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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
Advent je za dveřmi, místo svíček a ozdob však našemu životu 
opět dominuje covid. V soukromém i veřejném prostoru nará-
žíme na debaty o  (ne)očkování, smyslu restriktivních omezení 
a neodbytném pocitu deja-vu při pohledu na školáka, který už 
poněkolikáté končí v karanténě.  K tomu, co známe z covidových 
vln loňského i  letošního roku, nyní přibyly ještě vysoké zálohy 
za energie coby další nepřímý důsledek pandemie, způsobený 
vysokou poptávkou po energiích v  oživeném ekonomickém 
růstu. Ten se však může s plnícími se nemocnicemi opět prudce 
zpomalit a není proto divu, že řada z nás zažívá nové vlny úzkosti 
či bezmocné frustrace. Podvědomě toužíme po nějaké jistotě…
ale může nám ji vůbec někdo v dnešním světě dát? 
Za ty necelé dva roky, kdy se náš svět zhoupl do jiné reality, 
jsem dospěla k  vnitřnímu přesvědčení, že může. Jistota však 
málokdy přichází zvenčí. Skutečnou jistotu je totiž třeba hledat 
v sobě. Černošská americká básnířka Maya Angelou jednou řek-
la: „Pokud se vám něco nelíbí, změňte to. Nemůžete-li to změnit, 
změňte svůj postoj.“ Vnitřní jistota může pramenit například i ze 
skutečnosti, že jsme to my, kdo rozhoduje, jak se na svět kolem 
díváme a jak na něj reagujeme. Možná nám to nakonec umožní 
pozorovat, jak krize přicházejí a odcházejí a vnímat je jako sou-
část dynamiky života, stejně jako výdech a nádech nebo střídání 
ročních období. Advent je doba, kdy astronomicky i symbolicky 
vstupujeme do nejtemnější fáze ročního cyklu, noci jsou nejdel-
ší a dny nejkratší. A přesto se v ní nakonec rodí naděje, kterou 
slavíme v podobě Vánoc. 

Přála bych si, aby nás naděje neopouštěla bez ohledu na to, jak 
temná se zdá být noc. A pokud byste se přece jen ocitli v úzkých, 
nezapomeňte, že pomoc je na dosah. Město má svůj sociální 
fond, kterým může pomoct lidem, kteří se např. z důvodu vyso-
kých záloh za energie ocitli v hmotné nouzi. V případě potřeby 
se, prosím, obracejte na sociálního pracovníka L. Říhu. Na závěr 
připomínám, že do Vašich schránek míří také avizované Radniční 
listy k odpadovému hospodářství, které od letošního roku bere-
me společně s dalšími obcemi regionu do svých rukou.

Krásný advent a poklidné prožití vánočních svátků v kruhu těch, 
které máte rádi.

Magdalena Davis
Magdalena Davis
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Plánovaná svazková škola zajistí místa pro vzdělávání našich dětí

Pokud mě letos něco opravdu mrzí, pak je to 
posunutí termínu opravy Lhotecké ulice na 
jaro 2022, ačkoli původně byla oprava naplá-
nována na letošní rok. Plán obnovy Lhotecké 
ulice jsme již v  roce 2020 rozdělili do několi-
ka etap v  rámci dvou různých akcí. Ta první, 
která začíná u křižovatky se Skaleckou ulicí na 
Starém sídlišti a končí u Kvíkalky, byla zpraco-
vána v hodnotě 8,8 mil. Kč z dotačního titulu 
Ministerstva pro místní rozvoj. Na vyhodno-
cení žádosti čekáme. Druhá bude financovaná 
z vlastních prostředků města a skládá se ze tří 
etap postupně rozdělujících úsek od Kvíkalky 
až po konec Stříbrné Lhoty. V  létě 2021 pro-
běhlo na tento úsek výběrové řízení, do kte-
rého se přihlásilo sedm firem a  vše se zdálo 

na dobré cestě. V  září však vítězná firma od 
zakázky odstoupila a  vzápětí ji následovala 
i druhá firma v pořadí. Třetí firma v pořadí sice 
podepsala v  říjnu smlouvu o  dílo, z  důvodu 
administrativního omylu na její straně však 
došlo k  zásadnímu zpoždění v  zajištění do-
pravního značení, bez kterého nemohly být 
práce na silnici zahájeny. Po uplynutí lhůty 
k vydání povolení by však na opravu již nebylo 
vhodné počasí, takže nezbývalo než akci pře-
sunout na příští rok. V listopadu jsme zároveň 
obdrželi analýzu sond odebraných na profilu 
Lhotecké ulice na konci léta, ze kterých vyplý-
vá, že podklad pod asfaltovou vrstvou je na 
většině úseku pevný a v dobrém stavu, ale na 
několika místech bude muset být obnoven. 

Na přelomu letošního roku proto proběhne 
nové výběrové řízení na dodavatele, které zo-
hlední tuto změnu, a na jaře 2022 by konečně 
desítky let očekávaná oprava mohla začít.

Magdalena Davis

Za minulého vedení města došlo ke zrušení 
školní družiny na Malém náměstí a přestavění 
na školku, která je tzv. detašovaným pracovi-
štěm MŠ 9. května. V souladu s navyšováním 
kapacity se ale nikde nepočítalo s vybudová-
ním jídelny, takže zaměstnanci města každý 
den dováží svačiny a  obědy do obou deta-
šovaných pracovišť mateřských školek (deta-
šované pracoviště druhé školky, MŠ Nová, je 
v Edenu). Kapacita kuchyní obou školek je tím 
plně vyčerpána.
V  ZŠ Komenského 420 došlo postupně k  pře-
stavbě dílen na kmenové třídy, navýšení kapa-
city nákupem kontejnerových tříd a v roce 2019 
jsme dokončili přístavbu školního Pavilonu, 
která navýšila kapacitu o dalších 9 kmenových 
tříd a  7 družinových tříd.  Již po dvou letech 
jsme však museli rekolaudovat všechny druži-
nové třídy na kmenové třídy. Znovu se tím na-
výšila kapacita školy, tentokrát na současných 
960 míst, ale děti přišly o družinu, a tak zůstá-
vají i po vyučování v těch samých prostorách. 

Vzhledem k tomu, že všechna provizorní ře-
šení k  navýšení kapacity školek a  škol byla 
vyčerpána, vidíme jako jedinou možnost 
koncepčního řešení zajištění míst pro vzdě-
lávání našich dětí ve vybudování nové svaz-
kové školy.
V  současné době pracujeme s  okolními ob-
cemi na založení dobrovolného svazku obcí 
(dále jen DSO), který bude zřizovatelem 
a  provozovatelem svazkové školy. Pro DSO 
nyní připravujeme návrh smlouvy a  stanov. 
Varianty umístění areálu nové svazkové školy 
jsou limitované, protože jediné obce v  regi-
onu, které mají ve svém územním plánu po-
zemky určené pro výstavbu školy, jsou Kytín 
a Mníšek. Vzhledem k lepší dopravní dostup-
nosti byl zvolen Mníšek, v  případě umístění 
do Kytína by totiž několik obcí ze záměru 
odstoupilo. Momentálně probíhají poslední 
přípravy ke směně církevních pozemků za 
garážemi na Starém sídlišti za jiné pozem-
ky Města Mníšek pod Brdy, tak aby bylo co 

nejdříve možné začít pracovat na architekto-
nické studii. Hodnota pozemků bude tvořit 
součást finančního vkladu Mníšku do svazku.
Svůj záměr jsme již osobně představili na 
jednání na MŠMT, které dotačně podporuje 
výstavbu svazkových škol s minimální kapa-
citou 540 žáků pokrytím 85 % uznatelných 
nákladů. Pracovní odhad celkových nákladů 
se momentálně pohybuje kolem 600 mil. Kč. 
Financování tak velkého projektu bude vy-
žadovat dotace nejen z  MŠMT, ale i  z  jiných 
dotačních titulů, a dále z vlastních příspěvků 
obcí.

Vedení všech zúčastněných obcí proto nyní 
čeká několik let usilovné práce a shánění fi-
nancí.

Dana Dalešická, 
místostarostka

Kapacity školských zařízení v mníšeckém regionu již opět praskají ve švech. Během posledních 
pár let byly vybudovány nové prvostupňové školy v  Líšnici, Čisovicích a  Letech, v  Mníšku pod 
Brdy se kapacita základní školy i mateřských škol navyšovala několikrát.

Lhotecká ulice Foto: Dominika Marhoul

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

Starostka města Mníšek pod Brdy Magdalena Davis  
zve veřejnost ke sledování zasedání Zastupitelstva,  

které se uskuteční
ve středu 8. prosince 2021 od 18 hodin ve velkém sálu Pavilonu.

Program jednání najdete od 1. prosince na www.mnisek.cz.

OZNÁMENÍ O JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Z RADNICE
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ANKETA ZASTUPITELŮ

Dana Dalešická
Společně pro Mníšek

Všem obyvatelům Mníš-
ku přeji do nového roku 
především zdraví, štěstí 
a hodně sil, aby vždy do-
kázali překonat těžkosti, 
které je potkají nejen 

příští rok. Přeji jim, aby měli ve svém okolí vždy 
někoho blízkého, o koho se mohou opřít, kdo je 
bude mít rád za všech okolností. A to i v případě, 
kdy se jejich názory nebudou úplně shodovat.

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

Co vám chceme popřát 
do roku 2022 milí přá-
telé a spoluobčané?
Aby nebyl covid. Aby 
buď nikdy nepřišel, 
nebo ať ho dokážeme 
zkrotit. Často slýchává- 
me naléhavěji a  nalé-
havěji otázku: „Kdy už 
tohle skončí?“ Naše od-
pověď je: „Musíme toho 
neřáda zkrotit“ a použít 
k  tomu prostředky, kte-
ré fungují aspoň dob-
ře, když ne výborně. 
Abychom zkrotili covid 
musíme trošku zkrotit 
sebe a  použít takové 
prostředky, které aspoň 
trochu fungují. Kromě 
očkování jsou to dnes-
ka už dostupné léky 
a samozřejmě všem ne-
příjemné ochranné pro-
středky. Lepší tohle než 
lockdown.
Dál vám přejeme zdra-
vého prezidenta s ener-
gií. Ať je nám všem 

pomocí a  autoritou. Ať smysluplně zasahuje 
tam, kde to nejvíc pomůže a obklopuje se dů-
věryhodnými spolupracovníky. Kdybychom 
se zasnili, představme si, že by mohl pěkně 
napráskat některým prodejcům energií, kteří 
nám připravili zimu ještě o  něco studenější 
než samo počasí. 
Ještě vám přejeme, aby nová vláda a  nově 
zvolený parlament dostal šanci řešit co-
vid i  problémy s  energiemi opravdu účinně 
a rychle. A dokud ji nedostane, tak ať to dělá 
ta stávající vláda v demisi. Hlavně, prosím vás, 
ať se něco děje, ať pořád na něco nečekáme! 
Našemu městu a  nám všem přejeme, aby 
se věci řešily hbitěji a  aby město přicházelo 
s takovými projekty, které zlepší život těm, co 

tu žijí a bydlí. Ať se nesoustředí na soukromé 
projekty, které způsobí, že v  nejkrásnějších 
místech pod Skalkou vzniknou bytové domy 
pro dvě stě rodin a  udělá se to pod rouškou 
pomoci seniorům. Bezvadné bude, když se 
budou včas opravovat silnice, budeme mít 
kam vysypat smetí a neprohne se nám peně-
ženka, a bude rozumě pracovat otevřená rad-
nice. Vlastně by úplně stačilo, kdyby šlapaly 
ty věci, které byly před třemi lety naprostou 
samozřejmostí.
Přejeme vám všem co nejkrásnější Vánoce 
plné lásky ze všech stran. Buďte obklopeni 
blízkými a přáteli, těmi, s kterými toužíte být 
a  projevujte si náklonnost plnými doušky. 
V  novém roce 2022 buďme všichni hlavně 
zdraví a  ať se nám na paty lepí jenom štěstí. 
Budeme ho potřebovat.

Radko Sáblík
ODS

Před rokem jsem přál 
všem obyvatelům do 
nového roku především 
hodně zdraví, a  doufal 
v  ukončení „boje“ s  Co-
vid–19. Teď jsme o  rok 

starší a  situace je podobná, ne–li horší. Sice je 
méně hospitalizovaných, kvůli očkování, počet 
nakažených však stále roste. Opět hrozí přetížení 
nemocnic, další uzávěry, což ovlivňuje naši psy-
chiku. Do toho inflace a problém s energiemi. 
V této době je klíčové nepodléhat negativním 
náladám a  zůstat pozitivní. Vím, lehko se to 
říká či píše, hůře již realizuje. Ale mám jednu 
radu. Je klíčové, jakými osobami se obklopuji, 
v  jaké sociální bublině se pohybuji. Pozitivní 
lidé kolem sebe šíří pozitivní náladu, ovlivňují 
své okolí. Bohužel to platí i  obráceně. Pokud 
kolem sebe máte lidi, co vše vidí černě, na vše 
nadávají a  na všem hledají nedostatky, musí 
tento temný mrak zahalit i vaši mysl. 
Bylo by to úsměvné, kdyby to nebylo smutné, 
že ti, kteří nejvíce kritizují špatné klima v pracov-
ním kolektivu, v sociální skupině, ve společnosti, 
sami dělají vše možné i nemožné proto, aby toto 
klima zhoršili. Každý jistě máme podobné zku-
šenosti ze svého okolí. Možná jsou tito lidé málo 
vytížení pozitivními aktivitami a  mají čas „pru-
dit“, možná jsou takto vnitřně nastaveni. Mně 
je takových lidí líto. Jaký mají život, když sotva 
se ráno probudí, již jsou naštvaní na celý svět. 
Tací lidé si sami ze života dělají peklo a je na nás 
ostatních, abychom se před nimi chránili, hledali 
lidi pozitivní a sami svým pozitivním přístupem 
pomáhali sobě i ostatním. 
Společnost bohužel stále dělí různá témata, ně-
kteří politici k tomu přispívají svými vyjádřeními, 
svým chováním. Nepřátelství se šíří ve společnos-
ti kolem přístupu k  očkování, kvůli fanatickému 
prosazování různých aktivistických názorů, což 
francouzský prezident nazval „americkým virem“. 
Co se týká očkování obecně, tak pokud se zvýší 
procento neproočkovaných obyvatel na různé již 

vymýcené choroby, ty se vrátí zpět a budou zase 
zabíjet. Vždyť v minulosti se dospělosti dožívalo 
každé třetí dítě, to by snad nikdo nechtěl. 
Je třeba si uvědomit, že když se jakékoli, třeba 
i původně dobré myšlenky, zmocní fanatici, vždy 
to končí katastrofou, rozdělenou společností 
a někdy i nástupem opačných fanatiků či populis-
tů, kteří nabídnou společnosti rychlá řešení. Ta se 
sice ukáží časem neúčinná, ale přinesou jim moc. 
Proto přeji všem obyvatelům Mníšku pod Brdy, 
aby si za každých okolností zachovali zdravý 
rozum a aby zůstali pozitivní. Takový postoj po-
může zlepšit atmosféru v naší společnosti.   

Šárka Slavíková 
Klímová
TOP 09 a nezávislí

Letošní rok byl opět po-
znamenán značnou ne-
jistotou a přinesl snad ka-
ždému mnoho složitých 
životních situací. Proto 

bych si přála, aby příští rok byl pro nás a  naše 
blízké klidnější a nadějeplný. Všem přeji pevné 
zdraví a úspěšné překročení životních překážek. 
Byla bych také ráda, kdybychom nezapomínali 
na ostatní lidi, kteří potřebují pomoc, ale také, 
abychom si o pomoc uměli říct, když už to nejde. 
Věřím, že s respektem k ostatním a s vírou, že vše 
zvládneme, bude ten další rok snazší.

Hana Kotoučová
Sdružení nestraníků

Nejdříve jsem přemýšle-
la, zda mi na přání bude 
stačit povolený počet 
znaků určený pro pří-
spěvky do Zpravodaje, 
ale pak jsem si uvědo-

mila, že rozhodně ano. Přání má být přece 
jednoduché. Již dlouho se řídím slovy z knihy 
Nevyšlapanou cestou autora Morgana Scotta 
Pecka, psychiatra a psychoterapeuta, že „život 
je těžký“. A tak to beru. Přeji tedy nám všem 
především zdraví, protože ho všichni potřebu-
jeme. Prostředí, které nám umožní být šťast-
nými a dostatek síly, která nám umožní překo-
návat překážky a v konečném důsledku nám 
pomůže se na té tvorbě štěstí aktivně podílet. 
Lásku, kterou budeme nejen přijímat, ale také 
dávat, rodinu, která je nepostradatelná, poko-
ru, která je důležitá a  odvahu, protože sedět 
v koutě nestačí.

