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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
úvodem bych ráda poděkovala vám všem, kteří jste se 
v  rámci svých možností zapojili do různých druhů po-
moci ukrajinským válečným uprchlíkům i  Ukrajině sa-
motné. Mnozí jste darovali potřebné věci do hmotných 
sbírek nebo poslali fi nanční dar, řada z  vás nabídla uby-
tování. V současnosti je v Mníšku registrováno 113 uprch-
líků, z nichž 105 jsou matky s dětmi. Většina je ubytová-
na v  soukromých prostorách, které jste nabídli právě vy, 
obyvatelé Mníšku. Díky za vaši lidskost a velkorysost, vzali 
jste mi dech! Ne nadarmo se říká, že v jednotě je síla, a tak 
jsem bytostně přesvědčená, že naše síla, tedy síla obyva-
tel Mníšku i Česka obecně, spočívá v jednotě naší solida-
rity. Čím déle si ji udržíme, tím lepší bude svět, ve kterém 
se budeme každý den probouzet. Není pochyb o tom, že 
přijdou těžkosti a problémy, konec konců jsme si to zaži-
li poslední dva roky s pandemií Covidu. Před dvěma lety 
touhle dobou jsme pro sebe navzájem šili roušky a chodili 
sousedům nakupovat, ale jak šel čas, postupně jsme pro-
padali přirozené a  pochopitelné únavě, frustraci a  často 
i  dezinformacím. Covid nás nakonec začal rozdělovat na 
úrovni rodin, přátel i  celé společnosti. Je dobré si to teď 
připomenout a očima dnešní perspektivy ocenit, že jsme 
touto zkušeností prošli. Proč? Protože teď, když se ocitá-
me uprostřed další nečekané výzvy v pomoci svým bliž-
ním a  čelíme důsledkům, které válka na Ukrajině přináší 
a ještě přinese, jsme mnohem zkušenější. Nenecháme se 
tak snadno opít rohlíkem. A  až se k  nám příště dostane 
informace, že uprchlíci vyhazují darované jídlo/dostávají 
luxusní telefony/zabírají místo ve školách/berou Čechům 
práci atd., budeme schopni se nenaštvat a místo toho si 
představit, jaké je to být v jejich kůži. Můžeme se rozhod-
nout, že nebudeme věnovat pozornost tomu, co si nemů-
žeme ověřit a vydat se cestou, na které držíme spolu. 
Na závěr bych vám chtěla popřát krásné jaro a pozvat vás 
na události spojené s  akcí Mníšecký ekologický duben, 
které najdete na str. 34

Přeji vám duben 
plný slunce, zpěvu ptáků 

a jarní vůně.

Magdalena Davis
Magdalena Davis
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Obyvatelé Mníšku pod Brdy se zapojili do každodenní pomoci Ukrajině

Pozadu nezůstává ani Mníšek pod Brdy! Nejprve se podpora sou-
středila na dodávku materiální pomoci pro Ukrajinu, postupem doby, 
kdy k nám začali přijíždět první běženci, se pomoc zaměřila na jejich 
ubytování, vybavení věcmi každodenní potřeby i péči o děti. 
V současné době bydlí na území města Mníšek pod Brdy zhruba stov-
ka ukrajinských běženců, převážně se jedná o matky s dětmi. Dočas-
né útočiště našli u dobrých lidí, kteří se neváhali uskromnit a nabídli 
své volné pokoje, byty, nebo i chaty k dispozici běžencům!

Zřízení transparentního účtu 
Pro pomoc Ukrajině zřídilo město Mníšek pod Brdy transparentní účet: 
60038-388055349/0800. Aktuální stav transparentního účtu můžete 
sledovat online na: bit.ly/ucetUkrajina.
Děkujeme štědrým dárcům za jakýkoli finanční příspěvek!

Charitativní koncert pro Ukrajinu.
V neděli 13. března uspořádala mníšecká radnice v předzámčí charita-
tivní koncert, který vynesl přes 140 tisíc korun. Více informací o kon-
certu najdete v tomto čísle Zpravodaje na str. 6 a 7.

Koordinační skupina
Rada města jmenovala koordinátorem pomoci Mgr Luboše Kožíška, 
který řeší podporu ukrajinským běžencům z  město Mníšek pod Brdy. 
Na městském úřadě se pravidelně schází koordinační skupina pro pláno-
vání aktivit, aby byly co nejefektivnější, kterou tvoří koordinátor, zástup-
ci spolku OÁZA, farní charity, Magdaleny o.p.s, školy a další dobrovolníci. 
Podařilo se také zaměstnat komunitní pracovnici/tlumočnici. Kromě 
jiných povinností pomáhá s  vyřizováním nezbytných administrativ-
ních úkonů na úřadech.

Hledání ubytování
Město Mníšek pod Brdy prostřednictvím koordinátora a  tlumočnice 
hledá vhodné ubytování pro běžence tak, aby byli spokojeni jak lidé, 
kteří ubytování nabídli, tak i ubytování běženci. Jsme schopni uspořá-
dat setkání mezi ubytovateli a běženci, aby se lépe poznali a mohli si 
rozmyslet, jestli spolu mohou bydlet, pokud užívají společně kuchyň, 
koupelnu a další příslušenství.
V Rymani bylo vytvořeno nouzové ubytování pro lidi, kteří potřebují 
okamžité bydlení. Zde běženci zůstávají do té doby, dokud jim nese-
ženeme jiné, dlouhodobější ubytování.
Pro bydlení běženců byly vyčleněny tři městské byty.

Sbírky materiální pomoci
Několik dnů po ruské agresi se v našem městě rozjely sbírky materi-
ální pomoci. Základní škola Komenského 420 uspořádala Snídani pro 

Ukrajinu (píšeme o ní ve Zpravodaji na str. 19) a ve spolupráci s míst-
ními školkami a dalšími dobrými lidmi zorganizovala sbírku materiální 
pomoci, která během pár dní odjížděla směr Ukrajina. 
Farní charita, spolek Oáza a město Mníšek pod Brdy pořádají sbírku 
materiální pomoci pro běžence, kteří žijí v našem městě a okolí. V budo-
vě Oázy na farní zahradě si mohou v pracovní dny (od 8 do 10 a od 16 
do 18 hodin) a v neděli (od 9:30 do 11 hodin) vyzvedávat trvanlivé po-
traviny, hygienické potřeby, drogerii, papírenské zboží, kuchyňské 
potřeby a nádobí, lůžkoviny, ošacení, obuv nebo i hračky, které sem 
již čtvrtý týden nosí štědří lidé. Podle evidence si sem pro věci, potřebné 
pro vybavení svých nových domácností, přišlo již 35 ukrajinských rodin!
Aktuální seznam poptávaných věcí najdete na webových stránkách 
oaza.mnisek.cz. Můžete zde také vyplnit elektronické formuláře pro 
nabídku i poptávku věcí nebo zaměstnání.

Adaptační skupina pro ukrajinské předškoláky
V pondělí 28. března zahájila v Městském kulturním středisku činnost 
Adaptační skupina pro ukrajinské děti předškolního věku (od 3 do 
6 let). První den se tu sešlo 17 dětí, o které se tu starají dvě zkušené 
ukrajinské učitelky. Sál se podařilo vybavit nejnutnějším nábytkem, 
pomůckami a také nezbytnými plyšáky a dalšími hračkami. Na provoz 
mníšeckého Adaptačního centra a plánované jazykové kurzy přispěla 
Nadace J&T částkou úctyhodných 438 700 Kč! Z projektu je po dobu 
šesti měsíců hrazena také komunitní tlumočnice. Celý projekt byl zaští-
těn Farní charitou Mníšek pod Brdy.

Školní děti
V  základní škole je zapsáno zhruba 30 ukrajinských žáků, které 
v rámci samostatné vzdělávací skupiny vyučují dvě jejich učitelky, k vý-
uce využívají klubovnu a jazykové učebny v Pavilonu. 

Jazykové kurzy češtiny
V přípravě jsou kurzy českého jazyka a konverzace pro zájemce z řad běženců.

Zprostředkování práce
Řada běženců nechce jen nečinně sedět ve svých náhradních domovech 
a ptá se na možnost zaměstnání. Kvůli jazykové bariéře a kontaktům se 
na nás samozřejmě obracejí o pomoc s jejím hledáním. Předpokládáme, 
že tuto individuální práci převezme sociální pracovník města, který by se 
měl vrátit z  nemocenské počátkem dubna. Při konzultacích s  klienty 
bude spolupracovat s komunitní tlumočnicí. 

Aktuální informace k poptávané i nabízené pomoci (v češtině i ukrajinšti-
ně) najdete na webových stránkách www.mnisekaokoliproukrajnu.cz. 

Do pomoci ukrajinským běžencům se zapojují organizace, rodiny 
i jednotlivci, jimž není jejich osud lhostejný, za což jim všem patří 
obrovské poděkování!

Libor Kálmán

Zanedlouho poté, co ve čtvrtek 24. února 2022 zaútočilo Rusko na nezávislý stát Ukrajinu, 
probudila se v České republice nebývalá solidarita s napadenou zemí a jejími obyvateli. Zpočátku 
to byly neziskové organizace, které založily sbírkové účty pro posílání finančních příspěvků 
a objevily se i celorepublikové výzvy k dodávání materiální pomoci napadené zemi.

Adaptační skupina  v Městském kulturním středisku

Výdejna zásob v budově Oáza na farní zahradě

Z RADNICE
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Válk a  a  p omoc  běženc ům  oč i ma  č t y ř  Uk r aj ine k
V současné době bydlí v  Mníšku pod Brdy 
zhruba 100 ukrajinských běženců s  dětmi. 
Většinou se jedná o ženy s dětmi, které raději 
z  válkou zmítané Ukrajiny odešly. V  našem 
městě našly bezpečí a  dobré lidi, kteří jim 
pomáhají v  jejich těžké situaci, stovky 
kilometrů od jejich domovů a  příbuzných. 
K  maminkám, které k  nám přišly hledat 
dočasný domov, patří i  paní Katerina 
Michajlova z  Oděsy a  Milana Chačirova 
z Kyjeva. 

1. Kde na Ukrajině bydlíte a jak probíhal 
váš život do války?

2. Kdy jste se rozhodla pro odchod 
ze země?

3. Jak probíhala vaše cesta z Ukrajiny 
do Mníšku pod Brdy?

4. Čím se zde zabýváte?

Katerina Michajlova (45 let)

1. Bydlím v Oděse (Одеса), kde jsem vystudo-
vala obory učitelství pro základní školy a psy-
choterapii. Před 12 lety se mi narodil druhý 
syn s autismem, tak jsem opustila zaměstnání 
a  věnuji se jeho výchově a  jeho rehabilitaci. 
Můj manžel pracuje jako námořník na tanke-
ru u břehů Afriky, který dočerpává motorovou 
naftu obchodním lodím, takže v době vypuk-
nutí války nebyl doma.

2. Do poslední chvíle jsme nevěřili tomu, že se 
Putin odváží rozpoutat válku. Jednou před pá-
tou hodinou ráno začaly houkat sirény a zdál-
ky byly slyšet výbuchy. Byla jsem sama doma 
s dětmi, hrozně jsem se o nás bála. Myslela jsem 
především na svého autistického syna, kterého 
sirény a pobyt ve stísněném sklepě bez tekoucí 
vody a ventilace budou děsit a nepřežije to. Za-
volala jsem manželovi na mobil a dohodli jsme 

se, že s dětmi odjedu na západ. Byl to pro mě 
velice obtížné rozhodnutí, protože v Oděse zů-
stala moje máma a bratr s rodinou.

