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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
Zpravodaj městečka pod Skalkou slouží zejména k informo-
vání o  dění v  Mníšku a  jeho okolí, v  následujících řádcích 
bych se však chtěla dotknout i  toho, co naše hranice pře-
sahuje. Konec konců nežijeme ve vzduchoprázdnu a okolní 
události se ve větší či menší míře, dříve nebo později, proje-
ví i u nás v Mníšku. 
Sotva opadl prvotní šok ze strmého nárůstu životních ná-
kladů a  stihli jsme zaregistrovat ustupující koronavirovou 
pandemii omikronu v naději na normálnější život, zpravo-
dajství ovládly zprávy o hrozbě válečného napadení Ukraji-
ny Ruskem. Ukrajina je od Česka vzdálena vzdušnou čarou 
necelých 300 km, bývala naším přímým sousedem a  její 
občané tvoří druhou nejpočetnější národností menšinu 
na území ČR. Naše země i národy mají leccos společného, 
není proto obtížné si představit strach a  napětí, které asi 
lidé na Ukrajině v  posledních dnech prožívají. Mníšek se 
na znamení solidarity mezi oběma národy připojí k výzvě 
Svazu měst a  obcí a  vyvěsí ukrajinskou vlajku na budově 
úřadu. Zda a  případně jakým způsobem nakonec k  válce 
dojde, je však jen jedním z aspektů dnešní doby, které by 
nás měly zajímat. Navzdory všem moderním technologiím, 
které zajišťují relativně vysokou životní úroveň a  pohodlí 
naší společnosti, nám totiž ukrajinská krize připomíná, jak 
moc jsme jako národ závislí na fungujících mezinárodních 
vztazích. Že se náš svět může zásadně změnit z hodiny na 
hodinu, společně s našimi dosavadními prioritami a před-
stavami o  tom, co je skutečně důležité. Pandemie covidu 
nám v  mnohém z  toho poskytla užitečnou praxi. Obecně 
v ní ale převládala solidarita a společný postup proti viru, 
zatímco v  rusko-ukrajinském konfl iktu (i  jakémkoli jiném 
válečném konfl iktu) převládá agrese za účelem dosažení 
vlastního zájmu na úkor druhých. Ani solidarita a agrese se 
však nerodí ve vzduchoprázdnu. Přispíváme k  nim každý 
z nás svými každodenními postoji, myšlenkami, slovy i činy. 
Domnívám se, že právě ty nakonec rozhodnou o naší bu-
doucnosti. Až budeme tedy v příštích dnech třeba nastupo-
vat do autobusu, vyvalovat před dům plnou popelnici nebo 
napouštět vodu z kohoutku, zkusme si uvědomit, kolik věcí 
považujeme v životě za samozřejmost a jak by se náš svět 
změnil, kdyby najednou samozřejmostí nebyly.

Přeji vám březen
plný rozjímání

a radosti ze života.

Magdalena Davis
Magdalena Davis
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V Pavilonu vzniká kavárna a bistro Tady & Teď, otevře už 1. března

V projektu na vybudování mníšeckého Pavi-
lonu se již od začátku počítalo s tím, že v jeho 
přízemí vznikne kavárna či občerstvení. Po 
otevření Pavilonu se uvažovalo i o  tom, že by 
si tam tréninkovou kavárnu pro své klienty 
otevřela společnost Magdaléna, o.p.s., ale tato 
myšlenka byla nakonec opuštěna z provozních 
a  hygienických důvodů. Potom plány kolem 
prostoru „kavárny“ utichly, neboť do našich 
životů zasáhla na jaře roku 2020 epidemie co-
vid-19 a doba nebyla na rozjezd nového gastro-
nomického provozu rozhodně příznivá. 
Znovu se otázka využití prostoru „kavárny“ 
dostala do popředí v momentě, kdy se rozho-
dovalo o tom, kde se bude stravovat 28 dětí ze 
speciální ZŠ Komenského 886 poté, co se škola 
domluvila na ukončení smlouvy na poskytová-
ní stravování v jídelně ZŠ Komenského 420.
Nastal kolotoč jednání s různými zájemci o její 
provozování, které za město jako vlastníka, 
vedla především místostarostka Dana Dale-
šická. Pracovalo se i s možností, že by prostor 
sloužil pouze jako výdejna obědů pro učitele, 
ale s podmínkou garance aspoň 70 porcí den-
ně, což škola nemohla zaručit . Další varianta 
bylo zřízení výdejny pro žáky speciální základní 
školy a minimální investicí města téměř 500 tis. 
Nakonec zvítězila velkorysejší a dlouhodobější 
varianta na plnohodnotný gastronomický pro-
voz s vlastní kuchyní.
V  listopadu 2021 vypsala mníšecká radnice, 
jako vlastník objektu, výběrové řízení, které se 
svým zajímavým konceptem vyhrála Andrea 
Tkáčová (na fotografii) bydlící v Mníšku pod 
Brdy. Paní Tkáčová rozjíždí projekt se svou 
sestrou Beátou Fehérovou, která je profesi-
onální kuchařka. Otevřením kavárny a bistra 
Tady & Teď si tak začínají plnit svůj dětský 
sen, neboť už jako malé holky si plánovaly, jak 
jednou společně otevřou vlastní podnik.

Jak jste přišla na nápad otevřít v Pavilonu 
kavárnu a bistro?
Když jsem začala vodit do ZŠ Komenského 420 
mladšího syna, tak jsem zjistila, že v  prostoru, 
kde se pohybuje poměrně hodně lidí, chybí stá-
nek nebo podnik, kde by si mohli něco koupit. 
Napadlo mě dát na prostranství před školou 
street food (pouliční jídlo) a v říjnu jsem oslovila 
paní ředitelku, a ta mě odkázala na město, které-
mu prostor patří. Oslovila jsem tedy vedení měs-
ta, a  to mě informovalo o  nevyužitých prosto-
rech takzvané kavárny v přízemí Pavilonu. Začali 
jsme spolu také řešit otázku možnosti stravování 
dětí ze ZŠ Komenského 886, kterým bude končit 
smlouva v jídelně ZŠ Komenského 420. Společ-
ně jsme došli k závěru, že by byla škoda mít v Pa-
vilonu pouze výdejnu jídla, ale bylo by mnohem 
lepší tam udělat kuchyň a vařit. 

Zajišťovat obědy hendikepovaným dětem 
není jednoduchá věc. Znáte jejich potřeby?
S  tím mám osobní zkušenost, protože můj 
starší syn navštěvuje ZŠ Komenského 886. 

Jako maminka žáka speciální školy vím, že 
těmto dětem nevyhovuje hluk a  stresující 
prostředí velkých jídelen. Proto jsem ráda, že 
jim budu moct poskytnout klidné prostředí 
u nás. Budou tu mít své soukromí a svá místa 
u stolů, což je pro ně hodně důležité. Děti ze 
ZŠ Komenského 886 k  nám budou docházet 
na obědy od dubna, až zprovozníme kuchyni. 

Kdy budete kavárnu a  bistro Tady & Teď 
otevírat?
Otevřít chceme už v úterý 1. března. Nyní fini-
šujeme a dolaďujeme poslední detaily, týkají-
cí se vybavení interiéru. Musím celý náš tým 
pochválit za to, že jsme za tak krátkou dobu 
dokázali v Pavilonu vytvořit útulný a příjemný 
prostor. Velkou zásluhu na tom má i  vedení 
města. Chtěli bychom všem moc poděkovat, 
především paní místostarostce Dalešické, se 
kterou jsem nejvíce jednala, za jejich pozitivní 
přístup. Setkala jsem u nich jenom s ochotou 
a vstřícností a těším se i na naši budoucí spo-
lupráci.

Vstupní investice do provozu kavárny  
a bistra Tady & Teď:
•  Vlastník objektu (město Mníšek pod Brdy):
800 000 Kč na pořízení a instalaci vzdu-
chotechniky, elektroinstalace, rozvodů 
vody a odpadů.
•  Soukromý nájemce (Andrea Tkáčová):
1 700 000 Kč na vybavení kuchyně a jídelny. 

Jaká je Vaše koncepce provozu kavárny 
a  bistra, se kterou jste vyhrála výběrové 
řízení?
V koncepci myslíme jak na děti, tak i na jejich 
rodiče. Sama mám dvě školou povinné děti 
a  moc dobře znám úskalí, která musí rodiče 
řešit. My chceme rodičům pomoct, aby si od-
dychli od každodenní přípravy svačin a nabíd-
nout jim možnost, že si ji jejich dítě vyzvedne 
u nás. Systém nastavíme tak, že si rodiče ob-
jednají svačinu online na našich webových 
stránkách www. , kde ji také zaplatí a  dítě si 
ji už jenom vyzvedne cestou do školy. Takže 
děti nebudou muset manipulovat s  penězi 
a rodič nemusí mít obavy, že je utratí za slad-
kosti a  podobné věci. Ve vratné zálohované 
krabičce najdou vyváženou stravu na dopo-
ledne do školy i  odpoledne, kdy navštěvují 
kroužky. 
Jejich rodičům, kteří je vyzvedávají ze školy 
nebo z kroužků, pak nabídneme zázemí, kde 
si mohou v  klidu a  pohodlí dát kvalitní kávu 
nebo něco dobrého k jídlu. 

Jakou budete mít otevírací dobu?
Přes školní týden budeme mít otevřeno od 
7:30 do 20:30. O víkendech bude zavřeno, ale 
výjimkou budou soboty a neděle, kdy se bu-
dou v Pavilonu konat kulturní akce a my jejich 
návštěvníkům nabídneme v  předsálí drobné 
občerstvení. 

S kolika objednávkami svačin počítáte po 
otevření?
Samozřejmě, že zpočátku nastavíme omezený 
počet svačin, abychom si to vyzkoušely. Počí-
táme zatím s přípravou maximálně 100 svačin 
denně. Kromě předem objednaných svačin 
budeme ve vitrínách nabízet také sendviče, 
tortilly nebo dortíky. Udělala jsem si mezi 
známými rodiči školáků malý průzkum a  na 
podnět několika z  nich budeme připravovat 
i kelímky s čerstvým ovocem. 

Od kdy plánujete nabízet i teplá jídla? 
Předpokládám, že od dubna. Vše závisí od 
nainstalování vzduchotechniky, kterou finan-
cuje mníšecká radnice. Potom naši nabídku 
rozšíříme a  budeme připravovat teplé snída-
ně a  obědy. Kromě jednoho jídla pro děti ze 
speciální školy, budeme pro ostatní hosty va-
řit denně čtyři druhy jídel, z nichž jedno bude 
veganské, což bylo podmínkou ze strany měs-
ta. Jejich nabídku budeme každý den měnit 
a chceme se zaměřit na světovou kuchyni za 
použití kvalitních surovin. To ovšem nezna-
mená, že budeme ve všem drazí, na našem 
jídelním lístku najdete i levnější jídla.
Chceme, aby hosté u nás byli spokojeni a cho-
dili k nám rádi. Aby si řekli, že je tu super jídlo, 
super obsluha, super pití a  příjemný interiér 
a vraceli se k nám.
„Mám radost z  toho, že se nám podařilo pro 
prostor kavárny v  Pavilonu získat šikovného 
nájemce, který zajistí kvalitní sortiment i služby 
nejen pro žáky a zaměstnance školy, ale i pro ši-
roké okolí. Předložená koncepce nás přesvědčila 
o  tom, že kavárna bude v  dobrých rukách a  už 
se těšíme na otevření,“ shrnuje za vedení města 
místostarostka Dana Dalešická a dodává: „Paní 
Takáčové fandíme a budeme se ji snažit všemož-
ně podporovat, ať už jako majitelé Pavilonu, 
nebo jako zákazníci.“ 

Libor Kálmán (text i foto)

Po dvou a půl letech od fungování Pavilonu se v jeho přízemí otevře podnik, který bude po celý 
den poskytovat občerstvení pro školáky, jejich rodiče i návštěvníky z okolí.

Z RADNICE
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Mní šec ká radnice realizovala během roku 2021

I přesto se mníšecké radnici podařilo v  roce 
2021 realizovat celu řadu projektů, které vedly 
ke zkvalitnění dopravní infrastruktury, opra-
vám majetku města, efektivnější komunikaci 
s  občany i  obohacení kulturního a  společen-
ského života.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA:
Investiční projekty s realizací na komunikacích 
a plochách v majetku města Mníšek pod Brdy 
zajišťuje Odbor správy, majetku a  investic na 
MÚ Mníšek pod Brdy.

Oprava komunikace u mostku u Billy
V  květnu proběhla oprava části Řevnické uli-
ce v  úseku před a  za mostkem přes Bojov-
ský potok. Po obou stranách mostku byla 
vozovka po celé šíři odfrézována a  zaasfal-
tována kobercem o  výšce 5 cm. Opravena 
byla komunikace o  celkové ploše 404 m2.  
Na Středočeském kraji, jako jeho majiteli, radnice 
pravidelně urguje výměnu provizorního mostku 
přes Bojovský potok u Billy. Zda se jeho výměny 
v dohledné době dočkáme, je otázka zejména 
na Krajskou správu údržby silnic (KSÚS).

Oprava výtluků v ulicích Ke Škole a Řevnické
V červenci proběhla oprava výtluků, prosedlin 
a spár v Řevnické ulici v úseku mezi Esmarinem 
a křižovatkou s ulicí Pod Skalkou. Poškozená plo-
cha vozovky byla očištěna tlakovým vzduchem, 
vyčištěna a vymetena. Následovalo zaštěrkování 
případně zaválcování, aby se prodloužila život-
nost provedené opravy. Nakonec byla na opra-
vovanou plochu nastříkána asfaltová emulze. 
Stejnou metodou došlo k opravě několika vý-
tluků v ulici Ke Škole.

Vyasfaltování Severní ulice
V  říjnu byla dokončena stavba nové místní 
komunikace v Severní ulici, která slouží k do-
pravní obsluze místních rodinných domků. 
Délka nově zbudované komunikace je zhruba 
105 metrů.

ÚDRŽBA BUDOV A PLOCH V MAJETKU MĚSTA:
Správu a  údržbu budov, mobiliáře a  ploch 
v  majetku města zajišťuje Odbor správy, ma-
jetku a investic.

Oprava havarijního stavu střech
Byla realizována oprava části střechy Do-
mova pro seniory pod Skalkou, která byla 
už v  havarijním stavu a  zatékalo do budovy. 
Stejný problém se střechou se podařilo úspěš-
ně vyřešit také v případě městského kulturní-
ho střediska (V lipkách 610).

Rekonstrukce ordinací ve zdravotním středisku
Pokračujeme v rekonstrukcí ordinací ve zdra-
votním středisku. Během letních prázdnin byla 
provedena rekonstrukce zubní ordinace v 1. pa-
tře budovy zdravotního střediska (Komenského 
886). Byly tu vyměněny rozvody vody a odpa-
du. Byla provedena celková rekonstrukce elek-
třiny včetně nové klimatizace. Do ordinace bylo 
také instalováno nové osvětlení.

Vyčištění umělého trávníku na fotbalovém hřišti
Byla vyčištěna plocha s  umělým trávníkem 
o  ploše 50 x 40 metrů, která je na trénin-
kovém fotbalovém hřišti. Hřiště s  umělým 
trávníkem slouží našim fotbalistům ne-
jen jako tréninková plocha, ale i jako mís-
to pro mistrovská utkání mladších dětí. 
Od léta slouží hřiště s  umělým povrchem 
také široké veřejnosti. Každé pondělí si ho 
můžete vypůjčit po dohodě s  podatelnou 
městského úřadu (tel.: 318 541 911, nebo 
e-mail: tereza.pomajslova@mnisek.cz).

Výměna oken v městské knihovně
V letních měsících došlo i k výměně oken 
v městské knihovně v Komenského ulici, kdy 
stará dřevěná okna nahradila nová plastová. 
Hlavním důvodem bylo zlepšení tepelně izo-
lačních vlastností oken, což ocení v zimních 
měsících i větrných dnech jak čtenáři, tak obě 
naše knihovnice.

PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ:
Vedení města si váží světských i církevních kul-
turních památek, které tu zanechaly předcho-
zí generace. Snaží se je pravidelně opravovat 
a  zpřístupňovat jak místním obyvatelům, tak 
i turistům, kteří do našeho města zavítají. 

Instalace sochy sv. Jana Nepomuckého ve 
skaleckém kostelíku
Novou turistickou sezónu na Skalce zahájila 
mníšecká radnice třemi novinkami. Jednou 
z  nich byla instalace originálu sochy sv. Jana 
Nepomuckého v kostelíku sv. Máří Magdalény. 
Barokní socha stála přes dvě století na náměstí F. 
X. Svobody, ale kvůli špatnému stavu musela být 
z podstavce sejmuta a v roce 2012 nahrazena ko-
pií z dílny akademického sochaře Petra Váni. Ori-
ginál pískovcové sochy se podařilo po dlouhých 
19 letech pobytu v  ateliérech vrátit do Mníšku 
a umístit do kostelíku sv. Máří Magdalény. 

Instalace originálu kartuše ve skaleckém 
kostelíku
Doslova dobrodružný osud měla kartuše 
s  erbem Engelů z  Engelsflussu (plastické 
orámování erbu), původně umístěná nad 
vchodem do kostelíka sv. Máří Magdalé-
ny, která se v  60. letech 20. století ztratila 
neznámo kam. Díky dobrým a  poctivým 
lidem se našla v  jednom pražském skle-
pu a  byla vrácena městu Mníšku pod Brdy.  
Na jaře 2021 se tak mohl originál kartuše vrátit 
téměř na své místo. Zatímco nad vchodem do 
kostelíku visí její kopie z  roku 2003 (autorem 
byl opět Petr Váňa), originál byl umístěn nad 
východ kostela zrcadlově zády ke kopii.

Návrat fotokopie obrazu Petra Brandla na 
strop skaleckého kláštera
Po 67 letech se na strop skaleckého kláštera 
vrátilo mistrovské dílo českého malíře Petra 
Brandla Kající se Máří Magdaléna. Zatím jen 
ve fotokopii (originál je k  vidění v  presbytáři 
mníšeckého kostela sv. Václava), ale zato na 
své původní místo, kam ho koncem 17. století 
namaloval tento velikán barokního malířství. 
Díky štědrému daru paní Andrey Midkiff tak 
mohou Brandlovo dílo od loňského roku ob-
divovat návštěvníci Barokního areálu Skalka. 
 
Oprava dvou křížků
O opravu si už doslova říkaly dva křížky z kon-
ce 19. století, které naši předkové postavili před 
kaplí v Rymani a u křižovatky na Čisovice. Restau-
rovány byly oba litinové kříže, Ježíšova těla, do-
datkové tabulky i kamenné podstavce. Restaurá-
torské práce (stejně jako instalace sochy a kartuše 
v  kostelíku) provedli mníšecký kamenický mistr 
František Houška s kolegou Janem Beranem.

Loňský rok 2021 poznamenala pokračující koronavirová pandemie. Mnoho plánovaných akcí, zejména 
oprav a investic, muselo být odloženo z důvodu nedostatečných zdrojů, ať už lidských nebo finančních. 
Město nechalo zpracovat strategické dokumenty a projekty a je připraveno žádat o dotační prostředky. 
Na celostátní úrovni se nacházíme v takzvaném mezidotačním období, kdy jedno sedmileté dotační 
období právě konči a to nové ještě ani pořádně nezačalo, částečně i vinou pandemie.