Miroslav Vilimovský
Otevřená radnice

Spoluobčanům v  Mníš-
ku pod Brdy bych velice 
rád popřál do nového 
roku 2022, abychom si 
my všichni uměli více 
užívat radost z  toho, že 

V prosincovém čísle Zpravodaje přinášíme Anketu zastupitelů, kterým redakce položila otázku:
CO BYSTE POPŘÁLI OBYVATELŮM MNÍŠKU POD BRDY DO NOVÉHO ROKU 2022?
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„Velký zapomínaný synu Davidův, nemohl jsem 
odolat pokušení, abych ti napsal, protože mnozí, 
hlavně o Vánocích, věnují větší pozornost Jezu-
látku, nebo tvé snoubence Marii než tobě. I když 
v evangeliu vypadáš skoro nenápadně, velmi jsi 
přispěl k vykoupení lidstva. Tvá úloha byla tichá, 
mlčenlivá, ale nebyla druhotná. Tvé svědectví 
vrhlo světlo na dějiny a svítí v nich stále…“

Tolik úryvek z  jednoho dopisu, který vznikl 
v minulých měsících pandemie, kdy se uká-
zalo, že naše životy utvářejí a nesou obyčejní 
– většinou opomíjení – lidé, kteří se neob-
jevují na titulních stranách novin a časopisů 
ani na velkých jevištích nejnovějších show, 
nepochybně však píší rozhodující událos-
ti našich dějin: lékaři, ošetřovatelé, pečo-
vatelky, uklízečky, dopravci, dobrovolníci 
a  mnoho dalších, kteří pochopili, že nikdo 
se nezachrání sám. Ve svatém Josefovi, ne-
nápadném muži, který diskrétně a  skrytě 
žije každodenní život, mohou všichni nalézt 
přímluvce, pomocníka a  průvodce těžkými 
časy. Svatý Josef nám připomíná, že všichni 
ti, kdo nejsou vidět nebo jsou ve „druhé li-
nii“, mají nezastupitelnou roli v dějinách. Jim 
všem patří uznání a vděčnost.
Josefovo otcovství se konkrétně vyjadřovalo 
v tom, že ze svého života učinil službu a oběť 
ve prospěch tajemství vtělení a s ním spoje-
ného vykupitelského poslání – Svaté rodině 
daroval sebe sama, svůj život a  svoji práci. 
Josef přijal Marii, aniž by si kladl nějaké pod-
mínky. Ukazuje se jako delikátní muž, který 
ač nemá všechny informace, rozhoduje se 
pro Mariino dobré jméno, pro její důstojnost 
a život. Ve snu se od anděla dozvěděl: „Vstaň, 

vezmi dítě i matku, uteč do Egypta a zůstaň 
tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude 
po dítěti pátrat, aby ho zahubil. Josef nevá-
hal a poslechl, nekladl si otázky stran těžkos-
tí, ve kterých se ocitl: „Vstal, vzal v noci dítě 
i jeho matku a odebral se do Egypta.“
V  našem životě častokrát dochází k  událos-
tem, jejichž smysl nechápeme. Mnohdy re-
agujeme zklamáním nebo vzpourou. Josef 
událost přijímá, přebírá za ni zodpovědnost 
a smiřuje se se svým životním údělem. Není 
však člověkem pasivní rezignace. Jeho na-
sazení je odvážné a  rozhodné. On nehledá 
zkratky, ale k  událostem, které ho potkávají, 
přistupuje čelem a  bere na sebe zodpověd-
nost. Přijetí je způsob, kterým se v našem ži-
votě může projevit dar opravdové statečnosti.
Při četbě evangelií o  Ježíšově dětství nás 
napadne otázka, proč Bůh nezasáhl přímo 
a  jasně. Bůh však zasahuje skrze události 
a  lidi. Josef je člověk, skrze kterého se Bůh 
stará o počátky dějin vykoupení. On je oprav-
dovým „zázrakem“, kterým Bůh zachraňuje 
Dítě a jeho matku. Nebe zasahuje a důvěřuje 
v odvážnou vynalézavost tohoto muže: přišel 
do Betléma, a když nenašel příbytek, kde by 
Maria mohla porodit, uklidí a připraví stáj, aby 
se stala, pokud možno útulným místem Boží-

mu Synu, přicházejícímu na svět. Zdá–li se 
někdy, že nám Bůh nepomáhá, nezname-
ná to, že nás opustil, ale že důvěřuje nám 
a  tomu, co dokážeme vymyslet, vynalézt, 
vyřešit.
Otcem se člověk nerodí, nýbrž se jím stává. 
Nelze se jím stát pouhým přivedením dítěte 
na svět, nýbrž zodpovědnou péčí o ně. Poka-
ždé, když na sebe někdo vezme zodpověd-
nost za život někoho druhého, stává se tak 
v určitém smyslu jeho otcem. V současnosti 
to nezřídka vypadá, jakoby děti neměly otce. 
Být otcem znamená připravit dítě na život, 
na realitu. Nikoli je zadržovat a  věznit, ni-
koli vlastnit, nýbrž naučit ho rozhodování, 
svobodě a  hledání řešení. Být si vědom, že 
jeho vychovatelská činnost jednou skončí 
a naplní svoje otcovství tehdy, když se stane 
„zbytečným“, kdy zjistí, že dítě je samostatné 
a ubírá se životní cestou samostatně. Tehdy 
se ocitne v situaci Josefa, který vždycky vě-
děl, že mu dítě bylo svěřeno do péče.
Pokaždé, když uplat-
ňujeme své otcov-
ství, si  musíme při-
pomínat, že nejde 
o  vlastnictví, nýbrž 
o „znamení“, odkazují-
cí k  otcovství vyššímu. 
V  jistém smyslu jsme 
všichni vždy v  Josefo-
vě situaci, jsme stínem 
jediného nebeského 
Otce, který „dává vy-
cházet svému slunci 
pro zlé i  dobré a  sesí-
lá déšť spravedlivým 
i nespravedlivým“, 
stínem, který jde za 
Synem.

M i l ý  J o s e f e …

Jan Dlouhý,  
kněz Římskokatolické  

farnosti Mníšek pod Brdy

Svatá rodina Foto: PixaBay.com

se máme v podstatě velice dobře, že pro naše 
děti je otevřena skvělá budoucnost. Toho se 
musíme naučit si vážit. A to říkám i přes to, že 
žijeme velmi zvláštní dobu plnou politického 
pnutí, ekonomických problémů, sociální ne-
vraživosti, osobních a  zdravotních tragédií. 
Přijměme s pokorou to, co je nám dáno, a také 
to, o co jsme se zasloužili sami, jelikož nic není 
zadarmo. My všichni můžeme přispět k  lepší 
náladě ve společnosti, věřit v  dobro, a  to jak 
v obecné rovině, tak v dobro lidí našeho okolí.

Marie Šretrová
Nezávislí městečka
pod Skalkou

Do nového roku 2022 
přeji obyvatelům naše-
ho města především, 
aby byl lepší než ten 
předchozí. Přeji nám 

všem, abychom všichni zvládli a  překonali 
tuto obtížnou pandemickou dobu v  co nej-
lepší fyzické a  psychické pohodě. Většina 
z nás má to štěstí, že se může v této nelehké 
době spolehnout na podporu svých blízkých 
– rodinu, kamarády, kolegy. Musíme však 

myslet i  na ty, kteří nikoho nemají a  o  to víc 
potřebují naši pomoc – opuštění, potřební, 
staří i  nemocní. Kdo rychle dává, dvakrát 
dává. Není to jen o  materiální podpoře, 
mnohdy stačí jen dobré slovo, popovídání,  
povzbuzení nebo přítomnost toho druhého. 
V této době, a to nikoho z nás nestojí ano ko-
runu, je zvláště zapotřebí být slušný, pokorný, 
uctivý a  chovat se k  druhým s  úctou. Pama-
tujme na to, že největším darem, který mů-
žeme někomu dát, je náš vlastní čas. Když 
dáváme druhému svůj čas, dáváme mu 
část svého života, který si už nikdy nemů-
žeme koupit zpátky. Hodně zdraví, spoko-
jenosti a hlavně, ať nikdo není v nastávajícím 
roce sám, společně to všichni zvládneme.

Andrea Midkiff
Společně pro Mníšek

Především bych všem 
ráda popřála šťastné 
prožití vánočních svát-
ků, dětem bohatého 
ježíška a nám dospělým 
pohodové chvíle stráve-
né s našimi blízkými.

Do nového roku bych ráda připomněla zá-
kladní poselství Vánoc: „Nebojme se!”  Vy-
kročme do roku 2022 s  nadějí a  odvahou. 
S  nadějí, že zvítězí zdravý rozum nad zkost-
natělou byrokracií; že budeme mít vládu, 
která nebude hájit zájmy jednotlivců nad 
zájmy většiny, že se bude chovat jako řád-
ný hospodář, aby naše děti měly šanci na 
slušnou budoucnost; že bude podporována 
názorová pluralita, a  to nejen na akademic-
ké půdě; že o opatřeních k pandemii budou 
rozhodovat odborníci, nikoliv spřátelená lob-
by; že bude prioritou společnost stmelovat, 
ne záměrně rozdělovat, že již nebude pod 
záminkou ochrany občanů docházet k okleš-
ťování základních práv a svobod. S odvahou 
nebát se vyjádřit vlastní názor a  požadovat 
fungující a  spravedlivý politický systém. 
S  odvahou postavit se za druhé a  pomoci 
slabším, zachovat si zdravý úsudek i rozvahu 
a  nenechat sebou manipulovat komerčními 
médii a  zájmovými skupinami navázanými 
na některé politické špičky.
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Blí ž í  s e  sc hvalování  r oz poč tu  měs t a  na  r o k  2022

Obce získávají finanční prostředky od státu 
prostřednictvím klíče, který se nazývá „roz-
počtové určení daní“. Dalšími příjmy jsou 
daň z nemovitých věcí, poplatky a podobně. 
Nouzový stav zpočátku roku, který měl vliv 
i na náš městský rozpočet, byl poměrně brzy 
ukončen. Rozpočet města je na tom o mnoho 
lépe než před rokem.
V  roce 2021 bylo mnoho plánovaných akcí, 
zejména oprav a investic, odloženo. Důvod je 
jednoduchý. Město nemá tolik finančních pro-
středků, aby vše financovalo ze svých zdrojů. 
Usiluje tedy o  získání dotačních prostředků. 
Léta 2021–2027 jsou novým dotačním obdo-
bím. Mnohé dotační tituly nejsou však ještě 
vypsané.

Zaměstnanci Finančního odboru města i členo-
vé Finančního výboru průběžně sledují vývoj 
příjmů i výdajů. Oba týmy mohly ke konci října 
vyjádřit spokojenost s příjmovou stránkou roz-
počtu, která byla plněna na 95  %. Nespokoje-
nost vyjádřil Finanční výbor s čerpáním výdajo-
vé stránky rozpočtu, která byla plněna na 55 %.
Z  výdajové strany rozpočtu je třeba zajistit 
chod úřadu. Pro propagaci města je vydáván 
např.  Zpravodaj městečka pod Skalkou. Rea-
lizují se opravy a investice. V roce 2021 se tak 
podařilo např. zrealizovat 2 parkovací stání 
s nabíječkou pro elektromobily a pořídit elek-
trickou multikáru pro sběrný dvůr. Byl vybu-
dován chodník podél domu 588 – 590, opra-
veno přízemí městského úřadu, zrealizována 
2. etapa výměny oken v knihovně, zkapacit-
něna ČOV. Zajišťuje se provoz škol, školek, 
domova pro seniory. Finanční prostředky se 
investovaly do záměru nové svazkové školy, 

do členství v MAS Hřebeny, z.s., kde v dotač-
ním období je možno získat dotace z EU pro 
celý region. Byla založena nová společnost 
na odvoz odpadů. Město zajišťuje dopravní 
obslužnost a  buduje kamerový systém. Zre-
konstruovalo se hasičské auto, byla zateple-
na hasičská zbrojnice a mnoho dalších. 
Na tvorbě rozpočtu pro rok 2022 se podíleli 
zaměstnanci úřadu, všechny příspěvkové or-
ganizace města i  organizační složky města. 
V  půlce listopadu projednala konečný návrh 
rozpočtu rada města a  Finanční výbor. Roz-
počet je zveřejněn na úřední desce, aby si ho 
mohli občané prohlédnout. 
Na prosincovém veřejném zasedání zastupi-
telstva, a to ve veřejné schůzi, či před samot-
ným hlasováním o rozpočtu, se můžete k roz-
počtu vyjádřit, případně předložit své návrhy 
zastupitelům k posouzení a ke schválení.

Mgr. Eduard Navara, člen Finančního výboru

M i l o s t i v é  l é t o

Z k l a m á n í  z   p ř í s t u p u  ve d e n í  my s l i ve c ké h o  s p o l k u 
Ky t í n  p o d  B r d y  k   o d c hy t u  d i vo k ýc h  p r a s a t

Vážení občané,
jménem autora návrhu a  poslance Marka Vý-
borného (KDU–ČSL) bych vám ráda představila 
v srpnu schválené opatření, které se týká exeku-
cí – tzv. Milostivé léto (čl. IV bod 25 zákona č. 
286/2021 Sb). Je to obrovská šance pro mnoho 
lidí v dluhových pastech. Lidé, kterým se podaři-
lo spadnout do exekucí kvůli dluhům u státních 
institucí, mají jedinečnou příležitost se z toho vy-
manit v období od 28. října do 28. ledna 2022 

a  znovu začít normální život. Pokud v  této 
lhůtě (tj. nejpozději 28. 1. 2022) dlužník za-
platí celou jistinu dluhu (tedy původní dluh) 
a 908 Kč exekutorovi za zastavení exekuce, 
stát odpustí úroky, penále a další příslušen-
ství. Exekuce se tím zastaví. Týká se to těch, co 
mají dluh u veřejnoprávních institucí.
Pokud znáte ve svém okolí někoho, koho by 
se tato podaná ruka státu mohla týkat a po-
moci mu, tak mu o tom, prosím, řekněte. Na-

směrujte ho do některé pomáhající instituce, 
jako jsou charity, občanské poradny, Člověk 
v  tísni apod. Rychlou pomoc poskytne např. 
help linka Člověk v tísni: 770 600 800, přesný 
postup lze najít i v aplikaci nedluzimstatu.cz/
milostive–leto/. Pokud tuto šanci v  daném 
termínu nevyužije, nepůjde se jí zpětně do-
máhat. A první aktivita musí být na straně 
dlužníka! Milostivé léto se nebude v  blízké 
budoucnosti opakovat. Andrea Midkiff

Spolupráce města se spolkem je významná 
zejména pro snižování stavu divokých prasat, 
která jsou v  okolí Mníšku přemnožená a  ka-
ždoročně způsobují řadu škod na majetku. 
Město proto spolku finančně přispívá tzv. zá-
střelným, a  to hned dvakrát – jednou v  rámci 
Svazku obcí mníšeckého regionu (SOMR), kte-
rý za každé odstřelené prase vyplácí 200 Kč, 
a  jednou napřímo částkou 500 Kč za kus pří-
mo od města Mníšek. Myslivci tak mohou zís-
kat celkem 700 Kč za každé odstřelené prase.  
Na nehonebních pozemcích lze využívat i měst-

skou odchytovou klec, která odlov usnadňuje. 
Přesto je však výskyt divokých prasat v  centru 
Mníšku spíše pravidlem než výjimkou, pro-
to jsme s  místostarostkou Danou Dalešickou 
v červenci 2021 požádali oddělení zemědělství, 
lesnictví a myslivosti ORP Černošice o asistenci 
a vyvolali společné jednání s vedením myslivec-
kého spolku. Na něm kromě nepřímých opatře-
ní (pravidelná seč, klučení zarostlých pozemků 
atd.) navrhla Ing. Lexová z ORP Černošice, aby si 
město zapůjčilo druhou, větší odchytovou klec 
z obce Štěchovice. Všechny strany s tímto návr-
hem souhlasily. Za město jsme dostali za úkol 
vyjednat výpůjčku s vedením Štěchovic a zajistit 
převoz klece do Mníšku, myslivecký spolek do-
stal za úkol se s klecí seznámit a ve spolupráci 
s ORP Černošice ji umístit na vhodný pozemek. 
Den před převozem klece, kdy již bylo vše vy-
jednané a  připravené, jsme však od předsedy 
mysliveckého spolku B. Poláčka obdrželi zprávu, 
že spolek si klec nepřevezme, protože prý „není 
potřeba, na problém prasat si nikdo nestěžuje.“. Při 
té příležitosti jsme se též dozvěděli, že spolek 
přestal používat menší klec pro odchyt prasat 

a  začal ji využívat k  odchytu lišek. Z  následné 
písemné konverzace s  místopředsedou spol-
ku J.  Bárou vyplynulo, že klec je nebezpečná, 
protože i  do menší městské klece si totiž „ne-
dávno v  Kytíně skříplo ruku dítě“. Jak jsme však 
později byli informováni kytínským starostou 
M. Holým, klec byla z neznámého důvodu umís-
těna v těsné blízkosti kytínského dětského hřiš-
tě bez našeho vědomí coby majitele klece. Pro 
mě osobně je výše popsané jednání předsedy 
a  místopředsedy mysliveckého spolku velkým 
zklamáním a celá situace zásadně narušila moji 
důvěru k vedení spolku. 
Jak se však říká, „konec dobrý, všechno dobré“. Kri-
zovou situaci se štěchovickou odchytovou klecí 
nakonec vyřešil hospodář spolku J. Slepička, kte-
rý se seznámil s jejím obsluhováním a ve spolu-
práci s  Ing. Lexovou z ORP Černošice připravuje 
její umístění na soukromé pozemky. Ráda bych 
proto panu Slepičkovi jménem Města Mníšek 
pod Brdy poděkovala za provozování klece, pro-
tože tím městu pomáhá se snižováním stavu di-
vokých prasat. 

Magdalena DavisIlustrační foto Pixabay. com

Dosavadní spolupráce mezi mysliveckým spolkem Kytín pod Brdy a  městem Mníšek pod Brdy nabrala 
nečekaně špatný směr krátce poté, co ve spolku došlo ke změně vedení.
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Portál občana zkvalitní a zrychlí komunikaci městského úřadu s veřejností

Odkaz do Portálu občana najdete jednodu-
še na hlavní stránce webu www.mnisek.cz 
nebo přímo na adrese:
https://portal.mnisek.cz/portal/rzs.html.

Výhody využívání Portálu občana:
  Možnost vyplnit online formuláře bez toho, 

aniž byste se museli dostavit na městský 
úřad (až na situace, kdy to zákon vyžaduje). 
Vaše podání bude rovnou zpracováváno 
způsobem, jako byste jej učinili osobně na 
úřadě. Vy přitom učiníte podání odkud-
koliv, například z pohodlí domova.

  Využívání Osobního účtu, kde vidíte po-
platky vůči městu, které musíte uhradit 
a zároveň ty, které už jste uhradili.

  Pro platbu poplatků můžete využít Plateb-
ní bránu a zaplatit QR kódem, platební kar-
tou nebo rychlým platebním tlačítkem.

   Kromě předvyplněných nacionálií se v  ně-
kterých formulářích automaticky předvyplní 
další údaje, které jsou už úřadu známé. Nebu-
dete tedy muset nic zbytečně vypisovat.

REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ
Abyste mohli začít využívat služby na Portálu 
občana, musíte se nejdříve zaregistrovat a při-
hlásit. To můžete udělat jedním z níže uvede-
ných způsobů:

•  e–Občanka
Pokud máte e–Občanku s aktivovaným čipem, 
můžete se do Portálu občana přihlásit přímo.
Pokud sice máte e–Občanku, ale neaktivovali 
jste si čip, doporučujeme navštívit pracoviš-
tě pro výdej osobních dokladů (nejblíže MÚ 
Dobříš). K  aktivaci nepotřebujete nic, pouze 
e–Občanku a vymyslet si dva číselné kódy.