3. Ve čtvrtek začala válka a v sobotu už jsme 
byli na cestě. Původně jsem chtěla jet až do 
Nizozemí, kde bydlí jedna má bývalá kolegy-
ně psychoterapeutka, což byl jediný člověk, 
kterého jsem v Evropě znala. Protože je to k ní 
dlouhých 1 900 kilometrů, tak mi poradila, 
abych se obrátila na její kolegyni Jitku Barlo-
vou, která bydlí blíž, v České republice u Mníš-
ku pod Brdy. Jeli jsme sem pět dní přes Moldá-
vii, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko. Spoustu 
času, někdy i  tři hodiny jsme museli stát na 
hranicích. Ubytování až do prosince nám po-
skytl pan Marek Láznička u Malého mnicha, za 
což bych mu chtěla moc poděkovat! Doufáme, 
že válka brzo skončí a my se budeme moct vrá-
tit domů.

4. Můj manžel naštěstí pracuje a peníze ukládá 
na účet, ze kterého tu vybírám kartou, takže 
jich zatím máme dost a nemusím se trápit ne-
dostatkem. Oba synové se učí online, pokud 
zrovna nehrozí v Oděse nálet a učitelé nemusí 
do krytu. Jitka Barlová nás už vzala do pražské 
ZOO a byli jsme na protiválečné demonstraci. 
Protože neumím česky, práci v oboru tu nese-
ženu, ale moc ráda bych pomáhala jako psy-
choterapeut běžencům.
Jsem moc vděčná za to, jak krásně a srdeč-
ně jste nás přijali. Musím se přiznat, že jsme 
se synem dojetím plakali. 

Milana-Inga Chačirova (35 let)
1. Bydlím v Kyjevě (Київ) a jsem vlastně dvoj-
násobný běženec, protože moji rodiče se tam 
se mnou, jako malou holčičkou, přistěhovali 
ze Severní Osetie. Profesí jsem manikérka 
a v Kyjevě již 8 let provozuji salon krásy, kde 
zaměstnávám devět lidí: kadeřníky, manikér-
ky, tatéra, maséra a  další. Ve svém volném 
čase jsem se také angažovala v  pomoci zví-
řatům, psům a  kočkám, které žijí na ulicích 
Kyjeva.

2. První dny války jsem organizovala sbírky 
teplého oblečení a potravin pro ukrajinské vo-
jenské dobrovolníky. Chtěla jsem jim pomáhat 
i dál, ale když se začala situace zhoršovat, tak 
mi máma zavolala a  požádala mě, abychom 
raději z  Kyjeva se šestnáctiletou dcerou od-
jely a  vzaly s  sebou ještě sestru a  švagrovou. 
Maminka s námi neodjela, protože nechtěla 
opustit zemi, za kterou bojují její dva synové.

3. Když jsme 1. března čekali na vlakovém 
nádraží, tak jsme viděli, jak rakety zničily ne-
dalekou televizní věž. Přeplněný vlak jel kvůli 
bezpečnosti raději celou noc k  hranicím bez 
světel, bylo v něm šílené dusno, protože ma-
minky nechtěly kvůli malým dětem pouštět 
dovnitř mrazivý vzduch. S  přestupy jsme po 
třech dnech dojeli až do města Stemwende 
v Porýní-Vestfálsku, kde na nás čekala sestřina 

kamarádka. Protože nás ale přijelo 9 osob 
a v domě bylo pro nás všechny málo místa, tak 
jsme raději po třech dnech s dcerou odjely, na 
radu jedné z mých klientek, vlakem do České 
republiky. V  Praze se nás ujali dobrovolníci 
a odvezli nás hromadně autobusem do školní 
tělocvičny do Mladé Boleslavi, kde jsme strávili 
několik dnů. Z prožitého stresu jsem už měla 
zdravotní problémy a  chtěla se vrátit domů. 
V Praze na nádraží se nás ujala dobrovolnice 
Natálie, které se nás s dcerou zželelo, a nako-
nec nám dohodla bydlení v  Rymani, v  domě 
u hodných lidí.

4. Dcera, která se v Kyjevě učila kadeřnicí, na-
stoupila do dobříšského učiliště, za což jsme 
moc vděčné. Ujala se nás laskavá paní Maya 
Mašková, která nám se vším pomáhá a  teď 
spolu otevíráme Manikúru Milana. Pokud nás 
chcete podpořit, tak se prosím objednejte na 
telefonním čísle 721 786 667 (v češtině) nebo 
608 408 545 (v ukrajinštině). Nevydržím totiž 
dlouho sedět se založenýma rukama.
Ráda bych všem Čechům moc poděkovala 
za podporu a  pomoc. Moc si toho vážíme, 
jste k nám neskutečně laskaví.
 

Válka silně zasáhla také Ukrajince, kteří 
v České republice dlouhodobě žijí a pracují. 
I když si Česko zvolili za svou druhou vlast, 
jejich myšlenky i vzpomínky je pojí s Ukra-
jinou, kde žijí jejich příbuzní a známí. Oka-
mžitě se zapojili do pomoci svým krajanům, 
kteří buď zůstávají doma, nebo se vydali na 
namáhavou cestu za hranice do neznáma. 
Nejinak tomu je také u paní Oleny Pourové 
a Oxany Palkush z Mníšku pod Brdy.

1. Jak dlouho žijete v České republice?
2. Máte na Ukrajině příbuzné?
3. Jak jste se zapojila do pomoci?

Olena Pourová (48 let)
1. Pocházím z  Ivanofrankivské oblasti (Івано-
-Франківськ) na západě Ukrajiny. Do České 
republiky jsem přijela v  roce 1997 náhodou, 
protože jsme s  kamarádkou původně chtěly 

Katerina Michajlova se svými syny 
na demonstraci v Praze

Milana-Inga Chačirova v ulicích Kyjeva
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cestovat do Anglie, ale zůstaly jsme pracovat 
v  Praze. V  Mníšku pod Brdy bydlím už 23 let, 
vdala jsem se za Čecha a máme spolu dvě děti, 
staršího syna a dceru. V současné době pracuji 
v Praze jako zdravotní sestra.

2. Když vypukla válka, tak jsem byla v napros-
tém šoku a celý týden jsem brečela. Mám ob-
rovský strach o mou sestru a její rodinu, která 
tam zůstala. Nabízela jsem jim, aby za námi do 
Česka přijeli, ale zatím chtějí zůstat doma. Mají 
tam domov a milovaného psa a tři kočky, které 
prostě nechtějí opustit.

3. Snažíme se pomáhat, jak můžeme. V  Pří-
brami bydlí naše známá Ukrajinka, ke které 
přijelo do bytu šest běženců jen s igelitkami, 

tři ženy s  dětmi. Dovezli jsme jim s  manže-
lem potraviny a  hygienické potřeby, které 
potřebovali pro první týdny. Jsem připrave-
ná pomáhat jim i nadále, pokud bude potře-
ba. Snažím se vypomáhat s  organizováním 
sbírky v  Oáze, kde jsem k  dispozici Ukrajin-
cům, kteří si tam chodí vyzvedávat materi-
ální pomoc.
Chtěla bych všem lidem z Mníšku pod Brdy 
moc poděkovat. Dojímá mě ochota a  po-
moc, kterou Ukrajincům poskytují.

Oxana Palkush (30 let) 
1. Pocházím z  města Černovice (Чернівці), 
které leží u  moldavských hranic. Do České 
republiky jsem přijela v  roce 2007 studo-
vat střední školu. S manželem, který je také 
Ukrajinec ze Zakarpatské oblasti, bydlíme 
v  Mníšku pod Brdy už 9 let. Náš syn chodí 
na základní školu, dcera do mateřské školy. 
Já sama pracuji jako tlumočnice a pomáhala 
jsem zařizovat pobytová víza pro ukrajinské 
občany.

2. Na Ukrajině mám otce, jsme ve spojení, 
moc se o něho bojím. Situaci prožívá těžce, je 
z  toho vyděšený. I když žije až na jihozápadě 
Ukrajiny, občas zaslechne výbuchy. Nabízela 
jsem mu, aby k  nám s  rodinou přijel, ale ne-
chce opouštět domov. 

3. S  manželem jsme se zapojili do organi-
zování sbírek materiální pomoci v  Mníšku 
pod Brdy a Praze. Využili jsem kontakty, kte-
ré máme na dobrovolnice, které pomáhají 
přímo na Ukrajině ve městě Rachov, odkud 

pochází manžel. Pomoc, kterou jim dovážíme 
z Mníšku pod Brdy nejdříve roztřídí a potom 
posílají dál na východ do dětských domo-
vů, nemocnic, vojákům nebo lidem žijícím 
v úkrytech a sklepích. Kromě pomoci při sbír-
kách funguji také jako tlumočnice pro ukra-
jinské běžence, pro které hledáme ubytování. 
Budeme s manželem a přáteli pomáhat do té 
doby, dokud nás budou lidé na Ukrajině po-
třebovat.
Chtěla bych moc poděkovat všem dobrým 
lidem, že jsou ochotní a  pomáhají naším 
krajanům v tak těžkých dobách.

Olena Pourová

Oxana Palkush

Na mníšecké radnici jsou dvě vlajky, které symbolizují boj za nezávislost a svobodu

I my chceme poukázat na dlouhodobé po-
rušování lidských práv v  Tibetu, a  tak i  na 
našem úřadě visí jeden z  nejvýraznějších 
symbolů, který Tibeťané používají při nená-
silných protestech.

Symbolicky je tibetská vlajka umístěna ve-
dle žlutomodré vlajky ukrajinské, která na 
mníšecké radnici visí od 24. února, kdy Rus-
ko zahájilo proti Ukrajině vojenskou inter-
venci.

„Vzhledem k  válečným událostem na Ukraji-
ně poslední dobou často myslím na křehkost 
míru. Zároveň si ale také mnohem více uvě-
domuji význam ideálů jako jsou svoboda, od-
vaha a národní hrdost, protože Ukrajinci nám 
každý den v  přímém přenosu ukazují, že stojí 
za to za ně bojovat. Tibeťané svůj boj s daleko 
silnějším sousedem před 63 lety prohráli a sto-
pa jejich existence je postupně vymazávána ze 
světa. Právě proto na ně nikdy nesmíme zapo-
menout. A o to více doufáme, že Ukrajinci svou 
nezávislost ubrání a na území jejich vlasti opět 
brzy zavládne mír. Jsem vděčná za způsob, ja-
kým se mníšečtí obyvatelé pustili do finanční 
a  materiální pomoci válečným uprchlíkům 

a  těší mě, že jsme tento týden mohli v  našem 
městě poskytnout azyl prvním ukrajinským 
matkám s  dětmi, které musely kvůli válce 

opustit své domovy,“ zhodnotila aktuální 
události mníšecká starostka Magdalena Da-
vis. Libor Kálmán

Město Mníšek pod Brdy se 10. března 2022 opět připojilo k akci Vlajka pro Tibet a na budovu radnice 
umístilo tibetskou vlajku.

Foto: Michal Kroutil
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Mníšecká radnice pomáhá také kulturou, benefiční 

Umělci vystoupili bez nároku na honorář
Na pódiu v mníšeckém předzámčí se během 
čtyřhodinového koncertu vystřídali Tomáš 
Klus, Jaroslav Hutka, Andrea Tögel Kalivo-
dová, Zora Jandová, Zdenek Merta, Esther 
Mertová, Jolana Szajewska, Radim Flender, 
Tereza & Karlos, kapely Blaženka, 008, V.I.T. 
Band, MUDr. Faker, Madam Royal a dvě žá-
kyně ZUŠ Řevnice Eva Hofmeisterová a Eve-
lína Fialová. Dětské publikum svým nápadi-
tým vystoupením potěšil hned na úvod akce 
kouzelník Martin Kellman.
Se zdravicí a poděkováním za pomoc, kterou 
obyvatelé Mníšku pod Brdy poskytují jejím 
krajanům, vystoupila dlouholetá obyvatelka 
našeho města Oxana Palkush. 
K  pohodovému průběhu koncertu přispěli 
i  moderátoři Jan Vávra a  mníšecká kulturní 
referentka Jana Dušková, která celou orga-
nizačně náročnou charitativní akci dokázala 
připravit za rekordně krátkou dobu.