Těžká technika při práci v Řevnické ulici

Originál barokní kartuše po vyčištění v ateliéru
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celou řadu důležitých projektů a služeb pro občany
Odhalení nové informační tabule o biskupu 
Doubravovi
Nezapomíná se ani na slavné rodáky. Koncem 
února, u příležitosti 100. výročí úmrtí, byla od-
halena informační tabule o královéhradeckém 
biskupu Josefu Doubravovi (1852–1921) před 
jeho rodným domem č. p. 3. Josef Doubrava 
proslul především jako mecenáš umění a český 
vlastenec, na kterého se v našem městě během 
totalitního režimu zapomnělo. 

Instalace nové sochy Káji Maříka před školu
Radnice nepečuje jen o památky, ale snaží se 
zaplnit veřejný prostor novými uměleckými 
díly. Dokladem toho je výroba a instalace du-
bové sochy Káji Maříka před Pavilonem, kte-
rá od září 2021 vítá děti při jejich pravidelných 
cestách do školy. Socha vznikla na loňském 
Dřevosochařském sympoziu v Kytíně.

KULTURNÍ AKCE:
V době covidové prošla kultura těžkou zkouš-
kou a při neustále se měnících vládních epide-
miologických opatřeních nebylo snadné akce 
plánovat nebo dokonce pořádat.

Skalecká pouť 2021
Tradiční Skalecká pouť, největší kulturní a spo-
lečenská akce mníšeckého regionu, se v červenci 
2021 uskutečnila díky zodpovědnému přístupu 
organizátorů. Připravovala se v atmosféře vládou 
nařízených hygienických opatření, která nařizo-
vala přísné kontroly účastníků akce. Pod dohle-
dem bezpečnostního poradce vznikla proto před 
pódiem v předzámčí zóna pro vstup „bezinfekč-
ních" návštěvníků. Bylo to o to cennější, když si 
uvědomíme, že řada českých i moravských měst 
vzhledem k nařízením své větší akce raději zrušila!
„Rozhodně jsme se nechtěli vydat cestou rušení Ska-
lecké pouti, nechtěli jsme návštěvníky o tuto největší 
kulturní akci v našem městě připravit. Možná, že se 
přijatá bezpečnostní opatření někomu nelíbila, ale 

bez nich by se Skalecká pouť uskutečnit nemohla. 
Hovořila jsem během pouti s řadou návštěvníků, kteří 
se programu v předzámčí zúčastnili, a jejich vysoký 
počet i pozitivní reakce mě utvrdila v tom, že jsme se 
jako organizátoři rozhodli správně," zhodnotila přija-
tá opatření mníšecká starostka Magdalena Davis.
Vystoupení Anety Langerové, Viléma Čoka nebo 
legendárních Plastic People of The Universe se 
tak vloni pro mnoho návštěvníků stala doslova 
pohlazením po duši.

Další kulturně společenské akce
Podobně jsme postupovali při pořádá-
ní dalších kulturních akcí v  roce 2021, při 
kterých bylo nutno dodržovat protiepide-
miologická nařízení: Novoroční koncert 
Pavla Šporcla (byl vysílán online v  přímém 
přenosu), Brdský kos, Benefice pro Anič-
ku (spolupořádáno s  kapelou 008), Veliko-
noční nebo Svatováclavský koncert, Ad-
ventní koncert Zory Jandové a  Zdenka 
Merty nebo Rybova Česká mše vánoční.  
Bezpečnostní opatření (respirátory, roze-
stupy, zákaz podávání hotových jídel) jsme 
dodržovali při pořádání tří mníšeckých 
trhů s  farmářskými produkty Najíme se.  
Diváky jsme nechtěli připravit ani o  dlouho-
době plánované koncerty na Skalce jako bylo 
vystoupení kapely Poutníci, Festival Jakuba 
Jana Ryby nebo koncerty a pohádky na farní 
zahradě a v Pavilonu.

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
O krajinu a životní prostředí se mníšecká rad-
nice stará celoročně. Řada akcí je též otevřená 
veřejnosti, takže obyvatelé si například mohou 
vysadit nový stromek (převážně ovocný) nebo 
keř a přispět tak k obohacení zeleně na území 
našeho města.
V  průběhu listopadu proběhlo Sázení remízku 
v Rymani (obohatí okolí pěšiny mezi Rymaní a Za-
hořany) a  Sázení stromků na nové komunitní 
zahradě (vzniká na zahradě městské knihovny).
Nově zasazené dřeviny dělají radost jak kolem-
jdoucím, tak zpěvným ptákům, kteří se tak mo-
hou vracet do krajiny.

Byla vysázena alej vedoucí z Mníšku do Rymaně
Tato spojnice je velmi důležitá pro pěší, neboť 
je to místo se zákazem vjezdu motorových vo-
zidel a  je tedy hojně využívaná na procházky 
s dětmi nebo jízdu na kole. Podél cesty je zby-
tek stromů, jeřábů ptačích, které jsou v žalost-
ném stavu. Na podzim zde bylo jednostranně 
vysazeno 17 kusů dubu zimního (Quercus 
petraea), což je původní dřevina naší flóry. 

Obnovení vodního prvku v Dolíkách
Plocha bývalého rybníčku, který kvůli necit-
livé úpravě dna v  90. letech minulého století 
protekl puklinami v břidlicích, je upravována 
na mokřadní biotop s tím, že při přívalových 
deštích bude plocha plnit funkci retenční ná-
drže. V  případě zájmu bude následně možné 
mokřad doplnit o  prvky pro terénní výuku 
žáků a osvětu veřejnosti (naučné tabule či po-
valový chodník k tůni). V ploše a okolí rybníčku 
byly pozorovány základní druhy obojživelníků 
(skokan hnědý a  zelený či ropucha obecná), 
plazů (užovka obojková), hnízdí zde i malá po-
pulace strnada rákosního.

Rybníček pod Skalkou zvaný „Nebeský“
Bylo vyčištěno okolí rybníčku od navezených 
větví z  okolních zahrádek a  prořezáno křoví 
tak, aby byl rybníček více přístupný veřejnosti.

KOMUNIKACE S OBČANY:

V  přízemí městského úřadu vzniklo Info-
centrum
Na jaře loňského roku, v  rámci stavebních 
úprav přízemí městského úřadu, vzniklo In-
focentrum, kde ochotná pracovnice zodpoví 
návštěvníkům otázky týkající se města, nasmě-
ruje je na odborná pracoviště úřadu nebo za-
jistí služby Czech Pointu. V Infocentru visí LED 
obrazovka vysílající novinky ve městě, a čeka-
jící návštěvníci si mohou dát kávu z  automa-
tu a  prohlížet si výstavu kouzelných snímků 
„létajícího" fotografa Jirky Jirouška. Maminky 
s dětmi mohou využít hračky v dětském kout-
ku. Jako přívětivý úřad usiluje radnice o to, aby 
se u nás lidé cítili dobře.

Spuštění Portálu občana
Vedení města Mníšek pod Brdy dalo zelenou 
další modernizaci komunikace občana s  úřa-
dem. Koncem listopadu byl spuštěn Portál 
občana, který obyvatelům Mníšku umožňuje 
zařídit si mnoho záležitostí z pohodlí domova. 
Elektronická komunikace s úřadem ušetří váš 
čas a  umožní fungování z  domova nejenom 
v případě nemoci, ale i když vás bolí nohy, ne-
máte čas, nebo se vám prostě jenom nikam 
nechce. Přístup do Portálu občana najdete na 
hlavní stránce webu www.mnisek.cz.

Do vysazování nových stromků se zapojily  
i celé rodiny

Slavnostní odhalení sochy Školáka Káji Maříka

Tradiční Skalecká pouť se uskutečnila  
díky zodpovědnosti organizátorů

Jednou z pohádek na farní zahradě byli 
populární Krysáci
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Webové stránky ZpravyzMnisku.cz prošly 
redesignem
Zpravodajské stránky www.zpravyzmnisku.cz 
v dnes už bývalé podobě sloužily městu a jeho 
obyvatelům více než 6 let, což je v této oblasti 
celkem dlouho. Stránky v průběhu let nevyhnu-
telně zastaraly, a tak se vedení města rozhodlo je 
modernizovat. Od nové podoby webu si mníšec-
ká radnice slibuje zlepšení informovanosti, gra-
fiky, struktury, funkčnosti a přístupnosti k infor-
macím. Nové webové stránky jsou pro uživatele 
přehlednější a mají novou příjemnější grafiku.

PÉČE O ZDRAVÍ MNÍŠECKÝCH OBČANŮ:

Otevření Testovacího centra v městském 
kulturním středisku V Lipkách
V březnu otevřela v přízemí městského kulturního 
střediska společnost Mobile clinic expert MCE s.r.o. 
odběrové místo pro provádění antigenních 
a PCR testů na covid-19. Do té doby museli Mní-
šečtí kvůli testům cestovat několik desítek kilome-
trů mimo své bydliště, ať už do Prahy nebo Příbra-
mi (PCR) nebo do Nemocnice na Pleši (antigenní). 
„Reagovali jsme na poptávku našich obyvatel, kteří 
potřebovali možnost testování v  dosažitelné vzdá-
lenosti od svého bydliště. Pro umístění odběrového 
místa jsme vytipovali prostory v  přízemí našeho 
kulturního střediska, které ochotně uvolnil spolek 
Oáza,“ komentovala na jaře otevření testovacího 
centra místostarostka Dana Dalešická, která jej 
iniciovala.

Zajištění očkování v Pavilonu
Na pozvání místostarostky Dany Dalešické při-
jel začátkem května 2021 do Mníšku mobilní 
očkovací tým z příbramské nemocnice, který 
v přízemí Pavilonu naočkoval první dávkou 
vakcíny Pfizer na 148 zájemců. Jednalo se pře-
devším o zaměstnance kritické infrastruktury 
včetně mníšeckých hasičů, několik pedago-
gických pracovníků a osob s chronickým one-
mocněním. Po několika měsících měli občané 
možnost nechat se naočkovat v Mníšku ještě 
druhou i třetí posilovací dávkou.

SLUŽBY MNÍŠECKÝM OBČANŮM:

Autobus zajíždí pro školáky až na Madlenky
Od ledna 2021 sváží nově školáky do 
ZŠ Komenského autobusová linka 447. 
Tuto službu využívá denně přes 20 dětí. 
Souběžně se zřízením nové autobusové 
zastávky byly v  této oblasti zjednosměr-
něny ulice Na Madlenkách a  boční Kytín-
ská. Cílem zjednosměrnění bylo pře-
devším zajištění bezpečnosti dětí po-
hybujících se na těchto komunikacích. 
Je nutné zmínit, že obě změny byly provede-
ny na základě podnětů místních občanů, což 
svědčí o tom, že mníšecká radnice svým obča-
nům naslouchá a požadované změny realizuje.

Senior taxi slouží mníšeckým občanům
Mníšecká radnice myslí na své seniory a hendi-
kepované občany a  od dubna pro ně spustila 
dotovanou službu Senior Taxi. Smyslem služby 
je poskytnout seniorům nad 65 let a znevýhod-
něným osobám možnost dopravit se pohodlně 
a za příznivou cenu (30 Kč po Mníšku resp. 50 Kč 
mimo Mníšek) vozem kamkoli po Mníšku, nebo 
k lékaři či na úřad v okolních obcích a městech. 
„Věřím, že v tomto roce a v této podobě bude službu 
využívat více lidí a my tak pomůžeme našim senio-
rům a zdravotně znevýhodněným občanům se lépe 
pohybovat po městě a po okolí,” hodnotí prodlou-
žení služby do roku 2022 radní Šárka Slavíková 
Klímová, která její rozjezd v Mníšku iniciovala.

Mníšek má nového městského architekta
Od června 2021 má Mníšek pod Brdy nového měst-
ského architekta, kterým se stal Ing. arch. Josef  
Tlustý. Ke svému novému angažmá se vyjádřil slo-
vy: „Tato práce je především službou městu. Podléhám 
přímo jeho radě a dostávám od ní zadání na posouze-
ní investičních záměrů, které se ve městě chystají. A to 
jak záměrů městských, tak investic soukromých (inves-
toři – občané, developeři a  podobně). Zároveň jsem 
zde i pro úřad, tedy pro úředníky, chci jim být k dispo-
zici, když je potřeba některé záměry pomoci připravit 
(tvorba zadávací dokumentace, forma výběrového 
řízení na projekt a dodavatele). Další kapitolou je pak 
posouzení záměrů investorů. Mojí rolí má být modera-
ce této diskuse, být městu k ruce jako odborník, který 
pomůže s další směřováním takovýchto záměrů, po-
kud možno ke spokojenosti všech stran.“

Instalace nového veřejného WC
V říjnu byla uvedena do provozu nová splachovací 
veřejná toaleta, kterou nechala mníšecká radnice 
vybudovat z dotace od Středočeského kraje v pro-
storu mezi plotem zahradnictví a přilehlými parko-
višti. Cílem jejího zbudování bylo poskytovat oka-
mžitý komfort lidem, kteří se vyskytují v jejím okolí. 
Smutné ovšem je, že se se toaleta stala už něko-
likrát terčem vandalů a musela být opravována!

Zachování celoročního provozu vlaků na 
trati Čisovice–Dobříš
Mníšecké starostce Magdaleně Davis se ve 
spolupráci s několika představiteli dotčených 
obcí podařilo změnit záměr Středočeského 
kraje, který chtěl v  úseku „Čisovice–Dobříš“ 
zrušit celoroční osobní vlakovou dopravu!  
Ve výsledku je zachován celoroční víken-
dový provoz (původní plán Středočeského 
kraje počítal s  víkendovým provozem pou-
ze v  období takzvaného letního času od 
dubna do října) a  zachováno bude 5  párů 
spojů v  pracovních dnech (Středočes-
ký kraj počítal s  úplným zastavením osob-
ní vlakové dopravy v  pracovních dnech). 
„Jsem velmi ráda, že se nám společnými silami 
podařilo přesvědčit Středočeský kraj, aby svůj 
postoj přehodnotil a zachoval na železniční trati 
210 alespoň částečný celoroční provoz. Pro ce-
lou řadu obyvatel našeho města i regionu to má 
velký význam, protože spoje jim umožní alespoň 
částečně pokračovat v  pohodlném cestování 
za  prací, školou, rodinou i  volnočasovými akti-
vitami,“ komentovala výsledek mníšecká sta-
rostka Magdalena Davis.

Obce založily vlastní společnost na svoz 
a likvidaci odpadu
Od poloviny prosince 2021 začala v Mníšku 
pod Brdy svážet odpady nová svozová firma 
Brdská odpadářská společnost s.r.o. (BOS), 
založená Dobrovolným svazkem obcí Tech-
nické služby Brdy a Hřebeny. Díky této zásadní 
změně dodavatele svozu komunálního a třídě-
ného odpadu, který je vlastněn obcemi sdru-
ženými ve Svazku, je možné zajistit přesnou 
kontrolu nad tím, kolik kterého odpadu vzniká, 
a díky tomu optimalizovat jeho likvidaci nebo 
další upotřebení (např. prodej k recyklaci).

O  realizovaných projektech informujeme ve-
řejnost v  průběhu roku na webových strán-
kách www.zpravyzmnisku.cz nebo prostřed-
nictvím Zpravodaje městečka pod Skalkou.

Libor Kálmán 
(text i foto, není-li uvedeno jinak)

Nová svozová společnost BOS začala svážet 
odpad 13. prosince 2021    Foto: Michl Kroutil

Celoroční provoz vaků je zachráněn 
Foto: Michal Kroutil

Premiéra nové autobusové zastávky Na Madlenkách

Dotovanou službu Senior Taxi pro město 
zajišťuje paní Marie Ungerová

Testovací tým při práci v městském kulturním 
středisku     Foto: Michal Kroutil
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ANKETA ZASTUPITELŮ

Magdalena Davis
Společně pro Mníšek

Stánek s  občerstvením 
se za léta svého fungo-
vání stal součástí ba-
rokního areálu a  patří 
k němu, jeho obnova je 
však již nevyhnutelná. 

Velmi se mi líbí myšlenka, že jeho budoucí po-
doba by vzešla ze studentské architektonické 
soutěže. Podle mého názoru by v  sobě měl 
návrh slučovat tři zcela odlišné prvky: barokní 
historii místa, trampskou tradici okolních lesů 
a  nároky turistické současnosti. Úkol to jistě 
nebude jednoduchý, ale každopádně bude 
zajímavý a já osobně se velmi těším na všech-
ny studentské návrhy.

Dana Dalešická
Společně pro Mníšek

Na Skalku chodím vel-
mi ráda v jakékoli roční 
době. Je to oblíbené 
místo nejen turistů, ale 
i místních obyvatel. Po-
kud je někde nabízeno 

občerstvení, je to velká přidaná hodnota tohoto 
místa. Proto si budoucí vzhled stánku s občerst-
vením zaslouží naši pozornost.
V současné době jsme navázali spolupráci s ka-
tedrou architektury ČVUT, jejíž studenti, kteří 
se přihlásili do semestrálního projektu, by měli 
vytvořit návrhy na stánek s občerstvením a po 
vzájemné soutěži a konzultaci na příslušných 
institucích by také tento stánek měli postavit. Je 
zde mnoho neznámých, ale přesto se i tak mů-
žeme nechat překvapit minimálně jejich návrhy.
Držím jim palce, aby dostali krásné nápady, kte-
ré projdou kritickým okem památkářů i místních 
obyvatel. Dle hlavní koordinátorky projektu Le-
arning by doing doc. Ing. arch. Hany Seho i tato 
zkušenost patří do školy života.

Daniela Páterová
Mníšek
– město pro rodinu

Barokní areál Skalka je 
oblíbeným turistickým 
cílem a  také srdcovou 
záležitostí pro většinu 
obyvatel Mníšku pod 

Brdy. Setkáváme se zde s našimi rodinami, přáte-
li, chodíme sem na procházky s dětmi nebo zde 
hledáme odpočinek nejen po náročném pracov-
ním týdnu. Často je Skalka místem partnerských 
setkání a v létě zde mnoho párů vkročí do společ-
ného života prostřednictvím svatebního obřadu. 
Tak, jako Skalka neodmyslitelně patří k  Mníšku, 
tak ke Skalce neodmyslitelně patří občerstvení. 

A přesto, že zrovna já bych si z nabízeného sorti-
mentu jen těžko vybírala, je občerstvení vyhláše-
né daleko za Brdskými kopci. Jezdí sem návštěv-
níci z Prahy, okolí i ze vzdálených částí republiky. 
A mohla bych se vsadit, že si skoro každý dá něco 
na zub z místního stánku. Proto považuju za zá-
sadní, zachovat občerstvení na Skalce. A doufám, 
že nedojde k  tomu, aby po skončení platnosti 
smlouvy zůstala Skalka bez této příjemné výho-
dy. Věřím, že projekt, který nám byl představen 
na posledním zasedání zastupitelstva, kdy mají 
studenti FA ČVUT navrhnout a realizovat novou 
budovu občerstvení na Skalce, bude úspěšný 
a studenti zasadí do této výjimečné lokality ne-
méně výjimečný stánek pro nového nájemce, 
který zde nadále bude provozovat občerstvení. 
Za mě osobně by v  budově měla být umístěna 
také toaleta a uvítala bych, kdyby měli návštěv-
níci možnost pobýt v krytém prostoru. A kdyby 
zbylo místo i pro nouzový přístřešek pro turisty 
tzv. útulnu, bylo by to skvělé. Při realizaci by měli 
studenti brát ohled na lokalitu a  využít přede-
vším přírodní materiály. A když už bude na Skalce 
nová budova, mělo by dojít i k výměně posezení 
a kultivaci okolí tak, aby nejen poskytovalo po-
hodlné místo k odpočinku a konzumaci, ale také 
ladilo s novou budovou.