•  Identitaobcana.cz
Pro autorizované přihlášení k  portálu může-
te využít některou z  níže uvedených metod  

Identitaobcana.cz, což je identifikační brána, 
která je součástí státem provozovaného systé-
mu pro bezpečné a zaručené vzdálené ověření 
totožnosti uživatelů. 

•  Bankovní identita
Pokud používáte elektronické bankovnic-
tví, je přihlášení opravdu snadné. V přihláše-
ní pomocí bankovní identity si vyberete svoji 
banku a zadáte uživatelské jméno a heslo pro 
přihlášení do banky. Banka vás ověřila, když 
vám udělovala přístup do elektronického ban-
kovnictví, proto nemusíte absolvovat žádné 
dodatečné registrace ani ověřování.

•  Jméno + heslo + SMS (NIA ID)
Pokud e–Občanku nemáte, stačí vyplnit krátký 
registrační formulář na INTERNETU a  poté se 
dostavit na nejbližší CzechPoint (MÚ Mníšek 
pod Brdy, přízemí vpravo od vchodových dveří). 
Tam ukážete svůj stávající občanský průkaz, zvo-
líte si přihlašovací údaje a od té chvíle můžete 
využívat elektronických služeb i bez e–Občanky.

•  Mobilní klíč eGovernmentu  
(včetně mobilního klíče pro přístup k ISDS)

Jde o mobilní aplikaci, kterou si můžete zdar-
ma stáhnout a  pak ji spárovat s  Národním 
bodem potvrzením shodnosti QR kódů. Ten-
to proces je ve srovnání s předešlými dvěma 
trochu složitější, ale nevyžaduji vaši fyzickou 
přítomnost ani na úřadě ani na CzechPointu. 
Podrobnosti naleznete ZDE.

PLATBY POPLATKŮ
Platební portál
Platební portál je místo, kde můžete zaplatit 
svůj poplatek i  bez přihlašování do systému 
a stačí vám k tomu znalost variabilního sym-
bolu nebo rodného čísla. 

U plateb máte ovšem dvě možnosti: 
•  Platba bez přihlášení
Platební portál nevyžaduje žádné přihlášení. 
Vyplníte pouze jméno, příjmení, e–mail a vari-
abilní symbol platby do jednoduchého formu-
láře a dáte Ověřit platbu.
Systém zobrazí neuhrazené poplatky, které 
jsou na daný variabilní symbol evidovány.
Tlačítkem Zaplatit se otevře platební brána, 
která vás vyzve k  zadání čísla platební kar-
ty a  třímístného CVC2/CVV2 kódu. Transakci 
zrealizujete tlačítkem Zaplatit. Na uvedený  
e–mail dojde potvrzení o transakci.

•  Platba autorizovanou platební bránou
Můžete využívat k platbě všechny výhody inte-
grace Osobního účtu a Platební brány.
V  záložce Osobní účet se zobrazí vystavené 
předpisy plateb za místní a  správní poplatky, 
případně pokuty. Mezi podrobnostmi o každém 
poplatku je i informace, zda byl již tento závazek 
uhrazen. 
Poplatky je možné uhradit jednotlivě QR kó-
dem, platební kartou, nebo tlačítkem banky pro 
více plateb.

Co mohu přes Portál občana uhradit?
•  Místní poplatek za psa
•  Správní poplatek (stavební úřad)

Jaké jsou výhody Platební brány?
Placení přes platební portál je rychlé a bezpeč-
né. Stačí několik kliků a máte zaplaceno, bez nut-
nosti návštěvy úřadu nebo přepisování údajů do 
internetového bankovnictví. Všechny operace 
probíhají s nejvyšší úrovni zabezpečení a ochra-
ny osobních údajů. Používané platební brány 
splňují mezinárodní standard 3D Secure.
Samotná platba probíhá na straně provo-
zovatele platební brány. Úřad nemá údaje 
o  platební kartě a  podrobnostech transakce 
k  dispozici, dostane pouze zprávu, že pohle-
dávka s  konkrétním variabilním symbolem 
byla uhrazena.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ A FORMULÁŘŮ
O co mohu přes Portál občana žádat?
Bude možné podávat různé žádosti, které se 
automaticky propojí s elektronickou spisovou 
službou, kterou používají všichni úředníci.
•  Žádost o zábor veřejného prostranství
•  Žádost o povolení kácení dřevin
•  Žádost o vydání rybářského lístku
•  Žádost o pronájem městského bytu
•  Oznámení o uspořádání veřejné produkce
•  a řadu dalších

Hradit poplatky i  podávat žádosti lze sa-
mozřejmě i nadále tak, jak jste zvyklí. Pou-
žívání Portálu občana je čistě dobrovolné.

Libor Kálmán

Vedení města Mníšek pod Brdy dalo zelenou další modernizaci komunikace občana s  úřadem.  
Koncem listopadu byl spuštěn Portál občana, který vám umožní zařídit si mnoho záležitostí z  pohodlí 
domova. Elektronická komunikace s úřadem ušetří váš čas a umožní fungování z domova nejenom v případě 
izolace nebo karantény, ale i když vás bolí nohy, nemáte čas, nebo se vám prostě jenom nikam nechce.
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D o  s á z e n í  r e m í z k u  s e  z a p o j i l i  t a k é  K l u s o v i

Vznikající komunitní zahrada hlásí 11 nových stromků

Podzimní pietní akce proběhly v komorní atmosféře

Jejich cílem bylo vysázet 20 převážně ovoc-
ných stromků (jabloně, třešně, hrušně a slivo-
ně) a 40 keřů (bezy, hlohy, lísky, trnky, šípkové 
růže a další).
Většina účastníků byla z  Rymaně, mezi nimi 
i  Lucie Šarmanová s  rodinou: „Všechno, co je 

dobré pro Rymani i  přírodu, tak nás hodně zají-
má. Docela často tudy chodíme na procházky 
a s novými stromky to bude moc fajn.“
Pomoct s výsadbou přišel také Tomáš Klus s ro-
dinou a přáteli z Tibetu a společně zasadili jab-
loň. „Potkali jsme tu spoustu příjemných lidí, a na-
víc jsme udělali velmi dobrou věc pro naši planetu 
i pro svoje zdraví. Naši jabloň budeme chodit kon-
trolovat, protože jsme tu nechali dva, tři mozoly, 
a to se člověk pak musí samozřejmě přijít podívat, 
jestli ta krev, která tady protekla, ponese své ovoce,“ 
pochvaloval si účast na akci populární zpěvák.

„Chtěl bych poděkovat zejména paní Pavle 
Lukešové ze Sázíme stromy, která mi pomoh-
la vše zorganizovat.  V době, kdy na tom není 
ekonomika zrovna nejlépe, se jí podařilo získat 
finanční příspěvky na I. etapu sázení od společ-
ností La Biorganica a ExxonMobil. Dále si velice 
vážím všech dobrovolníků z  Rymaně, Mníšku 
pod Brdy a  z  La Biorganica, kteří se na sázení 

remízku podíleli a  zároveň pomohli obnovit 
prastarou cestu, která zanikla zaoráním v 50. le-
tech 20. století. V neposlední řadě bych chtěl po-
děkovat kolegyni Ing. Jiřině Romové, jež důmy-
slně vybrala konkrétní druhy původních keřů 
a stromů, které do naší krajiny vždy patřily. Díky 
jejímu zásahu je krajina kolem nás zase o něco 
pestřejší. Tato krásná akce by se také neobešla 
bez Pavla Jeřábka, který svým novým bagří-
kem vyhloubil jámy (a že jich bylo požehnaně), 
do kterých se nám pak pohodlně sázelo. Pevně 
doufám, že cesta a remízek bude dobře sloužit 
nejen lidem, ale také zástupcům zvířecí říše.“  

Mgr. Luboš Kožíšek za Osadní výbor Rymaně

Stromky obohatí okolí pěšiny mezi Rymaní 
a Zahořany a za pár let ponesou i lahodné ovo-
ce. Nově zasazeným dřevinám přejeme, aby se 
jim dařilo a dělaly radost kolemjdoucím.

Libor Kálmán
(text + foto)

Na travnaté ploše u knihovny přibylo 6 jablo-
ní, 3 třešně a 3 slivoně, pro které svým bagří-
kem vyhloubil jámy činorodý Pavel Jeřábek. 
Zajímavostí je, že mezi vysazenými stromky 
nejsou žádné odrůdy dvakrát, ale každý strom 
je originál. Ing. Jiří Rom, specialista péče 
o  zeleň z  pražského magistrátu, který dneš-
ní výsadbu řešil po odborné stránce, má pro 
tuto volbu praktické zdůvodnění: „Namíchal 
jsem odrůdy stejného ovoce tak, aby dozrávalo 
postupně a dělalo nám co nejdelší dobu radost. 
První jablka i švestky budou dozrávat už během 
léta, další počátkem podzimu a některé odrůdy 
i později.“ Mezi jabloněmi tak najdeme čistec-
ké lahůdkové, malinové hornokrajské (stará 
odrůda pocházející až z  poloviny 18. století) 

nebo běžnější průsvitné letní, spartan a  jo-
nathan.
Romantický nádech měla dnešní akce pro no-
vomanžele Ábelovy bydlící v ulici Za Rybní-
ky. Zasadili tu třešeň kaštánku, kterou dostali 
od přátel jako svatební dar. „My vlastní zahra-
du nemáme, a tak jsme využili možnosti vysadit 
naši svatební třešeň na nové komunitní zahradě. 
Líbí se nám i  umístění stromku za knihovnou, 
protože oba rádi čteme. Zároveň jsme rádi, že 
jsme u toho nebyli sami a mohli jsme ji zasadit 
ve společnosti ostatních lidí,“ uvedli Kristýna 
a Martin Ábelovi.
Novým stromkům přejeme, aby se jim dařilo 
a dělaly radost nejen svým sazečům, ale všem 
návštěvníkům zahrady. Libor Kálmán

Pietní akty u mníšeckých pomníků se konaly 
i letos na podzim, ale vzhledem k vládním kri-
zovým opatřením se všechny odehrály v  ko-
morní atmosféře bez účasti veřejnosti.
Ve čtvrtek 28. října, u příležitosti státního svát-
ku Den vzniku samostatného českosloven-
ského státu, položily starostka Magdalena 
Davis a  místostarostka Dana Dalešická věnec 
v  národních barvách u  mohyly Obětem válek 
v horní části mníšeckého náměstí. Na pamětní 
desce je uvedeno 45 jmen mníšeckých mužů, 
kteří zahynuli na bojištích 1. světové války, ať už 
bojovali za naši samostatnost v řadách Česko-
slovenských legií, nebo na druhé straně záko-
pů v  uniformách poražené rakousko–uherské 

armády. Druhý věnec poté umístily na místní 
hřbitov na hrobku českých vojáků, kteří zemřeli 
na následky svých zranění během 1. světové 
války v nedalekém sanatoriu Na Pleši.
Pietní akty si obě nejvyšší představitelky mní-
šecké radnice zopakovaly ve čtvrtek 11. listopa-
du u příležitosti Dne válečných veteránů. Ten-
tokrát položily na obou místech krásné kytice se 
stuhami v národních barvách. Uctily tak památ-
ku všech českých mužů a žen, jež se zapojili do 
válečných konfliktů 20. a 21. století. A to nejen 
účastníků obou světových válek, ale také pří-
slušníků naší armády, působících v zahraničních 
vojenských misích.

Libor Kálmán

Na 50 dobrovolníků se sešlo v neděli 14. listopadu na louce za Rymaní, aby ji strávili sázením stromků.

Ve sváteční den 17. listopadu 2021 se na nově vznikající komunitní zahradě u  knihovny sešlo 
na 30 dobrovolníků, aby tu zasázelo první ovocné stromky.

Vedení města Mníšek pod Brdy si již tradičně připomíná sváteční i  významné dny, které zásadním 
způsobem ovlivnily dějiny naší země.

Manželé Tomáš a Tamara Klusovi  
při sázení jabloně

Ábelovi (vpravo) se svou svatební třešní

Starostka Magdalena Davis a místostarostka 
Dana Dalešická u mohyly na náměstí 

Foto: Michal Kroutil
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Během října jsme v Mníšku pod Brdy nachodili přes 15 tisíc kilometrů

Cílem akce bylo navrátit chůzi zpět do všed-
ních dnů a  motivovat lidi k  pravidelnému 
pohybu. Speciálně se Výzva zaměřila na ty, 
kdo potřebují motivaci nejvíce – tedy na seni-
ory a lidi s vyšším BMI. Nejde o to denně ujít 
10 000 kroků, ale chodit více než dosud a hlav-
ně pravidelně. Každý si určuje, jaké jsou jeho 
možnosti a kde má své hranice.

Výsledky účastníků z Mníšku pod Brdy
Stranou nezůstalo ani město Mníšek pod Brdy, 
které se zúčastnilo již Dubnové výzvy 10 000 
kroků a  vyhlášení výsledků s  předáním cen 
zorganizovalo v květnu na Skalce. 
Do Říjnové výzvy se v  našem městě zapojilo 
64 lidí, kteří nachodili celkem 15 521 kilometrů!
Naše město se celorepublikově umístilo na 
34. příčce ze 62 přihlášených. Obecně platilo 
pravidlo, že čím více se zapojilo lidí, tím lep-
ších výsledků město dosáhlo.

Jednotlivci
Nejlepším borcem z Mníšku pod Brdy se stal 
Ivica Hrvačić, který během měsíce října ušel 
téměř 463 km (celorepublikově se umístil na 
61. místě). Druhý skončil Vladimír Chvojka 
s necelými 416 km. Třetí se umístila Věra Ar-
noltová s výslednými 441 kilometry.
Nejvíce kilometrů nachodila Jana Urbanová 
s krásnými 577 km (celorepublikově došel nejdále 
borec z Uherského Hradiště s neuvěřitelnými 1 612 
kilometry). Mezi mníšeckými muži došel nejdále 
Vladimír Arnolt s celkovými 513 km. 

Celkové pořadí určuje počet dosažených 
bodů, nikoli jen počet nachozených kilo-
metrů. Body se vypočítávají na základě 
nachozených kilometrů a BMI (Body mass 
index). Důležitou roli při výpočtu bodů tedy 
hraje i hmotnost jedince a jeho věk. Proto se 
v konečném pořadí mohli umístit výše bor-
ci, kteří měli nachozeno méně kilometrů.

Třech účastníků s nejlepšími výsledky jsme se 
zeptali na čtyři otázky:
1.  Proč jste se zapojil/a  do Výzvy 10 000 

kroků?
2.  Jak vypadaly Vaše výšlapy? Chodil/a jste 

sám/sama, nebo s někým? A kam?
3.  Zúčastníte se Dubnové výzvy 2022? 
4.  Co byste vzkázal/a  lidem, kteří se ještě 

nezapojili, ale uvažují o tom?

Ivica Hrvačić

1.  Zapojil jsem se už do 
Dubnové výzvy. Říkal 
jsem si, že stejně každý 
den chodím se psem, tak 
proč to nezkusit. V dub-
nu jsem chodil hodně, 
ale teď, na konci Říjnové výzvy, jsem chyt-
nul rýmičku, takže jsem to už nezvládal.

2.  Asi z  50 % jsem chodil sám se psem. Když 
byla doma moje dcera, kterou mám ve stří-
davé péči, tak jsme chodili na procházky 
spolu. A  občas jsem o  víkendu vyrazil ven 
s  kamarády z  Osady půlnoční. Nejčastěji 
jsme šli do lesa, vedle kterého bydlím, ste-
zek je tam opravdu dost.

3.  Zúčastním se a  doufám, že budu mít lepší 
výsledky než posledně.

4.  Chůze je zdravá a  každý rozumný člověk 
přece ví, co by měl dělat, a jak trávit draho-
cenný čas. Někomu stačí chodit 3 hodiny 
denně a někomu 12 hodin.

Jana Urbanová 

1.  Do Výzvy 10 000 kro-
ků jsem se zapojila již 
podruhé, protože mám 
ráda výzvy. Jsem člo-
věk, který moc neposedí 
a  tento denní cíl kroků 
mám již delší dobu ve svých hodinkách.

2.  Pracuji v gastronomii a můj denní cíl mám 
většinou už kolem poledne splněný. Ale 
hlavně ráda běhám. To je můj hlavní pohyb 
v  soukromém čase, který si užívám a  čer-
pám z  něj energii. Nejraději běhám kolem 
Mníšku, Kytína a  Nové Vsi (odkud pochá-
zím). Máme tady nádhernou krajinu, která 
nikdy neomrzí.

3.  Do Dubnové výzvy 2022 se určitě zase moc 
ráda přihlásím. S příchodem jara bude po-
hyb venku zase o něco veselejší.

4.  Každý pohyb se počítá, ať už chůze či běh. 
A  nemusí to být hodiny trávené venku, 
ale i  půlhodina pohybu je pro naše zdraví 
a  kondici lepší než nic. Obdivuji moji tetu 
Věru Procházkovou z  Mníšku, které je přes 
70 let a  každé ráno za úsvitu ujde několik 
kilometrů na její pravidelné vycházce pro 
zdraví. S  její skvělou kondicí, by strčila do 
kapsy i kdejakého mlaďocha.

Vladimír Arnolt

1.  Motivací pro mě byla má 
manželka Věrka, která se 
zúčastnila již Dubnové 
výzvy, a tak jsem se roz-
hodl do toho jít také. Ne, 
že bych měl při své práci 
profesionálního hasiče pohybu málo, ale 
chtěl jsem zjistit, zda dokážu nachodit víc 
než denní limit 10 000 kroků.

2.  Něco jsem našlapal jenom kolem domu, 
a  to by ani člověk nevěřil, kolik toho při 
práci na zahradě nachodí. Týden jsem od-
chodil ve Františkových Lázních, které už 
mám poctivě prochozené křížem krážem. 
Podle možností jsem chodil sám, ale zhruba 
3/4 měsíce jsme pořádali výšlapy do okolí 
s  manželkou Věrkou a  pak i  s  dcerou Katy. 

Asi největší radost měla naše fenka Kety-
na, která má dlouhé procházky ohromně 
ráda. Chodili jsme kolem Mníšku, do Čiso-
vic, Líšnice, Řitky, Záhořan, Kamenného, 
Rymaně i  na Malá Svatou Horu. Procház-
ky kolem rybníků jsme spojili s  krmením 
vodního ptactva.