Pohled dvou věkově rozdílných generací
Nejstarším vystupujícím a zároveň jediným, kte-
rý má zkušenost s nuceným odchodem ze své 
vlasti v roce 1978, byl Jaroslav Hutka. „Opustit 
svou rodnou zem je psychicky hodně náročné 
a člověk u toho zažívá pocity jakéhosi vykořenění. 
Ocitá se najednou v pro něj neznámém prostředí, 
nedomluví se, neví ani častokrát, jak má reago-
vat,“ vzpomínal na své pocity folkový hudebník 
a dodal „Emigrace je pro ně nesmírně těžká, navíc 
když odcházejí jen samotné ženy s dětmi a jsou bez 
ochrany svých mužů. I pro nás to může být těžké, 
když tu najednou máme statisíce uprchlíků, ale 
musíme jejich situaci pochopit a všemožně se jim 
snažit pomáhat.“
K věkem nejmladším účinkujícím patřila Esther 
Mertová. „Stále se nemohu úplně vzpamatovat 
z toho, jak strašné věci se poměrně nedaleko naší 
země dějí. Ještě před pár měsíci bych si nedokázala 
představit, že se něco takového vůbec může v dneš-
ní době stát. Snažím se zapojovat do pomoci. S ro-
diči jsme už posílali peníze na účet nadace Člověka 
v tísni a darovali spoustu věcí pro potřebné,“ uved-
la sympatická zpěvačka a  herečka pocházející 
z  Mníšku a  dodala: „Vystoupit na Koncertu pro 
Ukrajinu jsem neváhala ani minutu, protože i malá 
pomoc se počítá a jsem ráda, že jsem mohla aspoň 
touto formou přispět a diváky potěšit.“

V úžasné atmosféře se odehrál Koncert pro Ukrajinu, na který si v neděli 13. března našla cestu 
zhruba tisícovka lidí z Mníšku pod Brdy a okolí.

Kasička s vybranými příspěvky od štědrých návštěvníků koncertu

Někteří kreativní návštěvníci si přinesli i transparenty Tomáš Klus zazpíval svou novou píseň Ukrajino
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Koncer t pro Ukrajinu v ynesl přes 140 tisíc korun
Poděkování
Všichni umělci vystoupili bez nároku na hono-
rář, za což jim patří velké poděkování!
Díky patří i všem partnerům, kteří přispěli ke 
zdaru akce: Pekařství a cukrářství Jarolímek 
(poskytli bezplatně elektřinu), Sbor dobrovol-
ných hasičů Stříbrná Lhota, Okresní sdru-
žení hasičů Praha-západ, BM security, Druž-
stvo Eurosignal, Jozef Hudek a  jeho tým 
(připravili báječné občerstvení), Pivovar Řev-
nice, 1. SčV, Brdská odpadářská společnost,  
Květinářství Sedmikráska, Johnny servis 
a celá řada dalších dobrovolníků z řad ochot-
né veřejnosti.
Do kasičky u vchodu do areálu přispěli štědří 
dárci částkou 125 885 korun, dalších 15 000 
korun byl zisk z  prodávaného občerstvení. 
Výsledná suma je připsána na transparent-
ním účtu našeho města pro pomoc Ukrajině: 
60038-388055349/0800.
Kasička zůstává i nadále ve vstupní hale měst-
ského úřadu občanům k dispozici.

„Koncert pro Ukrajinu byl pro mě krásným zážit-
kem. Atmosféra sounáležitosti a  ochoty pomoct 
válkou zasažené zemi a jejím obyvatelům byla na 
místě skoro hmatatelná. Měla jsem možnost po-
hovořit s několika vystupujícími umělci i návštěv-
níky a potěšilo mě, že jsme to cítili podobně. Také 
mě mile překvapilo, kolik mníšeckých obyvatel 
se rychle nabídlo poskytnout prchajícím ukra-
jinským maminkám s  dětmi střechu nad hlavou 
nebo se sami aktivně zapojili do organizované 
pomoci. Musím přiznat, že jsem na obyvatele 
Mníšku pod Brdy neskutečně hrdá,“ zhodnotila 
úspěšnou akci starostka Magdalena Davis.

Libor Kálmán (text)
Michal Kroutil (foto)

Operní pěvkyně Andrea Tögel Kalivodová  
potěšila oblíbenou árií z Carmen

Zora Jandová vystoupila s francouzským  
šansonem od Edith Piaf

Tereza Pomajslová s Carlosem se pochlubili 
autorskými písněmi

Nechyběla ani oblíbená punk rocková  
mníšecká kapela 008

Broněk Přibyla představil jazz bluesovou kapelu 
Blaženka a V.I.T. Band hrající cover verze

Esther Mertová se svým otcem  
Zdenkem Mertou, který ji doprovázel na klávesy

Jaroslav Hutka zahrál píseň Náměšť, která je 
o naději, touze po svobodě a víře v dobrý konec
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ANKETA ZASTUPITELŮ
Magdalena Davis
Společně pro Mníšek

Ze začátku jsem byla 
hlavně v  šoku ze sku-
tečnosti, že vůbec něco 
takového sleduji během 
svého vlastního života, 
v  přímém přenosu a  na 

evropském kontinentě. Myslela jsem si, že s vál-
kou už se setkám jen v  historických knihách 
a dokumentárních filmech. Pak jsem byla v šoku 
z rozsahu lidského utrpení, které válka způsobila 
a  stále způsobuje, nemohla jsem pochopit, že 
pro Vladimíra Putina se lidské příběhy smrskly do 
pověstné hry figurek na šachovnici. V posledních 
dnech jsem ale asi nejvíce v šoku z rozsahu ma-
nipulace a dezinformací, které ruská propaganda 
pumpuje do vlastních občanů, takže jsou schop-
ní uvěřit třeba tomu, že Mariupol si vybombar-
dovala ukrajinská armáda sama, aby Rusové ne-
měli co převzít pod svou ochranu. To považuji za 
jednu z největších a nejzáludnějších hrozeb naší 
současnosti, protože takováto relativizace všeho 
uvrhává naši společnost pomalu ale jistě do cha-
osu. Nadějí v takto rozvráceném světě už je snad 
jen návrat do středu sebe sama. Odtud lze znovu 
najít pevný základ toho, co má v životě skuteč-
nou hodnotu – harmonické mezilidské vztahy.

Dana Dalešická
Společně pro Mníšek

Válka na Ukrajině se mě 
velmi dotkla. Těšila jsem 
se, že s  jarem ustoupí 
pandemie covidu, kdy 
jsme řešili respirátory, 
desinfekci, očkování, 

testování, nedostatek pracovních sil, frustraci 
lidí a jiné do té doby neznámé problémy. Těšila 
jsem se, že se konečně nadechneme a začneme 
normálně žít. Věděla jsem, že už to nebude stej-
né jako v době před covidem. Ale nevěřila jsem, 
že ve 21.století, kdy je svět lidsky i ekonomicky 
provázaný, někdo vědomě může vyvolat váleč-
ný konflikt, který v podstatě nekončí za našimi 
hranicemi. Nyní tedy opět řešíme jiné problémy, 
které jsou dle mého názoru v porovnání s pan-
demií daleko závažnější: kryty civilní obrany, 
ubytování uprchlíků, vzdělávání pro tyto děti 
a práci pro jejich mámy. Na jak dlouho? Budou 
se mít kam vrátit? Bude na ně někdo čekat?

Pavel Grygar
Otevřená radnice

První obětí každé války je 
pravda (Aischylos)
Hned v  úvodu je třeba 
říci, že napadení Ukra-
jiny Ruskou federací 
považuji za nepřijatelný 

akt agrese a  způsob vedení této války, jak je 
v  médiích prezentován, snad nemůže schva-

lovat nikdo. K tomu, doufám, ani není potřeba 
se dále rozepisovat. V posledních letech mi ale 
vadí některé jevy, o kterých jsem měl za to, že 
zmizely s pádem bolševika a které, zdá se, prá-
vě v souvislosti s ukrajinskou válkou znatelně 
zesílily.
Černobílá pravda. Zdá se, jako by vina a nevina 
ve vztazích mezi Západem, Ukrajinou a  Rus-
kem nabývala hodnot nula-jedna. Ale kdo se 
podívá na poslední tři dekády těchto vztahů, 
jistě najde momenty sporné, a ne zcela jedno-
značné. Jen pokud je vidět nechce, nevidí.
Kolektivní vina. Když čtu názory, že všichni Ru-
sové nesou nesmazatelnou vinu za současnou 
situaci a ti, kteří žijí mimo RF, by tam měli být 
vyhoštěni, vzpomínám na Západ, kde hodno-
ta každého člověka byla vnímána individuál-
ně, ne podle atributů jako je právě národnost. 
Nebo vyhostíme i Rusa žijícího v Košicích, který 
pomohl ukrajinským ženám s dětmi najít byt? 
Nebo ty, kteří právě před současným ruským 
režimem utekli? Takže ještě zakázat hrát Proko-
fjeva a knihy Dostojevského dát semlít do stou-
py. I ruská zmrzlina už je pro jistotu ukrajinská.
Cenzura. Nic úplně nového, již roky sílící can-
cel culture, která v posledních letech dokázala 
například na sociálních sítích „vyzmizíkovat” 
jakýkoli názor, který nezapadal do všeobec-
ného vnímání pravdy, se velmi silně rozvinul 
v  době covidové. V  souvislosti s  ukrajinskou 
válkou ale tato ofenzíva přešla do zcela nové 
kvality. Vypnutí subjektivně „vylosovaných” 
„dezinformačních” webů, symbolicky na den 
výročí „vítězného února”, pro mě byl návrat 
do předlistopadového temna. Pochopil bych 
tento zákrok na základě soudního rozhodnutí, 
které by prokázalo porušení zákona. Pak by to 
byl projev funkčnosti a sebezáchovy právního 
státu. To, co se stalo 25. února veřejně a pak 
pokračovalo poněkud skrytěji, je ale spíše 
projevem zvůle samozvaných strážců ideo-
logické čistoty ve veřejném prostoru. A  toho 
jsem se opravdu dožít nechtěl.
S  pozdravem„čtyři nohy dobré, dvě špatné” 
aneb svět podle George Orwella na nezadrži-
telném vzestupu.

Daniela Páterová
Mníšek
– město pro rodinu

Komunita v  Mníšku je 
aktivní a pomáhá
V  pondělí 21. 3. to bylo 
měsíc, co jsem byla 
hostem online setkání 

„Z komunit do komunálu“, které organizovala 
Nadace Via, a bylo určené budoucím kandidá-
tům do komunálních voleb. Sdílela jsem svoje 
zkušenosti s cestou z komunity do zastupitel-
stva města. Osobně jsem za tuto cestu vděčná 
a  jsem přesvědčená, že být aktivním členem 
komunity a  podílet se na utváření dobrého 
klimatu města, kde žiju, je skvělý základ pro 
práci zastupitelky. 