Radko Sáblík
ODS

Areál Skalka má bez-
pochyby svou historii, 
má své kouzlo, prostě 
„genius loci“, což se 
dá vyjádřit jako „duch 
místa“. V  urbanistickém 

kontextu tento pojem znamená identitu dané 
lokality, která ji provází různými obdobími její 
existence.
Tento fakt sám o sobě znamená, že zásah do 
takové scenérie by měl být proveden citlivě, 
aby nenarušil zmíněného ducha místa. Vhod-
ná dostavba či rekonstrukce mu může přidat, 
necitlivá naopak ubrat z jeho kouzla. 

Zároveň je dobré si dopředu uvědomit, že ni-
kdy se nezavděčíte všem. Ještě jsem za svého 
života nezažil žádnou novou stavbu či výraz-
nou rekonstrukci, která by vždy nevyvolala 
zcela opačné pocity. Někteří jsou z toho nad-
šeni, druzí naopak pohoršeni. Lidé prostě mají 
různé estetické cítění, a  co se zdá jednomu 
krásné, u druhého vyvolává odpor. Dá se tedy 
s velkou pravděpodobností očekávat, že ať již 
bude podoba stánku jakákoli, vyvolá mezi ob-
čany různorodé reakce. 
Já osobně obdivuji historické stavby, obdivuji 
místa, ze kterých na vás dýchá historie. Měli 
bychom si jich vážit a  udržovat je pro další 
generace. Ovšem na druhé straně si musíme 
uvědomit, že mnohé stavby ve své době byly 
revoluční a vyvolaly mnohdy velmi negativní 
reakci. Postupem času se však staly nedílnou 
součástí dané lokality a  my je nyní jezdíme 
obdivovat. 
Tento obecný úvod jsem napsal proto, abych 
nastínil svůj pohled na jakékoli stavby v Mníš-
ku pod Brdy. Na jedné straně musíme ctít ráz 
krajiny a města, na druhé straně se nesmíme 
bát neotřelých řešení a  odporu části obyva-
tel, která však bude vždy. Proto bych byl rád, 
kdyby daný stánek na Skalce ctil „genius loci“ 
místa, historický odkaz okolních budov, ale zá-
roveň se nebál přidat něco z naší dnešní doby. 
Také bych rád upozornil na rčení, že v jedno-
duchosti je síla. 
Co se týká nabídky občerstvení, tak asi ne-
chceme na daném místě vytvořit monstrózní 
kulinářské „doupě“, ale nabídnout lidem mož-
nost si na chvíli sednout, dopřát si něco k pití 
a jídlu. Možná, když budou sedět v důstojném 
prostředí nového stánku, usrkávat z  šálku 
kávy či z  číše vína, přitom se rozhlédnou po 
okolí, prostoupí je „genius loci“ daného místa. 

Ostatní zastupitelé příspěvek nedodali.

V březnovém čísle Zpravodaje přinášíme Anketu zastupitelů, kterým redakce položila otázku:
Začátkem roku 2023 končí stávající nájemní smlouva na provozování občerstvení na Skalce. Následně by měl prostor, po-

skytující občerstvení návštěvníkům Barokního areálu Skalka, projít zásadní proměnou.
JAK BYSTE SI PŘEDSTAVOVAL/A NOVOU PODOBU STÁNKU A NABÍDKU OBČERSTVENÍ NA SKALCE?

Finanční úřad (Územní pracoviště Praha-zá-
pad) obnovil tradici a jeho pracovníci vyjedou 
do obcí za účelem pomoci klientům s kontro-
lou a převzetím daňových přiznání. 
V Mníšku pod Brdy budou v úterý 15. břez-
na od 14 do 18 hodin v zasedací místnosti 
úřadu v 1. patře.
V  případě, že by kdokoliv potřeboval bezba-
riérový přístup, pracovnice Finančního úřadu 
jsou schopny sejít dolů do nové haly úřadu 
a vše vyřídit tam.
Svá daňová přiznáni zde můžete nejen odevzdat, 
ale pracovnice vám je i zkontrolují a poradí.

Informace nezbytné pro správné splnění 
daňových povinností k  daním z  příjmu jsou 
zveřejněny na webových stránkách Finanční 
správy a  budou aktuálně doplňovány v  No-
vinkách. Interaktivní formuláře daňových 
přiznání k DPFO a DPPO budou k dispozici na 
stránkách Finanční správy v  záložce Daňové 
tiskopisy.
V  budově městského úřadu budou tiskopisy 
k vyzvednutí nejdříve po 7. březnu, a to v pří-
zemí před podatelnou. 

kal

Daňové přiznání zkonzultujete i na mníšeckém úřadě
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Územní a strategické plánování je především o nalezení přiměřené 
shody mezi občany města o jeho rozvoji

Každé plánování by mělo být založeno na za-
pojení všech dotčených aktérů, v případě měs-
ta především občanů, ale i  dalších vlastníků 
pozemků. Svou roli v procesu územního pláno-
vání hraje pak také stát. Hlavní role ale zůstává 
Vám občanům a Vámi voleným zastupitelům. 

Územní plán vytváří předpoklady pro udr-
žitelný rozvoj
Územní plán je spolu se strategickým plánem 
a rozpočtem města jedním ze základních ná-
strojů plánování dalšího rozvoje města. Zá-
měrně zde zmiňuji i plán strategický, protože 
se s  tím územním vzájemně úzce ovlivňují. 
Strategický plán je dokumentem pro vytvoře-
ní nejen cílů ale i  stanovení procesů vedoucí 
k jejich naplnění. Úkolem územního plánování 
je pak vytváření předpokladů pro udržitelný 
(a tedy i přiměřený) rozvoj území a výstavbu. 
Rozvoj sídla nutně neznamená jen růst a sta-
vění nových budov. Rozvoj znamená také 
reakci na aktuální požadavky společnosti, 
moderní trendy a měnící se potřeby občanů. 
Znamená to také řádné spravování majetku 
města, kvality jeho území a  okolní krajiny, 
a v neposlední řadě také péči o místní komu-
nitu a kvalitu života všech obyvatel. 
Územní plán vymezuje možnosti využití ploch 
v  území, tzn. co a  za jakých podmínek může 
být na jednotlivých pozemcích postaveno, 
nebo naopak nepostaveno. 

Územní plánování je trvalým dialogem
I když je pořizování územního plánu vlastně do 
značné míry demokratickým procesem, kde 
hlavní úlohu hrají občané a zastupitelé daného 
sídla, nemalou roli v  tomto procesu pak hrají 
i odborníci (zejména projektant – architekt), po-
řizovatel (většinou městský úřad), ale i dotčené 
orgány státní správy, které dohlíží, aby byly spl-
něny požadavky na ochranu přírody a krajiny, ze-
mědělské půdy, nebo lesa, památek nebo např. 

optimální zajištění dopravy. Všichni tito aktéři 
jsou do pořizování územního plánu vtaženi. Cí-
lem je nalezení přiměřené shody. V řadě případů 
dochází v tomto procesu ke kolizím, a to zejména 
mezi právem, resp. zájmem vlastníků pozemků 
nakládat se svým majetkem a zájmem veřejným, 
který spočívá v  péči o  kulturní a  krajinné bo-
hatství nebo v péči o zdravé životní podmínky. 
Aby byla tato práva účinně chráněna, musí být 
územní plánování trvalým dialogem mezi jed-
notlivými občany a jejich sdruženími, respektive 
veřejností, vlastníky a podnikatelskými subjekty, 
politickou reprezentací, dotčenými orgány, poři-
zovateli i zpracovateli územního plánu.

Pořízení částečné změny není nic neobvyklého
Jako mníšečtí občané jste v  nedávné době 
prošli procesem schválení nového územního 
plánu. Máte schválený územní plán z  kon-
ce roku 2019. To ale neznamená, že tím Vaše 
úloha končí. Naplňování územního plánu se 
má pravidelně vyhodnocovat. Není proto 
neobvyklé, že v  Mníšku začal proces poříze-
ní částečné změny územního plánu, která je 
stejně, jako pořízení celého územního plánu, 
projednávána s veřejností. Změna je předem 
definovaná a bude se týkat omezeného men-
šího množství lokalit. Každý, kdo je změnami 
dotčen, má možnost se k navrhovaným úpra-
vám veřejně vyjádřit a vznést své požadavky.  

Územní rezervy
Jednou z  územních rezerv, které byly v  po-
slední době veřejně bouřlivě diskutované, je 
např. rezerva R7, kde proces změny územního 
plánu prověřuje možnost překlopení územní 
rezervy do plochy občanského vybavení.
Je pochopitelné, že projednávání takovéto 
potenciální změny, která je většího rozsahu, 
vyvolává zájem veřejnosti. Je však důležité vy-
světlit, k čemu územní rezervy slouží.  Vymezení 
územní rezervy má za účel ochranu území před 

nevhodnými zásahy, které by jeho využití mohlo 
v budoucnu zkomplikovat, nebo dokonce zne-
možnit. Takovými nevhodnými zásahy je např. 
výstavba infrastruktury nebo zemědělských 
staveb, které nepodléhají podmínce umísťování 
staveb pouze v zastavěném, resp. zastavitelném 
území. Územní rezerva je proto zejména omeze-
ním vlastnických práv a neměla by tak v území 
zůstávat nepřiměřeně dlouho.
Konkrétně k historii územní rezervy R7 se kolega 
Ing. arch. Zdeněk Kindl, pořizovatel Územního 
plánu Mníšek pod Brdy, vyjádřil následovně: 
„Pokyn k  úpravě účelu územní rezervy z  bydlení 
na občanské vybavení a  ke zvětšení jejího územ-
ního vymezení byl určeným zastupitelem města 
předán a  se zpracovatelem konzultován počát-
kem března 2019. Je zcela legitimní, že zadavatel 
prostřednictvím určeného zastupitele předává 
pokyny k  úpravě jako pokyny obce kdykoli, tedy 
i  mimo lhůty k  podávání připomínek a  námitek. 
Tato úprava byla předmětem opakovaného veřej-
ného projednání v  květnu 2019, takže kdokoli se 
k ní mohl vyjádřit. Konstatuji tedy, že proces poříze-
ní platného ÚP Mníšek pod Brdy v otázce vymezení 
územní rezervy R7 pro občanské vybavení proběhl 
zcela v souladu se zákonnými postupy a odmítám 
jakékoli zpochybňování této skutečnosti."

Výzva k zapojení do veřejné diskuse
Chtěl jsem Vás tedy vyzvat k  zapojení se do 
veřejné diskuse a  vytrvání v  občanské anga-
žovanosti. Budu rád, když se budete účastnit 
procesu veřejného projednání dokumentu 
změny územního plánu. I  vy tím můžete do 
určité míry ovlivnit směřování Vašeho maleb-
ného městečka po Skalkou. Přeji Vám v tomto 
procesu mnoho zdaru a snad i nalezení lepší-
ho porozumění mezi Vámi, kdy k demokratic-
ké diskusi patří vzájemné naslouchání a snaha 
o pochopení jeden druhého.

Ing. arch. Josef Tlustý,  
městský architekt Mníšku pod Brdy

Cílem tohoto článku je rámcové vysvětlení smyslu územního plánování, a tedy i jeho základnímu nástroji, 
jímž je tzv. územně plánovací dokumentace, potažmo územní plán obce (města). Rád bych i Vám občanům 
přiblížil rámec plánování ve městě. Každý z Vás může svým dílem přispět k rozvoji Vašeho města.

Jednou z navrhovaným změn je převedení pozemku 1939/5 z územní rezervy R07 pro občanské vybavení do zastavitelné plochy OV3 – občanské 
vybavení – veřejná infrastruktura, se zaměřením na sociální zdravotní péči 
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Město Mníšek pod Brdy zakoupilo nový elektromobil GOUPIL G6. Ná-
kup byl částečně hrazen z dotace ve výši 500 000 Kč od Státního 
fondu životního prostředí České republiky (SFŽP).
Vozidlo budou využívat pracovníci technického úseku Odboru správy 
majetku a investic (OSMI).
„Pořízení elektromobilu je v  souladu s  naší filozofií šetrnou k  životnímu 
prostředí, jeho předností je zejména úspora provozních nákladů a  čistý 
a  tichý provoz,“ zhodnotila nákup elektromobilu mníšecká starostka 
Magdalena Davis. kal

Nový elektromobil již slouží údržbě města »

Údržba města získala nový elektromobil

Zastupitelé ocenili  pana faráře Jana Dlouhého za jeho 
nezištnou pomoc mníšeckým občanům a zvelebování města

Pan Jan Dlouhý je římskokatolickým farářem v Mníšku pod Brdy od 
roku 2009 a již po svém ustanovení se aktivně zapojil do místního dění. 
Z vlastních úspor (nikoli z účtu farnosti) spolufinancoval opravu 14 
kapliček Křížové cesty na Skalce a jejich výzdobu, finančně se podílel 
na rekonstrukci budovy fary a  hospodářských budov na farní zahra-
dě a  přispěl na opravu mříže kapličky ve Stříbrné Lhotě. Opakovaně 
z  vlastních úspor poskytuje Domovu pro seniory Pod Skalkou spon-
zorské dary na pořízení vybavení. Spolufinancoval také nákup mini-
busu do Domova pro seniory Pod Skalkou (takzvané Mandarinky). Pro 
potřeby konání kulturních akcí v kostele nebo v budově Oázy na farní 
zahradě, pořádaných městem, zakoupil dvě zahradní plynová topidla. 
Poskytuje vnitřní prostor budovy takzvané Oázy spolkům a městu pro 
konání kulturních a společenských akcí. Stejně tak i kostel sv. Václava 
ochotně poskytuje městu i spolkům pro konání kulturních akcí.
„Za ocenění bych chtěl moc poděkovat, vážím si toho. A že něco věnuji, to po-
važuji za svou radost a přeji si, aby to vždy sloužilo. Vám zastupitelům přeji jed-
nání plné pozitivních dohod a porozumění,” sdělil závěrem pan Jan Dlouhý.
Pan Jan Dlouhý nedávno oslavil 71. narozeniny. Do dalších let mu pře-
jeme hodně zdraví a spoustu životního elánu!

Libor Kálmán (text i foto)Pan Jan Dlouhý přebírá ocenění z rukou mníšecké místostarostky a starostky

Jednou z výjimek, které veřejný zájem berou za svůj, je pan Roman 
Lepší z Nového sídliště, podnikající v oblasti audiovizuální techniky. 
„Na červnové schůzi Společenství vlastníků jednotek z  celého Nového 
sídliště nás město oslovilo s nabídkou na rozšíření kamerového systému. 
Myšlenka se mi zalíbila a prostřednictvím mé firmy AVBOX s.r.o. jsem měs-
tu daroval dvě kamery, z nichž jedna bude monitorovat dětské hřiště, na 
kterém si hrají naše děti. Těší mě, že tímto způsobem můžu přispět k posí-
lení bezpečnosti v Mníšku pod Brdy,“ komentoval dvě darované kamery 
Roman Lepší.
Dvě venkovní kamery v hodnotě 30 000 Kč nejsou jedinými dary, kte-
ré pan Lepší městu poskytl. V  loňském roce daroval už dvě zánovní 
LED obrazovky s uhlopříčkou 139 cm, z nichž jedna slouží ve služebně 
městské policie a druhá je umístěna ve vstupní hale městského úřadu, 
kde kolemjdoucím zobrazuje důležité a praktické informace o aktuál-
ním dění ve městě.  
„Ráda bych jménem celého našeho města poděkovala panu Romanu Lep-
šímu za poskytnuté dary i jeho nezištný zájem o dění ve městě. Nestává se 
často, aby nám občané darovali věc, které poslouží nám všem. Obě kamery 
chceme v brzké době zapojit do rozšíření kamerového systému ve městě,“ 
poděkovala štědrému dárci mníšecká místostarostka Dana Dalešická.

Darovanými monitory nebo kamerami aktivity Romana Lepšího roz-
hodně nekončí. Během příštích měsíců plánuje v  bývalé kotelně na 
Novém sídlišti otevřít komunitní centrum, které by sloužilo všem zá-
jemcům z řad mníšecké veřejnosti. Libor Kálmán (text)

 Michal Kroutil (foto)

Poděkování panu Romanu Lepšímu za darovanou techniku
Není v našem městem pravidlem, aby se občané aktivně zapojovali do veřejného dění a přispěli k jeho 
zvelebování. O to cennější je, když poznáte někoho, komu není společný zájem lhostejný a podle svých 
možností rád a nezištně přispěje.

Jedna z LED obrazovek je umístěna ve vstupní hale úřadu

Z RADNICE
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Přetékají vám doma skříně oblečením, které už ani nenosíte?
Pročistěte šatník a udělejte radost lidem v hmotné nouzi.
Tím, že textil předáme do označených kontejnerů, nejenom po-
můžeme planetě, ale také zajistíme prostředky na pomoc znevý-
hodněným lidem.

V  současné době jsou kontejnery na použitý textil rozmístěny už 
v 11 lokalitách na území města Mníšek pod Brdy.

LOKALITA PROVOZOVATEL

ulice Za Sokolovnou Help tex z.s.

Eden, ulice Ke škole Help tex z.s.

Stříbrná Lhota (u kířžku) Help tex z.s.

Hladový vrch  (nad křižovatkou s Čisovickou) Diakonie Boumov

Rymaně, před truhlárnou Diakonie Boumov

autobusvá zastávka „Mníšek, sídliště” Diakonie Boumov

ulice Komenského (naproti knihovně) Diakonie Boumov

před sběrným dvorem Diakonie Boumov

ulice 5. května (před Trafikou) Český červený kříž

u křižovatky ulic Jana Šťastného a Nádražní Český červený kříž

parkoviště před Penny Potex s r.o.

Darovat do výše uvedených kontejnerů můžete:
• Nositelné, čisté oblečení a spárovanou obuv.
• Použitelné a čisté ložní prádlo, ručníky nebo utěrky.
• Funkční tašky, batohy, peněženky, kabelky nebo hračky.

Help tex z.s. výtěžkem z prodeje použitého oblečení pomáhá potřeb-
ným dětem navštěvovat zájmové kroužky, nakoupit školní pomůcky či 
je poslat na školní výlet. Řadě znevýhodněných rodin taktéž pomohli 
financovat školní obědy dětí. 

Diakonie Broumov dokáže veškerý sběr z kontejnerů přetřídit, vyu-
žít nebo zpracovat. Vybudovala vlastní třídírnu a dále i vlastní provoz 
na zpracování textilu již nevhodného k nošení či nějak poškozeného 
na čistící plachetky. Vytříděný textil je rozesílán jako materiální pomoc 
lidem v České republice, východní Evropě a v Africe.