3.  Pokusíme se o  to, rádi bychom se zase za-
pojili.

4.  Mám dva poznatky. Zaprvé, uděláte něco 
pro své zdraví. A zadruhé, můžete strávit se 
svou rodinou více času. A spojení obojího je 
přece skvělé. Pravidelný pohyb posílí nejen 
vaši fyzičku, ale i psychiku, doslova si vyvě-
tráte hlavu. Neuvažujte o  tom a  prostě do 
toho jděte. Není to o  tom, že byste muse-
li, ale že chcete. A myslete na to, že každý 
krok se počítá!

Týmy
Nejlepším týmem v  Mníšku je Osada půl-
noční s 3 775 km, druhou příčku obsadil tým 
Rychlejc už to nejde s 3 219 km a třetí skonči-
ly Šikulky s 1 201 km.

„Chtěla bych všem účastníkům Říjnové výzvy 
poděkovat za účast a  pogratulovat jim k  dosa-
ženým výsledkům. Já sama jsem za měsíc ušla 
263 kilometrů a jsem moc ráda, že mě při mém 
sedavém zaměstnání dokázali organizátoři Vý-
zvy motivovat k pravidelnému pohybu. O pořadí 
a žebříčky tu jde možná až v druhé řadě. Přede-
vším to ale děláme sami pro sebe, abychom byli 
zdravější a měli lepší kondici,“ zhodnotila svou 
účast ve Výzvě místostarostka Dana Dalešická.

Libor Kálmán 

Minulý měsíc se uskutečnila Výzva 10 000 kroků, do které se zapojilo přes šest tisíc lidí z celé České 
republiky. Znovuobjevili kouzlo a přínosy „obyčejné“ chůze a dokázali ušlapat nebo naběhat více než 
milion kilometrů!

MÚ Mníšek pod Brdy – úřední hodiny 
pro veřejnost na konci roku

Níže uvádíme úřední dny a hodiny pro ve-
řejnost, které byly stanoveny na základě 
vládních doporučení a  nařízených opat-
ření. Úřední hodiny podatelny se nemění, 
provoz úřadu pro veřejnost bude omezen.

PODATELNA bude otevřena ve dnech:
PONDĚLÍ 27. 12. 

07:30 – 11:30 a 12:30 – 17:30

ÚTERÝ 28. 12. 
07:30 – 11:30

STŘEDA 29. 12. 
07:30 – 11:30 a 12:30 – 17:30

Osobní vyřízení záležitostí na odborných 
útvarech bude možné po předchozí tele-
fonické nebo e-mailové dohodě. Kontakty 
na jednotlivé pracovníky městského úřadu 
naleznete na webových stránkách města 
www.mnisek.cz/kontakty.

Přejeme Vám krásné vánoční svátky  
a šťastný nový rok 2022!

Z RADNICE
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Zora Jandová: Jsem zářným příkladem toho, že život 

Co vás přivedlo do Mníšku pod Brdy?
Naši kamarádi Honza Rosák a  Zbyněk Me-
runka potřebovali dobré sousedy, tak nás 
přemlouvali ke koupi vedlejší volné parcely. 
Chtěli jsme kvůli malé dceři Viki pryč ze za-
čmouzené Prahy, ale nechtělo se nám stavět. 
Odolávali jsme do té chvíle, než nám řekli, 
že bychom bydleli 200 metrů od houbového 
lesa. To byl panečku argument! Docenili jsme 
ho při covidových zákazech. Pražští kamarádi 
za námi pravidelně jezdili a v přísně dodržova-
ných dvoumetrových rozestupech jsme v roj-
nici brázdili brdské lesy a houbařili. 

Máte tady nějaká oblíbená místa?
Kromě lesa, vyhlídky na Skalce nebo mníšec-
kého kostela mám oblíbenou trasu trvající 
hodinu a půl, kterou absolvuju s naší skoro tří-
letou vnučkou Madlenkou. Nacpu ji do spor-
tovního kočáru, který je jí dávno malý a musí 
v  něm mít skrčené nohy, a  drandím rychlým 
krokem z  kopce do kopce kolem zahrádek, 
skrz Pivovárku. Mineme zámek, pekárnu naší 
úžasné paní Jarolímkové a pak navštívíme ka-
čeny u Zadňáku, Prostředňáku i Zámečáku. Po 
cestě si spolu povídáme o zvířatech, kytkách 
a  stromech. Madlenka už umí určit hvozdík 
kartouzek, vikev, řebříček, měsíček lékařský, 
lopuch, brslen, pámelník… Ví, že z  třezalky 
se dělá čaj, „když je někdo smutný“, že v šíp-
cích přešlých mrazem je „moc dobrá a  zdra-
vá kašička“. Všechna ta mníšecká místa mám 
spojená s ní. Ostatně celý Mníšek mám spoje-
ný víc s lidmi než s místy, a i proto se nám tu 
hezky žije.

Zasedáte v  porotě mníšeckého Brdského 
kosa. Jak byste tuto dětskou pěveckou 
soutěž zhodnotila?
Nebyla jsem jen u prvních dvou ročníků a loni 
v  září jsem vynechala kvůli covidu. Za těch 
dvacet let se hodně proměnil hudební vkus 
dětí, ale se vzrůstající prestiží Kosa se hlásí 
čím dál tím víc zpěváčků, kteří opravdu umí 
zpívat. A tak je často velmi těžké rozhodnout 
o vítězkách a vítězích. Naštěstí je nás v porotě 
víc a vždycky se shodneme. 

Zanechal ve Vás některý nebo některá sou-
těžící nesmazatelný dojem? 
Byla bych nespravedlivá, kdybych někoho 
jmenovala, těch šikovných dětí je totiž spous-
ta. Ale stejně tak si pamatuju i  některé děti, 
kterým se soutěž nevydařila, třeba kvůli tré-
mě nebo špatnému výběru písničky. Líbilo 
by se mi nějaké podzimní soustředění nebo 
přípravný kemp pro budoucí soutěžící, aby na 
jaře mohli zazářit a vyvarovat se chyb. Takhle 
to u některých jiných pěveckých nebo taneč-
ních soutěží chodí. Třeba to někdy zrealizuje-
me. Zatím to hatí koronavirus. Třeba v Mníšku 

zorganizuju příměstský letní tábor, kde se 
bude zpívat, tancovat a hrát divadlo, jako ta-
ková přípravka pro děti, které touží stát na je-
višti. Pár let jsem vedla v místní ZUŠ klub hravé 
komunikace Habakuk, dodnes mám ty skvělé 
děti v paměti. Moc ráda se jim věnuju.

V  roce 2015 jste se zúčastnila výstavy ve 
skaleckém klášteře s názvem Zašitá krása 
v  bílém, na kterou jste dodala jeden svůj 
výrobek. Zabýváte se šitím nebo pletením?
Přesněji to byly výrobky dva. Jeden pletený 
kabát hotový a druhý rozpletený už třicet let. 
Neustále si slibuju, že ho dopletu. Vždycky 
přidám pár řad a pak mi do toho něco vleze. 
Každý kabát má v sobě zašmodrchané kromě 
více než 150 různých barev i mé zážitky. Je to 
vlastně takový deník. Pamatuju si přesně, kte-
rá premiéra, která narozená dcera, který náš 
nový kocour nebo pes jsou schovaní v  límci, 
v rukávu atd. Nedávno jsme vyklízeli chalupu 
a  narazili jsme na skříň, kam moje maminka 
vedle starodávného povlečení po předcích 
schovala i spoustu mého oblečení, které jsem 
dávno odložila. Byly mezi těmi poklady i  ko-
šile, sukně, šaty a  další úžasné kousky, které 
jsem šila i  vyšívala a  háčkovala. Naše mladší 
dcera to teď s  velkým úspěchem nosí. A  já 
mám před očima další deník. 

Máte i jiné umělecké ambice?
Píšu scénáře pro Českou televizi a Český roz-
hlas, především pro děti, například k pořadům 
hudební Perličky Pavla Šporcla nebo Cukrár-
na u  Josefa. Ilustruju knížky, kreslím a  malu-
ju. Vymýšlím projekty, které spojují víc mých 

uměleckých aktivit. Od začátku pandemie 
jsem napsala tři knížky říkadel pro malé děti, 
teď čekají, až si sednu s tužkami a barvami za 
stůl. Pak se zavřu do nahrávacího studia, říka-
dla namluvím a k některým vymyslím melodie 
a  nazpívám je. S  mým mužem Zdenkem se 
o Vánocích pustíme do práce na melodramu 
o  Almě Mahlerové, abychom zase vytvořili 
něco společně, protože nás to moc baví. 

Věnujete se čínskému bojovému umění 
tai–či, co Vás k tomu přivedlo?
Před šestadvaceti lety jsem o tai–či točila te-
levizní pořad s  režisérkou Olgou Struskovou 
a  musela se naučit kus jedné sestavy tohoto 
čínského bojového umění. Okamžitě jsem mu 
propadla a  pětadvacet let už ho učím spolu 
s  relaxačně–meditačními technikami. Olga 
pak byla u dalších mých důležitých profesních 
aktivit. Režírovala mě ve dvou monodrama-
tech – o  mexické malířce Fridě Kahlo a  o  ja-
ponské dívce Mitsuko, která se provdala do 
evropského šlechtického rodu a žila dokonce 
v  Čechách na zámku v  Poběžovicích. A  taky 
v představení o Edith Piaf, kde jsem si zazpíva-
la i deset jejích šansonů. Všechny tyhle tři ženy 
měly dramatické osudy a  byly to nádherné 
roky, které jsem s nimi na jevišti trávila. Olze 
jsem nesmírně vděčná, že mi vylepšila neje-
nom profesionální kariéru, ale díky tai–či i můj 
osobní život.

Jak tai–či obohacuje Váš život?
Cvičení tai–či má pro mne hlavně ohromný 
zdravotní přínos, udržuje mne v dobré fyzické 
i psychické kondici. Díky němu jsem poznala 
spoustu zajímavých lidí i zemí. A soudě podle 
reakcí mých bývalých i současných žáků, tai–či 
obohatilo i jejich životy obdobným způsobem 
jako mne.

V tomto sportu jste se dokonce zúčastnila 
mistrovství světa v  Hong Kongu, kde jste 
byla nejlepší Evropankou. Jak na to vzpo-
mínáte?
Přesněji – byla jsem po necelém roce od prv-
ních „taičistických krůčků“ na sedmnáctém 
místě nejlepší Neasiatkou. Totiž i  za některé 
evropské týmy bojovaly pouze Asiatky, hlav-
ně Číňanky. Cvičily jsme sestavu vždy dvě ve 
stejnou dobu na jednom soutěžním koberci, 
kolem šest rozhodčích, kteří hodnotili neje-
nom technické parametry, ale i estetické, tak 
trochu jako v  krasobruslení. A  já se ve svých 
osmatřiceti letech octla na koberci vedle úžas-
né čtrnáctileté čínské holčičky. Výhodou pro 
mne bylo, že jsem nemusela hlídat čas, věděla 
jsem, že když s ní odcvičím sestavu víceméně 
paralelně, vejdu se bez problému do časo-
vého limitu. Myslím, že mě svým perfektním 
výkonem vytáhla k lepšímu výsledku. V Itálii, 

Je ženou mnoha povolání, aktivit a zájmů. Známe ji jako zpěvačku, textařku, skladatelku, moderátorku, 
herečku a dokonce i sportovkyni. Stalo se již v našem městě tradicí, že v době adventu koncertuje 
v kostele sv. Václava, zasedá v porotě Brdského kosa a vystupuje i na Předčasném Silvestru. Právem 
ji tedy můžeme považovat za mníšeckou patriotku, se svou rodinou bydlí v našem městě už 22 let.

Zora Jandová (* 1958 v Praze)
Od roku 1999 žije se svou rodinou v Mníšku 
pod Brdy. S manželem, známým českým 
hudebním skladatelem, klavíristou a produ-
centem Zdenkem Mertou mají dcery Viktorii 
(30 let) a Esther (20 let) a vnučku Madlenku.
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o  čtyři roky později, jsem už byla sedmá. To 
byl můj životní výkon, měla jsem s sebou totiž 
rok a půl starou Esterku, protože jsem ji ještě 
kojila. Měla na sobě mé reprezentační tričko 
s  českou vlajkou, které jí sahalo až na zem, 
a  všichni na ni volali bambino di Praga. Tato 
její popularita mi možná získala nějaké bodíky 
navíc. 

Vydala jste se cestou celoživotního vzdělá-
vání. Čemu jste se věnovala a věnujete?
Posledních šestnáct let jsem studovala. Na Vy-
soké škole tělesné výchovy a sportu Palestra 
jsem vystudovala dva moc zajímavé obory 
– kondiční a  sportovní specialista a  wellness 
specialista, na Univerzitě Konštantína Filozofa 
v  Nitře jsem absolvovala doktorské studium 
masmediální a  marketingové komunikace. 
Studium masmédií a  marketingu jsem napl-
no využila v  Českém rozhlase, kde jsem jako 
šéfredaktorka vedla skoro pět let rozhlaso-
vou stanici pro děti Rádio Junior, kterou jsem 
v roce 2012 vybudovala podle vlastní koncep-
ce. Na stejném principu funguje dodnes, což 
mě těší, i když se v ní od roku 2017 vystřída-
lo už pět šéfů. Komunikaci se věnuji dodnes, 
vedu kurzy a učím ji i na Palestře. Pod názvem 
wellness specialista se skrývá obor, který se 
věnuje zdravému životnímu stylu. V  něm se 
mi spojuje všechno, co jsem doposud vystu-
dovala, včetně herectví na DAMU. Ale v diva-
delním programu jsem naštěstí stále jenom 
Zora Jandová, na jevišti by mi tituly Mgr. MgA. 
Ph.D. k ničemu nebyly.

Plánovala jste, že si otevřete poradnu 
zdravého životního stylu. Už k tomu došlo?
Covid zpozdil rekonstrukci prostor v  Praze, 
kde budu působit, ale klientům se zatím vě-
nuji v  Praze v  náhradních prostorách nebo 
u  nás v  Mníšku pod Brdy. Působím dlouhá 
léta i jako kouč. Lidé se na mne obracejí s růz-
nými problémy a  šmodrchy, které jim brání 
vést úspěšný, hezký a také zdravý život. Čas-
to se nám společně daří je rozšmodrchat. Já 
už si na úspěch v  mnoha oblastech sáhla, 
ale zažívat úspěch svých žáků nebo klientů 
je pro mne krásný pocit, který mi rozhodně 
nezevšední.

Jak prožíváte už druhým rokem trvají-
cí pandemii covid–19? Zasáhla Vás nějak 
osobně?
Covid nás doma skolil loni v září a dlouho jsme 
se z  něj nemohli vzpamatovat. Ale v  Mníšku 
se všechno snáší líp, protože je všude kolem 
nádherná léčivá příroda. Dcera Viki s manže-
lem rekonstruovali byt v Praze, tak jsme je tu 
měli více než rok i s naší vnučkou Madlenkou. 
Byli jsme všichni pohromadě, pět dospělých, 
dítě, pes, dvě kočky a několik rybiček v akvá-
riu. Nepřipadali jsme si opuštění, hráli jsme 
společenské hry a  byla to díky vnučce jedna 
ohromně zábavná jízda, která nám dávala za-
pomenout na starosti spojené s touhle prapo-
divnou dobou.

Podepsala se pandemie nějak na Vaší kon-
certní a pedagogické činnosti?
Studovala jsem a  vyučovala jsem online, 
distančně. To se dalo poměrně dobře zvlád-
nout. Ala zavřená divadla a  koncertní sály 
jsme snášeli špatně, myslím tím umělce stej-
ně jako diváky. V Divadle Na Fidlovačce hra-
ju v muzikálu Jeptišky. To je čistá a bezbřehá 
legrace. Máme zase divadlo narvané diváky, 
kteří brečí a  řvou smíchy. A  jsou slyšet na-
vzdory respirátorům. Chyběli jsme si navzá-
jem a  teď si to společně vynahrazujeme. 
Jsem ráda, že do téhle inscenace vstoupila 
i  naše dcera a  že si to užívá s  námi. Na Fi-
dlovačce jsem jí jako divák fandila na její 
premiéře v  muzikálu Bratři, kde má velkou 
roli. Uvědomila jsem si, že brečím dojetím 
nejenom jako pyšná matka, ale také jako 
obyčejný divák. Bez živé kultury by byl svět 
o mnoho ochuzený.

Váš loňský adventní koncert v mníšeckém 
kostele byl doslova pohlazením po duši. 
Kvůli covidu–19 byl ovšem bez účasti di-
váků a přenášel se po síti v přímém přeno-
su do našich domovů. Jak se Vám zpívalo 
před prázdným hledištěm?
Jako herečka jsem před kamerou zvyklá na to, 
že je kolem pouze natáčecí štáb. A  v  kostele 
přece skutečné hlediště není. To je úplně jiný 
prostor. Navíc jsme v  něm se Zdenkem a  Es-
ther nevystupovali poprvé. Naším publikem 
byl tehdy celý štáb a taky náš pan farář, které-
ho mám moc ráda. 

Na zlatou adventní neděli (19. 12.) bude-
te mít opět koncert v  mníšeckém kostele 
sv. Václava. Na co se mohou diváci těšit? 
Vystoupíte letos opět s  Vaším manželem 
Zdenkem Mertou a dcerou Esther?

To je naše osvědčená sestava. Ale máme 
v plánu zase přizvat nějaké kamarády. Jména 
radši sdělovat nebudu, počkáme, co s  námi 
udělá covid nebo různé karantény. Dá se ale 
říct, že to budou někteří z těch, které Zdenek 
přizval k  natáčení CD. Jsou na něm nejkrás-
nější melodie z  filmů, divadelních inscenací 
i písničky, které v průběhu padesáti let složil. 
Hraje je na klavír, k  některým přizval špič-
kové muzikanty, zazpívá i  jednu nádhernou 
písničku, další zpívá Vojta Dyk nebo já a naše 
Esther. CD je vloženo do knížky s  názvem 
„Zdenek Merta u klavíru“. Je to zábavné čte-
ní plné zajímavostí nejenom z našeho muzi-
kantského života. To, co nestihneme probrat 
před publikem na koncertech, si naši přízniv-
ci mohou přečíst.