Nikdo z  nás však v  tu dobu netušil, jak se 
svět za pár dnů radikálně změní. Když se 24. 
2. objevily v  médiích první informace o  vál-
ce na Ukrajině, vybavuji si, že mi šel mráz po 
zádech. Hned na  to mě napadlo, jak bych 
se asi cítila já, kdyby byla válka v  mé zemi. 
Válku na Ukrajině odsuzuji a  podporuji 
svobodnou a  nezávislou Ukrajinu. A  jsem 
šťastná, že jsem součástí komunity, která se 
neuvěřitelně rychle zaktivovala a začala in-
tenzivně pomáhat. Hned o víkendu se zrodil 
nápad uspořádat akci „Snídaně pro Ukraji-
nu“ a v neděli večer bylo vše zařízené a při-
pravené. Pondělní „snídaně“ byla intenzivní, 
radostná i smutná a hlavně emotivní. Že se 
vybrala spousta peněz, byla už jen třešnič-
ka na dortu. Nejkrásnější bylo vidět, jak se 
zapojují všichni napříč komunitou – zaměst-
nanci školy, rodiče, děti, ale i  další obyva-
telé Mníšku bez ohledu na věk, postavení 
nebo zájmy. A  vlna pomoci pokračovala 
materiální sbírkou, poskytnutím ubytování, 
organizací sobotního brunche pro příchozí 
ukrajinské rodiny, zapojením dalších spříz-
něných jedinců i organizací, až vyústila v ko-
ordinovanou soustavnou a  systematickou 
pomoc. Znovu se mi potvrdilo, že dobrých 
lidí mám ve své „sociální bublině“ opravdu 
hodně a společně dokážeme i  zdánlivě ne-
možné. Z  celého srdce děkuji vám všem, 
s  kým jsem nejen za poslední měsíc moh-
la spolupracovat a  pomáhat, hlavně tobě 
Míšo, Marku, Davide, Jitko, Zuzko, Zdenku, 
Moniko, Luboši, Ondro, Laďko, Lukáši, Karo-
líno, Terezo, Josefe, Oxano, Naďo… nedoká-
žu vás tu všechny vyjmenovat, ale vy víte, že 
si vás vážím, že jste můj hnací motor a  má 
inspirace.

Michal Trkan
Společně pro Mníšek

Ještě před několika 
málo týdny jsme v rámci 
naší společnosti hovořili 
o běžných věcech, např. 
jakou novou věc si kou-
píme do domácnosti, 

kam pojedeme v létě na dovolenou a kdy už 
konečně otevřou restaurace, kina a  jiné zá-
bavní podniky. Troufnu si tvrdit, že datum 24. 
2. 2022 nás ale všechny probralo z  letargie. 
Všichni z  nás, a  to bez ohledu na doposud 
zastávané názory, jsme si najednou uvědomi-
li, že dosavadní představy o  „věčném míru“, 
který v podstatě v Evropě trval od roku 1945, 
vzaly za své. 
V  posledním měsíci jsme byli nuceni pocho-
pit, že je nyní nutné začít věci vnímat jinou 
optikou, optikou toho, co je skutečně důležité. 
V  tomto směru lze ocenit jednotu a  rozhod-
nost západního světa, NATO a  EU, tj. organi-
zací, kterých jsme naštěstí členy. Pokud bych 
měl najít alespoň něco pozitivního na dané 
situaci, je to právě nynější jednota evropských 

V dubnovém čísle Zpravodaje přinášíme Anketu zastupitelů, kterým redakce položila otázku:
JAK VNÍMÁTE VÁLEČNÉ UDÁLOSTI NA UKRAJINĚ?
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zemí, ale především nezměrná vlna solidarity 
s ukrajinskými uprchlíky, kterou vidíme v celé 
zemi i v našem městě. Je zřejmé, že nevypro-
vokovaný útok na Ukrajinu je také útokem na 
evropské hodnoty, jako je svoboda, demo-
kracie a nezávislost. To jsou přesně hodnoty, 
o které dnes bojují Ukrajinci. 
Zahledíme-li se do naší vlastní historie, pak 
dnešní nevyprovokovaný útok na Ukrajinu 
svým ospravedlněním velmi připomíná kri-
ze roku 1938 (argument, že je třeba ochránit 
menšinu na území cizího státu) a  roku 1968 
(je třeba přijít na „bratrskou“ pomoc a zasáh-
nout proti „kontrarevoluci“), což je podob-
nost, ze které až mrazí v zádech.  Domnívám 
se dále, že kulturní a  historická blízkost (část 
Ukrajiny byla součástí Předlitavska až do roku 
1918 shodně jako České země, Podkarpatská 
Rus byla součástí ČSR 1918-1945) by měly 
vést k  tomu, že příchozí ukrajinské uprchlíky 
bychom měli přijmout za své a pomáhat jim, 
jak dlouho bude třeba a  jak dlouho budou 
chtít. Současně je třeba rázně odmítnout ná-
zory některých populistů, že Ukrajinci berou 
našincům práci a  zvyšují nám ceny potravin 
a  jiných komodit. Není to pravda. Za prvé je 
třeba uvést, že v ČR jsou desetitisíce volných 
pracovních pozic, o které naši lidi nestojí, a za 
druhé je nutné si uvědomit, že ceny pohon-
ných hmot, některých potravin a  energií se 
nyní zvedají díky Putinem vyvolané válce, ni-
koliv díky Ukrajincům. Ti nám naopak mohou 
do budoucna pomoci překonat vlastní ekono-
mické problémy. Buďme proto prosím vstříc-
ní, tolerantní a držme palce, ať válka skončí co 
nejdříve. Sláva Ukrajině!

Radko Sáblík
ODS

Události na Ukrajině 
znamenají pro některé 
lidi naprostý šok, pro 
jiné jen potvrzením 
toho, co dávno vědí a za 
což byli zastánci Ruska 

v  České republice uráženi či zesměšňováni. 
Totiž, že „mráz přichází z Kremlu“. 
Znovu se ukazuje, jak klíčová je demokracie, 
se všemi svými chybami, neboť v  ní nemůže 
jedinec – diktátor, anebo úzká skupina jeho 
nohsledů, rozhodnout o  napadení cizího 
státu, o  svévolném a  hrubém porušení me-
zinárodního práva a  také pošlapaní všech 
předchozích smluv. Věrolomnost takového 
počínání je o to větší, že Ukrajině byla smluv-
ně zaručena bezpečnost a územní celistvost, 
pokud se vzdá po rozpadu Sovětského svazu 
svých jaderných zbraní. 
Rusko nikdy ve své historii nezažilo demo-
kracii. Nejprve tam vládl „bátuška“ car nebo 
„máťuška“ carevna, potom šílení komunističtí 
diktátoři jako byli Lenin, Stalin a  jejich násle-
dovníci. Naděje, že se Rusko vydá cestou de-
mokracie, utnul nástup průměrného agenta 
KGB Putina, který se postupně v tradicích „kul-
tu osobnosti“ stal diktátorem. 
Válečný zločinec Putin spoléhal na dvě věci. Na 
to, že se Ukrajina zalekne jeho vojáků a podvolí 
se, třeba jako Československo v roce 1968. A že 

slabý západ zareaguje formálními sankcemi, 
které nikoho bolet nebudou. Přepočítal se více-
krát. Sám stvořil hrdinu v podobě ukrajinského 
prezidenta, ukrajinský lid se postavil na statečný 
odpor. A jelikož jsme v době mobilů a interne-
tu, celý svět v přímém přenosu sleduje zvěrstva, 
které páchá ruská armáda, což vyhnalo statisíce 
lidí do ulic. Na to musely vlády na západě zarea-
govat, byť se stále snaží různě lavírovat a bojí se 
přijmout rázná opatření či se nechávají vydírat 
hrozbou jaderné války. 
To, co rozpoutal Putin na Ukrajině, musí být 
pro nás všechny velkým varováním, a  pokud 
se k tomu rozhodně nepostavíme, začas muže 
přijít útok na další země. Kladem pak je, že pu-
tinovská pátá kolona, na čele s  prezidentem 
Zemanem, musela změnit svou rétoriku, neboť 
vraždění civilního obyvatelstva, bombardová-
ní škol a nemocnic, těžko může obhajovat. Ale 
nezapomínejme, že tu stále jsou a mohou zase 
škodit, pokud bychom jim dali prostor. 
Vraždění na Ukrajině soldateskou šíleného Pu-
tina zvedlo i u nás v ČR vlnu solidarity. O tom, 
jak jsme skutečně vyspělí a  solidární, však roz-
hodnou až další měsíce či roky, kdy se budeme 
muset vypořádat s nárůstem cen a možná stati-
síci válečných uprchlíků na našem území. Snad 
dokážeme, že jsme společností vyspělou a ne-
necháme se ovlivnit propagandou, která jistě 
přijde a bude společnost rozeštvávat. 
Ti lidé chtěli žít. Měli své sny a touhy. Zabití vy-
plašení kluci v uniformách, ženy i děti! Těm všem 
přerval jejich život Putin kvůli svým neukojeným 
ambicím. Jedno jak skončí jím zahájená válka, 
každý, kdo s ním kdykoli bude jednat, musí mít 
na paměti, že jedná s masovým vrahem!  

Šárka Slavíková
Klímová
TOP 09

Dva roky ve stínu pan-
demie byly pro každého 
z  nás náročné a  chvíli to 
konečně vypadalo, že as-
poň na chvíli máme šanci 

se vrátit k běžným životům. Místo toho ale i nás 
zasáhla válka na Ukrajině, Putinova nepochopi-
telná agrese, která zabíjí muže, ženy, děti... Válka 
na Ukrajině pro mne znamená nejen bezpeč-
nostní riziko pro naši zemi, pro Evropu, zhoršení 
ekonomické situace, pocit strachu a bezmoci, ale 
také hrdost na nás, že nenecháváme Ukrajince „ve 
štychu”. Pomáháme jak na Ukrajině, tak pomáhá-
me těm, kteří museli opustit své domovy a přišli 
k nám hledat bezpečí. Přeji si, aby nám tato válka 
nevzala naději a víru ve svobodu, v demokracii, 
v humanitu, základní lidská práva a sounáležitost. 
Vím, že to bude složité, ale nezapomeňme na to, 
že pomáháme lidem, kteří před několika týdny 
žili jako my a kteří leckdy přišli o všechno, i o své 
blízké. Držím nám všem palce, ať tahle válka brzy 
skončí a Ukrajincům přeji život ve svobodné zemi. 

Andrea Midkiff
KDU-ČSL / 
Společně pro Mníšek

Válečný konflikt na 
Ukrajině vnímám velmi 
intenzivně, osobně se 
dotkl mě i  mé rodiny, 
protože manželka kmo-
tra mé dcery je z Kyjeva 

a  její setra i  rodiče se rozhodli tam zůstat. 
Komunikujeme s  nimi přes mobilní aplikace 
a pokaždé to je velmi emotivní a srdcervoucí 
rozhovor. Člověku se těžko chápou situace, 
které oni každodenně prožívají. Noci tráví 
společně se svými sousedy ve sklepě obyt-
ného domu, vchodové dveře mají zabariká-
dované, aby se k nim nedostali ruští žoldáci, 
kteří rabují byty i obchody a neváhají přitom 
střílet do civilistů. V lékárnách docházejí léky, 
vypadává proud, neteče voda, v okolí vybu-
chují bomby, sype se sklo z oken a padají čás-
ti i celé domy… 
Přesto všechno neztrácejí tito lidé víru a nadě-
ji, že ubrání svoji zemi, že neskončí v  podru-
čí Putinova Ruska a  jsou nesmírně vděční za 
jakoukoliv morální i  materiální pomoc. Vědí 
a uvědomují si obrovskou vlnu solidarity a po-
moci z  celého světa, i  tu od našich občanů 
a v naší zemi. Dodává jim to sílu nevzdávat se 
a bojovat dál. 
Mám vám všem vyřídit: „В найжахливіших 
снах не можливо було уявити того, що з на-
шою землею та народом робить безжаліс-
ний ворог. Мільйони жінок та дітей були 
вимушені залишити свої домівки та з дітьми 
на руках поїхати у невідомість залишивши 
своїх чоловіків на війні захищати нашу Бать-
ківщину. Але, дякувати Богу, люди з усього 
світу не лишили нас на самоті з цією бідою. 
Так само і чеський народ, один з перших, 
надав неймовірну підтримку – відкрив 
двері своїх домівок для українських біжен-
ців, але, найголовніше, відкрив свої серця! 
Ми безмежно вдячні вам за це і, знаєте, ми 
обов‘язково переможемо і запросимо вас у 
гості у нашу квітучу країну, накриємо стіл і, 
як одна велика родина, разом відсвяткуємо 
перемогу.”
(Ani v nejhorších nočních můrách jsme si ne-
představovali, co provede bezcitný nepřítel 
naší zemi a lidem. Miliony žen a dětí byly nu-
ceny opustit své domovy a  jít do neznáma, 
zanechat své muže, kteří zůstali, aby ve válce 
bránili rodnou zemi. Ale bohudíky nás v této 
mizérii svět nenechal na holičkách. Mezi prv-
ními, kteří nám poskytli obrovskou pomoc, 
jste byli vy Češi – otevřeli jste ukrajinským 
uprchlíkům své domovy, ale především jste 
otevřeli svá srdce! Jsme vám za to nesmír-
ně vděční a  až vyhrajeme, pozveme vás my 
k nám, sedneme si za prostřený stůl jako jed-
na rodina a společně oslavíme vítězství.)