Český červený kříž pomáhá nejen potřebným v ČR (především oděvy 
jsou distribuovány do sociálních zařízení, které Český červený kříž pro-
vozuje), ale současně i v rozvojových zemích.

Potex s.r.o. dodává kvalitní ošacení, boty a bytový textil například do 
Naděje a Centra sociálních služeb Praha, které se starají o osamělé a lidi 
bez domova, nebo do Progressive a Sananimu, kde pracují především 
s drogově závislými.

Pokud je textil znečištěný, roztrhaný nebo jednoduše příliš opo-
třebovaný, stává se z něj takzvaný odpadní textil. Ten pak nepatří 
nikam jinam, než do směsného odpadu!

Děkujeme, že správně třídíte!
Libor Kálmán (text + foto)

J a k  s p r á v n ě  t ř í d i t  o d p a d  –  3 .  d í l :  T E X T I L 
Každý člověk v České republice vytváří v průměru 25 kg textilního odpadu ročně. Ten většinou končí 
na skládkách. 

Odpadářská společnost BOS získala nový popelářský vůz

Díky velké kapacitě nástavby bude nový vůz znamenat úsporu provoz-
ních nákladů. Nástavba má kapacitu 2,1 tuny, což mu umožňuje odjíž-
dět k výsypu na skládku méně častěji (v poměru 2:3), než tomu bylo 
u auta, které BOS dosud používal a jako zápůjčku již vrátil.
Další výhodou je zadní řiditelná náprava, což řidiči usnadní manipulaci 
s vozem na užších komunikacích.

„Mám radost z toho, že se podařilo pro naši odpadářskou společnost za-
koupit nový popelářský vůz již teď na začátku nového roku. Cíleně jsme 
zakoupili vozidlo s větší kapacitou nástavby, abychom díky tomu ušetřili 
část provozních nákladů spojených s dojížděním na skládku,“ uvedla sta-
rostka Magdalena Davis.

Od 2. poloviny února již můžete nový popelářský vůz BOSu vidět v plné 
práci v ulicích Mníšku pod Brdy.  

Libor Kálmán (text)
Michal Kroutil (foto)

Za přítomnosti čtyř zástupců obcí Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny převzal 
ředitel společnosti BOS Jan Marek nové popelářské vozidlo.

Jeden z kontejnerů na textil stojí ve Stříbrné Lhotě u křížku

Zásobník s vyklápečem nádob v akci
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Máme vítězný Nápad pro Mníšek, občané v hlasování 
vybrali Komunitní prostor před zámkem

Nejúspěšnějším návrhem s počtem 201 hlasů 
se stal Komunitní prostor před zámkem, 
který postoupil do realizace městem Mníšek 
pod Brdy. Na druhé příčce se umístilo Estetic-
ké funkční WC zařízení v  areálu Skalka s  188 
hlasy a  třetí místo patří Infrastruktuře běžec-
kých a chodeckých tras s 177 hlasy. Realizaci 
má jistou, z  důvodu finanční náročnosti od-
hadovaných nákladů (pokrývají 90 % z aloko-
vané částky půl milionu korun), zatím pouze 
vítěz.

„Navrhovatele vítězného námětu zkontaktuje-
me a budeme společně řešit jeho realizaci. Vzhle-
dem ke kvalitě všech námětů jsme se rozhodli, 
že projednáme na radě města i ostatní náměty 
a předložíme případně návrh k jejich realizaci na 
další zasedání zastupitelstva,“ uvádí starostka 
Magdalena Davis a dodává: „Za město Mníšek 
pod Brdy bych ráda poděkovala všem, kteří zpra-
covali a  odevzdali svoje návrhy. Znamenalo to 
obětovat kus svého volného času a také odvahu 
jít takzvaně s kůží na trh, čehož si opravdu velmi 
cením. Velké díky patří rovněž všem hlasujícím.“
Do projektu Nápad pro Mníšek dorazilo cel-
kem 28 námětů, z nichž do hlasování postou-
pilo 17  realizovatelných. Z  nich hlasující vy-
bírali od 15. do 30. listopadu 2021 ty, které je 
nejvíce zaujaly.
Jednotlivé návrhy získaly kladné i záporné hla-
sy, které byly navzájem odečteny a výsledkem 
je následující žebříček:

„Děkuji všem hlasujícím za důvěru, kterou věno-
vali mému nápadu. Inspirovala jsem se v Praze, 
kde se mi líbí areál na zelené louce s  názvem 
Karlínský přístav, kde svůj volný čas tráví v  po-
hodové atmosféře rodiny i  jednotlivci,“ sdělila 
ke svému návrhu na zkulturnění mníšecké-
ho předzámčí Zdenka Janoušková a  dodává 
„Funguje to tam naprosto bezprostředně a  na 

první pohled i  neorganizovaně. Veřejná grilo-
vací místa s posezením, pohodlné lavičky, nízké 
nenápadné pódium pro koncertování, herní prv-
ky pro děti a další vymoženosti. Něco takového 
u nás v Mníšku, myslím, zatím chybí a vznik ta-
kového volnočasového areálu jistě ocení většina 
z nás.“

Libor Kálmán (text i foto)

Poslední listopadový den bylo ukončeno hlasování o návrzích v rámci participativního rozpočtu 
Nápad pro Mníšek 2021, kterého se zúčastnilo 489 občanů.

Autorka vítězného nápadu paní Zdenka Janoušková

pořadí návrh celkový počet hlasů pozitivní hlasy negativní hlasy odhadované náklady

1. Komunitní prostor před zámkem 201 222 21 450 000 Kč

2. Estetické funkční WC zařízení  
v areálu Skalka 188 200 12 200 000 Kč

3. Infrastruktura běžeckých  
a chodeckých tras 177 196 19 100 000 Kč

4. Rozkvetlé náměstí F. X. Svobody 161 167 6 33 000 Kč

5. Rajská zahrada  
(za Zadňákem v sadu po „vojácích“) 156 178 22 500 000 Kč

6. Schodišťový výtah  
ve zdravotním středisku 137 139 2 350 000 Kč

7. Lavičky pro Mníšek 105 117 12 150 000 Kč

8. Rozšíření dětského hřiště Skalecká 98 104 6 100 000 Kč

9. Katalpa, nebo jiný vhodný strom 83 117 34 250 000 Kč

10. Estetický prostor pro kontejnery 74 107 33 480 000 Kč

11. Psí hřiště 47 118 71 150 000 Kč

12. Úprava kulaťáku v Edenu. 42 85 43 300 000 Kč

13. Mníšecké knihobudky 42 71 29 90 000 Kč

14. Zpevnění bahnité lesní cesty štěrkem 37 84 47 500 000 Kč

15. Mníšecká semínkovna 36 56 20 5 000 Kč

16. Uzamykatelné boxy na kola 35 66 31 200 000 Kč

17. Dopravní značky „Slepá ulice“ 
do slepých ulic ve Stříbrné Lhotě 1 30 29 10 000 Kč
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Přehled nejběžnějších agend mníšeckého městského úřadu

•  Czech Point zajišťuje ověřené výpisy (z kata-
stru nemovitostí, z  rejstříku trestů, z  obchod-
ního rejstříku a podobně), výpisy z bodového 
hodnocení řidičů nebo zřízení datové schránky.

•  Hřbitovní agenda
•  Kopírování a scanování dokumentů
•  Ověřování pravosti podpisu a shody opisu 

nebo kopie s listinou
•  Platba místních poplatků (za svoz odpadu, 

za psy a podobně)
•  Povolování kácení dřevin
•  Přihlášení k trvalému pobytu
•  Příprava svatby 
•  Reklama v infokanálech města (výlep pla-

kátů, zasílání informačních smsek, inzerce 
ve Zpravodaji městečka pod Skalkou či na 
webu a facebooku).

•  Silničně správní agenda (žádosti o  při-
pojení nemovitosti ke komunikaci, změny 
dopravního značení, vystavení vjezdových 
karet do vyznačených oblastí města, zábory 
veřejných prostranství).

•  Sociální záležitosti (sociální pracovník úřadu 
vám pomůže s  vyřízením dávek státní sociální 
podpory a poskytne další poradenskou činnost).

•  Správa majetku (vodovody a  kanalizace, 
péče o městský mobiliář, pronájmy a prode-
je městských nemovitostí a podobně).

•  Stavební úřad – samostatný úřad, jehož 
pracovníky najdete v přízemí budovy měst-
ského úřadu. 

Úřední dny a hodiny pro veřejnost
Informace k  řešení vašich životních situací 
vám v  úředních dnech a  hodinách poskyt-
nou osobně pracovníci městského úřadu. 
Také u  nich obdržíte potřebné formuláře, 
vztahující se k záležitostem, které jsou v kom-
petenci našeho městského úřadu. 

Úřední dny a hodiny pro veřejnost:

POKLADNA a PODATELNA
Pondělí: 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:30
Úterý:     7:30 – 11:30
Středa:   7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:30

Ostatní pracoviště:
Pondělí: 7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:30
Středa:   7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:30

Ve vstupní hale městského úřadu funguje ve 
všední dny Informační centrum, kde vám 
ochotná kolegyně případně poradí, ke které-
mu z pracovníků se máte v poptávané záleži-
tosti vydat.

Pro telefonickou, případně e-mailovou ko-
munikaci s pracovníky městského úřadu mů-
žete využít kontakty na webových stránkách: 
www.mnisek.cz/kontakty. 

Pro online řešení některých životních situací 
z pohodlí vašeho domova slouží Portál občana, 
který spustila mníšecká radnice loni v  listo-
padu a  najdete ho najdete na hlavní stránce 
webu www.mnisek.cz.

Libor Kálmán

Stala se vám v životě velká změna a nevíte, co všechno můžete na mníšeckém úřadě zařídit? Přinášíme 
přehled nejběžnějších agend realizovatelných prostřednictvím Městského úřadu Mníšek pod Brdy.

KDO MŮŽE SLUŽBU VYUŽÍVAT?
 Senioři od 65 let   Invalidé a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.

Všichni musí mít trvalé bydliště v Mníšku pod Brdy. 
Objednávejte se od pondělí do pátku mezi 8. a 16. hodinou.

 

KAM JEZDÍ?
Mníšek pod Brdy – bez omezení | Dobříš – bez omezení | Dobřichovice – k lékaři 

Klínec – k lékaři | Nová Ves pod Pleší – nemocnice | Praha-Zbraslav – k lékaři | Řevnice – k lékaři
 

KDY JEZDÍ?
pondělí a středa: od 8:00 do 14:00 | čtvrtek: od 8:00 do 12:00

 

KOLIK ZAPLATÍM ZA JÍZDU?
 Za jízdu po Mníšku pod Brdy – 30 Kč.   Za jízdu mimo naše město – 50 Kč.

Městský úřad Mníšek pod Brdy 
Foto: Michal Kroutil
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Andrea Kalivodová přivezla do Mníšku repertoár o lásce

Startují přihlášky na XXII. Brdského kosa

Natěšenému publiku ve zcela zaplněné kos-
telní lodi, které se už nemuselo při vstupu 
prokazovat certifikáty o bezinfekčnosti, před-
stavila líbivý program věnovaný lásce šťastné 
i nešťastné. 
Koncert zahájila árií Habanera ze své milované 
opery Carmen od Georgese Bizeta, při které 
uplatnila svůj temperament. Rychlé tempo si 
udržela i při cikánských melodiích. Příjemným 
zpestřením koncertu byly dvě romance o lás-
ce Petra Iljiče Čajkovského, která zazpívala 
v ruském originálu.
Velká část programu byla věnována klasikům 
české hudby Antonínu Dvořákovi, Bedřichu 
Smetanovi a Leoši Janáčkovi. Árií Ježibaby se 

zlověstným zaříkáním „Čury mury fuk“ pozva-
la diváky do Státní opery Prahy, kde aktuálně 
vystupuje ve Dvořákově opeře Rusalka. Ná-
sledoval výběr z Janáčkovy zpěvné Moravské 
lidové poezie.
Barokní dobu připomněla Bachovou zpívanou 
modlitbou Ave Maria a skvostnou árií Almire-
ny „Lascia ch’io pianga“ z Händelovy opery Ri-
naldo. I nezasvěcený divák musel při poslechu 
uznat, že barokní hudba mníšeckému kostelu, 
jehož interiér pochází ze 2. poloviny 18. stole-
tí, jednoznačně sluší.
„Lehčí“ žánru se věnovala výběrem ze tří svě-
tových muzikálů: Kočky (Memory), West Side 
Story (Tenkrát v noci) a Bídníci (Knížka snů).

Po celou dobu doprovázela pěvkyni klavír-
ní virtuoska Ladislava Kaspříková, která 
předvedla i tři sólové skladby: Dvořákovu Hu-
moresku v  nezvyklém provedení pro klavír, 
Smetanovu Přívětivou krajinu a  Chopinovo 
Nocturno e moll.
Po více než hodinovém koncertu si obecen-
stvo ve stoje vytleskalo zcela přídavek, árii Se-
guidila z Bizetovy nejznámější opery.
Shodou náhod si Andrea Kalivodová přivezla 
„zamilovaný“ repertoár do Mníšku dva dny 
před svatým Valentýnem, kdy mnozí z nás sla-
ví svátek zamilovaných. 

Libor Kálmán (text)
Michal Kroutil (foto)

Součástí tohoto nevšedního kulturního zá-
žitku se můžete stát i vy, a to buď jako divák 
nebo jako soutěžící.

Je ti mezi 5 a 18 lety?
Rád zpíváš a myslíš si, že máš talent?
Tak právě pro tebe je určena pěvecká sou-
těž Brdský kos.

Přihlášení do soutěže je snadné, stačí vyplnit 
a odeslat formulář, který najdete na webových 
stránkách: www.mnisek.cz/brdsky-kos-2022/
Termín pro podávání přihlášek do soutěže je 
do 6. května 2022.

Soutěžící budou rozděleni do celkem pěti ka-
tegorií podle věku:
I. kategorie 5-8 let, II. kategorie 9-11 let, 
III. kategorie 12-14 let, IV. kategorie 15-18 let 
a V. kategorie je pro vícečlenná seskupení.
Na finalisty Brdského kosa 2022 čekají nejen 
hodnotné ceny od sponzorů, ale především 
možnost vystoupit veřejně na akcích pořáda-
ných městem.

Vítězové loňského a  finalisté letošního roč-
níku budou například předskokany kon-
certu Pavla Šporcla hned v  sobotu večer 
28. května 2022!

Dětská pěvecká soutěž Brdský kos vznikla 
v  roce 1999. Její základní myšlenkou bylo dát 
možnost zazpívat si před diváky a před odbor-
nou porotou každému, kdo má zpěv rád a chce 
se předvést ostatním. Za více jak 20 let se sou-
těž posunula. Hlásí se na ni děti z celé republiky 
(v  počtu cca 100  dětí) a  podávají téměř pro-
fesionální výkony. Úspěšná účast či případné 
vítězství se v několika případech staly odrazo-
vým můstkem pro to, aby se děti dále věnovaly 
zpěvu nebo hudbě, aby je studovaly a dále se 
v těchto uměleckých oborech rozvíjely. 

Libor Kálmán

První událost letošního kulturního programu organizovaného městem se odehrála v  sobotu 
12.  února 2022 v  mníšeckém kostele sv. Václava, kam přijela operní pěvkyně, mezzosopranistka 
Andrea Tögel Kalivodová.

V sobotu 28. května 2022 se velký sál mníšeckého Pavilonu rozezní zpěvem 
talentovaných dívek a chlapců, pro které je hudba koníčkem a radostí. Letošní 
ročník soutěže Brdský kos bude již dvaadvacátým v pořadí. 

Diváci zaplnili celý kostel
Vystoupení Andrey Kalivodové bylo plné 

dynamiky a temperamentu
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D a n a  R a d o v á :  K a c h n y  j s o u  m á  l á s k a  n a  c e l ý 

Máte zajímavé místo narození, Krompachy 
v okrese Spišská Nová Ves, jste Slovenka?
Je to poměrně zamotaná historie. Tatínek byl 
z Poděbrad, původní profesí houslař, ale v 50. le-
tech tento obor musel opustit. Jeho bratr byl ve 
vykonstruovaném procesu odsouzen na smrt, 
posléze na doživotí a pracoval v uranových do-
lech na Příbrami až do prezidentské amnestie 
v roce 1960. Náš tatínek šel tedy do Příbrami do 
uranových dolů pracovat dobrovolně, aby brat-
rovi mohl do lágru posílat jídlo na přilepšenou. 
Z táty se stal úderník, všude kam přišel, tak lá-
mal rekordy, a tak ho i s jeho brigádou (dvaceti 
dalšími i jejich rodinami) posílali do dolů, kterým 
se zrovna nedařilo. Měl obrovské charisma a ve-
selou a přímou povahu. Tímto způsobem se do-
stal až do dolu v Krompachách, kde se seznámil 
s mou maminkou a já se tam narodila. 

Dětství jste pak prožívala v Ostravě, jak na 
něj vzpomínáte?
Rok po mém narození jsme se zase stěhovali do 
Ostravy, kde se narodila sestra a dostali jsme byt 
na novém sídlišti Poruba. V  Ostravě si tatínek 
udělal takovou partičku s výtvarníky, hudebníky, 
divadelníky, kterým byla znemožněna jejich pů-
vodní umělecká povolání a byli posláni pracovat 
na šachtu. Prožila jsem krásné dětství ve velmi 
kulturním prostředí. Chodili jsme do ateliérů ke 
známým umělcům nebo jsme sedávali celá ro-
dina na představeních v ostravských divadlech 
i  hereckých šatnách. Interiér plný barev nám 
navrhoval známý ostravský architekt, kostým-
ky pro hornické ženy navrhovaly kostýmní vý-
tvarnice. O víkendech se jezdilo k umělcům do 
Beskyd na jejich chalupy, kde jim horníci občas 
pomohli se stavebními pracemi. Rozdílné profe-
se, povahy, názory, národnosti, vyznání a všichni 
drželi spolu. Zní to až podivně, že?

Kudy cesta Vaše cesta do Mníšku pod Brdy?
Vedla přes Prahu a  Líšnici. V  15 letech jsem 
chtěla jít na uměleckou školu do Uherského 
Hradiště, ale na odvolání mne přesunuli sou-
druzi na Střední odbornou školu výtvarnou 
Václava Hollara do Prahy. Tenkrát jsem to chá-
pala jako trest, protože to bylo „strašně daleko“, 
ale nakonec jsem zůstala. Jezdili jsme do Líšni-
ce nejdříve na chalupu a postupně se tam pře-
stěhovali a postavili dům. Strávila jsem tam asi 
15 let. Po rozvodu jsem přišla o dům a domov. 
Nejdřív jsem se hodně bála odejít z  Líšnice, 
kde jsem si to zamilovala, učila ve škole, měla 
přátele, skvělé sousedy, kterým kluci říkali babi 
a dědo. Přistěhovalo se sem za mnou i pár ka-
marádů. Nakonec jsem se odstěhovala naštěstí 
jen kousek a jsem tady moc ráda. A mám zase 
velké štěstí na sousedy v naší ulici Pod Skalkou. 

