení
vánočního stromu a výzdoby.
Přijďte se vánočně naladit, pokochat se ozdobenými stromečky,
zakoupit dárečky a ochutnat dobroty.

mnisekpodbrdy

www.mnisek.cz

Trápí vás afty?
Bylinný roztok HERBADENT
je účinný přírodní prostředek proti aftům, parodontóze
a jiným zánětům ve vašich ústech.

K dostání ve vaší nejbližší lékárně
BELLIS – Pražská 16, Mníšek pod Brdy
U MATKY BOŽÍ – Komenského 886, Mníšek pod Brdy

HERBADENT.CZ

VYROBENO Z BYLIN.