O Z N Á M E N Í  O   J E D N Á N Í  Z A S T U P I T E L S T V A 
Starostka města Mníšek pod Brdy Magdalena Davis zve veřejnost ke sledování

zasedání Zastupitelstva, které se uskuteční  
ve středu 20. dubna 2022 od 18 hodin ve velkém sálu Pavilonu.

Online ho můžete sledovat na: bit.ly/YoutubeMnisek.
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Prostřední rybník je významný krajinotvor-
ný prvek, který leží uprostřed kaskády tří 
mníšeckých rybníků. Primární funkcí tohoto 
rybníku je zadržení vody pro případ sucha, 
protipovodňová funkce a  v  neposlední řadě 
možnost využití pro extenzivní chov ryb. 
Průsaky v  různých místech hráze včetně vý-
pustného zařízení způsobily, že rybník je v ha-
varijním stavu, řadu let bez vody, nefunkční 
a zarůstá.
Z tohoto důvodu byla vypracována projekto-
vá dokumentace na celkovou obnovu rybní-
ku (hráz, výpustné zařízení a odbahnění). Na 
podzim 2021 se nám podařilo podat žádost 
o dotaci do programu Ministerstva zeměděl-

ství ČR, kde byl projekt zkontrolován po tech-
nické stránce a na počátku roku 2022 jsme ob-
drželi příslib dotace, která pokryje až 70 % 
nákladů rozpočtu z ceny díla (11 mil. Kč).
V současné době probíhají práce na inženýr-
ské činnosti, aby mohlo být vydáno stavební 
povolení, které je jedním z  potřebných pod-
kladů pro další pokračování žádosti o dotaci. 
Půjde-li vše dle harmonogramu, termín zahá-
jení realizace této akce je plánován pravděpo-
dobně na podzim letošního roku. Jelikož jde 
o složitou stavbu, dokončení prací je odhado-
váno do zhruba 2. čtvrtletí roku 2023. Záleží 
však na řadě faktorů včetně klimatických pod-
mínek.

Věříme, že se nám podaří do tohoto místa 
opět navrátit potřebnou vodu. 

Ing. Dana Dalešická, místostarostka

Získali jsme dotaci na opravu Prostředního rybníka

Vývoj kolem správy mníšeckých rybníků

Město Mníšek pod Brdy uspořádá komentované Vycházky nad projekty

Zároveň bylo vedení města osloveno zástupci 
ČRS, Územní svaz města Prahy, Ing. Mužíkem 
a  ing. Andersem s  několika nabídkami, a  to 
1. na odkup rybníků, 2. na investice do opravy 
Prostředního rybníka s následným pronájmem 
všech rybníků na několik desítek let, 3. na pro-
pachtování rybníků na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou 2 roky (všechny nebo jednotlivě).
Prodej rybníků jsme odmítli. V případě rekon-
strukce Prostředního rybníka ze strany praž-
ských rybářů byla navržena lacinější varianta, 
než jaká je navržena ve vypracovaném pro-

jektu města na celkovou rekonstrukci. Úspora 
finančních prostředků pražských rybářů spo-
čívala hlavně v  tom, že by hráz nebyla zpev-
něna až k  hornímu kraji, ale jen 1 metr nad 
hladinou, bahno by nebylo odvezeno, ale na-
hrnuto k  okrajům. Okraje by se ještě zpevnily 
kamenným záhozem. Po celém obvodu by tak 
vznikly tzv. lavice, na kterých by mohli sedět ry-
báři. Plocha rybníka by se tím však zmenšila, za-
tímco prostor pro počet sedících rybářů by se 
významně zvětšil. Tento návrh se nám nelíbil, 
a  neschválil ho ani Odbor životního prostředí 
Černošice, protože místní rybníky tvoří vý-
znamný krajinotvorný prvek a  rybníky nejsou 
uzpůsobené takovému náporu rybářů.
Mezitím město získalo příslib dotace ve výši 
70 % uznatelných nákladů na rekonstrukci 
Prostředního rybníka včetně odbahnění. 
Začali jsme proto hledat variantu, ve které 
by mělo město kontrolu nad svými rybníky 
a mohlo samo určovat, jaká rybí obsádka bude 
v  rybnících, kolik se prodá povolenek, komu 
a na jaké vodní plochy. Tuto variantu jsme po 
dlouhé sérii zjišťování informací z  různých 

zdrojů našli v  podobě nadšených rybářů 
z Bohutína, kteří jsou ochotni nám pomoci 
s  rybářstvím i  rybníkářstvím. Služby mimo 
rámec smlouvy, jako je např. výlov, zarybnění, 
údržba, akce pro veřejnost (rybářské závody) 
budou provedeny na základě objednávky.
Město tedy rybníky nikomu nepronajalo, 
bude si je spravovat samo ve spolupráci 
s  Místní organizací Českého rybářského 
svazu z Bohutína po dobu jednoho roku.
Nyní plánujeme nakoupit do Zadního rybníka 
rybí obsádku takového složení, která nebude 
čeřit vodu a  nebudou se přemnožovat vod-
ní rostliny. Je to první z  mnoha komplexních 
opatření vedoucích ke větší průhlednosti vody.
Na Zámeckém rybníce plánujeme sportovní 
rybolov na udici pro naše občany. 

Závěrem bych chtěla říct, že budeme velmi 
rádi, pokud by se v  průběhu roku opět našli 
členové místní organizace, kteří by se o rybní-
ky chtěli starat. O dalších krocích vás budeme 
informovat.

Dana Dalešická, místostarostka

Začínáme nad projek-
tem revitalizace ob-
čerstvení na Skalce. 
Se studentskými au-

tory projektů a zástupci města se můžete sezná-
mit již 13. dubna od 19:00 v budově Pavilonu ZŠ 
Komenského 420. Stejný den od 17:00 bude také 
v  Pavilonu probíhat beseda o  zadržování vody 
v krajině. Toto téma bude diskutováno také v ná-

sledující vycházce a to 21. dubna, kdy se sejdeme 
nad projekty revitalizace rybníků a Pivovárky. Pro-
jdeme si celou trasu až k Zadnímu rybníku a na 
konci bude čas na vaše dotazy či náměty. Sraz na 
tuto vycházku je na parkovišti u Billy v 17:30. Vy-
cházka bude začleněna do programu Mníšecké-
ho ekologického dubna (najdete ho na str. 34). 
Na květen a  červen máme naplánované vy-
cházky zaměřené na projekty revitalizace 

Skaleckého náměstí a  lokality Starého sídli-
ště, na projekt nové trafiky na Náměstí F.  X. 
Svobody nebo celkové pojetí předzámčí 
včetně přilehlého parkoviště.
Pro další podrobnosti a data vycházek neza-
pomeňte sledovat informační kanály města 
(Zprávy z Mníšku, FB, Instagram, plakátovací 
plochy města a Mobilní rozhlas). 

Michal Kroutil

V následujících řádcích bych čtenářům ráda přiblížila vývoj kolem mníšeckých rybníků. Na podzim 
2021 oznámil Ing. Kulík, předseda místní rybářské organizace, že ke dni 31. 12. 2021 končí tento 
spolek svou hospodářskou činnost v Mníšku pod Brdy – chov ryb v rybnících. Jako důvod nezájmu 
o  prodloužení nájemní smlouvy uvedl Ing. Kulík, že místní rybáři jsou již staří, nemají na činnost 
kapacity a že nevylovili už ani Zámecký rybník.

Zajímáte se o  své okolí? Chcete vědět, co se v  nejbližší době chystá? Pojďte s  námi na vycházku! 
Provedou vás autoři projektů, architekti apod.

Prostřední rybník čekají letos opravy

Zámecký rybník focený z věže Foto: Michal Kroutil
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S podobnými dotazy se občané obracejí i na 
vedení mníšecké radnice. „Záležitost jsme 
pečlivě prověřili a  uvádíme, že město Mníšek 
pod Brdy v  současné době nedisponuje žádný-
mi funkčním kryty pro veřejnost. Jediný kryt je 
v  mateřské škole na Starém sídlišti a  v  případě 
nutnosti poslouží školkovým dětem. Původ-
ní kryty, které byly za socialismu vybudovány 
pod domy na Starém sídlišti, byly po roce 2000 
zprivatizovány a  v  současné době již neslouží 
původnímu účelu. Stejně tak svému původnímu 
účelu neslouží ani dva kryty v základní škole Ko-
menského 420,“ sdělila mníšecká místostarost-
ka Dana Dalešická.

Na území České republiky se nachází ne-
celých 6 000 protiatomových bunkrů, 
v  provozuschopném stavu jich jsou ale 
necelé 2  000. Jsou rozeseté po celé re-
publice a jejich kapacity jsou různé. Navíc 
i  tyto funkční kryty, které komunisté vy-
stavěli ve valné většině v 50. a 60. letech 
minulého století, jsou již zastaralé. Nejvíce 
krytů je v Praze, a to zhruba 750 (s kapaci-
tou 147 tisíc lidí).

„Způsob válčení se od doby, kdy byly vystavěny 
protiatomové kryty, zásadně změnil. Kryty jsou 
navíc ve valné většině zastaralé. Lepší je využí-

vat improvizované ukrytí,“ uvádí mluvčí gene-
rálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru ČR Pavla Jakoubková. 

„Naše bezpečnost je založena na tom, že jsme 
členy Severoatlantické aliance. Od všech, včet-
ně klíčových velmocí, zaznělo jasně, že bude-
me bránit každý metr území států patřících 
do Severoatlantické aliance, budeme je bránit 
všichni a všemi silami. To je to, co nás opravdu 
chrání,“ řekl premiér České republiky Petr 
Fiala.

Libor Kálmán

Proč potřebujeme v Mníšku aktualizovat generely vodovodu a kanalizace?

Vyjádření mníšecké radnice k počtu krytů Civilní obrany na území města

Co to znamená? Generel vodovodu popisuje 
zdroj a množství pitné vody, které je možné do 
systému načerpat (v případě Mníšku jde o vodu 
z nádrže Želivka cestou vodovodního přivaděče 
Baně) a  následně ho distribuovat obyvatelům 
systémem potrubí, vodojemů a  tlakových sta-
nic. Generel kanalizace popisuje maximální 
kapacitu čistírny odpadních vod (ČOV) a veške-
rého kanalizačního potrubí a  přečerpávacích 
stanic, kterými je splašková, a někde stále i sráž-
ková, voda do ČOV přiváděna. Součástí generelů 
je i plánování technických opatření nutných pro 
budoucí napojení nových obyvatel města v sou-
ladu s naplňováním územního plánu nebo pro 
obnovu starého, nevyhovujícího potrubí. 
Oba generely nechalo město zpracovat v letech 
2019 a  2020. Od té doby však strmě narůstá 
počet žádostí o  připojení na infrastrukturu jak 

ve stávající zástavbě, kde dochází k navyšování 
bytových jednotek, tak v  nových, rozvojových 
oblastech. Na začátku roku 2022 upozornila spo-
lečnost 1. SčV, a.s., která je v Mníšku provozova-
telem vodovodů a  kanalizací, že v  některých 
oblastech by mohlo docházet k jejich přetížení. 
To by znamenalo komplikace pro již napojené 
domácnosti a firmy, čemuž je důležité předejít. 
Modely obou generelů proto budou přepočítá-
ny, budou stanoveny maximální limity zatížení 
jednotlivých částí stávající infrastruktury a  vy-
pracovány návrhy na další zkapacitnění. 
Na aktualizaci obou generelů nyní pracuje 
společnost VRV a.s., která je jejich původním 
autorem. Výsledky budou prezentovány na 
červnovém jednání zastupitelstva města.