Co se Vám v Mníšku líbí? Kam ráda zajdete?
Samozřejmě na Skalku. Můžu říct, že Skalka 
a procházky kolem rybníků nás během lockdow-
nu držely při životě. Máme elektrokola a jezdíme 

nejen naši oblíbenou trasu, která měří asi 17 kilo-
metrů, přes Skalku, po hřebeni do Kytína a zpát-
ky do Mníšku. Občas zajedeme na vycházky po 
Pleši, kam se loni přistěhoval můj starší syn s rodi-
nou. Ale snažím se v Mníšku působit i po kulturní 
stránce a  občas tu s  naší Divadelní společností 
Křoví, ve které hraje třeba i mníšecký rodák, Ro-
rejs a fajn kluk Jirka Hladovec, zahrajeme divadlo. 
Naposledy jsme tu hráli pro děti v Pavilonu před 
covidovou pauzou Werichovu Královnu Kolo-
běžku I. a pro dospělé komedii Na útěku. 

Jak vznikla Divadelní společnost Křoví?
Vášeň pro divadlo si s sebou nesu už z dětství 
z těch šaten ostravského divadla. Věděla jsem, 
že bych chtěla něco v  divadle dělat. Při své 
výtvarné práci jsem vždycky ale strašně ráda 
učila. Dlouhá léta jsem vedla výtvarné kurzy 
v Kulturním domě Krakov na sídlišti v Praze 8 – 
Bohnicích. Tam jsme malovali, ale i tančili, hráli 
scénky, zpívali, hráli na cokoli. Dojížděl do nich 
tehdy téměř celý učitelský sbor ze ZŠ Líšnice, 
kde jsem bydlela. A tam postupně začalo vzni-
kat z  obrovského nadšení něco jako divadlo: 
co je pravé amatérské divadlo jsme moc netu-
šili. Důležitá byla skvělá, tvůrčí parta a chuť to 
zkusit. Dali jsme si název Křoví.

Jste tedy více režisérka, nebo herečka?
Neumím hrát, neumím zpívat, ale protože 
jsem paní Radová, umím myslím všem radit, 
jak by to měli dělat. Protože mi je líto, jak her-

cům tleskají a  já stojím vzadu, tak si do hry 
vždycky napíšu jednu větu. Jenže jsem šílená 
trémistka a  nic si nepamatuji, tak si poslední 
dobou říkám, že už mi ta jedna věta za to ani 
nestojí. Ale zase ta legrace, než tu větu soubor 
se mnou nacvičí, opravuje a režíruje a vrací mi 
to i s úroky…no uvidíme.

Na které z  představení Křoví nejraději 
vzpomínáte?
Na všechny. Ale náš úplně první kus, vlastně 
to spíš byl hudebně výtvarný happening s ná-
zvem „Něco z Lucerny“ je asi nezapomenutelný. 
Sehráli jsme ho v červnu roku 1999 na rybníku 
v  Líšnici. Aloise Jiráska jsme si hodně předě-
lali, použili jsme hudbu z  Dvořákovy Rusalky 
a v kursech vyrobili úžasné rekvizity i kostýmy. 
Podařilo se nám do představení zapojit kromě 
učitelského sboru v  čele s  tehdejší paní ředi-
telkou Janou Čihákovou snad půlku vesnice. 
Uprostřed líšnického rybníka jsme postavili 
lešení, na kterém byla scéna, kolem opravdové 
lípy. Za 2 dny na nás přišlo neuvěřitelných 600 
lidí! Prý se o tom mluvilo i v Národním divadle. 
Tam Lucernu právě zkoušeli a mezi našimi divá-
ky tehdy byla i naše kamarádka a úžasná žena 
Jitka Stivínová s dcerou Zuzanou. A když jsme 
pak šli celé Křoví do Národního divadla na Lu-
cernu, tak jsme tam poznali pár našich nápadů. 
Pro nás to byla samozřejmě obrovská pocta. 

Dvanáct let působíte v Praze 16 – Radotíně, 
kde řídíte kulturu. Jaké byly Vaše začátky?
Začínala jsem v radotínské Koruně, kde byl teh-
dy jeden sál asi se dvěma světly na rampě, jed-
ním mikrofonem do ruky a bez zatemnění. Hrál 
se tam badminton, stolní tenis a  cvičila jóga. 
Stěžejní pro mne tehdy byla důvěra a podpo-
ra od radotínského starosty, který je kultuře 
i komunitním aktivitám velmi nakloněn. Za tu 
dobu, co tam jsem, je tam stále přibližně stejné 
složení ve vedení města a díky tomu se Radotín 
koncepčně a postupně rozvíjí nejen v té „mojí“ 
oblasti, ale po všech stránkách. To neříkám 
proto, že mne platí, ale i proto, že s komunální 
politikou mám osobní zkušenost a dovedu to 
ocenit i z druhé strany. Takže dnes máme téměř 
dokonalý sál s elevací, zatemněním, s luxusním 
vybavením, kdy jsme schopni vzít jakékoli diva-
dlo nebo kapelu. K  tomu přibyla krásná malá 
klubová scéna, zrekonstruovaná ze sklepení 
plného harampádí a  na dvoře máme asi dva 
týdny novou venkovní scénu. Podobně jako 
u nás v Pavilonu, máme také k využití už pár let 
v základní škole aulu na některá divadla a akce.

Nyní v Radotíně vedete nové Kulturně–ko-
munitní centrum, co to všechno obnáší?
Kulturně–komunitní centrum Koruna, které se 
podařilo vybudovat díky investičnímu grantu 
z  Evropské unie, jsme otevírali poslední zářijový 
den minulého roku, takže za sebou máme ne-
celý půlrok provozu. Rozšířili jsme zázemí pro 

V Mníšku ji můžete už třináctým rokem potkávat za volantem ikonického Citroënu. Je ženou mnoha 
zájmů a aktivit. Několik let se profesně věnovala rovným příležitostem žen a mužů a považuje se za 
feministku. Její život je ale spojen především s kulturou.

Mgr. Dana Radová   
(* 1963 v Krompachách, rozená Levinská)
Vystudovala Střední uměleckou školu Vác-
lava Hollara a  Pedagogickou fakultu Uni-
verzity Karlovy, obor učitelství pro základní 
a střední umělecké školy, výtvarná výchova. 
Je zakladatelkou a režisérkou Divadelní spo-
lečnosti Křoví. Od roku 2010 je vedoucí Kul-
turně komunitního centra Koruna v Praze 16 
– Radotíně.  Od roku 2009 žije v Mníšku pod 
Brdy. Má dva syny a jednoho vnoučka.
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vystupující, vznikl další sál, učebny, nízkoprahové 
centrum, komunitní kavárna a v březnu otevřeme 
v našem areálu ještě Dům na půli cesty, pro mladé 
lidi z  dětských domovů. Před dvanácti lety jsem 
byla v Koruně jen já a paní uklízečka. Nyní máme 
v  týmu celého centra téměř 40 skvělých lidí, na 
různé menší úvazky a několik domácích zvířátek. 
Naštěstí se nám provoz komunitního centra na 
první dva roky podařilo z 95 % financovat díky dal-
šímu evropskému grantu. 

Jste také dramaturgyní Centra, na co byste 
nás, Mníšečáky, pozvala?
S kolegyní máme na starosti nejenom Kultur-
ně-komunitní centrum Koruna, ale i organizo-
vání městských slavností jako jsou, Havelské 
posvícení, Radotínské burčákobraní, Králov-
ský průvod a  spoustu dalších akcí pro děti 
a dospělé snažíme se pobavit všechny gene-
race, což je samozřejmě těžké. S  kolegyněmi 
se nazýváme kulturistky. Je kuriózní, že tohle 
pojmenování už zobecnělo natolik, že pro-
niklo i  do našich radničních Novin Prahy 16. 
Srdečně tedy za kulturistky zvu 31. března na 
divadelní představení Sádlo, představení pro 
jednu ženu a okolí s názorem. Představení, ve 
kterém stereotypy o  ženském těle hrají svou 
roli. V  hlavní roli je skvělá Ridina Ahmedová. 
Také zvu na koncert Lenky Filipové, který 
bude ve středu 26. května a který jsem viděla 
před lety v Mníšku a od té doby jsem ho chtěla 
v Radotíně taky.

Vaše aktivity nespočívají pouze v kulturní 
oblasti, ale jeden čas jste se věnovala i fe-
minismu. Co Vás k němu přivedlo?
Tak nejdřív musím říci jeden citát: „Femini-
smus je radikální názor, že i  ženy jsou lidi.“ 
Málokdo s tím asi nebude souhlasit. K femini-
smu mě zhruba před 20 lety přivedla osobní 
zkušenost. Když se mi narodil ve 38 letech 
mladší syn. Ten rozdíl v  tom, jak společnost 
přistupovala k ženě jako matce a k muži/otci 
mne šokoval a předtím jsem si to vůbec neu-
vědomovala. Zatímco mého muže otcovství 
v jeho kariéře naprosto neovlivnilo, já jsem na 
trhu práce byla najednou oproti němu úplná 
nula, i  když jsme byli ve stejném věku a  oba 
vysokoškoláci. Tahle negativní zkušenost mě 
dala dohromady se sousedkou, která v  té 
době měla malá trojčata a na trhu práce byla 
rovněž nežádoucí. 

Tudy vedla cesta k  neziskové organizaci 
Žába na prameni?
Když jsme chtěly něco prosadit třeba v komu-
nální politice, nebo se prostě dokázat znovu 
zaměstnat, musely jsme mluvit i jedna oprav-
du strašně nahlas a dělat vše na 130 %. Nikdo 
nás nebral tehdy moc vážně. Z vlastní zkuše-
nosti jsme poznaly, že je něco špatně a chtě-
ly to změnit. Náhodou jsme objevily inzerát 
na podporu rovných příležitostí žen a  mužů. 
A my ty “nerovné příležitosti“ právě prožívaly. 
Po půl roce pronikání do této oblasti a  tvrdé 
noční práce (ve dne jsme byly maminky) jsme 
jménem spolku Žába na prameni tuto dotaci 
získaly, téměř ze dne na den zaměstnaly sebe 
i  tým dalších lidí a  věnovaly jsme se pár let 
vzdělávacím a osvětovým projektům. 

Proč zrovna Žába na prameni?
Pojmenování Žába na prameni má souvislost 
s  betonovou sochou žáby, kterou dělal můj 
bývalý manžel sochař a  my ji slavnostně od-
halili uprostřed rybníka při již zmiňovaném 
představení Lucerny v roce 1999 v Líšnici. Ko-
lem toho bylo tenkrát spousta recese. Betono-
vá žába ale jednoho dne záhadně zmizela. Na 
jejím místě teď už stojí jiná krásná žába. Spo-
lek v  začátcích pořádal kulturní, společenské 
akce, vydával noviny v obci a se spolkem jsme 
tehdy doskákaly až do zastupitelstva. 

Na čem Žába na prameni skončila?
Především za tím stála i  nepřízeň mocipánů, 
do kterých jsme se pořád strefovaly. Kolegyně 
Hanka Navrátilová stala starostkou a začala se 
naplno věnovat obci. Asi byl čas na změnu. Já 
jsem nastoupila jako vedoucí kulturního stře-
diska do Radotína. 

Po Mníšku jezdíte nepřehlédnutelným vo-
zem Citroën 2CV, lidově zvaným Kachna. 
Jak jste k ní přišla?
Kachny jsou má láska a musím říct, že s nimi 
mám jenom skvělé zážitky. V  časopise Svět 
motorů jsme před revolucí našli fotku „Kach-
ny“, kterou jsme znali z  francouzských filmů 
s Funèsem a nalepili jsme ji do koupelny. Od té 
doby jsme po ní toužili a opravdu se nám ji po-
vedlo v roce 1983 koupit. Dokonce jsme s mu-
žem tehdy ještě neměli ani řidičák. Prodali 
jsme, co jsme mohli a za 15 tisíc korun, jsme 
ji koupili. Nejdřív nás v ní vozil kamarád, a při-
tom jsme si dodělávali řidičák. No můj tatínek 
samozřejmě šílel, že se v tom určitě zabijeme 
a jak můžeme dát tolik peněz za ojetinu. 

Kolikátou Kachnu v pořadí aktuálně vlastníte?
To už nevím. Tedˇ mám dvě Kachny. Jednu 
používám na denní ježdění od dubna do října 
a druhou, v originálním provedení Charleston, 
zatím připravuji na slavnostní vyjížďky a srazy 
klubu přátel Citroënu 2CV. Obě jsou zhruba 
30 let staré a nemají posilovač řízení, ale já je 
beru jako posilovnu. Na srazech těchto skvě-
lých aut probíhají dokonce soutěže v rychlos-
ti rozebrání a  složení Kachny. Někteří borci ji 
zvládnou rozebrat za pár minut. 

Kde nejdál jste s Kachnou byla? Máte z cest 
nějakou veselou historku?
S  naší první Kachnou jsme cestovali ještě za 
totality do Maďarska a  Jugoslávie. Hned po 
revoluci, kdy se otevřely hranice, jsme se vy-
dali v  létě na velký světový sraz do švýcar-
ských Alp. V momentě, kdy jsme se plazili na 
jedničku do kopce, tak vedle nás běžel nějaký 
klučík, mocně na nás mával a volal. My samo-
zřejmě jazyk neuměli a vůbec jsme netušili, co 
po nás chce. Nakonec jsme zjistili, že na nás 
mává naším výfukem. Museli jsme zastavit, za-
drátkovat výfuk, zaizolovat ho alobalem a za 
soumraku jsme dorazili až na horizont. Na ten 
pohled do údolí nezapomenu. Pod námi stálo 
dva tisíce rozsvícených Kachen. 

Vaším přítelem je emeritní biskup Staroka-
tolické církve. Jaký je život s duchovním?
Naprosto stejný, jako s  každým jiným hříš-
níkem. Starokatolická církev nemá celibát. 
To znamená, že její kněží mohu založit rodi-
nu. Seznámili jsme v diskuzním klubu a zaujal 
mě, že jeho církev dává ženám prostor, napří-
klad je světí jako jáhenky nebo v přímluvách 
myslí na všechny bez rozdílu. Musím ale při-
znat, že jsme jako oheň a voda a já ho občas 
podrobuji kritické reflexi na téma církve. On 
zase mne, protože jsem podle něj „věřící ně-
cistka“. Tedy věřím v Něco, ale nikam nepat-
řím a mám trochu problémy s církví jako in-
stitucí. Má můj obdiv, mimo jiné proto, že se 
nebál jít do vztahu s feministkou. 

V  sobotu 26. února projde Mníškem ma-
sopustní průvod. Zapojíte se i vy?
My se zapojujeme kdykoli můžeme. Všechny 
Rorejsí akce máme rádi. Poslední léta u  nás 
Pod Skalkou otevíráme maškarám naši zahra-
du a je nám ctí se toho reje zúčastnit. Vaříme 
litry svařáku i guláše, peču muffiny. Letos ale 
bude změna. Nebude to u  nás ale naproti 
u sousedů přes cestu. Budou Biskupské karba-
nátky i skvělé Pepínovo kafe. Dokonce se s ně-
kterými sousedy předháníme v kvalitě občers-
tvení a vtipnosti masek. Jednou mi jeden pán 
věnoval, den po masopustu, před Albertem 
pětikorunu do vozíku se slovy, že u nás byl na 
masopustu a že jsme měli nejlepší svařák i gu-
láš. To prostě potěší a zavazuje.

Libor Kálmán

DS Křoví na zájezdu v jihočeských Chrobolech

Pavel Landovský měl Křoví rád a do hry I. Krause 
Poker bez esa nám dokonce propůjčil svůj hlas.

V mníšeckém kině na hře DS Křoví v roce 2005

ž i v o t ,  m á m  s  n i m i  j e n  s k v ě l é  z á ž i t k y
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Knihovna ve Stříbrné Lhotě získala 
lepší vybavení
Na konci loňského roku se podařilo získat dotaci, kterou jsme využili na 
nákup nového vybavení pro knihovnou ve Stříbrné Lhotě. Veřejnost může 
nyní v knihovně využít nový laptop s monitorem, na kterém je pro čte-
náře a návštěvníky knihovny zpřístupněn internet. Byla pořízena multi-
funkční tiskárna, která umí tisknout, kopírovat a skenovat, bude sloužit 
jak veřejnosti, tak paní knihovnici. Podařilo se zlepšit pracovní podmínky, 
neboť personál knihovny má díky dotaci k dispozici z brusu nové počítačo-
vé a programové vybavení. Kolegyně paní Landová Vás ráda v knihovničce 
uvítá, pokud budete potřebovat využít některou z výše uvedených služeb. 
Z Programu pro rok 2021 pro poskytování dotací na podporu základ-
ních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fon-
du kultury a obnovy památek jsme získali 47 000 Kč. Město Mníšek pod 
Brdy do projektu vložilo 17 898 Kč z vlastního rozpočtu. 

Mgr. Luboš Kožíšek (text), Michal Kroutil (foto)

KNIHY PRO DĚTI
PEPPA PIG: OD POHÁDKY K POHÁDCE / Neville Astley a Mark Baker
Pohádky na motivy televizního seriálu. Příběhy o rodině Prasátkových 
a jejich zvířecích kamarádech.

DOBRODRUŽSTVÍ ŠKOLNÍ AKTOVKY / Dagmar Medzvecová
Vyprávění malé školačky a jejím přátelství s neobyčejnou školní aktovkou.

SLIZ / David Walliams
Další humorný příběh od oblíbeného dětského autora. Tentokrát se vy-
dáme na ostrůvek Mlask, se kterým sousedí Puch a Žvást

ROČENKA / Holly Bourne
Příběh mladé středoškolačky, která pracuje jako redaktorka školních 
novin a snaží se bojovat s pokrytectvím a lhaním. 

ZÁMEK A KLÍČ / Joe Hill
Neuvěřitelně čtivá série se skvěle napsanými postavami od dospělých, ře-
šících problémy „dospěle“, přes typicky „otravné puberťáky“ a hravé malé 
děti až po nekompromisní zlo, které se bezohledně žene za vlastními cíli.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
DOKTORE, TO BUDE BOLET! / Patrick Taylor
Další pokračování příběhů z praxe i mimo ni, které zažívá známý doktor 
Fingal Flahertie O´Reilly. 

DŮM NA ÚTESU: TAJEMSTVÍ CORNAWALLU / Jane Johnson
Román procházející generacemi, v  němž mladá žena odhaluje stará 
rodinná tajemství.

GRANDHOTEL SCHWARZENBERG: NÁVRAT / Sophie Oliver
Pokračování rodinné ságy odehrávající se v Alpách na počátku 20. století. 

JMÉNEM MOJÍ SESTRY / Barbora Linke
Román o smutné rodinné historii, která se odehrává za 2. světové války.

KLUB LOKAJŮ: LOKAJ A JÁ / Valerie Bowman
Romantický příběh odehrávající se v Anglii na počátku 19. století.

KŘÍK K NEBESŮM / Mons Kallentoft
Další z detektivních příběhů inspektorky Malin Forsové.

ODKAZ POPELA / Matthew Ward
Velkolepé vyprávění o intrikách a revoluci, vojácích a nájemných zabi-
jácích, prastaré magii a věčném střetu říší. 