Dcera Esther se vydala ve Vašich umělec-
kých stopách. Podporujete ji v  jejím roz-
hodnutí?
Esther odmaturovala na Konzervatoři Jaro-
slava Ježka, kde studovala obor muzikál. Ale 
studium přerušila, protože dostala angažmá 
v  Městském divadle v  Brně. Tam dvě sezóny 
hrála roli Julie v klasickém Shakespearově dra-
matu. Už tam studuje svoji čtvrtou roli. Je moc 
spokojená, protože tohle divadlo patří mezi 
nejlepší evropská divadla a  ona v  něm má 
šanci hrát v činoherním i muzikálovém soubo-
ru. Obě naše dcery ve všech jejich bohulibých 
aktivitách podporujeme a vždycky podporo-
vat budeme, ať se vydají jakýmkoli směrem, 
stejně jako naši rodiče i prarodiče podporovali 
nás. Myslím, že nás mohou ještě ledasčím pře-
kvapit. Ostatně já jsem zářný příklad toho, že 
život se dá měnit – a dokonce k lepšímu – v ja-
kémkoli věku.

Libor Kálmán

Zora Jandová s manželem Zdenkem Mertou a dcerou Esther Foto: Lenka Hatašová

se dá měnit, a dokonce k lepšímu, v jakémkoli věku
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Strašidelné čtení a dlabání dýní na komunitní zahradě

D o  M n í š k u  z av í t á  p ř e h l í d k a  e ko l o g i c k ýc h  f i l m ů

Jak je již naší tradicí i  letos proběhlo v  knihovně Strašidelné čtení. 
Akce byla ozvláštněna tvůrčí činnosti ve vznikající komunitní zahradě. 
Zde si děti, ale i dospělí mohli vydlabat vlastního dýňáka. Nejvtipněj-
ší dýně, pak byla oceněna. Krom dlabání bylo připraveno i malé občer-
stvení v podobně pečených prstíků, výborného koláče a také vuřtíky, 
které si účastníci mohli opéct na ohni.
Když se začalo stmívat, přišla Klaunova nevěsta a  nahnala děti do 
knihovny. Uvnitř tajemné budovy už na děti čekali různí strašáci. 
Z půdy dokonce přišla Smrtka a létala nad schodištěm, ze sklepa vylezli 
pavouci a začali všude spřádat sítě. Dokonce se na nás z hrobu přišla 
podívat i hlava Yoricka. 
V  tomto roce nepředčítala pouze Černá dáma, ale převlečená za ča-
rodějnici se k  nám připojila i  spisovatelka Dagmar Digma Čechová. 
Příběhy z pera Edgara Allana Poa, jako Jáma a kyvadlo, Černý kocour 
a Zrádné srdce, se nesly v hororovém duchu. Nesměla chybět Hadrová 
panenka z knihy Strašidelné a upírské historky a na vánoční náladu nás 
připravil Jack Skellington z Můry noční předvánoční od Tima Burtona.

Nikola Bláhová, knihovnice

Začátek prosince 
bude na kulturním 
poli ve znamení fes-

tivalu Ozvěny Ekofilmu. Letošní 47. ročník opět slibuje silná envi-
romentální témata tvůrců z  různých zemí. Dopolední program je 
zaměřen především na dětského diváka, který může snímkem od 
režiséra Filipa Remundy sledovat příběh záchrany slepic v  podání 
malých hrdinů. 

Odpolední program vyvrcholí vítězným snímkem letošního ročníku 
Velryba z Lorina. Na místě se bude podávat drobné občerstvení a bude 
prostor na diskuze. 
Festival se koná dne 4. prosince v Pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy. 
Zahájení je na programu v 10:00.

Program najdete na bit.ly/EkofilmMnisek.
Jiří Šlaj za organizátory

V knihovně předčítaly obživlé postavy ze strašidelných knih

KNIHY PRO DĚTI

SKŘÍTCI RADOSTNÍČCI A VESELÉ ČAROVÁNÍ
Anna Burdová
Příběhy skřítků, kteří hlídají každou slzu a splín, aby z nich brzy mohli 
vykouzlit úsměv.

MOPS DÝNÍ / Bella Swift
Příběh štěňátka Peggy, které se dostalo z útulku do rodiny Jacksonů. 

NICKY & VĚRA / Petr Sís
Ilustrovaný příběh o Nicholase Wintona a jednoho z dětí, které zachránil 
během 2. světově války. 

LOKI / Mackenzi Lee
Loki dostává novou šanci a je poslán na Midgard, aby zjistil, co stojí 
za záhadnými vraždami. Vypadá to na nějaké magické síly z jiného 
světa. 

BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT: MOZEK / Jean – Charless Goudin
Komiksové zpracování známého televizního seriálu. Kniha se snaží 
dětem přiblížit, jak funguje mozek a nervová soustava v našem těle. 

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

ZTRACENÁ / Lisa Jackson
Detektivní thriller, který řeší nepovedenou vraždu, velice zamotaný 
případ únosu, zhrzenou lásku, nové začátky a nečekaná setkání.

ZRCADLO / Táňa Keleová – Vasilková
Další skvělý román známé slovenské autorky. Kniha vypráví příběh 
ženy, která by ráda našla pocit lásky a vášně, který jí v jejím životě chybí.

15 ROKŮ LÁSKY / Patrik Hartl
Román českého autora, jehož hrdina najde svou životní lásku tam, kde 
by ji nejmíň čekal. 

KRÁLOVRAŽDA NA KŘIVOKLÁTĚ / Vlastimil Vondruška 
Další z  úspěšných historických detektivních románů. Tentokrát 
se ocitnete ve 13. století, v  době, kdy svou moc v  českých zemích 
upevňoval Přemysl Otakar II.

NĚŽNÝ MĚSÍC NAD USAMBAROU / Anne Jacobs
Charlotta Harmsenová a její manžel George, se kvůli nevlídnému přijetí 
ve své vlasti vrací zpátky do Afriky. Pokračování romantické ságy.

KARANTÉNA S MODERNÍM FOTREM / Dominik Landsman
Humorná kniha o tom, jak to vypadá, když otec zůstane s dvěma dětmi 
doma několik měsíců, protože venku řádí pandemie a je vyhlášen stav 
nouze a lockdown.

TOULKY PO BRDECH / Tomáš Makaj
Průvodce po CHKO Střední Brdy. V  publikaci můžete najít informace 
o památkách, průvodce turistickými trasami a cyklostezkami. 

VETERÁN / Miroslav Žamboch
Kniha uvádí čtenáře do doby, v  níž lidská civilizace expanduje do 
oblastí prosycených syrovou magií. 
 Tereza Bauerová, knihovnice

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

Ředitelka ZŠ Mníšek pod 
Brdy (Komenského 420) 
Michaela Pažoutová se 
z  důvodu nedostatečné 
kapacity školní jídelny 
rozhodla, prý proto, aby 
zajistila obědy pro svých 
141 zaměstnanců, vypo-
vědět smlouvu na stra-

vování (obědy) 25 dětem a 6 zaměstnancům ZŠ 
Komenského 886 (se speciální výukou). Dětem, 
které mají zdravotní postižení a jsou těmi nej-
zranitelnějšími členy naší společnosti.

PROČ?!
Vždyť zákon pouze ukládá umožnit – NIKOLIV 
ZAJISTIT – stravování, to lze např. i  nákupem 
mikrovlnné trouby a jejím umístěním do vhod-
né místnosti. Další možností jsou stravenky.

Milý čtenáři, nehledej v  tomto rozhodnutí 
logiku, není tam. Je to stejné jako hledat na 
odvrácené straně Měsíce inteligentní život. 

Mohu jen spekulovat, proč se tak rozhodla. Je 
to snaha zalíbit se? Nebo příprava pro komu-
nální volby v příštím roce? Nejhorší možností 
by bylo, kdyby to nevěděla ani paní ředitelka. 
Zvenku to však vypadá, jako by paní ředitel-
ka zneužila situace, kdy ZŠ Komenského 886 
nemá vlastní jídelnu. Jídelna byla totiž pů-
vodně samostatnou příspěvkovou organizací 
města a vařila pro obě školy. Sloučením jídel-
ny se ZŠ Komenského 420, ke kterému došlo 
díky tehdejšímu vedení města 1. ledna 2018, 
byla speciální škola evidentně znevýhodněna. 
Protože je to z mé strany myšlenková spekula-
ce, požádám zastupitelstvo města, aby svým 
usnesením pověřilo Radu města o prošetření 
celé záležitosti.

Názor Státního úřadu inspekce práce: 
Právní úprava v  zákoníku práce neukládá 
zaměstnavateli povinnost zajistit zaměst-
nancům teplou stravu. Zaměstnavatel je 
dle zákoníku práce (§ 236 odst. 1) povinen 
umožnit zaměstnancům ve všech smě-

nách stravování. Umožnit zaměstnancům 
stravování neznamená, že zaměstnavatel 
musí stravu zajistit. Umožnění stravování 
je možnost vzdálit se z  pracoviště v  době 
pracovní přestávky a najíst se v dosahu ně-
jakého stravovacího zařízení, nebo vytvo-
řit svačinové koutky, nějaký prostor, kde 
si zaměstnanec může sníst své jídlo. Zá-
koník práce nepřiznává zaměstnanci žád-
ný zákonný nárok na poskytnutí stravy ze 
strany zaměstnavatele ani na příspěvek na 
stravování. Zaměstnavatel ale může svým 
zaměstnancům stravování poskytovat na 
základě svého rozhodnutí. A může na stra-
vování svým zaměstnancům i finančně při-
spívat. Pokud se zaměstnavatel rozhodne 
na stravování zaměstnanců finančně při-
spívat, musí to upravit v kolektivní smlouvě 
(pokud u  zaměstnavatele působí odboro-
vý orgán) nebo ve vnitřním předpise.

Stanislav Jirota, zastupitel města

Vážení mníšečtí občané,
v  této předvánoční 
době máte ze zpráv 
a  médií mnoho infor-
mací o  rostoucích co-
vidových číslech, takže 
bych raději psala o  ně-
čem příjemnějším.  Zjis-
tili jsme už všichni, že 
koronavir tu s námi byl, 
je a bude. Proto jsme se 

jako škola rozhodli jít dál bez ohledu na tuto 
nemoc a všechna opatření, která ji doprová-
zejí.
V  září a  říjnu jsme realizovali ve spolupráci 
s rodiči velice úspěšný projekt Na snídani, do 
školy? a za utržené peníze pak vysadili stromy 
v okolí naší školy. Další vysadíme na jaře 2022 
a už se na to moc těšíme. 

V měsíci listopadu na naší škole proběhly tri-
partitní schůzky (žák, rodič, učitel). Všichni 
účastníci si pochvalovali, že se mohli učitelé 
s rodiči opět vidět osobně. Vzájemný kontakt 
nám velmi chyběl. 
V  sobotu 27. listopadu jsme se těšili na Kno-
flíkový trh. Učitelé i naši žáci již počítali s tím, 
že výtěžek z  něj bude použit jako základ pro 
vybudování přístřešku a  stojanů na kola před 
budovou školy. Bohužel díky covidové situaci 
a s ní spojenému zvýšenému riziku jsme museli 
přijmout obtížné rozhodnutí a tuto akci zrušit.
Moc nás to mrzí, víme o  tom, že se mnoho 
z Vás na tuto oblíbenou školní akci připravo-
valo. Avšak při současném počtu nakažených 
zaměstnanců školy i  dětí v  karanténě, by ale 
bylo nezodpovědné trvat na její realizaci.
Jak se zrušený Knoflíkový trh pokusíme dě-
tem i rodičům vynahradit, rozhodneme až po 

důkladném zvážení vývoje epidemie a  jejím 
dopadu v regionu i ve škole.
V  souvislosti s  oslavou 430. výročí narození 
„Učitele národů“ se v  letošním roce ještě za-
pojíme do realizace programů vytvořených 
na základě myšlenek Jana Amose Komenské-
ho a jeho touhy po nápravě věcí lidských. 
Veliké díky patří nejen našim žákům, oběta-
vým pedagogům, ale i  skvělé pomoci našich 
rodičů. Velice si těchto nadstandardních vzta-
hů považujeme. 

Přeji Vám všem poklidný vánoční čas, ať se 
o  svátcích všichni sejdete se svými nejbliž-
šími a užijete si chvíle klidu, pohody a vůně 
vanilkových rohlíčků, purpury, či smažených 
kaprů.

Vaše Michaela Pažoutová

Vážení spoluobčané,
někteří z vás víte, že od 
začátku tohoto škol-
ního roku pracuji jako 
asistentka ředitelky Zá-
kladní školy Komenské-
ho 420. Občas dostanu 
otázku, jestli to není 
„málo“, když jsem dříve 

pracovala jako místostarostka. Ráda odpo-
vídám, že „ani náhodou“! Tušila jsem, že pro 
mě nebude příliš složité naplnit požadavky 
na tuto pozici, tím spíš, že mám díky práci 
v zastupitelstvu města poměrně bohaté zku-
šenosti s  legislativou a  komplexní zkušenost 
s fungováním organizací ve státní správě. Nic-
méně ráda připouštím, že mi tato práce každý 
den přináší mnoho nových poznatků. 

Školství je a vždycky bylo oblastí mého zájmu. 
V době, kdy jsem s vedením školy spolupraco-
vala z pozice místostarostky, byla naše spolu-
práce vždy korektní, vždy jsme našli společ-
nou řeč a dokázali se na všem domluvit. Díky 
této pozitivní zkušenosti jsem nabyla dojmu, 
že to ve škole tak trochu „běží samo“, že řídit 
školu je vlastně „hračka“. 
Teprve teď, když mám možnost vidět chod 
školy zevnitř, každý den, se všemi radostmi 
i  těžkostmi, vidím, že takováto škola se roz-
hodně neřídí „sama“. Vést tak velkou instituci, 
která navíc každý rok roste jak do počtu žáků 
(téměř 1 000), tak do počtu zaměstnanců 
(130), aby spolehlivě fungovala, znamená ne-
uvěřitelné množství rozmanité a náročné prá-
ce. Jsem šťastná, že právě tady mám skvělou 
příležitost učit se stále nové věci. 

V mých očích si celý kolektiv školy i její vedení 
zaslouží maximální podporu. Jako mníšecká 
občanka a  matka pěti dětí velmi oceňuji, co 
tato škola pro naše ratolesti dělá. Proto jsem 
si dala jedno předsevzetí – ať již budu v  bu-
doucnu pro město Mníšek pod Brdy pracovat 
na jakékoli pozici, bude pro mě prioritou kva-
litní komunikace a  spolupráce se školou. Vě-
řím totiž, že právě toto může výrazně ulehčit 
a  umožnit vedení školy soustředit se na kaž-
dodenní nelehkou práci.

Přeji Vám všem pevné zdraví a veselou mysl.

Daniela Páterová

Zákoník práce – §236 odst.1 – Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách 
stravování; tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu.
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Uč í m e  ž á k y  z a m ěř i t  s e  n a  c í l

Zprávy ze Základní školy Komenského 886Za hvězdou Davidovou
Než jsme se nadáli, prázdniny uběhly, začal nový školní rok a už 
na nás v  obchodech „bliká“ vánoční výzdoba. Také máte pocit, 
že čas letí neskutečně rychle, hekticky a  že nemáme pořádně 
čas zažít věci mimořádné, natož běžné? Pojďme se alespoň na 
chvíli zastavit, více naslouchat jeden druhému, nebo si udělat 
čas na ty, které jsme déle neviděli. A pokud možno nejen v čase 
předvánočním.

Chceme touto cestou velice 
pochválit žáky všech tříd, 
zúčastněných na projektových 
dnech „Za hvězdou Davidovou“, 
které se konaly v aule Základní 
školy Mníšek pod Brdy ve dnech 
18. a 19. října 2021.

Prostředí ve škole, voda v krajině Mníšku pod 
Brdy, spokojenost se školní jídelnou, psychické 
zdraví žáků, fungování projektu Patron a pro-
pagační aktivity – to je šest témat, kterým se 
nyní věnují žáci naší školy ve školním parla-
mentu. Každý z nich si na prvním setkání parla-
mentu vybral jednu z těchto skupin, v níž chce 
během školního roku spolu s ostatními hledat 
řešení, která naši školu budou posouvat dále. 
Například výstupy mediální skupiny jste mož-
ná zaznamenali na facebookovém profilu naší 
školy. Samuel a Martin ze 7. D s radostí natáčejí 
zajímavé akce ve škole, například „Na snídani? 
Do školy!”. Do budoucna se chtějí věnovat i ak-
cím ve městě. „Doufám, že jsme lidem trochu při-

blížili, co děláme za práci. Založili jsme mediální 
skupinu, protože jsme chtěli, aby ostatní lidé vidě-
li, co se děje v Mníšku. Baví mě to, protože pracuje-
me s kamerou a s technikou,” říká Sam. 
Z  každé třídy se účastní práce školního parla-
mentu 1–3 žáci, celkem je tedy „parlamentářů” 
na sedmdesát. Setkání všech zástupců parla-
mentu se koná zpravidla jedenkrát za měsíc. 
Mezitím se mohou (a  také tak činí) setkávat 
individuálně, případně využívat on–line ko-
munikaci, aby na další schůzku přicházeli již 
s návrhem řešení a dalších kroků. „Líbí se mi být 
zástupcem naší třídy v parlamentu. Chodím tam, 
protože tam můžu diskutovat o mých nápadech. 
Rád bych dosáhl cíle, že se vylepší jídlo ve školní 

jídelně a  bude všem chutnat,” vysvětluje Filip 
z páté třídy. A Sam ho doplňuje: „V parlamentu 
mě baví to, že si můžeš prosadit svůj názor.” 
Smyslem školního parlamentu je vést žáky 
k  demokratickému myšlení, tedy vědomí, že 
jedinec může a  měl by ovlivňovat věci kolem 
sebe. Současně se zde zaměřujeme na správné 
nastavení projektu a cíle, ke kterému děti smě-
řují. Parlament letos vedeme ve třech (Josef 
Porsch, Zora Kasiková, Eliška Solničková) a zále-
ží nám na tom, aby pro naše žáky byla práce ve 
školním parlamentu spojena nejen se zodpo-
vědností, ale také s radostí z úspěchu. 