Magdalena Davis, starostka

Na úvod je vhodné vysvětlit, co vlastně generel je a k čemu slouží. Generely vodovodu a kanalizace 
jsou dlouhodobé plány rozvoje zásobování vodou a odvádění splaškových a srážkových vod ve městě. 
Jejich význam spočívá jak v přesném zmapování zdrojů a infrastruktury, tak v plánování technických 
opatření pro jeho další rozvoj.

Válečný konflikt na Ukrajině vyvolal v obyvatelích České republiky obavy z možné vojenské invaze 
ruských vojsk na naše území. A  tak se Češi zajímají, kde by se v  případě vojenského útoku mohli 
co nejrychleji ukrýt.

Bude stát v Edenu 
poslední bytový 
dům zvaný Věž?
Poslední jednání vedení města se zástupci de-
velopera ohledně výstavby nového bytového 
domu proběhlo 13. 10. 2021, kdy dostal deve-
loper jako podmínku výstavby najít parkovací 
místa pro tuto lokalitu.

Od té doby od něho nemáme žádné nové in-
formace.

Dana Dalešická

Mníšecká čistírna odpadních vod  
je v areálu Kovohutí

Staré sídliště na fotografii ze 60. let minulého století
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ANKETNÍ DOTAZNÍK NA TÉMA: 
BAROKNÍ AREÁL SKALKA

Barokní areál Skalka je chloubou města Mníšku pod Brdy a právem si zaslouží naši pozornost. 
Cílem mníšecké radnice je areál dále zvelebovat, aby se tu cítili dobře nejen obyvatelé města na svých pravidelných procházkách, ale i jeho ob-
časní návštěvníci z řad turistů.
Nedílnou součástí areálu je také stánek s občerstvením, který by měl v příštím roce projít zásadní vizuální proměnou, na které se budou podílet 
studenti z Katedry architektury ČVUT.
Kreativní studenti architektury navrhnou nový objekt pro prodejnu občerstvení formou soutěže, přičemž město uhradí materiál. 
Začátkem roku 2023 skončí stávajícímu provozovateli nájemní smlouva na provoz stánku a o novém nájemci rozhodne výběrové řízení.
V souvislosti s tím bychom se vás rádi zeptali na to, jak byste si představovali budoucí podobu prostoru, ve kterém se stánek s občers-
tvením nachází. Zajímá nás také vaše představa o nabídce poskytovaných služeb.
Před vyplňováním dotazníku je dobré si připomenout, že areál je součástí městské památkové zóny a všechny plánované úpravy musí jako vr-
cholná instance schvalovat Národní památkový ústav (NPÚ). 

1. Jak často barokní areál Skalka navštěvujete?

  Minimálně jednou za týden

  Jen příležitostně

  Nechodím tam vůbec

  Jiná možnost  ..............................................................................................................................

2. Za jakým účelem ho navštěvujete?

  Pěší turistika, procházky   

  Cykloturistika, sport

  Kulturní akce   

  Jiná možnost  ..............................................................................................................................

3. Zajdete také při své návštěvě areálu k místnímu stánku s občerstvením?

  Stánek navštěvuji pravidelně

  Vůbec ke stánku nechodím  

Jiná možnost  ....................................................................................................................................

4. Jste se stávajícím sortimentem stánku spokojeni? 

  ANO

  NE

Pokud jste odpověděli NE:

Co vám v nabídce chybí? Čím byste ji doplnili?

........................................................................................................................................................................

5. Jste spokojeni s provozní dobou stánku? 

  NO

  NE

Pokud jste odpověděli NE:

Jaká provozní doba by vám vyhovovala? 

........................................................................................................................................................................

6. Mělo by stánek s občerstvením zůstat na stejném místě jako doposud?

  ANO

  NE 

Pokud jste odpověděli NE:

Kam byste stánek přesunuli?

........................................................................................................................................................................

7. Co vám v bezprostředním okolí stánku chybí?

Například: dětské hřiště, toalety, lavičky, informace, turistické razítko, 

vrcholová kniha, rozcestníky, cyklostojany, odpadkové koše apod.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

8. Co vám tu naopak vadí, kterou věc byste případně rádi odstranili?

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Děkujeme za váš čas, který jste věnovali vyplnění našeho dotazníku.

město Mníšek pod Brdy

Sběrné nádoby na odevzdané anketní lístky najdete v Mníšku 
na čtyřech místech:
• Na podatelně městského úřadu, 
• v kavárně Tady &Teď v Pavilonu, 
• v supermarketu Albert,
• v prodejně potravin na Starém sídlišti.

Hlasovat můžete do 30. dubna 2022. Potom budou sběrné nádoby 
odvezeny a anketní lístky vyhodnoceny. 
O výsledcích Ankety bude informován v červnovém vydání Zpra-
vodaje městečka pod Skalkou.

POZ VÁN K A  NA  VE Ř E J N OU 
PR E Z E NTACI

Ve středu 13. 4. od 19 hodin 

vám studenti Katedry architektury ČVUT 

představí v Pavilonu 

své návrhy na možné budoucí řešení 

stavby stánku občerstvení 

na Skalce.

Jste srdečně zváni!
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Účastí ve Výzvě 10 000 kroků bojujete za své zdraví!

Městská policie zpřísňuje kontrolu zaparkovaných aut na náměstí

Nedostatek pohybu nevratně poškozuje zdraví 
každého člověka. Chůze naopak zvyšuje obrany-
schopnost těla a  přispívá k  vyplavování toxinů. 
Snižuje vysoký krevní tlak a  vysoký cholesterol, 
čímž snižuje riziko mozkové příhody a dalších pro-
blémů souvisejících se srdcem. Chůze je nejlepší 
pro duševní kondici. 

Mníšek pod Brdy se zapojuje již potřetí 
Vedení města Mníšek pod Brdy podporuje celorepublikovou Výzvu 
10 000 kroků již od jejího vzniku. Během minulého roku proběhly celkem 
dvě Výzvy, do kterých se v  průběhu dubna a  října zapojily dvě stovky 
mníšeckých obyvatel a znovuobjevily kouzlo a přínosy „obyčejné“ chůze.
„Jsem ráda, že se Výzva 10 000 kroků v našem městě ujala a oslovila poměr-
ně široké spektrum lidí. Z  vlastní zkušeností vím, že se do ní zapojili nejen 
sportovci, ale i lidé, kteří do té doby nebyli zvyklí pravidelně chodit. Já jsem 
se zúčastnila obou loňských Výzev a během těch dvou měsíců jsme s dcerou 
nachodily přes 500 kilometrů. Věřím, že se do dubnové Výzvy přihlásí nejen 
„staří známí“, ale zapojí se i nováčci. Těším se, až se budeme spolu potkávat 
na loukách a  lesních cestách v  okolí našeho krásného města. Držím všem 
účastníkům palce a přeji jim, aby u pravidelného pohybu vydrželi co nejdéle,“ 
zve k účasti v dubnové Výzvě mníšecká místostarostka Dana Dalešická.

Pravidla dubnové Výzvy 10 000 kroků
Dubnová Výzva probíhá od 1. do 30. dubna 2022. Pokud máte o účast 
ve Výzvě zájem, zaregistrujte se na stránkách Výzvy www.desetitisic-
kroku.cz, kde si vytvoříte osobní profil. Pokud jste se již Výzvy účastnili, 
pak bude vaše registrace jednodušší – po jednom kliknutí se vám obno-
ví osobní profil z minulého roku.
Svou denní aktivitu (chůzi, běh nebo nordic walking) si můžete měřit na 
jakémkoliv zařízení (osvědčila se například aplikace Krokoměr) a násled-
ně ji do osobního profilu nahrát. Body, které získáte za každý nachozený 
kilometr, se přepočítávají koeficienty, a tak lidé starší a lidé s vyšším BMI 
dostanou za jeden kilometr více bodů, než lidé mladší a štíhlejší. 

Snahou je umožnit všem umístění na prvních místech „výkonnostního“ 
žebříčku s  ohledem na individuální možnosti. Pravidla Výzvy můžete 
najít také na stránce www.desettisickroku.cz/pravidla.

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

Věkový limit pro účastníky
Účastnit se může kterákoliv osoba ve věku od 6 let, která se do vý-
zvy přihlásí tím, že vyplní registrační formulář. Účastníci mladší 18 let 
musí při registraci doložit podepsaný souhlas rodičů. Účast byla dětem 
umožněna na základě požadavků rodičů, kteří se chtějí Výzvy účastnit 
v týmu jako rodina.

Soutěžení není povinné
Pokud se chcete do Výzvy zapojit, ale nemáte zájem soutěžit s ostatní-
mi účastníky, můžete nahrávat své výsledky bez důkazů. V praxi to bude 
znamenat, že do svého osobního profilu napíšete váš denní výkon, ale 
už nemusíte nahrávat scan z měřícího zařízení.
Cílem Výzvy je, aby lidé zařadili chůzi nebo běh mezi své každodenní 
činnosti a udělali tak něco pro své zdraví. Vítězi ve skutečnosti budete 
všichni vy, kteří svým zapojením do Výzvy nastartujete změnu ke 
zdravějšímu životnímu stylu!

Neseďte jenom doma a  zapojte se do Výzvy také! Registrace končí 
5. dubna 2022!

Pořadatelem Výzvy je spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s.

Libor Kálmán,  koordinátor Výzvy za Mníšek pod Brdy

Cílem intenzivnějších kontrol placeného parkování je zajistit, aby parko-
viště sloužilo především pro nakupování.

CENÍK PARKOVÁNÍ
1. hodina ZDARMA
2. hodina 10 Kč

Maximální povolená doba parkování 2 hodiny

PLATNOST TARIFU
pondělí až sobota 06:00-18:00

neděle a státní svátky parkování ZDARMA 

Žádáme všechny přijíždějící řidiče, aby si vyzvedávali parkovací lístky, 
i když se zdrží pouze pár minut! *
•   Parkovací lístek pak dejte na viditelné místo za čelním sklem vašeho vozu. 
•   Jeden z parkovacích automatů je umístěn při příjezdu na parkoviště 

naproti budově fary, druhý stojí před prodejnou Albert.
•   Při následné kontrole parkujícího vozidla se bude strážník řídit časem, 

který je na lístku uveden.
* Pro stání do 1 hodiny lze využít také parkovací kotouč (hodiny), který 
umístíte na viditelné místo za čelním sklem vozu.

V případě, že váš parkovací lístek (nebo kotouč) nebude umístěn na vi-
ditelném místě za čelním sklem, nebo na něm bude uveden čas, přesa-
hující povolené 2 hodiny pro parkování, hrozí vám pokuta!
Děkujeme za spolupráci.

Petr Smorádek, vedoucí strážník Městské policie Mníšek pod Brdy 
(text + foto)

V  pátek 1. dubna 2022 startuje další etapa Výzvy 10 000 kroků, která má pomoci těm, kdo se už 
necítí dobře kvůli své váze a chtějí nastartovat změnu.

Od poloviny března strážníci městské policie pravidelně kontrolují (ne)zaplacené parkování aut 
na náměstí F. X. Svobody.
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V měsíci dubnu proběhne blokové čištění ulic

J a k  s p r á v n ě  t ř í d i t  o d p a d  –  4 .  d í l :  P L A S T Y

Žádáme majitele automobilů, aby své vozy 
v níže uvedených termínech přeparkovali jinam.
Obyvatelé jednotlivých lokalit budou předem 
upozorněni prostřednictvím informačních ce-
dulí na vchodových dveřích domů a  rozmís-
těním značek „Zákaz zastavení” s  dodatkovou 
tabulkou s  uvedeným termínem blokového 
čištění.