ZDIVOČELÁ DĚDIČKA / Laura Lee Guhrke
Když Jonathan Deverill slíbil umírajícímu příteli, že se stane poruční-
kem jeho dcery, představoval si holčičku v zástěrce a s copánky, dítě, 
které by mohl odložit do nějaké internátní školy. Problém je, že jeho 
svěřenka je ve skutečnosti dospělá, vzdorovitá kráska, jejíž touha po 
romantice hrozí, že mu udělá z funkce poručníka peklo na zemi.

TANEC V OHNI / Graham Masterton
Drsný krimi thriller komisařky Katie Maguirové, která se snaží dopad-
nout chladnokrevného a všehoschopného vraha.
 Tereza Bauerová a Nikola Bláhová, knihovnice

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

Upoutávky na knihy také na našem facebooku
Vážení čtenáři, knihomolové, filmový a seriáloví nadšenci!
Víte, že většina filmů či seriálů má knižní předlohu? Ne?
My, jsme si pro Vás, ve spolupráci s Matějem Svobodou, připravili 
upoutávky na zajímavé knihy, které můžete znát z filmových plá-
ten a televizních obrazovek.
Každý měsíc dáváme na naše stránky, krátké články o knihách, jak 
dospělých tak dětských, které ožívají ve filmových a seriálových 
adaptacích. Můžete pak porovnat, která varianta je lepší.

Sledujte nás na našem facebooku: Městská knihovna Mníšek 
pod Brdy. Nikola Bláhová a Tereza Bauerová, knihovnice
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Všechno zlé  je  pro něco dobré!  (alespoň douf ám)

Projekt „Tulipánový měsíc“

I když jedna vlaštovka ještě jaro nedělá, jaro již klepe na dveře 
a s ním snad konečně přijde do našich životů i návrat k normálu.   
V době psaní tohoto textu připravovala vláda rozvolňování, a já věřím, 
že až budete číst tyto řádky, budeme se těšit ze slunečných dnů, zpěvu 
ptáků a kvetoucí flóry.
Všichni jsme unavení. My učitelé, Vy rodiče, děti i Vy všichni obyvatelé 
Mníšku a okolí už toho máme dost, protože Když je něčeho moc, tak 
je toho příliš. Únava není pouze ze zimy, ale především z náročného 
období plného nemocí, dodržování opatření i polarizování společnos-
ti, které zhoršuje chování k sobě navzájem. Buďme prosím tolerantní 
a snažme se neřídit příslovím Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá, 
i když je to někdy těžké.
Musíme se nyní snažit vše dohnat. Asi jsme všichni zanedbali kulturu, 
možná jsme i  méně navštěvovali přírodu, a  všem nám určitě chyběl 
sport. A jak se říká: Ve zdravém těle zdravý duch!
My v  mníšeckém regionu máme velkou výhodu. Máme velmi blízko 
k přírodě, a především do lesa, na jehož rozšiřování, obnově a zvelebo-
vání se kromě některých učitelů opakovaně podílely a budou podílet 
především Vaše děti.
Vaše děti pro lesy okolo Mníšku udělaly opravdu mnoho. Odměňte je, 
a jakmile to počasí jen trochu dovolí, vezměte je pěšky nebo na kole 
tam, kde odvedly tolik práce. Bez práce nejsou koláče. A bez jejich 
práce ani ty stromy, které vysadily (vizte fotografii).
Sama za sebe se bojím, že pandemie zanechala mezi námi, i  našimi 
žáky, nezanedbatelné škody.
Děti zlenivěly, mnoho z nich z důvodu opatření přerušilo docházku do 
různých sportovních kroužků, a  začínat znovu je vždy těžší než pro-
stě pokračovat. A  tak je vracejme k  fyzickým aktivitám co nejdříve 
– Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.
Proto Vás všechny moc prosím, pomozte nám vrátit mníšecké děti do 
normálního života, odtrhnout je od obrazovek mobilů a počítačů, po-

mozte nám je vrátit tam, kam patří - na čerstvý vzduch. Protože Kam 
nechodí slunce, tam chodí lékař.
Pokusme se přistoupit k pandemii jako k výzvě. Přesně podle nadpisu 
tohoto textu. Hledejme v sobě to lepší, co v nás je.

Vaše Michaela Pažoutová

Některé třídy z naší základní školy i naše třída 4. A se zapojily do pro-
jektu „Tulipánový měsíc aneb přivolejme s jarem i naději”. Letos již pro-
běhl 10. ročník, který organizuje spolek Amelie, z.s. Doba je náročná, 
nemocnice jsou většinou uzavřené návštěvám, pacienti jsou tak od-
loučeni od venkovního světa a od svých blízkých víc než dřív, a právě 
proto tento projekt plní svůj jasný a jednoduchý cíl – dát onkologicky 
nemocným pacientům v nemocnicích najevo, že na ně lidi z venku my-
slí a na dálku jim posílají vzkaz podpory a naděje.
Děti ze 4. A zhotovily obrázky veselých tulipánů a tulipány z barevné 
kůže. Vyráběly je s láskou a přesvědčením, že udělají mnohým nemoc-
ným dětem a lidem postiženým rakovinovým onemocněním radost!

Mgr. Jitka Vočková, ZŠ Komenského 420

Foto: archiv autorky
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A to ho hlavně školních a okresních, z kterých žáci postupují do dalších kol celorepublikové soutěže 
vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Začátek roku 2022 byl pro ZUŠku ve znamení soutěží

Žáci výtvarného oboru ZUŠky vystavovali v oknech Pavilonu

Hned čtyři naše zpěvačky postoupily z okresní 
soutěže v ZUŠ Vrané nad Vltavou do krajské-
ho kola – Anna Císařová a Adéla Krčmářová 
z mníšeckého pěveckého oddělení (paní uči-
telka M. Mamula) a z řevnického pak Marké-
ta Jislová a  Anna Pawlicová (paní učitelka 
T. Bystřická).
Naše ZUŠka pak hostila okresní kolo soutěže 
ve hře na bicí nástroje. I tam máme postupují-
cího – Davida Kubáta.
Další okresní kolo, které bude pořádat naše 
škola, a  kde se o  postup do krajského kola 
utkají například skvělí mníšečtí hornisté (pan 
učitel A. Turek) se uskuteční na konci února. 
Tak jim držte palce.
V  sálku ZUŠ v  Mníšku se uskutečnilo setkání 
klavíristů, které letos národní soutěže nečeká. 
I přesto se v „Parníku“ poslední neděli v lednu 
sešlo téměř 30 klavíristů. Za své krásné výkony 
si pak odnesli drobné ceny zakoupené pro-
střednictví Klubu při ZUŠ v Řevnicích.
Vzácná návštěva zavítala do naší školy dne 
24.  ledna. Výstavu Indie očima dětí a  jiné 
příběhy, na které se podílela naše obě výtvar-
ná oddělení, slavnostně otevřel velvyslanec 
Indické republiky, jeho excelence Hemant H. 
Kotalwar se svou chotí. Pro školu to byla velká 
událost a čest, není obvyklé, že k nám zavítají, 
tak významné osobnosti.

Vlastní výstavu mníšeckých výtvarníků POLO-
-LETÍ slavnostně otevřela paní starostka Mag-
dalena Davis. Vernisáž se posunula z ledna na 
magické datum 2. 2. 2022 a proběhla přesně 
podle vernisážových pravidel – čekalo nás 
slovo sváteční, následoval hudební a  literár-
ně dramatický kulturní program, prohlídka 
výstavy, pomítání filmů a občerstvení. Prožili 

jsme krásné odpoledne, open air výstava byla 
k vidění na oknech v přízemí Pavilonu během 
února.
ZUŠka vyhlásila na léto dva tábor – jeden 
příměstský a  druhý „výjezdní“. Podrobnosti 
o  nich si přečtete na webu školy www.zus-
-revnice.cz. 

Simona Hrubá za ZUŠ Řevnice

Jednalo se o práce zhruba 28 dětí ve věku 7–14 
let, které vytvořily za poslední půlrok a zachy-
covaly několik témat: 

•  Indie. Děti se seznámily s kulturou a vizuali-
tou této země, zejména s příběhem Guatama 
Budhy, a mimo jiné zjistily, proč je jeho hlava 
pokrytá ulitami šneků.

•  Staří mistři byl náročný projekt, který se 
dětem povedl tak moc, že ho zde až na pár 
výjimek neuvidíte, protože byl darován ro-
dičům a  prarodičům k  Vánocům. Z  knih si 
vybraly obrazy od různých umělců od goti-
ky až po modernu. Děti se je potom pomo-
cí mřížky učily přenášet na papír v měřítku 
1:1.

•  Náš oblíbený filmový hrdina. Téma před-
stavovalo práci podle předlohy s prvky osob-
ní kreativity.

•  Logo. Vytvořili si vlastní značku od prvotních 
skic až po finální realizaci v podobě tašek.

•  Různá časová období jako například 
Halloween, Vánoce a podobně.

„Osobně se cítím jako spokojená paní učitelka, kte-
rá disponuje skupinou žáků, kteří jsou jak zvídaví, 
tak šikovní a rádi se vrhají do experimentu, ale se 
zaťatými zuby zvládnou i  ty náročnější úkony, 

související s  procvičováním a  učením se nových 
technik,“ neskrývá radost nad půlročním úsilím 
svých žáků Veronika Drahotová.

Libor Kálmán (text i foto)

Během měsíce února 2022 jste si mohli v oknech v přízemí Pavilonu prohlédnout výstavu žáků výtvarného 
oboru všech skupin paní učitelky Veroniky Drahotové ze Základní umělecké školy Řevnice/Mníšek pod Brdy.

Obrázky můžete na oknech Pavilonu vidět až do konce února 2022    Foto: archiv autorky

Výstava se těšila velkému zájmu veřejnosti
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Turnaj Mníšecké bodlo ovládli dorostenci z pořádajícího klubu

Labyrint našeho těla

Za uspořádáním prvního ročníku turnaje stojí 
dva mníšečtí trenéři, pánové Miloš Gruntorád 
a Michal Ondrášek, kteří pro něj vymysleli i ori-
ginální název pocházející z  fotbalové hantýrky 
(bodlo = kop špicí). „Chyběl mi tu turnaj, kterým 
by si naši dorostenci zpestřili zimní přípravu, a tak 
jsme si ho zorganizovali sami, vysvětluje nápad 
s  uspořádáním fotbalového klání Miloš Grunto-
rád a pokračuje: „Hala v Esmarinu není pro fotbal 
vhodná, a tak jsme si objednali halu v Černošicích.“ 

Celodenní turnaj
Turnaj se protáhl na celý den, začínalo se 
v  8:00 a  končilo v  18 hodin. Dopoledne se 
utkaly čtyři týmy starších žáků a  odpoledne 
čtyři mužstva dorostu. Týmy nastupovaly ve 
složení 4+1, hrálo se futsalovým míčem na 
palubovce o rozměrech 40 × 20 metrů. Zápas 
trval 14 minut (u dorostenců 19 minut), každý 
tým se s  každým utkal dvoukolově, takže si 
všichni užili fotbalu v dostatečné míře.
Zápasy pískali kvalitní rozhodčí, žáků se ujal Ra-
dek Pečený z FAČR a dorostenců Miloš Hospo-
dářský z OFSPZ. Jejich profesionální a objektiv-
ní výkony přispěly k hladkému průběhu turnaje.
Samozřejmostí pro hráče, funkcionáře i  diváky 
bylo dodržování protiepidemiologických opat-
ření a vstup jim byl umožněn pouze po předlo-
žení Tečky nebo negativního výsledku PCR testu.

Dopolední část
Starší žáci FK Mníšek pod Brdy, chlapci ve 
věku od 13 do 15 let, se v  silné konkurenci 
neztratili a  obsadili celkové 3. místo. Kromě 
pořádajícího Mníšku se turnaje zúčastnily dva 
týmy AFK Slavoj Podolí Praha a  SK Vinařice. 

Našim žákům vyšly podle představ až posled-
ní dva zápasy, ve kterých své soupeře přehráli 
1:0 („áčko“ Podolí) a 2:0 (Vinařice). Vítězem žá-
kovské části se stalo „béčko“ Podolí.

Odpolední část
Dorostenci FK Mníšek pod Brdy, chlapci ve 
věku od 16 do 18 let, zúročili nabyté zkušenos-
ti z  tréninků a  mistrovských zápasů a  turnaj 
s přehledem vyhráli se ztrátou jediného bodu 
za remízu a celkovým skóre 17:7. Postupně si 
poradili se svými soupeři z  SK Vinařice, Vše-
norským SK a FK Slavoj Řevnice.
Pěkné poháry, medaile a  diplomy čekaly na 
první tři týmy, nejlepší brankáře a  nejlepší 
střelce. Nejvíce gólů nastřílel mníšecký do-
rostenec Filip Zemančík, který brankovou síť 
soupeře rozvlnil celkem sedmkrát a  postaral 

se tak o téměř 50 % branek svého týmu. „Tento 
turnaj jsme zvládli bez jediné prohry. Žádný zá-
pas nebyl jednoduchý. Všechny týmy hrály dobře 
a nikdo nic nevypustil. Moje góly jsou výsledkem 
vynikající hry celého našeho týmu,“ zhodnotil 
Filip výkony své i svých spoluhráčů.
První ročník Mníšeckého bodla se jednoznačně 
vydařil, po stránce sportovních výkonů, perfekt-
ní organizace i  pohodové atmosféry. A  podle 
slov organizátorů se již můžeme těšit na druhý 
ročník, který by měl proběhnout v  podzimní 
části roku 2022 a jarní části roku 2023.

„Moc rád bych poděkoval rodičům a příbuzným 
mníšeckých hráčů, kteří se zapojili do příprav 
a  chodu turnaje a  zasloužili se o  jeho bezchyb-
ný a  pohodový průběh“, uvedl na závěr Miloš 
Gruntorád. Libor Kálmán

Při pohledu na mapu naší nervové soustavy 
máme možnost shlédnout kolosální výtvor. Nej-
známější, bloudivý nerv, jehož prostřednictvím 
jsou ovlivňovány mnohé orgány včetně srdce, 
vychází z lebky a pokračuje dále kolem hlasivek, 
krční části až do hrudníku, prochází bránicí, bři-
chem a  ještě o kousek dál. Až díky současným 
znalostem jsme schopni uchopit význam blou-

divého nervu, který lidé znali už před stovkami 
let. Rozvibrováním bránice, zpíváním manter, 
docílili lidé harmonie těla a mysli. Mocné „óm“ 
závěr téměř každé hodiny jógy si západní svět 
vyložil až dnes. Bludištěm se bloudí, proto jde-
me cestou pokusu a omylu. I z tohoto důvodu 
nás dokáže bloudivý nerv občas pěkně potrápit. 
Bludištěm se bloudí, labyrintem prochází. V něm 
zabloudit nedokážeme. Náš vestibulární apa-
rát je příkladem, kterému mnohdy věnujeme 
pozornost pouze na hodinách biologie. Tento 
smyslový orgán dominuje při zajištění rovnová-
hy hlavy a těla v prostoru. Nachází se v labyrintu 
vnitřního ucha. Pokud je v pořádku, dává nám 
pocit bezpečí a  stability. V  opačném případě 
nám jeho porucha dokáže převrátit žaludek na-
ruby. Procento lidí trpící poruchou vestibulární-
ho systému pomalu vzrůstá. Už jen napřímením 
krční páteře jsme schopni bludiště rozmotat. 
Berme lidské tělo jako jednu z částí našeho já. 

Stočme pohled o  kus dál a  podívejme se na 
labyrint jako na něco, co nás přesahuje. Laby-
rint může být stavba, v níž jsme se ocitli, nebo 
situace, kterou právě prožíváme. Nejhorší, co 
nás může potkat, je přece bloudit sám v sobě. 
Už od nepaměti lidé ví, že prostor labyrintu 
nás vede jistě a bezpečně. Nemůžeme v něm 
zabloudit, jen se tu zdržíme. Nemusíme zde 
bojovat s problémem orientace a můžeme se 
v  prostoru soustředit jen na vnitřní prožitek. 
Může nám přinést nový pohled. Cesta skrze 
Labyrint nám může být impulzem pro odlo-
žení starého a  rozsvícení nového. Může nám 
ukázat správnou cestu. Říká se, že každý, kdo 
projde labyrint, nikdy nevyjde stejný.
Rituálnost labyrintu je něco, co nás mocně 
převyšuje. Určitě nebudeme troufalí, když 
naše tělo k  labyrintu přirovnáme. Vždyť náš 
život je jeden velký labyrint.

Michal Elčkner za Element pohybu z.s.

V sobotu 22. ledna 2022 hostila Hala Věry Čáslavské v Černošicích turnaj v malé kopané s názvem 
MNÍŠECKÉ BODLO.

Lidské tělo je ukázkou dokonalého a promyšleného labyrintu, tak jak ho příroda vytvořila. Často 
nevědomky procházíme tunely labyrintu bez jakéhokoliv zaváhání. Srdečně-cévní systém, trávící, 
nebo fasciální systém, systém podkoží a spousty dalších malých i velkých labyrintů. Cesty a cestičky, 
slepé odbočky, různé zákoutí čítající délky tisíců kilometrů ukrytých v lidském těle.

Mníšečtí dorostenci turnaj s přehledem vyhráli     Foto: archiv

Ilustrační obrázek: Pixabay.com
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B ad mintonov ý  k lub  hlásí  p r v ní  me dailové  ž ně

Orientační běžci zvou veřejnost na jarní Otvírání studánek

Neděle 6. 2. 2022 se pro náš klub navždy stane nezapomenutelnou. Deniska Audy a Edvard Matyasko 
se zúčastnili turnaje GPD U13 v hale klubu TJ Astra Zahradní Město a posbírali první medaile! 

Členové OK Dobříš zahájili sezónu 2022 únorovým zimním soustředěním na Šumavě na Nových Hutích. 

Deniska si odváží zlato z  deblu a  společ-
né stříbro s Edou z mixu. Eda obsadil dru-
hé místo i v deblu. V singlu se Deniska i Eda 
shodně umístili na děleném 5.–8. místě. De-
niska, která stále patří do kategorie U11, a byl 
to její první start na turnaji U13, spojila síly 
s Eliškou Ballákovou z SK Hamr. Holky skončily 
zlaté! Ve svém úvodním zápase porazily do-
mácí Krejčíkovou, Pechovou ve třetím setu. Ve 
druhém kole zvítězily nad papírovými jednič-
kami Sollier z Poděbrad a Suchanovou z klubu 
BK Arion Praha.

Deniska s  Edou spolu nastoupili do mixu. 
Tento turnaj byl Edovou premiérou a  pro 
oba zároveň první setkání s  párovými dis-
ciplínami. V  prvním „rozehrávacím“ kole 
porazili Sollier, Čejku 21–6, 21–7. Teprve se 
do hry dostávali a  ač tomu konečný výsle-
dek neodpovídá, oba byli nervózní a moc se 
nehýbali. V druhém zápase zvítězili nad do-
mácími papírovými jedničkami. Finále hráli 
proti zkušenému Kyzlíkovi s  Ballákovou (SK 
Hamr). Nemají se za co stydět. Výměny byly 
dlouhé a  pestré. Konečný výsledek 22–24, 
17–21 znamenal pro naše hráče stříbrnou 
medaili.