Zora Kasiková

Ahoj, jsme žáci 5. C, a dnes bychom vám měli 
vyprávět nějakou zajímavost z  naší třídy. 
V  naší škole se děje mnoho zajímavých akcí. 
Jednou z  nich byla akce Snídaně ve škole. 
Naše třída se do tohoto projektu zapojila a vy-
dělala mnoho peněz, které jsme my děti vě-
novaly na vysázení stromků do brdských lesů. 
To je skvělé, ne? 
Ale o tom mluvit dnes nebudeme. Hodně jsme 
přemýšleli, jak bychom také pomohli a  zá-
roveň si užili trošku legrace. Protože na škol-
ní zahradě nám chybí nějaký hezký ovocný 
strom, rozhodli jsme se, že zde zasadíme spo-

lečně broskvoň. Nejsme kdovíjací zahradníci, 
ale s chutí jsme vzali lopaty, hrábě a hnojivo 
a šli jsme na věc. A to byste koukali, jak nám to 
šlo. Byli jsme tedy raději pod dozorem našeho 
pana školníka, ale v sázení jsme se zdokonali-
li natolik, že jsme s dalším sázením pomáhali 
i  dalším třídám. Jsme přeci Začít spolu, a  to 
znamená, že si všichni pomáháme. Škoda, že 
jsme neměli víc stromů, jinak by naše zahrada 
byla jeden velký ovocný sad. Abyste viděli, jak 
nás práce bavila, posíláme i  jednu fotografii. 
Už teď jsme zvědaví, na co se vrhneme příště.

žáci 5. C, Komenského 420

A jak jsme zahájili nový školní rok? Samozřej-
mě slavnostně, s  radostí a někteří s  trochou 
nejistoty, co nás vlastně čeká. Přivítali jsme 
pět nových žáků a  zvláště rodiče prvňáčků 
byli zcela pochopitelně trochu nervózní, jak 
jejich děti zvládnou nové prostředí a  školní 
režim. Po krátkém adaptačním období se 
ukázalo, že děti zvládají školní prostředí nad 
očekávání dobře a  rodiče si tak mohli od-
dychnout. A  opět se nám potvrdilo, že vše 
je hlavně o komunikaci. Komunikace s rodiči, 
ale i  s  poradenskými zařízeními, vysvětlo-
vání a domluva na dalším postupu je u dětí 
s handicapem velmi důležitá a je to jeden ze 
stěžejních atributů pro naši práci. I přes často 
podobné diagnózy je v naší škole každý žák 
jiný, a tím jedinečný. Je třeba k němu přistu-
povat individuálně s  respektováním jeho 
možností a  schopností. A  věřte, že každý je 
v něčem dobrý.

K rozvoji žáků přispívá také účast školy v růz-
ných projektech. Zmínila bych například za-

pojení do projektu EU Šablony III, kdy jsme 
pro školu pořídili tablety, notebooky a  in-
teraktivní tabuli, v  rámci Národního plánu 
doučování pedagogové poskytují doučo-
vání žákům s  cílem zmírnit dopady výpad-
ku prezenční výuky v  důsledku pandemie 
Covid-19. Přihlášeni  jsme také do dalšího 
projektu Women for women, kdy jsou cí-
lovým žákům poskytovány obědy zdarma. 
S  radostí se žáci zapojili do každoročního 
zdobení vánočního stromečku na náměs-
tí, na který vyráběli ozdoby.  Škoda jen, že 
i v letošním roce musíme kvůli preventivním 
opatřením upustit od naší vyhlášené vánoč-
ní besídky s  divadelním představením. Tak 
snad příští rok.

Přejeme všem krásné a klidné Vánoce a hlav-
ně pevné zdraví.

Mgr. Marcela Krákorová

Šlo o  tři samostatné projektové bloky určené 
pro sedmé, osmé a  deváté ročníky. Přestože 
jsme ve své vzdělávací praxi zvyklí pracovat s te-
matikou holocaustu i s většími skupinami, měli 
jsme určité obavy z  toho, že spojení tří až čtyř 
třídních kolektivů, navíc při stávající a  dlouho-
trvající pandemické situací, nemusí být snadné.  
Naše obavy se ale projevily jako zcela liché, 
protože žáci všech ročníků včetně těch nej-
mladších překvapili svou vnímavostí, uměním 
přemýšlet v  kontextu řečeného, vyjadřovací 
schopností i kultivací projevu, mnozí i znalost-
mi soudobých dějin.
Dokázali bystře reagovat na naše podněty, 
nebáli se zapojit do diskuse, projevili se jako 
nadstandardně přemýšliví a  pozorní poslu-
chači, a to i přes delší časovou dotaci progra-
mu. Skutečně málokdy se u  žáků setkáváme 
s tak aktivním přístupem. 
Kdyby to bylo v naší moci, dali bychom všem 
zúčastněným velké jedničky – žákům i peda-
gogům! Byla radost s nimi spolupracovat.

Michaela Vidláková a Radek Hejret

Malí zahradníci s broskvoní 
Foto: archiv ZŠ Komenského 420

Zahradníci z 5. C zasadili broskvoň
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RADNIČNÍ LISTY

Speciální informační občasník města Mníšek pod Brdy

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Mníšek pod Brdy Prosinec 2021

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou speciální čís-
lo občasníku RADNIČNÍ LISTY k té-
matu odpadů. Odpadové hospodář-
ství je pro obce dlouhodobě důležité 
téma, které bylo schválením nového 
odpadového zákona v loňském roce 
ještě umocněno a stalo se tématem 
klíčovým. Zákon mimo jiné stanovuje 
každoročně narůstající poplatky za 
uložení odpadu na skládku, ukončení 
skládkování směsného komunálního 
odpadu v roce 2030 a zvyšování recy-
klačních cílů. Změny ve sběru, svozu 
a likvidaci odpadů budou proto v prů-
běhu příštích 9 let zcela nevyhnutelné 
a momentálně je řeší úplně všechny 
obce a města v ČR. Jednotlivé stra-
tegie se asi nakonec budou jedna od 
druhé trochu lišit, ale cíle zůstávají pro 
všechny stejné. 

Mníšek pod Brdy udělal první dva zá-
sadní kroky k přehlednosti a kontrole 
nad vlastními odpady tím, že společ-
ně se sedmi dalšími obcemi regionu 
založil Dobrovolný svazek obcí 
Technické služby Brdy a Hře-
beny a následně Brdskou od-
padářskou společnost s.r.o. 
(BOS), která bude od 13. prosince 
2021 v členských obcích svážet a lik-
vidovat odpady. 

Na celostátní úrovni se však nachá-
zíme v tzv. mezidotačním období, 
kdy jedno sedmileté dotační období 
právě končí, a to nové ještě ani po-
řádně nezačalo, částečně i vinou 
pandemie covidu. Rozjezd nové spo-
lečnosti včetně investic do techniky 
bude proto muset probíhat postupně, 
tak abychom mohli na některé klíčo-
vé investice využít i dotace. O těch 
sice máme informaci z Ministerstva 
životního prostředí, že se připravují, 
ale vypsány ještě nebyly a předsta-
vují tak důležitou proměnnou, kterou 
zatím neznáme. Proto jsme se ve ve-
dení města dohodli, že v roce 2022 
rozdíl v narůstajících nákladech na 
odpady pokryjeme z rozpočtu měs-
ta a občanům zatím zůstanou stejné 
poplatky jako letos. V průběhu roku 
2022 pak budeme aktualizovat ana-
lýzu produkce odpadů v regionu, pra-
covat na maximálním využití dotací 
a spolupracovat s ostatními instituce-
mi tak, abychom vám na konci roku 
byli schopni předložit novou, moderní 
koncepci nakládání s odpady v Mníš-
ku pod Brdy. 

Jejím hlavním cílem bude odvádět 
profesionální práci pro občany, nikoli 
generovat co nejvyšší zisk pro akcio-
náře, jak je tomu u komerčních firem. 

Nový systém zajistí zejména přes-
nou kontrolu nad tím, kolik kterého 
odpadu vyprodukujeme, a díky tomu 
budeme moct optimalizovat jeho li-
kvidaci nebo další upotřebení (např. 
prodej k recyklaci), čímž se členským 
obcím sníží náklady. Čím dříve za-
čneme, tím lépe budeme připraveni 
na blížící se zákonné povinnosti.

Magdalena Davis, 
starostka města

Mníšek pod Brdy
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•  V roce 2021 skončila desetiletá smlouva na svoz odpadu mezi 
městem Mníšek pod Brdy a fi rmou Komwag. S ní skončily i za-
fi xované, relativně nízké ceny z roku 2011. Z dat okolních obcí 
zároveň vyplývá, že současné ceny svozových společností v na-
šem regionu i okolních regionech jsou srovnatelné s cenami 
BOS, výjimku tvoří města a obce, které v současné době soutě-
žily nové dodavatele ve výběrovém řízení (viz tabulka). Tyto ceny 
jsou o cca 20 % vyšší. Z tohoto důvodu se ke svazku přidal i Nový 
Knín (za týdenní svoz nádoby o objemu 120 l hradí cenu 3 500 Kč 
vč. DPH za kalendářní rok). Společnost BOS s.r.o. bude sídlit 
v původní budově společnosti Komwag v Řevnické ul. společně 
se zaměstnanci sběrného dvora v Mníšku pod Brdy, pro které tím 
dojde také ke zlepšení jejich pracovního zázemí.

•  Od letošního roku platí nový zákon o odpadech (Zákon 
č. 541/2020 Sb.), který zásadně mění odpadové hospodářství 
a stanovuje obcím celou řadu nových povinností. Do konce roku 
2023 např. nesmí být součástí směsného komunálního odpadu 
bioodpad, od roku 2025 je nutné vytřídit alespoň 60 % směs-
ného komunálního odpadu, od roku 2030 alespoň 65 % a od 
roku 2035 alespoň 70 % (momentálně třídíme 38 %). Prudce 
roste cena za skládkování a naopak rok od roku klesá množ-
ství kilogramů odpadu na občana ukládané na skládku za 
sníženou cenu (tzv. třídící sleva na občana, viz. graf). Od roku 
2030 nebude možné skládkovat směsný komunální odpad 
vůbec. Bez plné kontroly nad sběrem a likvidací odpadů nemají 
obce možnost minimalizovat své náklady a optimalizovat služby 
občanům. Z tohoto důvodu se přidala např. i obec Voznice, které 
současný systém zapojení svazku Dobříšsko a Novoknínsko ne-
umožňuje přímý vliv na řízení svozové společnosti.

Od 13. prosince 2021 začíná v mníšeckém 
mikroregionu svážet odpady nová svozo-
vá společnost Brdská odpadářská 
společnost s.r.o. (BOS), založená 
Dobrovolným svazkem obcí Technické služ-
by Brdy a Hřebeny.
Členy svazku jsou města a obce Mníšek 
pod Brdy, Nový Knín, Čisovice, Jíloviště, 
Klínec, Trnová, Voznice a Zahořany.

Vznikla nová
svozová společnost

Proč vznikl nový svazek obcí 
a svozová společnost nyní?

Dobrovolný svazek obcí TS Brdy a Hřebeny 
www.tsbrdy.cz

Předsednictvo

Předsedkyně: Mgr. Magdalena Davis, Ph.D. 
(starostka Mníšek pod Brdy)

1. místopředsedkyně: Bc. Markéta Polívková 
(starostka Klínec)

2. místopředseda: Daniel Březina 
(starosta Zahořany)

Člen předsednictva: Zdeněk Pekárek 
(starosta Trnová)

Člen předsednictva: Ing. Vladimír Dlouhý 
(starosta Jíloviště)

Kontrolní komise

Předseda: Petr Chmelík 
(starosta Nový Knín) 

Člen kontrolní komise: Bc. Veronika Michelová 
(místostarostka Voznice)    

Člen kontrolní komise: Ing. Jaroslav Maršík, CSc
(zastupitel Čisovice)

Brdská odpadářská společnost s.r.o.

Jednatelé: 

Mgr. Magdalena Davis, Ph.D. 
(starostka Mníšek pod Brdy)

Petr Chmelík (starosta Nový Knín)

Výkonný ředitel: 

Mgr. Jan Marek

S výjimkou výkonného ředitele BOS s.r.o. 
jsou veškeré funkce ve svazku a svozové 

společnosti vykonávány bezúplatně.

Nárůst ceny za skládkování a pokles třídící slevy



Jaký dopad bude 
mít nový systém 
na obyvatele 
Mníšku pod Brdy 
v příštím roce?

PRO OBYVATELE 
MĚSTA MNÍŠEK
POD BRDY 
SE V PŘÍŠTÍM ROCE 
NIC NEMĚNÍ!
Výše poplatku za svoz komunál-
ního odpadu v roce 2022
Za svoz komunálního odpadu zaplatí-
te stejnou částku jako letos.

Frekvence svozu komunálního 
odpadu v roce 2022
Četnost svozu komunální odpadu zů-
stává stejná, jakou jste si zvolili letos 
(týdenní nebo čtrnáctidenní).

Způsob úhrady poplatku za 
svoz komunálního odpadu 
v roce 2022
Zaplatit můžete stejným způsobem 
jako letos: bankovním převodem 
nebo v pokladně městského úřadu.

Nádoby na svoz komunálního 
odpadu 
Popelnice vám zůstanou stejné, jaké 
jste používali doposud. 
Do půlky listopadu jste měli možnost 
nahlásit na městský úřad jejich případ-
ná poškození. Pokud jste to nestihli 
a vaše popelnice je poškozená, napište, 
prosím, na e-mail: dina.risianova@mni-
sek.cz, nebo tel.: 731 094 472.
Do e-mailu uveďte: jméno a příjmení 
plátce (nebo název plátce), adresu 
včetně čísla popisného, stav poškoze-
ní, případně telefonní kontakt na vás. 

Proč se obcím vyplatí vlastní 
společnost na svoz a likvidaci odpadů?

•  Objem odpadů a cenu za jejich likvidaci mají pod kontrolou. 

•  Informace o produkci odpadů využívají k optimalizaci nákladů 
ve prospěch obyvatel.

•  Mají přímý vliv na kvalitu poskytovaných služeb a péči o životní 
prostředí. 

•  Rozhodují o činnosti svozové společnosti a podílejí se na jejím 
hospodářském výsledku.

Příklady svazků obcí, které již provozují vlastní odpadové 
hospodářství: Malá Haná, Jilemnicko, Dolnobřežansko, Dolní Berounka 
(zahájení činnosti 2022)

Výhoda svazku: sdílení nákladů na nákup nezbytné techniky, kontrola 
obcí nad vlastním odpadem a snížení budoucích nákladů na jeho likvidaci.

Financování: obce sdružené do svazku vkládají do BOS s.r.o. vratnou jistinu 
dle klíče 200 Kč na trvale hlášeného obyvatele obce v celkové výši 2,4 mil. Kč. 
Jistina jim bude později vrácena ze zisků společnosti. Nákup techniky (svozová 
auta, vážní systémy) je fi nancován investičním úvěrem u Komerční banky.

K  jakému systému směřuje náš svazek v  budoucnosti: u sběru 
a svozu odpadu je fi nančně i strategicky nejvýhodnějším řešením získání 
dotace z Ministerstva životního prostředí na systém tzv. Door-to-Door (sběr 
přímo od domu). Každá domácnost může (rozhodnutí je dobrovolné) získat 
zdarma tři vlastní nádoby na separovaný odpad (pravděpodobná kombinace: 
bio, papír, plasty společně s kovy – řešeno magnetickým tříděním na třídič-
ce odpadu); v případě bytových domů může být systém řešen společnými, 
uzamykatelnými nádobami. V případě nezískání dotace by společnost vyu-
žívala stávající třídící systém a časem investovala do vlastní třídící stanice. 
Součástí předcházení a likvidace odpadu je např. založení Re-use 
centra (odložené nepotřebné věci k dispozici ostatním občanům), likvidace bio 
odpadu na kompostárně/bioplynové stanici včetně gastro-odpadu, spolupráce 
s ostatními svazky pro vstup na trh s druhotnými surovinami (kovy, sklo, papír, 
plasty) a trh s komunálním odpadem pro energetické využití ve spalovnách.

Jak to bude se zimní a letní údržbou 
v Mníšku pod Brdy? 
Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele zimní a letní 

údržby komunikací a údržby zeleně na území města Mníšek pod 

Brdy. O vybraném dodavateli těchto služeb vás budeme informo-

vat prostřednictvím komunikačních kanálů města.
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Pozdravy a přání 
z BIOS fitu

Již učitel národů J. A. Komenský ve své době propagoval učení hrou a názorné ukázky k lepšímu 
pochopení učiva. A možná ho nenapadlo, že jeho přístup ke vzdělávání se bude uplatňovat i po 
několika staletích. I my se k jeho učení rádi hlásíme.
V září a říjnu jsme využili pěkného slunečného 
počasí k  častějšímu pobytu venku a  vycház-
kám do přírody. Po loňském covidovém roce 
jsme se potřebovali všichni pořádně nadech-
nout a praktická výuka v přírodě, kdy žáci vidí 
plno věcí na vlastní oči a můžou si je osahat, je 
pro ně přínosná. Pro žáky jsme spolu s exter-
ním lektorem připravili preventivní program 
nazvaný Tancem proti šikaně a paní Drncová 
opět přivedla koníky na žáky velmi oblíbenou 
projížďku na zahradě u  městské knihovny. 
Paní družinářky spolu s dalšími pedagogy zor-
ganizovali halloweenský rej, který si žáci ve 
strašidelných maskách, za přispění bohatého 
občerstvení od rodičů, náramně užili. V  listo-
padu absolvovali žáci v  rámci preventivního 

programu Etické dílny expedici na Tajemný 
ostrov zaměřenou na spolupráci mezi žáky 
a viděli ukázku výcviku psů celní správy. V pro-
sinci pak zapracovali na svém sebeovládání 
v různých situacích v programu Nenechám se 
vyprovokovat. 
V rámci environmentálního vzdělávání a pra-
covní výchovy žáci shrabali opadané listí na 
zahradě u  městské knihovny a  v  okolí školy 
a  také jsme pokračovali v  navázané spolu-
práci s  Lesy Dobříš, kdy pro nás pan lesník 
připravil opékání buřtů a  zajímavé vyprávě-
ní o  přírodě a  my jsme na oplátku pomohli 
uklidit kousek lesa. A  jako každý rok začíná-
me péct vánoční cukroví, které vždy krásně 
provoní celou školu.