HARMONOGRAM ČIŠTĚNÍ ULIC:
4. dubna
celá ulice 5. května
Rudé armády

Skalecká – od Lhotecké po 9. května

Skalecká  
– podél bývalých sběrných surovin (celá)

6. dubna
Nová
Jana Šťastného po Komenského

slepý Vejhrádek  
+ Vejhrádek k Malému náměstí

Malé náměstí od Pražské
Rymaňská k bývalému OD Verva
8. dubna
celá ulice 9. května
Lhotecká – od staré Řevnické po Skaleckou
Skalecké náměstí
11. dubna 
Ke škole
Nádražní – od Malého náměstí ke hřbitovu

Náměstí F. X. Svobody  
– horní afaltové části až k začátku parkoviště
před Lesní správou, včetně jednosměrky u MěÚ
13. dubna
jednosměrka Čísovická
slepá Čísovická k dálnici

Švermova k dálnici 
Rymaňská k dálnici 
Jana Šťastného k dálnici 
19. dubna
ulice pod Skalkou
Sluneční (včetně zálivů)
K rybníčku (včetně zálivů)
21. dubna
parkoviště V Edenu
souběžné s ulicí Ke škole
25. dubna
komunikace v lokalitě V Edenu
27. dubna
pěší zóna od Velké restaurace k České poště
29. dubna
rezerva na případné další práce

Během dubna bude blokové čištění (komplex-
ní strojní a ruční úklid) probíhat i v dalších lo-
kalitách města Mníšek pod Brdy, ale bez umís-
tění zákazových značek.

Libor Kálmán 
(text i foto)

Plasty jako obalový materiál
Z mnoha důvodů jsou plasty velmi oblíbeným 
obalovým materiálem. Mnozí výrobci zvolí 
k výrobě produktů právě plasty, třeba pro je-
jich „plasticitu“ – lze je tvarovat, ohýbat, liso-
vat či lít do různých tvarů a forem. Stejně tak je 
lze dobře barvit a jsou cenově dostupné.
Plasty jsou navíc odolné proti působení koro-
ze, vody, chemických vlivů, odolají bakteriím, 
plísním a dalším biologickým vlivům, stejně tak 
oplývají izolačními a bariérovými vlastnostmi.

Podle výsledků analýz společnosti EKO-
-KOM tvoří plasty cca 21 % ze všech oba-
lů, které jsou vytříděny v  rámci systému 
zpětného odběru obalů. Nejvíce používa-
ným obalovým materiálem u nás je papír, 
za plasty následuje s 18 % odpad ze skla.

Plastový odpad vhazujte do žlutých kontejnerů
Pro plastový odpad jsou určeny převážně žlu-
té kontejnery. Vhazujeme do nich sešlápnuté 
PET lahve, sáčky, fólie, kelímky a  další obaly 
z plastu a polystyrenu. Do plastu patří též plas-
tové květináče a plastové hračky (ne z PVC).
Obaly, které jsou určeny do žlutých nádob, 
jsou označeny symbolem recyklačního troj-
úhelníku, zkratkou PET, LDPE, HDPE, PP, PS 
a číslicemi 1, 2, 4, 5 a 6.

Co do žlutých kontejnerů naopak NEpatří?
Do kontejnerů na plasty nepatří výrobky 
z  PVC (označuje se číslicí 3 či písmenem V). 
Z PVC se vyrábí obaly na léky (blistry na tab-
lety), novodurové trubky, linoleum, PVC lišty, 
PVC hračky nebo zahradní nábytek. Do plastu 
nepatří ani mastné a špinavé obaly, obaly od 
různých barev, olejů a  chemikálií. Do plastu 
nepatří ani stavební polystyren.
To vše dávejte do směsného odpadu nebo 
vozte na sběrný dvůr.

Další cesta vytříděných plastů
Dobře recyklovat jdou především PET lahve, 
duté obaly od drogerie (HDPE- vysokohustot-
ní polyethylen neboli mikroten) a  čisté fólie. 
Mechanickou recyklací (mletí či drcení plastů, 
čištění, separace, sušení či regranulace) získá-
váme plastový recyklát. Například z recyklo-
vaných PET lahví nejčastěji vznikají textilní 
vlákna a ty se pak používají v módním průmy-
slu nebo při výrobě spacáků a výlisků do aut.
Nerecyklovatelné plasty se využívají na výrobu 
alternativních paliv. Skládkovat se od roku 2021 
už nesmí (s výjimkou nežádoucích příměsí).

Tip
Možná vás překvapí, že z lahví nemusíme strhá-
vat etikety a není potřeba je vymývat, například 

kelímky od jogurtů. Stačí, když je důkladně vy-
škrabete. To platí i pro obaly od kosmetických 
výrobků, například od šamponů nebo krémů.

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

V termínu od 4. do 29. dubna 2022 (vždy od 8 do 15 hodin) bude probíhat blokové čištění ulic po zimní 
údržbě, které bude zajišťovat společnost Komwag, a.s.

Odpad z  plastů je velmi různorodý. I  plastů je totiž celá řada a  neustále vznikají nové plastové 
materiály, které mají různé vlastnosti a způsoby užití. A právě po skončení jejich používání musíme 
vzniklý plastový odpad zpracovat.

Žádáme řidiče, aby své vozy před plánovaným 
čištěním přeparkovali jinam

V Mníšku třídíme plasty do žlutých kontejnerů

Upozorňujeme obyvatele,  

že termín svozu biopopelnic 

se posouvá z pondělí na středu.

Děkujeme za pochopení.

BOS s.r.o.
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L o k a l i t a  D o l í k y  m á  n o v o u  p o d o b u

M r t v é  d ř e v o  z n a m e n á  ž i v o t

Na podzim již proběhla výsadba dubové ale-
je podél cesty na Rymani. Přes zimu byl zase 
upravován rybníček. Jistě nám dáte za pravdu, 
že proměna je to opravdu viditelná. U rybníč-
ku byl proveden výřez vrb a břehového poros-
tu (vrby si odvezla ZOO ke krmení zvířat), za-
rostlý rybníček se tedy z velké části prosvětlil. 
Ve dně byla vymodelována tůň, kde se bude 
držet voda a bude tak sloužit obojživelníkům, 
plazům i hmyzu vázanému na mokřady. 
Dále byla vysekána polovina rákosí (každý rok 
by se měla odstranit zhruba polovina plochy 
a ty střídat kvůli hnízdění a úkrytu), aby se pod-
pořil růst dalších vodních a mokřadních rostlin, 
které polehlé staré rákosí dusí. Každý rok bude 
potřeba ale nové výmladky vrb vyřezat ze dna 
i ze břehů. Cílem je, aby rybníček sloužil jako 
poldr, aby se při přívalových deštích zpomalil 
odtok většího množství vody (do stavidla bylo 
proto vloženo několik prkének pro zvednutí 
hladiny vody). 
Nyní je naplánován ještě výřez části náletů 
v protilehlém remízku. Před časem byl remízek 
z velké části vyřezán, ale vzhledem k tomu, že 
nebyl zájem tuto plochu využívat, opětovně 
zarostl. Pokusíme se o  to částečně znovu za 
spolupráce dobrovolníků z  Hnutí Brontosau-
rus. Ti část plochy vyčistí a výřezy spálí. Máme 
v plánu zde vybudovat ohniště, které by moh-

ly využívat i  různé zájmové spolky. Navázali 
jsme spolupráci s  mníšeckými skauty, kteří by 
rádi tuto lokalitu také zahrnuli do svých aktivit. 
Prostor nabízí jistě potenciál i  pro vzdělávání 
a osvětu dětí z blízké školy či mateřských školek.
Za zmínku stojí i lesík nad rybníčkem, kde jsou 
zajímavé skalní výchozy se zbytky rostlin skal-
ních stepí. 

Dolíky jsou nepochybně pestrou lokalitou, 
která nám nabízí různé druhy společenstev. 
Přijďte si tu různorodost a krásu „nasát“, teď na 
jaře to bude obzvláště patrné.

Ing. Jiřina Romová, ochrana přírody a krajiny, 
Odbor vnitřních věcí MÚ Mníšek pod Brdy

Mrtvé dřevo slouží dál
Staré a  mrtvé, resp. odumírající dřevo, je zá-
kladem biodiverzity a koloběhu látek, udržuje 
biologickou rozmanitost. Mnoho druhů živo-
čichů, rostlin a  hub potřebuje pro svůj vývoj 
a  rozmnožování odumírající nebo mrtvé dře-
vo. Umírání, tlení, rozpad a vznik nového patří 
k přirozenému koloběhu přírody.
Pojmem mrtvé dřevo se označují odumřelé 
padlé i  stojící stromy (tzv. souše), pařezy, odlo-
mené větve apod. Význam mrtvého dřeva v lese 
je veliký. V lese pomáhá zadržovat vodu, snižuje 
riziko eroze, posupně uvolňuje živiny zpět do 
půdy, napomáhá zmlazení porostu (klíčení a růst 
semenáčků), a hlavně hostí nespočet různých or-
ganismů. Na mrtvém dřevě jsou závislé mnohé 

bakterie, houby, lišejníky, nižší i vyšší rostliny, bez-
obratlí i obratlovci. Na mrtvé dřevo má být údaj-
ně vázáno 30-50 % všech lesních organismů. 
Pro některé je živnou půdou, pro jiné je nezbytné 
kvůli vývoji, a dalším poskytuje prostor k hnízdě-
ní či úkryt. Variabilita druhů vázaných na mrtvé 
dřevo, vyskytujících se na dané lokalitě, závisí 
hlavně na diverzitě mrtvého dřeva. Platí zde pra-
vidlo, že kvalita je lepší než kvantita. Pestrost mrt-
vého dřeva je dána druhem dřevin, fázemi rozkla-
du, polohou (padlé vs. stojící stromy), osluněním, 
tloušťkou dřeva nebo okolním prostředím. 

Estetická hodnota mrtvého dřeva
Názory na estetickou hodnotu mrtvého dřeva 
se různí a jsou velmi individuální. Nemůžeme 
však popírat jeho biologickou a  krajinotvor-
nou hodnotu. Může být reálně zajímavým es-
tetickým prvkem v krajině. Pokud máte zahra-
du, zkuste si tam umístit kus mrtvého dřeva, 
a pak v přímém přenosu sledovat, jak se v něm 
zabydlují všemožní tvorové. Samozřejmě je 
nezbytné, v  případě stojících starých a  mrt-
vých stromů, dbát na bezpečnost a případná 
rizika odstraňovat. Ne vždy je proto možné 
kvůli zajištění bezpečnosti a funkčnosti veřej-
ných prostranství ponechávat mrtvé stromy. 

Téměř vždy je však možné zachovat alespoň 
torzo nebo pařez. Městskou zeleň bychom 
měli začít více chápat nejen urbanisticky, ale 
i biologicky.
Broukoviště má smysl pro jeho obyvatele
O  toto se právě snažíme postupně i  u  nás 
v  Mníšku. Pár let již žije na Skalce svůj po-
smrtný život kmen z památného buku a v po-
slední době byl z těchto důvodů také umístěn 
pod hranici lesa kmen padlé památné lípy. 
Stejně tak bezpečná torza z  kmenů dubů 
u rybníčku pod Skalkou byla udělána záměr-
ně k tomu, aby ještě dále sloužila svým oby-
vatelům. Z větví těchto stromů jsme vytvořili 
ledabylé broukoviště, neboť i silné větve mají 
své příznivce. Bohužel si to místní vysvětlili 
jako větve na otop a mnohé si rozebrali. A za 
odplatu zase bioodpad ze svých zahrádek 
k  rybníčku vyvezli, i  přesto, že jeho břehy 
byly nedávno krásně vyčištěny!