V  deblu si Eda zahrál po boku Václava Calty 
(BK Arion Praha). Kluci si neskutečně sedli. Mají 
podobný styl hry a panovala mezi nimi skvě-
lá chemie, což je u párovek důležité. Na to, že 
spolu hráli poprvé, klobouk dolů! V  prvním 
kole nekompromisně sundali Ferkla s  Heide-
nreichem z  SK Jeremi, z.s. V  druhém porazili 
nasazené dvojky.

Finále proti ostřílené dvojici a  zároveň jed-
ničkám turnaje Červenka, Oubrecht (BK Králův 
Dvůr, TJ Astra Zahradní Město) bylo dechbe-
roucí. Kluci se prali o každý bod a přilákali po-
zornost téměř všech diváků v  hale. První set 
prohráli. V přestávce si Eda s Vaškem vyslechli 
rady svých trenérek. V druhém setu drželi do-
mluvenou taktiku a opanovali ho 21–13. Třetí 
set byl hodně vyhrocený. Hala vřela a fandilo 
se. Správná atmosféra finále! Eda s  Vaškem 
vedli 10–8, ale v intervalu o bod zvítězili opo-
nenti, což kluky rozhodilo. Nechali si je utéct. 
Teprve když soupeři vedli 17–11 zase zapnuli 
a  snížili náskok. Nakonec třetí sadu prohráli 
21–17. Byl to však parádní boj a nádherné dru-
hé místo!

Tereza Kudrnová za Badminton Mníšek pod Brdy

Přes 70 účastníků si užilo sluníčka a  sněhu, 
běžkového výcviku, výletů, legrace, večerních 
soutěží i písniček při kytaře. Na programu se 
z velké části podíleli rodiče dětí, kteří přinesli 
oživení a nové prvky, jako třeba večerní týmo-
vý scrabble s písmeny schovanými po areálu 
hotelu. Soustředění zakončily prestižní biatlo-
nové štafety smíšených družstev. Na oddílová 
soustředění jezdívají celé rodiny a  je zde tak 
jedinečná možnost k utužování týmového du-
cha jak mezi dětmi, tak mezi rodiči. Zejména 
pro děti a  mládež je dobrá parta a  kamarádi 
v oddíle důležitou součástí motivace ke spor-
tu a setrvání u orientačního běhu od žáků až 
po dospělost. 

Jarní část závodní sezóny začíná orientačním 
běžcům již koncem března. A jako každoroč-
ně zahajujeme venkovní celooddílové mapo-
vé tréninky spolu s  veřejností akcí s  tradič-
ním názvem Otvírání studánek, tentokrát 
opravdu v březnu, a ne jako vloni a předloni 
v  květnu, v  rouškách a  s  omezením počtu 
účastníků.

Zveme tímto sportovní veřejnost v neděli 20. 
března 2022 od 14:30 do 16 hodin k  aktivní 
účasti na tréninku Otvírání studánek poblíž 
Dobříše. Autem pojedete z Dobříše po silnici 

č. 114 směr Hostomice a hned za městem od-
bočíte polní cestou doleva, proti stanici BUS 
Dobříš – sanatorium. Tratě budou připrave-
ny pro všechny věkové kategorie, včetně fá-
borkové tratě pro začátečníky. Detaily k  akci 

naleznete včas na webu www.okdobris.cz 
v sekci Akce pro veřejnost.

Za orientační běžce z OK Dobříš  
Jana Bochenková, trenérka dětí, Mníšek pod Brdy

Úspěšní reprezentanti Deniska a Edvard s 
trenérkou Terezou Kudrnovou

Zimní soustředění na Nových Hutích   Foto: autorka
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BIOS fit z.s. uspěl na aerobikových závodech v Českých Budějovicích

Trénujeme pořád, i na sněhu

Budíček ve 4:30 a odjezd autobusem z Mníšku 
v 5:15 byl sice pro všechny dost náročný, ale již 
po pár ujetých kilometrech únavu vystřídalo 
radostné pokřikování a smích. Všichni jsme se 
těšili, až znovu zažijeme závodní atmosféru, 
která už nám dlouho chyběla.

Jak se později ukázalo, brzké vstávání se roz-
hodně vyplatilo a holky si i přes covidové osla-
bení obou týmů zaslouženě vybojovaly me-
dailová umístění. Tým Joland získal v kategorii 
8–10 let pod vedením trenérky Míši Jungman-
nové 2. místo a  tým Aladin získal v  kategorii 
11–13 let pod vedením trenérky Nikoly Malku-
sové místo první.

Děkujeme organizaci Česko se hýbe za krásný 
začátek závodní sezóny a  těšíme se na další 
závody, na které už určitě vyrazí všechny týmy 
v plném počtu. Trénování v této nelehké době 
plné karantén je sice náročné, ale my se ne-
vzdáváme. Tak nám držte palce!

Za spolek BIOS fit z.s. Nicola Malkusová

Na zimní soustředění se děti těšily už několik 
měsíců. Přípravy ovšem zkomplikovala koro-
navirová situace, nakonec se ale vše vydařilo 
a  soustředění se odehrálo poslední ledno-

vý víkend. Nebylo to ale žádné odpočívání, 
všechny dny byly velmi nabyté. Rána začína-
la rozcvičkou, kde se děti společně protáhly 
a připravily na náročný program. V moderních 

prostorách areálu probíhaly každodenně tři 
tréninky, obsahující cvičení choreografií, posi-
lování a gymnastiku. Volný čas mezi cvičením 
děti využívaly ke hraní společenských her na 
pokojích nebo například chozením na horkou 
čokoládu do hotelu. 

Jak už napovídá lokace, kde se pobyt ode-
hrával, večer měly starší holky možnost jít si 
zalyžovat pod vedením trenérů. Příjemná ly-
žovačka byla završena občerstvením v kiosku 
u sjezdovky. Pro mladší účastníky byl během 
lyžování připraven program na hotelu v podo-
bě tvoření.

Počasí bylo tak akorát zimní, a tak děvčata ne-
byla zavřená jen v tělocvičnách, ale vydávala 
se na procházky po okolní zasněžené krajině. 
Každých pár minut se ovšem dělaly pauzy na 
bobování nebo zkoulování některého z trené-
rů. Domů se pak většinou všichni vraceli una-
vení, ale s úsměvem na tváři. 

Poslední den byl již hlavně odpočinkový, pro-
běhl závěrečný trénink, zakončený přehlídkou 
sestav a  odvedené práce. Po obědě čekalo 
děti zasloužené wellness a odjezd domů. Vě-
řím, že zimní i podzimní soustředění spojená 
s velkou dřinou, tento rok přinesou skvělé vý-
sledky a děti si ze závodů budou vozit radost 
a samé medaile. 

Anna Melichová za BIOS fit z.s.

V neděli 23. 1. 2022 jsme vyrazili na první závody tohoto roku, a to až do dalekých Českých Budějovic.

Po dvou letech se spolek BIOS fit opět sešel v rámci zimního soustředění ve Ski areálu Monínec. 
Třídenní pobyt byl zlatý hřeb před začátkem sportovní sezony.

Foto: autorka

Po celou dobu soustředění panovala dobrá nálada    Foto: archiv autorky
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Velmi silnému větru (v nárazech dosahujícímu 
rychlosti až 110 km/h), který po celé České re-
publice řádil 17. února 2022, neodolal jeden ze 
stromů v aleji v ulici V Lipkách.
Poryv větru vyvrátil lípu srdčitou s obvodem 
kmene cca 250 cm. Lípa tu rostla odhadem 
přes 200 let.
O likvidaci vyvráceného stromu a znovuzpro-
voznění komunikace se postarali mníšečtí 
hasiči. lib

» Foto: Adrian Novelinka

Kolem 12. hodiny potkal pan Michal Jurgov-
ský v Srbech u Tuchlovic toulajícího se pejska. 
Majitele nikde neviděl a ani se k němu nikdo 
nehlásil. Naštěstí měl pejsek na obojku znám-
ku města Mníšek pod Brdy, a tak se mohla roz-
jet pátrací akce.
Duchapřítomně, přes sociální sítě, kontaktoval 
mníšecký facebookový profil www.facebook.
com/mnisekpodbrdy  a první důležitý kontakt 
byl navázán! Zveřejněné výzvy na mníšeckém 
facebooku si všimla paní Kateřina Klímová 
a  dokázala během chvíle kontaktovat pána 
ze Starého sídliště, kterého považovala za 

pejskova páníčka. Její domněnka se ukázala 
jako pravdivá, dozvěděli jsme se, že pejskovi 
je 14 let a jmenuje se Ben. 
Teď jenom zbývalo vyřešit jeho přepravu 
ze záchytného kotce městské policie z Tuchlo-
vic do Mníšku (po silnici 65 km). Dobří lidé se 
nabídli, že Beníka převezou do Mníšku a naše 
městská policie ho následně předala jeho ma-
jiteli na Starém sídlišti.
V 17 hodin byl již Beník zase doma. Shledání 
s páníčkem udělalo oběma obrovskou radost!
Děkujeme všem dobrým lidem, díky kterým 
je Beník opět u svého páníčka! kal

Vítr vyvrátil dvousetletou lípu

Sobotní odpoledne s retrívrem Benem
Poslední lednová sobota se nesla ve znamení pátrací akce po majiteli 
zlatého retrívra a zároveň ukázala sílu a dosah sociálních sítí.

Tulák Ben na ulici v Srbech 
 Foto: Michal Jurgovský
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R O P I D  o d  b ř e z n a  r u š í  a u t o b u s o v o u  l i n k u  321

Vývoj registrované trestné a přestupkové činnosti za rok 2021

S platností od 6. března 2022 dojde ke zrušení 
stávající linky 321 v  trase „Praha, Smíchovské 
nádraží – Mníšek p. Brdy, Stříbrná Lhota“ a k za-
členění spojů této linky do současných linek 
317 a 320. 

Linka 317
Do jízdního řádu linky 317 budou převe-
deny všechny současné spoje linky 321 
v  úseku „Praha, Smíchovské nádraží – Mní-
šek p. Brdy, náměstí“. Spoje budou vedeny 
v  identické trase, zastávkách a  časových 
polohách, pouze budou zahrnuty v jízdním 
řádu linky 317.

Linka 320
Zbývající část stávající trasy linky 321 v úse-
ku „Mníšek p. Brdy, náměstí – Mníšek p. Brdy, 
Stříbrná Lhota“ bude začleněna do linky 320. 

Spoje budou vedeny v  identické trase, za-
stávkách a časových polohách, pouze budou 
zahrnuty v jízdním řádu linky 320.
Varianta trasy linky 320 se spoji vedenými 
v  úseku „Mníšek p. Brdy, náměstí – Mníšek p. 
Brdy, žel. zast. Rymaně“ se nezmění.

Zastávka Mníšek p. Brdy, náměstí
Autobusy se budou na zastávce „Mníšek 
p. Brdy, náměstí“ pouze přečíslovávat. Pro 
cestující v autobusu se nic nemění (vystupo-
vat nemusí), řidič autobusu jen přečísluje číslo 
linky na displeji. 

V praxi to bude probíhat následujícím způ-
sobem:

•  Směr z Prahy: z některých spojů linky 317 se 
po přečíslování v  zastávce „Mníšek p. Brdy, 

náměstí“ stane linka 320 a bude pokračovat 
dále do Stříbrné Lhoty.

•  Směr ze Stříbrné Lhoty: z většiny spojů lin-
ky 320 se po přečíslování v zastávce „Mníšek 
p. Brdy, náměstí“ stane linka 317 a bude po-
kračovat dále do Prahy.

•  Několik spojů linky 320 bude jezdit mezi 
Prahou a Střibrnou Lhotou přímo (bez pře-
číslování).

Nové jízdní řády
Nové jízdní řády obou linek 317 a 320 (včetně 
srovnání: žlutě podbarvené spoje a zastávky) 
najdete na: 
bit.ly/317Mnisek a bit.ly/320Mnisek.

kal

Nevyšší podíl na celkovém nápadu trestné 
činnosti má majetková kriminalita s 37 pří-
pady. Ve srovnání s rokem 2020 je zde pokles 
o tři trestné činy. Jedná se převážně o kráde-

že vloupáním, kde byl zaznamenán bohužel 
nárůst. Dále evidujeme krádeže prosté, kde 
byl ve srovnání s rokem 2020 u téměř všech 
událostí zaznamenán pokles. V  neposlední 
řadě musíme zmínit i násilnou trestnou čin-
nost, která za poslední léta více méně stag-
nuje. 

Co se týká hospodářské kriminality i  zde 
můžeme hovořit o stabilní situaci. V roce 2021 
byly zjištěny dva skutky, v roce 2020 tři.

Nevětší počet přestupků byl jako každoročně 
zaevidován na úseku bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu, poté jsme řešili přestupky 

proti majetku a třetí nevyšší počet zazname-
naných skutků je proti občanskému soužití. 

nprap. Michaela Nováková,
Policie ČR

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) informoval, že v souvislosti s dalším 
rozvojem systému Pražské integrované dopravy (PID) zruší příměstskou autobusovou linku 321.

V roce 2021 bylo na území města Mníšek pod Brdy spácháno celkem 86 trestných činů, což je 
o 4 skutky více než v loňském roce.

Autobus na zastávce ve Stříbrné Lhotě
Foto: Facebook/Martin-Uher-autobusová-doprava

Autobusy příměstských linek dostávají postupně 
„nový kabátek“   Foto: Petr Kučera

23

ZAJÍMAVOSTI



Pojďme se proto závislosti na alkoholu vě-
novat podrobněji. Naše společnost je k  al-
koholu tolerantní a  jeho odmítnutí je spo-
lečensky téměř nepřípustné. Podívejme se 
napříkad do našich vlastních rodin. Je běžné, 
že „skleničkou“ oslavujeme úspěch, zapíjíme 
neúspěch. Oslavy, sportovní utkání, nebo 
jen navození atmosféry klidu si bez alkoholu 
mnoho lidí nedokáže představit. Ale co když 
se jedna sklenka denně promění ve dvě, tři 
láhve vína? 

Kde mohou být příčiny? 
Nadměrné pití alkoholu je často spojeno s těž-
kým dětstvím, nebo se složitými životními si-
tuacemi, kterými mohou být rozvod, ztráta 
zaměstnání, ale i rodičovská dovolená. Někdy 
to může být i  tlak na nás, abychom úspěšně 
zvládli práci, rodinu a  další povinnosti. I  po-
slední dva roky se podepisují na zvýšené míře 
konzumace alkoholu zvláště u lidí, kteří riziko-
vě pili již před pandemií. 

Jak poznat problém s alkoholem? 
Měli bychom zbystřit ve chvíli, kdy u  dotyč-
ného dochází k  postupnému zvyšování dá-
vek alkoholu a  ke ztrátě kontroly vypitého 
množství. Také když si problému s  nadměr-
ným pitím začne všímat okolí a  upozorňuje 
na něj. Nebo ve chvíli, když člověk kvůli al-
koholu začne zanedbávat své zájmy, rodinu, 
práci a podobně.

Víte, že…
V  České republice rizikově pije více než 
1,5  milionu dospělých, z  toho více než 
0,5 milionu konzumuje alkohol způsobem, 
který má výrazný škodlivý dopad na jejich 
fyzické a duševní zdraví. 
Ročně u nás umírá na důsledky konzuma-
ce alkoholu asi 6 500 lidí.

Zdroj: https://www.alkohol-skodi.cz/ 

Co dělat, když alkohol převezme kontrolu 
nad našimi životy, nebo jednáním našich 
blízkých?
Kontaktujte odborníky, podělte se o svou situ-
aci a požádejte o pomoc, pro sebe či pro své 
blízké. V dnešní době závislost dávno přestala 
být tabu. Léčba a  vyléčení je možné a  velmi 
pravděpodobné. V Magdaléně, o. p. s. máme 
s léčbou závislých lidí bohaté zkušenosti a zá-
vislostí na alkoholu se zabýváme např. v naší 
adiktologické ambulanci v Příbrami, Berouně 
či Praze. 

A jak vypadá léčba? 
Když k  nám přijde klient závislý na alkoholu, 
má za sebou již malé, ale důležité vítězství. 

Stojí na začátku dlouhodobé cesty za restar-
tem života, ale není na ni sám. V Magdaléně, 
o. p. s. poskytujeme účinnou ambulantní léč-
bu, do které klient dochází v průměru půl roku 
až rok, přičemž zůstává ve svém přirozeném 
prostředí. Nabízíme také roční pobyt v  tera-
peutické komunitě. Ten je určen pro klienty, 
kteří jsou závislí dlouhodobě, často deset až 
patnáct let, většinou předešlé pokusy o léčbu 
nevyšly a lidé se ocitli na samém dně, bez prá-
ce a s existenčními problémy. 
V  životě nás potkává mnoho těžkých situací 
a zdánlivě snadná řešení, jako únik prostřed-
nictvím alkoholu, mohou být pro nás devastu-
jící. Rozhodnutí se vydat na cestu ze závislosti 
si vyžaduje velkou odvahu a  často pomoc.  
Proto v Magdaléně, o. p. s. klienty na této ces-
tě doprovázíme.

Za Magdalénu, o. p. s. 
Šárka Slavíková Klímová, 

PR manažerka

KONTAKT do Příbrami:

Centrum adiktologických služeb  
Magdaléna-Příbram

Žežická 193
261 01 Příbram
Telefon: 318622010
Mobil: 739612018

E-mail: cas.pb@magdalena-ops.cz
www.magdalena-ops.cz

Magdaléna, o. p. s. ji spustila s cílem získat 150 
000 Kč na realizaci tréninkových míst. Od dár-
ců se podařilo vybrat 194 740 Kč a díky Nadaci 
OSF byla tato částka navýšena o  5 000 Euro. 
I  v  tomto roce tak budeme na pobočkách 
v Příbrami, v Berouně a v Benešově poskyto-
vat tréninková místa, s jejichž pomocí získávají 
závislí lidé šanci k návratu do práce, k rodinám, 
k dětem, do života. Rádi bychom poděkovali 
i dárcům z Mníšku pod Brdy a okolí.
„Děkujeme, velmi si vážíme všech, kteří finanč-
ně, nebo i jinou formou podpořili naši kampaň. 
Těší nás, že jsme přispěli i k osvětě vzniku a léčby 
závislosti a upozornili na problém zaměstnává-
ní závislých osob. Z našich zkušeností vyplývá, že 
tréninková místa mohou být odrazovým můst-
kem ke stabilizaci jejich životní situace,“ hodnotí 
výsledek kampaně ředitel Magdalény, o. p. s., 
Ondřej Sklenář. 

Tréninková místa jsou zásadní ve chvíli, kdy 
se klient rozhodne řešit svou složitou životní 
situaci. Poskytnutá cílená pomoc znamená 
větší šanci zvládnout i  léčbu závislosti. Jiří 
Zatřepálek, odborný ředitel Harm Reduction 
programů, dodává: „Jsem nadšený, že může-
me dále poskytovat tréninková místa, protože 
jsou pro naše klienty důležitá právě v  nácviku 
pracovních návyků, sociálně komunikačních 
dovedností v  přirozeném pracovním prostředí 
a  vedou ke zlepšení životních podmínek klien-
ta.“ 
O  tréninková místa mají klienti zájem a  po-
stupně je během února budeme začleňovat 
do provozu na všech pobočkách. 