Věříme, že všechny tyto praktické prožitky 
se budou žákům v životě hodit.

Mgr. Marcela Krákorová

Od začátku školního roku mníšecké taneč-
ní oddělení pilně s  paní učitelkou Jarmilou  
Matouškovou nacvičovalo na absolventské 
vystoupení v  Pavilonu.  Celou dobu jsme se 
obávali,  zda nakonec celé představení stih-
ne předvést, i  když s  omezeními, a  aby vše 
neskončilo jako loni, kdy od října došlo k uza-
vření nejen škol. Svoje závěrečné vystoupe-
ní neměli ve školním roce, kdy absolvovali, 
již druzí absolventi. Na konci školního roku 
2019/20 sice již výuka probíhala, ale nebylo 
možné dost dobře  secvičit choreografie, kte-
ré se  žáci učili pouze prostřednictvím online 
výuky, každý zvlášť ve svém domově. Navíc 
se i  hromadně rušila všechna velká předsta-
vení. V minulém školním roce byla přestávka 

v  prezenční výuce ještě větší, přesto někteří 
tanečníci a hudebníci vystoupili na závěr roku 
na MIXFestivalu, ale samostatné představení, 
které by si zasloužili jako absolventi, opět ne-
bylo. 
Nakonec se, i díky paní učitelce, rozhodli své 
absolventské vystoupení odtančit dodatečně, 
i  přes velké zpoždění, ač někteří již studium 
tance ukončili.  Za což jim patří velký dík, s ja-
kou zodpovědností k  tomu přistoupili. Štěstí 
nám přálo a  tak 3. 11. večer  mělo mníšecké 
publikum možnost vidět po delší době naše 
tanečníky v akci. Tradičně měly všechny cho-
reografie i výkony vysokou úroveň, kterou je 
mníšecké oddělení pod vedením paní Ma-
touškové proslulé. Obzvlášť je známé svými 

akrobatickými dovednostmi,  které žáci s paní 
učitelkou pilují v  tanečním sálku Pavilonu, 
kde výuka tanečního oddělení probíhá. Po-
kud jste představení neviděli, máte možnost 
si jeho záznam pustit na školním youtube 
kanálu. Mimo jiné uvidíte absolventy taneč-
ního oboru 2019/2020 (Marie Bartáková, Věra 
Čurdová) a 2020/2021  (Klára Bílková, Rozálie 
Hladovcová, Jonáš Fryček, Matyáš Novák).
Na 2. prosince  plánujeme vánoční koncert 
v  kostele sv. Václava. Po dvouleté přestáv-
ce si moc přejeme, aby se mohl uskutečnit. 
Protože situace je nyní nejistá, sledujte  naše 
webovky a sociální sítě, kde budou zveřejně-
ny aktuální a podrobné informace.

Kateřina Hrubá za ZUŠ Řevnice

Děti si strašení v maskách báječně užívaly  
Foto: archiv ZŠ Komenského 886

Děkuji všem našim členům a příznivcům pra-
videlného pohybu za procvičený rok 2021, 
který byl v mnoha ohledech velmi netradič-
ní a  připravil nemálo překážek. Ty nás však 
nemohly odradit a společnými silami se nám 
je podařilo úspěšně překonat. Odměnou 
nám bylo a  je mnoho nezapomenutelných 
sportovních i  jiných zážitků. A  plna naděje 
doufám, že nový rok bude k těmto krásným 
setkáním ještě přívětivější. Přeji vám poho-
dově klidné Vánoce a  nový rok plný zdraví, 
radosti a sportu. 

 
Za spolek BIOS fit z.s.  

Linda Sevaldová, 
předseda
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Přichází zima, přichází chlad. Ten má na lid-
skou tkáň mnohdy paralyzující účinky. Je 
pojítkem se stažením a celkovou únavou. Jak 
tedy proti tomu bojovat a co že jsme to už za-
pomněli? Už babičky nám říkávaly, že je zapo-
třebí mít nohy v teple. Stejně jako záda nebo 
krk. Na podzim jíst více mastných jídel, a když 
se hýbat, tak raději kvalitně než příliš. Něco na 
tom opravdu je. Dopřejme si tedy luxus, který 
nás stojí pouze čas trávený sami se sebou.

ABHYANGA
Rituál, který chcete zařadit do svého života. 
Konkrétně promazávání těla olejem. Olej, 
často obohacený o  léčivé přísady, se obvyk-
le zahřeje ve vodní lázni a  po horké koupeli, 
případně sprše, se vtírá do těla. Jeden z mož-
ných, na trhu velice dobře dostupných, je se-

zamový olej. Na podzim vysušená pokožka 
je doslova žíznivá, proto většinu oleje vpije. 
Zbytek opláchneme sprchou a  vysušíme 
ručníkem. Pokud možno hrubým. Tak aby se 
tkáň co nejvíc promasírovala. Vezmeme teplá-
ky, mikinu a  teplé ponožky, ať necháme tělo 
v teple, a odpočívám.
„Tělo člověka, které pravidelně provádí olejovou 
masáž, zůstává nepoznamenané drobnými zra-
něními a  těžkou prací. Každodenní masáž vám 
dodá jemnou pokožku, příjemný vzhled a ochrá-
ní vás proti příznakům stárnutí.“ Je psáno ve 
starobylém spisu Charaka Samhita. Sanskrtské 
slovo „sneha“ znamená olej, nebo také láska. 
Říká se, že účinky abhyangy jsou podobné 
stavu, kdy je člověk doslovně nasycený láskou. 
Stejně, jako když jsme milováni, abhyanga 
nám dává pocit stability a tepla. „Sneha“ (olej, 

láska) je subtilní, díky tomu má možnost pro-
niknout skrze nepatrné kanálky v těle a dostat 
se hluboko do jednotlivých vrstev tkáně.
Ajurvéda (nejstarší učení) říká, že v těle máme 
7 vrstev tkání. Říká se, že aby olej pronikl do 
nejhlubší vrstvy, musíme ho do těla vtírat asi 
5 minut. Dle starého učení se v průběhu zpí-
vají mantry. Když si k  tomu pustím písničky, 
rozhodně nic nezkazí. Na promasírování celé-
ho těla si tak vyšetřeme alespoň 15–20 minut. 
Je to zároveň minimální čas potřebný k tomu, 
aby se dostavily pozitivní účinky. Olej je dobré 
vmasírovat nejen do chodidel, ale také do vla-
sů, uší, obličeje. Dopřejme si tedy čas sami pro 
sebe, stojí to za to.
Olej pro tělo je to, co láska pro duši. 

Michal Elčkner za Element pohybu, z.s.

Na atletickém hřišti u mníšecké školy se sešlo 
17 dětí, přičemž nejčastěji s nimi vytvořili tým 
tátové, čestnou výjimkou bylo pět maminek.
Na všechny závodníky čekal trojboj, kde se vý-
sledek dítěte a rodiče sčítal a poté porovnával 
s  ostatními. Jako první disciplínu jsme zvolili 

skok daleký, kde jeden z rodičů atakoval hra-
nici 5 metrů, nejlepší dítě překonalo 4 metry.
Druhou disciplínou byl hod raketou vortex, 
kde děti házely bez jakéhokoliv omezení, ale 
rodiče to měli ztížené, protože museli mít nohy 
u  sebe. Nejlepší výkony překonaly 55  metrů 
(rodič) a 30 metrů (dítě).
Poslední disciplínou byla štafeta 2 × 200 met-
rů s tím, že první úsek běžel rodič a druhý úsek 
do cíle dítě. Aby to pro fanoušky bylo zábavněj-
ší, tak jsem do dráhy rodičům přidali překážky, 
a to velmi těsně za sebe. Bylo zábavné pozoro-
vat, jak z nabrané maximální rychlosti musí ro-
dič v zatáčce brzdit a pak se znovu rozběhnout. 
Předávka štafetového kolíku proběhla u všech 
závodníků bez kolize, a to i za situaci, kdy jich 
většina běžela již za tmy.

Nejlépe umístěné týmy:
Ročníky narození 2012–2013:
1. Šimon Hrdlička s tátou
2. Amálie Prančlov s tátou
3. Jakub Elčkner s tátou

Ročníky narození 2010–2011:
1. Jakub Hrdlička s tátou
2. Vanessa Macho s tátou
3. Jakub Mistoler s tátou

O výsledky v tomto závodě až zase tak nešlo. 
Smyslem závodu bylo poskytnou účastníkům 
společný sportovní zážitek, kdy rodič podpo-
ruje své dítě, a naopak dítě fandí rodiči – a to 
je pocit k nezaplacení.

Jiří Hrdlička za SK SPB, z.s.

Ve 14:00 se přes 5 000 běžců postavilo na start 
hlavního běhu ve 44 městech v ČR a zahraničí. 
Letos poprvé i u nás v Mníšku pod Brdy.
Start i  cíl mníšeckého běhu byly v  Bažantnici. 
Trasa pětikilometrového běhu, do kterého se 
zapojilo 49 dospělých, vedla přes Skalku. Na 
děti, kterých se na start postavilo 42, čekala 
zkrácená půlkilometrová trasa. I  přesto řada 
dětí zvolila delší trasu a běžela spolu s dospělý-
mi. Všechny běžce v cíli čekala pamětní medai-
le, dobrý pocit ze sportu a pro některé i výhra 
v tombole.
Organizátoři děkují vedení města Mníšku 
pod Brdy, městské policii, místním hasičům 
a všem, kteří pomohli s organizací.
A za rok při oslavách 28. 10. 2022 na běhanou.

 Pavel Jůzek za organizátory

K r o k  k   d l o u h o v ě k o s t i

V Mníšeckém trojboji závodili rodiče s dětmi

Sokolský běh republiky se konal v Mníšku poprvé

Pojďme naproti ke zdraví, kvalitnímu spánku, kvalitnímu životu a obohaťme se o vědění, které 
už jsme zapomněli.

Atletům končí závodní sezona na konci září, a tak se náš sportovní klub rozhodl prodloužit si závodní sezonu 
a uspořádat ještě jedny netradiční závody rodičů s dětmi. Ty proběhly 22. října pro ročníky 2013–2010.

Sváteční odpoledne 28. 10. patřilo SOKOLSKÉMU BĚHU REPUBLIKY. Touto akcí si občané, sportovci, 
sokolové a  jejich příznivci připomněli 103. výročí vzniku samostatného Československého státu 
a oslavili tento den sportem.

Foto: Agáta Bajerová

Na startu se sešlo 91 sportovců  Foto: Dana Dalešická
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Na první pohled pro řadu Čechů kontroverzní 
téma pomoci lidem se závislostmi. Na druhou 
stranu problematika, která se v  Česku dotýká 
téměř každého pátého občana. Podle dostup-
ných statistik na hraně závislosti balancuje 1,5 
milionů obyvatel. Tato čísla se vztahují nejčastěji 
k alkoholu. V posledních letech ovšem roste také 
počet lidí závislých např. na lécích či lidí závislých 
na určitém škodlivém chování. Český mýtus o li-
dech se závislostí jako „feťácích, kteří si za to mo-
hou sami‘‘ se tak čím dál tím více vzdaluje realitě. 
Rodičovská dovolená a  syndrom čtyř stěn. Vý-
pověď v práci pro nadbytečnost. Rozvod, který 
ať si to lidé připouštějí či ne, má nezanedbatelné 
dopady na jednotlivce. Tyto složité životní situa-
ce v kombinaci s deprivací a traumaty z dětství 
jsou nejběžnější příčiny, jak lidé do problémů 
spadnou. Spíše než, na čem jsou lidé závislí, je 
důležitější mluvit především o  tom, jak se Češi 
(a  nejen oni) do závislosti dostávají. Ale také 
o tom, jak z ní ven. 
Jako pevná a  důležitá součást komplexního 
adiktologického přístupu si v posledních letech 
své místo našlo tréninkové zaměstnávání. Ve ve-

řejné diskuzi ještě relativně neznámý pojem 
v sobě skrývá jednoduchou myšlenku – řád, sta-
bilita a obnova sociálních návyků, které práce li-
dem poskytuje, může u lidí, kteří se rozhodli pro 
aktivní řešení svého problému, pomoci udělat 
první krok ze začarovaného kruhu.
Kvalifikovaný odhad hovoří o  tom, že až 80 
procent lidí, kteří nastupují léčbu, je nezaměst-
naných. To má samozřejmě řadu negativních 
efektů nejen na jejich blízké, ale i širší okolí. Už 
jen půlroční práce s  člověkem se závislostí na 
tréninkovém místě tyto dopady výrazně snižuje. 
A tím zároveň výrazně zvyšuje jeho uplatnitel-
nost na volném trhu práce, čímž zároveň šetří 
náklady státu, který ovšem trochu paradoxně 
tréninková místa v Česku zatím ještě systematic-
ky nepodporuje. 
Pomáháme lidem s  návratem do normálního 
života. Pomozte přispěním na tréninková místa 
i vy. Přispějte na www.podporujimagdalenu.cz 
nebo na: Prací život vracíš | Darujme.cz. Každý 
dar se počítá.

Za Magdalénu, o. p. s. Lucie Nemešová

P r á c e  j a k o  k l í č  k   n á v r a t u  d o  n o r m á l n í h o  ž i v o t a . 
M a g d a l é n a  s p o u š t í  k a m p a ň :  „ P r a c í  ž i v o t  v r a c í š ”
Podpora návratu lidí se závislostmi na volný pracovní trh – to je hlavní cíl osvětové a  darovací 
kampaně organizace Magdaléna, o.p.s., která pomáhá na Mníšecku i jinde ve Středních Čechách 
a  v  Praze. Během kampaně představí příběhy lidí, kterým tréninková místa pomohla změnit 
jejich životy. Zároveň prosí veřejnost o zapojení formou příspěvku na chybějících 150 tisíc korun 
na minimálně pět tréninkových míst pro rok 2022. Pomůže jakýkoliv, i  drobný, dar, vzkazují 
zaměstnanci Magdalény s pokorou.

I  letos budeme ve škole a  na úřadě sbírat 
dárky pro děti, z níž většina žije v azylových 
domech nebo na ubytovnách. Díky Vašim 
dárkům mohou sociální pracovníci připra-
vit krásné vánoční besídky a  děti z  nich 
odcházejí s  rozzářenýma očima. Mníšek je 
objemem dárků naprosto fenomenální, vy-
bere se jich tady často více než v krajských 
městech. 
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat 
dětem, rodičům i učitelům za jejich nasazení 
a  za to, že s  láskou připravují pestré krabice 
napěchované drobnostmi, které udělají vel-
kou radost. Díky těmto dárkům mohou i děti 
na okraji společnosti věřit, že na ně Ježíšek 
nezapomněl. 

Prosím o rezervaci dárků na stránkách www.
krabiceodbot.cz. 

Sběrná místa v Mníšku pod Brdy:
•  ZŠ Komenského 420 – na recepci v době ote-

vření školy.
•  Městský úřad (Dobříšská 56) – podatelna 

v době úředních hodin.

Akce končí 3. prosince 2021, potom dárky 
rozvážíme.

Moc Vám za ně děkuji a přeji pokojné Vánoce 

Katka Vojkůvková 
za Diakonii Českobratrské církve evangelické

Vánoční krabice od bot budou dělat radost již pojedenácté
Milí mníšečtí, starousedlíci i nově příchozí, chtěla bych vám moc poděkovat za neuvěřitelnou každoroční 
přízeň v akci Krabice od bot.

22. listopadu - 5. prosince 2021

Chcete udělat radost dětem z chudých rodin? 
Darujte jim k Vánocům krabici od bot plnou dárků. 

Sběrná místa máme po celé republice.

Na webu sbírky si předem vyberete, 
pro jak staré dítě a kde dárek odevzdáte.

Více na www.krabiceodbot.cz nebo na Facebooku.

Krabice od bot

NE
JV

ĚT
ŠÍ

 S
BÍ

RKA DÁRKŮ PRO DĚTI V ČR Loni se nám v Mníšku
sešlo krásných 

928 dárků!

Do akce Krabice od bot se již tradičně za-
pojilo i  město Mníšek pod Brdy. Krabice 
od bot k nám můžete nejen nosit, ale na 
sociálního pracovníka se mohou obracet 
i  rodiny, které by naopak dárek pro své 
dítě uvítaly.

Bc. Lukáš Říha, 
sociální pracovník MÚ Mníšek pod Brdy
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Hvozdnický evangelický sbor pod vedením farářky Venduly Glancové, do 
jehož územní působnosti patří i Mníšek pod Brdy, Vás zve na nedělní bo-
hoslužby od 9:30 v Husově domě ve Hvozdnici a k jejich sledování on–line 
naživo či zpětně v archivu. Bohoslužby jsou otevřené všem bez rozdílu víry. 
Naše farářka také pravidelně káže v kapli sv. Floriána na Jílovišti, a to zpravi-
dla poslední neděli v měsíci od 17 hodin. Zpravidla 1× měsíčně o pátečním 
večeru můžete u nás v Husově domě prožít setkání v duchu komunity v Ta-
izé, tedy spojení hudby, meditace, čtení z Bible a společné modlitby. Stejně 
tak 1× měsíčně se koná tzv. biblická hodina, setkání a fundovaný rozhovor 
s farářkou na téma vybraných biblických příběhů. V neděli večer se v Hu-
sově domě také schází náš pěvecký sbor.  Blížící se čas Vánoc je spojen se 
slavnostními bohoslužbami, z nichž některé doprovodí právě Hvozdnický 
pěvecký sbor. S laskavostí a invencí jej vede dirigentka Příbramské filhar-
monie Veronika Kopecká. 

Vybrané bohoslužby v  čase adventu, Vánoc a  začátku nového 
roku v Husově domě ve Hvozdnici
1. neděle adventní 28. 11. 9:30 (+ 17:00 v kapli na Jílovišti)
Štědrý den 24. 12. 22:00 „Půlnoční” bohoslužby s vystoupením Hvozd-
nického pěveckého sboru (+ 23.30 bohoslužby v kapli na Jílovišti)
Boží Hod vánoční 25. 12. 9:30
2. svátek vánoční 26. 12. 9:30 čtené bohoslužby
31. 12. 16:00 
2. 1. 9:30
Další akce s účastí Hvozdnického pěveckého sboru:
27. 12. 17:00 Rybova mše vánoční, kostel sv. Jana Nepomuckého, Štěchovice
8. 1. 17:00 Novoroční koncert s  dětským sborem Musica Marcato, 
KD U Rybníka, Hvozdnice

Termíny veškerých akcí, odkazy na živé přenosy bohoslužeb a kontakty 
najdete na webových stránkách našeho sboru hvozdnice.evangnet.cz.