Za Magdalénu, o. p. s. 
Šárka Slavíková Klímová, PR manažerka

Závislost na alkoholu není tabu

Dárcovská kampaň na tréninková místa byla úspěšná

Většina lidí, kteří v posledním roce přichází pro pomoc do našich adiktologických ambulancí, mají problém 
s nadměrným pitím alkoholu.

Závislost na alkoholu byla i ústředním tématem videa dárcovské kampaně „Prací život vracíš“, která skončila 
na konci loňského roku.

Foto: Facebook / Magdalena OPS
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N o w a k o v a  v i l a  d ý c h á  n o s t a l g i í  s t a r ý c h  č a s ů

Oba názvy odkazují na dva muže, kteří 
vilu postupně vlastnili, nebo jen obývali,  
Eduarda Nowaka a Josefa Hukala.

Nowakovi
V roce 1862 ji nechal postavit úspěšný továrník 
Josef Nowak v novorenesančním stylu pro své 
dva syny, Eduarda a  jeho bratra Heinricha (ten 
záhy své dědictví prohýřil a utekl do USA). Vila 
měla dva oddělené byty po 12 pokojích a stála 
v  těsném sousedství jeho továrny na textilní 
barviva a výrobu škrobu. Mníšecký provoz byl 
filiálkou jeho továrny v Karlíně (dnešní Praha 8 
– Karlín). Eduard Nowak ovšem nezdědil pod-
nikatelský talent svého otce Josefa a už v  roce 
1902 se jeho zadlužená továrna dostala pod nu-
cenou soudní správu. V roce 1914 Nowak zadlu-
ženou továrnu v Mníšku i s vilou prodal a odstě-
hoval se s rodinou na území dnešního Rakouska. 
Nutno dodat, že smolař Eduard Nowak prodal 
oboje vesměs za válečné dluhopisy, které se po 
porážce monarchie staly bezcennými.

Patočkovi, Endlerovi a Hukalovi
V  roce 1914 vilu od Nowaka zakoupil  
Ing. Robert Patočka, vrchní ředitel cukrova-
ru, společník firem Maggi a Julius Meinl a člen 
správních rad. Ten ji v roce 1930 přepsal na svou 
dceru Alžbětu Endlerovou, která byl provdá-
na za bankovního ředitele Ludvíka Endlera. 
V  roce 1937 se podruhé provdala za  
Ing. Josefa Hukala. 
V době před 2. světovou válkou došlo ke 
zbourání přilehlé továrny.

Po roce 1948
Po roce 1948 rodina o  majetky přišla a  byla 
perzekuována. Dcera Alžběty Endlerové  
Eliška (Lily) Endlerová (* 1924) emigrovala 

do USA. Její sestra Helena Endlerová zůstala 
v České republice (1926–2017) a jako violon-
cellistka byla členkou orchestru Národního 
divadla. 
Po znárodnění sloužila vila potřebám státního 
statku, který v ní zřídil byty pro zaměstnance 
a kanceláře pro administrativu. 

Po roce 1989 byl dům s  hospodářským zá-
zemím restituován. V  hospodářských bu-
dovách bývalého státního statku provozuje  
Ing. Martin Stárek unikátní Muzeum  
užitkové techniky. 
Vila byla v minulém desetiletí soukromým in-
vestorem krásně opravena a  poté rozprodán 
na jednotlivé byty. Libor Kálmán 

Pozornosti návštěvníka, který při svých procházkách zavítá do oblasti Za Rybníky, jistě 
neunikne impozantní třípatrová vila. Místní ji znají jako Nowakovu vilu nebo také Hukalovnu.

Malí ř  Vilém  Nowak  a  jeho  mladá  lét a  v  Mní šk u

Vilém (nebo také Willi) Nowak se narodil do 
rodiny továrníka Eduarda Nowaka, kterému 
patřila továrna na textilní barviva a  přilehlá 
novorenesanční vila. Nowakovi byla klasická 
„rakouská“ rodina, pro kterou bylo působištěm 

celé Předlitavsko (nemaďarská západní část Ra-
kouska-Uherska) a  hovořili plynně jak němec-
ky, tak i  česky. Vilém tak po celý život neměl 
problém pohybovat se v německém prostředí.
Vilém vyrůstal v  blaženém poklidu a  blahoby-
tu, ale v izolaci. Otec mu dopřál domácí učitele, 
a tak se ani nestačil spřátelit s mníšeckými dět-
mi. Od tří let se věnoval kreslení, dokonce se do-
chovaly jeho první kresbičky rodného Mníšku.  
Za zmínku stojí, že byl později pro výtržnictví 
vyloučen z německé reálky na Malé Straně i ze 
všech škol na území monarchie. V letech 1903-
1906 vystudoval talentovaný mladík, i  přes 
otcův nesouhlas, Akademii výtvarných umění 
v Praze. V době, když jeho rodiče ještě vlastnili 
továrnu, tak za ním občas přijížděli jeho známí 
kumštýři a  půvabná mníšecká krajina pro ně 
byla inspirací při malování.
Po absolvování akademie pořádal první výstavy 
a většinu obrazů se mu dařilo prodat. V té době 
už založil rodinu, se kterou bydlel v Mnichově.

Mníšecká etapa Viléma Nowaka se uzavírá ro-
kem 1914, kdy jeho otec musel prodat továrnu 
s vilou a s rodinou se odstěhoval do Rakouska.
 

Vilém Nowak (1886-1977) byl profeso-
rem Akademie výtvarných umění v  Praze 
(1929-1939) a  spoluzakladatelem Vysoké 
školy výtvarných umění v Bratislavě (1950). 
Nejraději maloval v  Polabí a  v  okolí Prahy 
poblíž Vltavy. Vedle malby se věnoval též 
grafice. Kromě řek, stromů, krajin a portré-
tů žen maloval také komunistické funkci-
onáře. Byl režimem uznávaným výtvarní-
kem a obdržel titul Národní umělec. 
Jeho díla jsou umístěna v  Národní galerii 
v Praze a krajských galeriích po celé České 
republice.

z knihy „Václav Formánek:  
Vilém Nowak, Praha 1978“  

zpracoval Libor Kálmán

Mníšek pod Brdy se může pochlubit několika významnými rodáky, kteří promluvili do české kultury. 
Na poli výtvarného umění se z nich nejvíce proslavil národní umělec Vilém Nowak, který se v našem 
městě narodil před 136 lety.

Současný stav vily Foto: autor

Nowakův obraz „Továrna“ (1906), na kterém 
je vpravo vila (Národní galerie Praha)

Před vilou: sedící je Alžběta Endlerová s dcerou Lily (asi 1932) Archiv Dany Dalešické
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Rozhodli jsme se, že vám budeme na stránkách Zpravodaje městečka pod Skalkou postupně 
představovat mníšecké podnikatele, provozovny, řemesla či služby, a tak o nich zvýšit povědomí. 
Některé možná znáte, o některých se dozvíte poprvé a překvapí vás, jaké výrobky či služby nabízejí.

Posezení u Malého mnicha 
je zážitkem pro chuťové pohárky

Družstvo Eurosignal dokáže optickým 
internetem pokrýt 80 % Mníšku

Kavárna Malý mnich v horní části náměstí F. X. Svobody si za posled-
ních 8 let, kdy funguje, získala spoustu příznivců jak mezi místními oby-
vateli, tak i „přespolními“, kteří se sem díky lákavé nabídce rádi vracejí.  
Majiteli i nepostradatelnou duší a motorem útulné kavárny jsou man-
želé Pavlína a Marek Lázničkovi, kteří zchátralým dům před lety za-
koupili a museli celý zrekonstruovat. Výsledkem nákladné přestavby je 
dvoupatrová ozdoba náměstí s kavárnou, oddělenou dětskou hernou, 
penzionem se třemi apartmány a  příjemným dvorkem vybízejícím 
k posezení. Jako lokální patrioti neváhali a svou provozovnu pojmeno-
vali Malý mnich = Mníšek.
Lázničkovi nabídku kavárny opírají o  4 základní pilíře: lahodnou 
kávu, vyhlášené sladké i slané vafle, vlastnoručně vyráběné dor-
ty a osvěžující ovocné limonády pocházející z kvalitního ovocného 
pyré (mleté se slupkami, kde je nejvíce vitamínů) bez barviv.
„Nabídku občerstvení ladíme tak, aby chutnalo především nám dvěma,“ 
představuje hlavní myšlenku skladby sortimentu Marek Láznička a dodává: 
„Sami sebe považujeme za náročné konzumenty a nikdy bychom nešli do 
laciné nabídky. Leckomu můžou naše ceny připadat vyšší než jinde, ale věřte, 
že nabízíme pouze špičkové výrobky z poctivých surovin. Chceme, aby pose-
zení u Malého mnicha bylo zážitkem pro vaše chuťové pohárky.“
Zvýšenou péči věnují procesu výroby kávy, aby byla pokaždé excelent-
ní. Vše začíná pravidelným servisem a čištěním kávovaru i mlýnku. Pra-
ženou kávu dostávají z Itálie a tvoří ji 80 % arabiky a 20 % robusty. Svou 
kávu vyladili tak, že není ani kyselá, ani příliš hořká. Ze základní směsi pak 
vyrábějí 14 variací kávy, od espressa až po capuccino nebo latté. 
Od samého začátku vsadili na teplé sladké a  slané vafle, kterými se 
inspirovali na cestách po oblíbené Belgii. Neváhali zakoupit drahý pro-
fesionální vaflovač a speciální mouku si nechávají dovážet až z Belgie. 
„Troufám si říct, že vafle, které děláme my, nerozeznáte od těch pravých, na-
bízených někde v Bruselu. Investice do kvalitních přístrojů a surovin se nám 
jednoznačně vyplatily“ hodnotí svůj vyhlášený výrobek Marek Láznička.
Pověstná je také jejich nabídka dortů, pro které vyhledávají nejlepší 
suroviny, které současný trh nabízí. Rozhodně nepoužívají žádné ná-
hražky nebo potahovací hmoty. Vše dělají z pravé čokolády, pravého 
marcipánu, pravého nugátu. Mražené ovoce berou z Belgie, kde je do-
zrálé a velké. „Dorty nás učili dělat špičkoví cukráři a v současné době jich 
umíme vyrobit už 35 druhů,“ vysvětluje Pavlína Lázničková a doplňuje: 
„Nabídku se snažíme obměňovat, aby našim zákazníkům nezevšedně-
la. Přes týden nabízíme tři druhy dortů, o  víkendu šest. Za ta léta máme 
čtyři favority, které jsou nejžádanější: karamelový, čokoládový, cheescake 
a ovocnou charlottu.“ 
Lázničkovi se nenechali zlomit ani nedávnými lockdowny a  stabilně 
dávali a dávají práci 12 zaměstnancům. A že vybírají pečlivě, za barem 
potkáte jen usměvavé a příjemné tváře. 
Otevřeno mají denně, od 8 hodin nabízejí i snídaně. Více informací na-
jdete na webových stránkách www.malymnich.cz. kal

Družstvo Eurosignal působí na trhu telekomunikací již od roku 2001 
a  je jedním z  důležitých lokálních poskytovatelů internetu na území 
Prahy a Středočeského kraje. Spolumajitelem družstva a místopředse-
dou představenstva je Pavel Ježdík, který téměř 15 let bydlí v Rymani. 
Stál u začátků internetového připojení v Mníšku pod Brdy a v  letech 
1999-2006 působil jako správce sítě na městském úřadě. 
V Mníšku začínalo Družstvo Eurosignal s bezdrátovým internetem v roce 
2002, ale po roce 2013 přešli na rychlejší a spolehlivější optiku, pro kte-
rou postupně budují páteřní sítě. Nejdříve zakopou páteřní síť optických 
kabelů do ulic a chodníků a pak z ní, na základě objednávky koncového 
zákazníka, zavedou připojení do jeho domu či bytu do technické místnosti 
s rozvody nebo na půdu ke stávajícímu routeru u wifi. Délka místní páteřní 
sítě optických kabelů přesahuje již 20 km a v současnosti jsou schopni po-
krýt zhruba 80 % území Mníšku pod Brdy. Pro letošní rok plánují budovat 
síť v ulicích Za Rybníky, K Rybníčku, Řevnické, Lhotecké a Rymani.
„Předností optického kabelu je jeho neomezená kapacita přenosu dat, stabi-
lita a dlouhodobá životnost. Pokud vlákno něco nebo někdo fyzicky nezničí, 
tak je prakticky nesmrtelné. V momentě, kdy se jednou vykope a položí opti-
ka, tak už pro ni žádné limity neplatí,“ vypočítává její výhody Pavel Ježdík 
a zjednodušeně ji popisuje: „Optickým vláknem běží na určité vlnové délce 
světlo a když kapacita nestačí, tak prostě přidáte jen další světlo. Svítíte mod-
ře, červeně, fialově nebo zeleně a každá ta barva nese datovou informaci.“
Velká kapacita přenášených dat se vyplatila při nedávné pandemii 
covidu, kdy spousta lidí pracovala z domova, nebo byla na distanční 
výuce a datová spotřeba narostla skokově o 30 %. Optika totiž nabízí 
symetrickou technologii, kdy jde stejně velký tok dat k vám jako od vás 
a online komunikace se tak nezpomaluje a nekostičkuje. 
Další výhodou, kterou ocení především hráči, je výrazně kratší ode-
zva ve srovnání s jinými technologiemi, protože není přece nic rychlej-
šího než světlo. Neocenitelnou předností optiky je též její nezávislost 
na výkyvech počasí.
Nejsložitější na technologii optiky jsou výkopové práce při budování 
páteřní sítě, které hradí Družstvo Eurosignal. Zákazník platí jen insta-
lační poplatek a materiál, který je použit na rozvod kabelu na jeho po-
zemku, což dnes činí symbolických 40 Kč za metr.
„Nikdy jsme se nesnažili být nejlevnější. Co se týká cen, tak bych nás zařadil mezi 
zlatý střed. V jednotlivých tarifech se pohybujeme od 475 do 904 korun,“ netají 
se Pavel Ježdík, ale zároveň uvádí: „Při půlroční nebo roční platbě nabízíme 
jeden a dva měsíce zdarma, což ve výsledku znamená zajímavou 17% slevu.“
Kromě internetu a  pevných telefonních linek nabízí Družstvo Euro-
signal ještě digitální televizi. Zprovoznění optické sítě až do bytu pro-
vedou do dvou týdnů, v případě, že v ulici zatím není páteřní síť, zave-
dou vám během několika dnů bezdrátový internet.
Zákaznická podpora jim funguje denně od 8 do 19 hodin. Více 
informací o  nabídce a  službách najdete na webových stránkách  
www.eurosignal.cz.  lib

Pavlína a Marek Lázničkovi ve své kavárně Pavel Ježdík při budování páteřní optické sítě na Madlenkách
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LUŠTĚTE KŘÍŽOVKU O ZAJÍMAVÉ CENY
„Neměl jsem dost talentu na to, ...“

(konec věty je v tajence)
Emil Zátopek (1922–2000) – československý reprezentant 

v běžeckých disciplínách, vybojoval 4 zlaté medaile 
na Letních olympijských hrách v Londýně a Melbourne.

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději
do 15. března 2022 na e-mailovou adresu zpravodaj@mnisek.cz, 

nebo doručte osobně (v pracovní dobu městské úřadu) do redakce Zpravodaje.

Řešení křížovky z prosincového vydání Zpravodaje: Louis Pasteur: „Je více fi lozofi e v láhvi vína než ve všech knihách.“
Výhercem dvou dárkových voucherů do multikina se stává Julie Romová.

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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Spojovačka Spojte body od jedničky do padesátky a zvíře, které děti spatřily, je před vámi. Jak se jmenuje, lehce vyluštíte s pomocí nápovědy.

INZERCE

ZÁBAVA
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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

Čerpací stanice KOLOC OIL v Líšnici přijme obsluhu 
na denní a noční směnu. Pro případné informace 

volejte na tel.: 606 490 553.

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

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

P R O D E J  C H OV N É  D R Ů B E Ž E
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

 

Prodej 11. 3. 2022 – 12 hodin Mníšek pod Brdy (u zámku)
 

Kuřice červené, kropenaté, bílé, sussex, stáří: 15 – 18 týdnů, cena: 140 – 230 Kč
Chovní kohoutci, stáří: 15 – 18 týdnů, cena: 140 – 230 Kč

 

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/  

volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

ANDĚLREALITY.COM – informace jak správně prodat 
nemovitost.  Poptáváme k prodeji chaty, RD, byty a pozemky 
v Mníšku a okolí.  Bohaté zkušenosti s prodejem nemovitostí 

v této lokalitě viz. náš web.  Vyhotovíme Vám také odhad 
pro dědické řízení. Volejte p. Nežádala 774 616 800.

  denně aktuální informace o dění 
v Mníšku

  oznámení o odstávkách elektřiny 
a výlukách vody

   pozvánky na kulturní a sportovní 
akce

   a spousta dalších zajímavých zpráv 
z našeho města

INZERCE
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Wella salon
Magdalena

Zakládám si na preciznosti svých střihů a barev na vlasy,
pravidelně se školím a učím nové trendy.

Těším se na vás v novém kadeřnictví
na adrese:

Hladový Vrch 1335
Mníšek pod Brdy 252 10
tel.: 777 305 308 
e-mail: info@salon-magdalena.cz

Ráda přijedu i za vámi ...prodejpalivovehodreva.eu
777 264 266

PAVEL KISLING
PODBRDY 68

  palivové dřevo
štípané i v polenech
 dřevěné brikety
  přírodní ekologické 
podpalovače

 dřevní štěpka
 zahradní kompost
  mulčování zahrad a příkopů
   likvidace náletových dřevin

PALIVOVÉ DŘEVO

HODINOVÝ
SERVIS

Tel.: 736 716 996
•  Elektroinstalační práce

•  Zapojení elektrospotřebičů

•  Instalace a výměna osvětlení 
(vypínačů, zásuvek atd.)

•  Drobné opravy v bytech 
a domech

•  Montáže nábytku, policových 
systémů a jiných doplňků

•  Výměna zámků a kování dveří

•  Výměna vodovodních baterií

•  A další údržbářské činnosti

  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).



S PŘÁTELI
OPĚT CHYSTAJÍ…

sobota 26. 2. 2022
ve 13.30 hodin – začínáme na farní zahradě 

Náměstí F. X. Svobody 38

rorejs.mnisek.cz   facebook rorejs.mnisek

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM 
! SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY MASKY!
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Město 

Vás zve v sobotu 

Don Quijote 
de la
Ancha
Vstupné 100 Kč
Předprodej: kavárna Malý mnich 
a pokladna městského úřadu.

V hlavní roli přední světový chůdoherec 
LENOIRE MONTAINE pod vyšším uměleckým 
dohledem pana BOLESLAVA POLÍVKY.

NA PŘEDSTAVENÍ 
DIVADLA KLAUNIKY BRNO

12. března 2022 
od 19 hodin v Pavilonu u ZŠ Komenského 420

     mnisekpodbrdy  |  www.mnisek.cz