 Zora Kasiková za farní sbor ČCE ve Hvozdnici

P o z v á n í  d o  H v o z d n i c e Rymaňské Vánoce aneb rozsviťte 
si svíčku o Štědrém dnu
Milí sousedé a  milé sousedky i  letos Vás srdečně zveme o  Štědrém 
dnu na společné zapalování svíček v  kapličce, sirky i  svíčky budou 
opět připraveny. Kaplička pro Vás bude otevřena po celé odpoledne 
a večer. Udělejte si příjemnou procházku a přijďte si s celou rodinou 
pro malou dávku nefalšované vánoční atmosféry. 
Vánoční stromeček 
bude instalován jako 
obvykle před kapličkou 
začátkem adventu, bu-
deme rádi, když jej po-
můžete s dětmi zkrášlit 
ozdobami z  přírodních 
materiálů.
Na závěr bych při této 
příležitosti rád podě-
koval Líbě Markové, 
která se po celý loňský 
rok o  kapličku pečlivě 
starala a  bude se opět 
podílet na vánoční vý-
zdobě jejího interiéru.
Teď nezbývá nic jiného 
než popřát, ať jsou tyto 
Vánoce obzvlášť veselé 
a šťastné. 

 Mgr. Luboš Kožíšek  
za osadní výbor  

(text i foto)

přijme

Kuchařku / kuchaře
Náplní práce bude příprava jídel  

teplé i studené kuchyně. 
Vedení pomocného personálu,  

dohlížení na dodržování  
bezpečnostních a hygienických  

předpisů.

Informace o poptávané pozici 
najdete na webových stránkách

bit.ly/KucharDomecek.
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Původně to měla být akce pro pár přátel, ale zvrhla se v celkem velkou 
parádu, kdy se ještě těsně před začátkem přihlašovali noví účastníci. 
Odhadem se jí zúčastnilo asi 50 malých odvážlivců. Stezka byla po cele 
délce vyznačena barevnými světýlky a  děti na ní mohly potkat šest 
strašidel. Na jednotlivých zastávkách došlo nejen na strašení, ale děti 
měly plnit různé úkoly. U  Vrahouna ve strašidelné masce měly uká-
zat svůj strašidelný výraz. Nekromant po nich chtěl vylovit to, co mu 
spadlo do nádoby s krví. Laskavé Parohaté kouzelnici mohly předvést 
svůj hrůzný řev a dva krvelační Upíři jim dávali ochutnat krev. Na po-
slední zastávce potkaly Mrtvého ovčáka, kterého i s jeho stádem roz-
cupoval vlk a děti mu pomáhaly najít a složit dvě ovečky jako puzzle.
„Po ukončení akce jsme provedli celkový úklid, aby byla příroda zase tako-
vá, jakou ji máme rádi,“ poznamenalo jedno ze strašidel, Vrahoun Majkl.

Hlavní organizátorkou akce byla Dominika Marhoul, která do stezky 
zapojila i své štěně huskyho jménem Naruto v roli vlka.

Jak jste na nápad uspořádat strašidelnou stezku přišla?
S  kamarádkou jsme vymýšlely aktivity, při kterých by se mohla víc 
sblížit se svým nevlastním synem. Povídaly jsme si o tom, co nás baví 
a u nás obou se objevilo, že jsme už od malička vymýšlely úkoly, stezky 
a hry pro ostatní. Hned jsem zapojila fantazii, co by mě jako dítě bavilo 
a co by se mohlo líbit našim klukům. No a když jsem si uvědomila, že za 
necelých čtrnáct dní je Halloween, měla jsem jasno. 
 
Jaké dojmy ze stezky máte?
Jsem ráda, že jsme to zvládli. Jsem ještě raději, že jsem do toho šla a ne-
nechala zase další nápad jen ve své hlavě. Bylo to náročné, nakonec 
jsem poprosila o  pomoc rodinu, protože jsem nemohla sehnat další 
záskok za tři strašidla, která přislíbila účast, ale před akcí onemocněla. 
Překvapila mě velký zájem, z reakcí rodičů na facebooku jsem původně 

počítala s počtem maximálně 30 dětí, pro které jsem nakoupila zásobu 
dobrot. Moc mě to potěšilo, i když tak velká účast měla i své proti, pro-
tože se prý tvořila doslova fronta.

Jaké byly ohlasy účastníků?
Dostala jsem spoustu krásných ohlasů od rodičů i dětí. Už na stezce to 
bylo znát. Lidi sršeli dobrou náladou, chválili a smáli se. Pak mi hodně 
lidí psalo na face-
booku, posílali fot-
ky. Někteří jen chvá-
lili, jiní se ptali, že se 
rádi zapojí a  pomo-
hou s přípravou pří-
ští rok. Mám z  toho 
nádherný pocit.

Budete ji pořádat 
i v příštím roce?
Rozhodně, už poma-
lu chystáme příští 
rok, máme spoustu 
poznatků z  letoška 
a nápadů, jak stezku 
vylepšit. Navíc budu 
mít i víc rukou k dílu. 
Tak možná konečně 
zrealizuju všechny 
ty nápady, co  jsem 
letos nestihla.

Libor Kálmán

Ke kurióznímu kriminálnímu případu došlo nedaleko kaple Panny Ma-
rie Svatohorské před 119 lety.
Ve čtvrtek 30. října 1902 tudy v noci jely tři povozy naložené ovocem 
směrem ku Praze. Noc byla tmavá, a proto první povoz, patřící rolníku 
Kožíškovi z Krašovic u Sedlčan, rozžehl svítilnu. Uprostřed lesa vyskočil 
náhle ze tmy lupič ozbrojený revolverem, obořil se prudce na kočího 
a žádal od něj peníze. Leč druzí kočové a osoby povozy doprovázející, 
ovocnář Tuša ze Smíchova a kočí Mošanský z Předbořic, vyrazili mu re-
volver z ruky a odzbrojili jej. Při následné rvačce byla rozbita lupičova 
svítilna. Přepadení povozníci se ale dopustili neprozřetelného skutku. 
Místo, aby lupiče zadrželi a  zbraň mu nedávali, pustili ho, a  když je 
prosil, aby mu vrátili revolver, tak mu ho vydali. Následně lupič zmizel 
v lese.
Soudobý novinář si jen povzdechl: „Jak vidno, cítí se lupiči v těchto lesích 
doma, i bylo by záhodno, aby bezpečnostní orgány věnovaly jim zvýšenou 
pozornost a posvítily si na tuto chásku…Dle toho, že lupič byl ozbrojen re-
volverem a útočil na více osob, poznati lze, jak nebezpečné individuum to 
muselo býti.“

* Zločinu loupežné vraždy hokynářky Marie Hejnicové z  roku 1900 
se budeme podrobněji věnovat v některém z příštích čísel Zpravodaje.

Z dobového tisku (Katolické listy 8. 11. 1902 a Národní listy 14. 11. 1902) 
zpracoval Libor Kálmán

P o  Z l a t é m  v r c h u  s e  p r o h á n ě l a  s t r a š i d l a

K u r i ó z n í  p ř e p a d e n í  n a  M a l é  S v a t é  H o ř e

Poslední říjnový večer uspořádalo několik přátel strašidelnou podívanou pro děti. Pro rej hallowenských 
masek si vybrali odlehlý Zlatý vrch, který je po setmění duchařskou atmosférou doslova zahalen.

Návrší zvané Malej swatej kopec nebo Malá Svatá Hora přitahovalo od pradávna nebezpečná 
individua. Pro odloučenost lokality od Mníšku a hluboké lesy bylo ideálním místem pro loupežná 
přepadení, která někdy končila i smrtí.*

Ovčák se strašidelným huskym
Foto: Kristýna Berglová

V okolí kaple se v minulosti stalo několik zločinů 
Foto je z 30. let 20. století
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Jedná se o kroniku farnosti v Líšnici, která byla psána od roku 1836. Jde 
o velmi cennou a starou historickou památku. Když byla v roce 1983 slou-
čena Římskokatolická farnost Líšnice s  farností Mníšek pod Brdy, byla 
tehdy kronika i s dalšími líšnickými dokumenty uložena na faře v Mníšku. 
Bohužel ale není známo, kde se kronika nachází dnes.
S přestávkami se po ní snažím pátrat již několik let. Velmi nápomocen 
mi byl i pan farář Jan Dlouhý, kterému se ale kroniku na faře nepodařilo 
objevit, nalezena nebyla ani při velkém úklidu půdního prostoru fary. 
Podle všeho není uložena ani v žádném archivu.
Z  dochovaného popisu je známo, že kronika obsahuje 600 listů ne-
boli 1 200 stran, takže se nejedná o žádného drobečka hodného pře-
hlédnutí. Od roku 1836 do roku 1881 v ní byly zápisy psány německy, 
od roku 1881 pak česky. Někdy okolo roku 2000 byl pořízen překlad 
německy psané části textu a z kroniky byl proveden výtah textu pro 
potřebu prezentace historie na internetových stránkách mníšecké far-
nosti. Překlad i text o historii líšnické farnosti pořídil Mgr. Josef Hájek, 
pracovník Národního památkového ústavu, na podnět tehdejšího fará-
ře Roberta Cieszkowského.
Oba jmenovaní mi shodně potvrdili, že tou dobou byla kronika skuteč-
ně uložena na mníšecké faře a měla se zde nacházet i v následujících 
letech. Je možné, že si ji pak někdo vypůjčil ke studiu historie, nebo ji 
v dobré víře uložil na blíže neznámé místo a kronika už zůstala násled-
ně někde zapomenuta ležet.
Žádám Vás proto o  pomoc s  pátráním. Pokud má někdo z  Vás 
i  jenom sebemenší povědomí o  jejím osudu, nebo snad ví, kde 
by se mohla nalézat, ozvěte se mi prosím na tel.: 602 305 272.  
Budu rád za jakoukoliv informaci.

Jaroslav Volf, kronikář obce Klínec

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

Přesmyčky názvů řek, říček a potoků:

1.   VAVLAT
2.   AVSZÁA
3.   VÚHALA
4.   ABLÍNI
5.   ČÁNOUL
6.   LATŘSE
7.   VAVKLA
8.   ÝKOLDS
9.   REZIAJ
10.  RYBÁST
11.  BORATK
12.  SÁNLEP
13.  ŘÍVDEČ
14.  KOVASA

Pátrání po Pamětní knize 
líšnické farnosti

Trénování
paměti

ZÁBAVA

Spojovačka S nastávající zimou si některá zvířata raději zalezou do pelíšku a počkají si tu na jaro. Když spojíte body podle čísel od 1 do 54, uvidíte, kdo už si spokojeně pochrupuje.
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LUŠTĚTE KŘÍŽOVKU O ZAJÍMAVÉ CENY
„Co sám nerad, nečiň jiným, ...“

(konec věty je v tajence)
Karel Havlíček Borovský (1821–1856) český básník, novinář, ekonom 

a politik. Je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky.

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

(v pracovní dobu městské úřadu) do redakce Zpravodaje.

Řešení křížovky z listopadového vydání Zpravodaje: Jean–Paul Belmondo: „Nadání je jako diamant – když ho neopracuješ, není k ničemu.“
Výhercem dvou dárkových voucherů do multikina se stává Kateřina Pinkavová.

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

Vylosovaný výherce získá
dva dárkové vouchery 
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Nové nebo ojeté auto snadno a rychle
z pohodlí vašeho domovaz pohodlí vašeho domova

Vyberte si a objednejte vůz na našem e-shopu

Po vyřízení platby Vám vůz dovezeme zdarma po celé ČR

A Vy můžete zvesela jezdit

Vyberte si a objednejte vůz na našem e-shopu

 po celé ČR

ESHOP.SRBA.CZESHOP.SRBA.CZ

Srba Servis e-shopSrba Servis e-shop

1

3

2

Je to jednoduchéJe to jednoduché

srba kampan eshop leden 2021.indd   1 27.01.2021   10:00:37
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MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

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

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

STÁLE SE HLEDÁ LEUŠKA

 Plemeno: Britská modrá 
 Barva: šedá barva

 Místo ztráty: Stříbrná Lhota, MpB (03/2021) 
 Má čip, nemá obojek!                                 
V případě nalezení odměna 5.000 Kč! 
V případě informací prosím volejte:


+420 720 762 542

STÁLE SE HLEDÁ LEUŠKA

 Plemeno: Britská modrá 
 Barva: šedá barva

 Místo ztráty: Stříbrná Lhota, MpB (03/2021) 
 Má čip, nemá obojek!                                 
V případě nalezení odměna 5.000 Kč! 
V případě informací prosím volejte:


+420 720 762 542

INZERCE
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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

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.

  Zastupování u soudů, 
úřadů

  Vymáhání pohledávek
  Smlouvy
  Rozvody

  Ověřování podpisů
  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

  Realitní služby

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

INZERCE
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PŘEDČASNÝ 
SILVESTR

Město mníšek pod brdy vás srdečně zve na rozloučení s rokem 2021

Přijďte se ve čtvrtek 30. 12. 2021 
v 17 hodin na nám. F. X. Svobody 

společně s námi rozloučit s rokem 2021.
Čeká nás

• svařené víno • novoroční přání
• živá hudba v podání Leony Šenkové

• slavnostní ohňostroj
• exluzivní host Zora Jandová

Pořádání akce se bude řešit v souladu s aktuálními vládními a hygienickými nařízeními 
a požadovanými podmínkami pro účast na kulturně společenských akcích.

  mnisekpodbrdy www.mnisek.cz

Ozvěny
2021Ekofilmu

4. prosince 
Pavilon ZŠ komenského, Mníšek pod Brdy 

b i t . l y / E k o f i l m m n i s E k
od10:00

(47. ročník)

ROREJS, OÁZA a PŘÁTELÉ 
si vás opět dovolují pozvat 

na PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE PLNÉ 
TRADIČNÍCH ZVYKŮ A OBYČEJŮ…

 Víte, jak chutnala pučálka?  Jak si vyrobit „Jablko zvané svět”?  
Viděli jste někdy, jak se lije olovo?  Znáte vůni čerstvých perníčků?  

Prostě Vánoce tak, jak je znali naši prarodiče!  A nejen Vánoce, ale také 
ta tajemná doba před jejich příchodem…  

  Pokud něco z toho chcete zažít, přijďte to i letos zkusit s námi 

NA 
VÁNOCE 

DLOUHÝ NOCE

sobota 11. prosince 
od 13.30 hodin na farní zahradě

vstupné dobrovolné rorejs.mnisek.cz

Pořádání akce bude záviset na aktuálních vládních a hygienických nařízeních. 
Sledujte naše webové stránky a facebookový profil Rorejs Mníšek.

SOUČÁSTÍ ODPOLEDNE BUDE ROREJSÍ ŽIVÝ BETLÉM

INZERCE
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Město Mníšek pod Brdy a Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy
Vás zvou  na koncert – třetí neděli adventní

19. prosince 2021 od 16.00 hodin 
do kostela sv. Václava v Mníšku pod Brdy

Zora Jandová
Zdenek Merta
a hosté

  mnisekpodbrdy www.mnisek.cz

Pořádání akce se bude řešit v souladu s aktuálními vládními a hygienickými nařízeními 
a požadovanými podmínkami pro účast na kulturně společenských akcích. 

  mnisekpodbrdy www.mnisek.cz

Město Mníšek pod Brdy a Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy
Vás zvou na koncert

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
JAKUBA JANA RYBY 
České koledy v úpravě Karla Steckera

sobota 25. 12. 2021 od 16 hodin
KOSTEL SV. VÁCLAVA MNÍŠEK POD BRDY 

Pořádání akce se bude řešit v souladu s aktuálními vládními a hygienickými nařízeními
a požadovanými podmínkami pro účast na kulturně společenských akcích. 

Komorní orchestr a sbor Praga Camerata
Mníšecký chrámový sbor 

sólisté:
Jitka Svobodová – soprán, Oldřiška Richter Musilová – alt 
Jaroslav Novák – tenor, Libor Novák – bas 
Jiřina Marešová – varhany, diriguje Pavel Hůla

INZERCE
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Společnost Ambeat vás zve na prezentaci 
připravovaného záměru výstavby 

Areálu seniorního bydlení 
v Mníšku pod Brdy

Kdy: 2. prosince 18:00

Kde: Sál Městského kulturního střediska, 
V lipkách 610, Mníšek pod Brdy
živý přenos bit.ly/AHCmnisek

Více informací získáte také na našich 
webových stránkách

www.seniorlivemnisek.cz

Osobní účast na prezentaci je možná 
za podmínky splnění aktuálně platných 

protiepidemiologických opatření.

CLUB EF
B I L L I A R D  &  D A R T S

KOMORNÍ BAR S KAPACITOU 30 OSOB
ŠPIČKOVÉ BILLIARDOVÉ STOLY A ŠIPKY

VÝUKA OD NEJ TRENÉRŮ  ČI  FIREMNÍ TURNAJ 
KOKTEJLY, PIVNÍ SPECIÁLY I PRÉMIOVÉ DESTILÁTY

OBČERSTVENÍ I  TEMATIKA DLE VAŠEHO PŘÁNÍ 
EXKLUZIVNĚ  NEBO JEN TAK NA DRINK

ŽIVÁ I REPRODUKOVANÁ HUDBA
ZAŘÍDÍME ŘIDIČE PRO ODVOZY HOSTŮ  

P
R

O
V Á Š F I R E M N Í V E Č Í R E K

 

W W W . C L U B E F . C Z

M N Í Š E K  P O D  B R D Y

S R D E Č N Ě  V Á S  Z V E  E V A  M A Š K O V Á ,  
M I S T R Y N Ě  Č R  V  K U L E Č N Í K U  A  M A J I T E L K A

 

Vánoční stromečky

Těšíme se na Vás jako každý rok.

I tento rok prodej přes internet.

Jedle kavkazská, Borovice černá
Borovice lesní,  Smrk stříbrný

Smrk ztepilý, Jmelí, Chvojí a stojánky

Prodej vánočních stromečků
Prachanda Dobříš

od 1. 12. 2021

eJEDLE.CZ
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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.