Až při svých procházkách narazíte na ztrouch-
nivělý kmen, zkuste nahlédnout blíže. Určitě 
zjistíte, že není tak docela mrtvý, ale naopak. 
Je plný života.

Ing. Jiřina Romová

Dolíky jsou poslední dobou oblíbené vycházkové místo pro mnoho lidí, a  proto se snažíme toto 
místo zvelebovat.

Starý strom je odpad, který se musí uklidit. Toto je častý argument těch, kteří mají rádi pořádek, 
a kteří pro dřevo hledají nějaké finančně výhodné využití. Mrtvé dřevo nemusí být odpad ani palivo. 
Můžeme ho uložit na vhodném místě a dovolit organismům na ně vázaným dokončit svůj vývoj. 

Aktuální podoba upravené plochy   Foto: autorka

Kmen padlé lípy  Foto: autorka
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P r o b u ď  s e  z e  s p á n k u …
V  jednom starém kázání k  velikonoční noci  
zazněla představa Ježíšova zvolání: „Jsem tvůj 
Bůh, ale stal jsem se tvým synem. Jsem v tobě 
a ty jsi ve mně. Jsme jednou jedinou  nedělitel-
nou osobou.“ Kazatel vysvětlil, že jde o předsta-
vu Ježíšovy řeči k Adamovi. Ovšem ne k Adamo-
vi jako nějaké bytosti z dávné minulosti. Tímto 
Adamem, jehož oslovuje vítězný Kristus, je člo-
věk „Já jsem v tobě a ty jsi ve mně.“ Od okamži-
ku, kdy přijal lidskou přirozenost – a to prožívá-
me o  Vánocích – byl přítomen v  lidském těle. 
Žil život obdobně jako my, byl nám ve všem 
podobný (kromě hříchu).
A dále: „Probuď se ze spánku a povstaň z mrt-
vých, Kristus tě bude ozařovat. Neučinil jsem tě 
přece proto, abys byl pořád ve vězení. Neurčil 
jsem tě pro žalář.“ V této větě je obsažena celá 
křesťanská velikonoční zvěst. A opět je jasné, 
že toto vězení, které Kristus otvírá, není kde-
si v  neznámých hlubinách země. Toto vězení 
může být všude – v žalářích tohoto světa, ale 
také uprostřed luxusu a zdánlivé svobody. Je-
den teolog staré církve napsal větu: „Kristus 
sestoupil do pekel, když mluvil s  Kaifášem.“ 
Jak otřesná slova. Ale kolik takových Kaifášů je 
na světě? Kolik z Kaifáše je také v nás samých? 
Skutečně, vězení, které nás nám samým odci-
zuje, může být všude. V čem ale vlastně spo-
čívá toto vězení, odcizení, které nenechá být 
člověka svobodným, proti kterému se tisíckrát 
vzpírá? Co dělá člověka vězněm, jenž nemůže 
být sám sebou?
Kdybychom podle starých znalostí měli říci, co 
je podstatou vězení, pak bychom patrně po 
chvíli uvažování dospěli k  názoru, že to roz-
hodující je, že člověk je zbaven svobody, že je 

mu znemožněna komunikace, normální spole-
čenství a vztah k druhým, a tím také normální 
spolupůsobení ve světě – společenství a účast. 
Oboje dává člověku jeho smysl. Kde je mu to 
znemožněno, tam mu je také odepřeno, aby 
byl sám sebou. Za starých časů bylo na vězení 
nejhorší to, že lidé byli odříznuti od denního 
světla, že byli uvrženi do tmy.
„Probuď se, Kristus tě ozáří!“ V hlubším pohle-
du spočívá věznění člověka v absenci pravdy. 
Když člověk nezná pravdu, když sám neví, 
kdo je, k  čemu je, co je pravda tohoto světa, 
pak jen tápe kolem dokola v  temnotách, pak 
je zajatec bytí, a ne osvobozený. Právě v  tom 
spočívá hluboká temnota a odcizení naší doby, 
že máme nejrůznější dovednosti, ale jejich 
K ČEMU už neznáme. Pro samé vědění už ani 
nejsme schopni uvěřit v pravdu a vidět ji. Naše 
filosofie je stejná jako ta Pilátova: Co je pravda? 
Toto je jen zdánlivá otázka, ve skutečnosti je to 
tvrzení: Pravda není a jen blázni a snílci věří, že 
ji poznávají či se o to přou. Ale pokud je tomu 
tak, pokud člověk nemá pravdu, nýbrž jen do-
vednosti, pak je odcizený, pak i  ona účast je 
jen prázdnou hrou v temnotách, která mu má 
svobodu jen předstírat, hrou, která ho hluboce 
uráží. Výkřik proti takto vyprázdněné svobodě 
nepřichází náhodou, protože člověk, který je 
ponechán bez pravdy, je ponížen.
„Neurčil jsem tě pro žalář. Vstaň, Kristus tě 
bude ozařovat!“ Velikonoce jsou vítězstvím, 
v němž Kristus prolamuje zdi odcizení a vyvádí 
nás ven. Ve velikonoční době chceme prosit, 
aby Pán vstoupil do žalářů tohoto světa; do 
všech žalářů, jež jsou zakryty propagandou 
bez pravdy, uměním dezinformace, jež nás 

všechny drží v  temnotách a  je vězením nás 
všech. Aby se ukázal jako vítěz, jenž otvírá brá-
ny a  jenž také nám říká: Já, tvůj Bůh, jsem se 
stal tvým synem. Pojď ven! Neučinil jsem tě, 
abys pořád zůstával ve vězení. Nestvořil jsem 
tě pro žalář. Kristus nás volá, abychom ho hle-
dali v druhých a abychom si tak vzájemně byli 
nebem, abychom nechali zazářit nebe na tuto 
zemi, abychom je zde utvářeli. Podává nám 
ruku ve své velikonoční zvěsti, aby TEĎ byly 
Velikonoce, aby nebeské světlo zářilo v tomto 
světě a  dveře byly otevřeny. Uchopme jeho 
ruku! 

Jan Dlouhý, 
Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy

Velký pátek 15. dubna
Bílá sobota  16. dubna
vždy od 10 do 16 hodin
 

Máte možnost vidět sousoší Pieta  
od barokního sochaře Jana Brokoffa  
a výstavu starých pohledů Skalky.

Výklad na požádání poskytne  
ochotná „poustevnice“.

MIMOŘÁDNĚ 
OTEVÍRÁME 
POUSTEVNU 
NA SKALCE

16

SLOVO MNÍŠECKÉHO FARÁŘE K VELIKONOCŮM



Velikonoční
rozjímání

     mnisekpodbrdy

www.mnisek.cz

Město Mníšek pod Brdy a místní římskokatolická farnost
Vás zvou v neděli

Václav Návrat
barokní housle

Jan Potměšil
mluvené slovo
Vstupné dobrovolné

17. dubna 2022 od 17 hodin
do kostela sv. Václava

na koncert

D o  P a v i l o n u  p ř i j e l i  D o n  Q u i j o t e  s   A n č o u

Před publikum předstoupili v kostýmech Dona Quijota a Sancho Panzy 
238 cm vysoký profesor španělského jazyka a literatury a 120ti kilogra-
mová Anča pracující jako vychovatelka na kominickém internátě. Se sku-
pinou studentů španělštiny se ujali nelehkého úkolu: co nejlépe ztvárnit 
příběh důmyslného rytíře Dona Quijota. Dle Komenského zásady „škola 
hrou“ byli do děje postupně vtahováni diváci jako profesorovi studenti. 
Za jejich aktivního přispění rytíř, který celé představení odehrál na chů-
dách, bojoval s větrnými mlýny, se zlým obrem, dvořil se krásné Dulcinee 
až nakonec, po mnohých nezdarech, pádech a boulích, zmoudřel.
Svéráznému zpracování přes 400 let starého příběhu formou didaktic-
ké klaunikyády nechyběly humor ani nadsázka a přítomné obecenstvo 
báječně pobavilo.
Jako rytíř se představil chůdoherec Zdeněk Mazáč (ve hře jako Lenoire 
Montaine) a v úloze jeho věrného sluhy Sancho Panzy Zuzana Anna Rút.

Libor Kálmán (text i foto)

V sobotu 12. března 2022 do mníšeckého Pavilonu zavítalo Divadlo klauniky Brno se svérázným zpracová-
ním slavného románu o rytíři smutné postavy.

Sancho Panza (vychovatelka Anča) a Don Quijote (profesor španělštiny) se svými koni Zdeněk Mazáč odehrál celé hodinové představení na chůdách
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KNIHY PRO DĚTI
10 DOBRODRUŽNÝCH ÚNIKOVEK / Honza Smolík
Přicházíte rádi na kloub záhadám? Milujete dobrodružství? V tom případě je 
tato kniha určena právě vám. Máte chytrou hlavu a hádanky jsou váš život? 
Tak už neváhejte a vyřešte s námi deset zapeklitých případů.

STRAŠIDÝLKA / Halka Marčeková
Co myslíte, existují strašidla? Pokud o tom jen trochu pochybujete, přečtě-
te si napínavých příběh pěti strašidýlek ze Strašihradu, která se úplnou ná-
hodou ocitnou ve světě lidí.

FOTBALISTI ZE ZRŮDIC / Christian Tielmann
Komiksový příběh o fotbalovém nadšení i kamarádství.

ANNA A VÍLY ULIČNICE / Zuzana Barilová
Neplecha, Nezbeda, Neposlucha a Neposeda, čtyři víly uličnice, které mají 
na svědomí zatoulané ponožky, ztracené díly skládaček, polámané pastel-
ky nebo schované babiččiny brýle.

KDOPAK BY SE ČERTŮ BÁL / Jiří Žáček
Pod Čertovou horou v Čertově lese stojí opuštěný zámeček. Lidé z nedale-
ké vsi mu říkají U Starého čerchmanta. A skutečně! Do zámku se nastěhova-
li dva čerti – starý zkušený Černoprsk a jeho vnouček Trdlík.

DCERA HLUBIN / Rick Riordan
Dobrodružný fantasy román inspirovaný Julesem Vernem a  jeho dílem 
20 000 mil pod mořem.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
SLZY A SMÍCH / Táňa Keleová - Vasilková
Populární slovenská spisovatelka zobrazuje ve svém románu osudy dvou 
žen, na jejichž příbězích přibližuje jak příjemné a radostné, tak i nepříjem-
né a méně snesitelné stránky života.

TŘI KROKY OD PEKLA / Veronika Černucká
Další z detektivních příběhů soukromé vyšetřovatelky Tary. Tentokrát bude 
pátrat po dvou malých chlapcích.

ZÁTOKA SMUTKU / Chris Ould
Další z detektivních případů, v nichž se inspektor Reyna snaží vyřešit vraž-
du na nehostinných Faerských ostrovech.

OSTROV TISÍCE HVĚZD / Anne Jacobsonová
Příběh mladé berlínské ženy z počátku dvacátého století, která se rozhod-
ne pátrat na dalekém africkém kontinentu po tajemství svého skutečného 
původu.

POD TLAKEM / Robert Pobi
Detektivní román kanadského autora představuje nejlepšího a nejnesnesi-
telnějšího vyšetřovatele profesora Lucase Page.

NIKDY / Ken Folet
Nejnovější dramatický špionážně-politický thriller z pera mistra vypravěče 
přináší poutavý, akční i hluboce lidský příběh ze současnosti, ve kterém se 
mírově smýšlející představitelé tajných služeb a špičky světových velmocí 
snaží zabránit katastrofě

CÍSAŘOVA PAST / Steve Berry
Román z řady politických thrillerů s přesahy do historie. Kam na konci války 
zmizeli prominentní nacisté a jejich bohatství?

DORUČOVATELKY / Alex Smith
První z detektivních thrillerů s šéfinspektorem Kettem, který zůstal sám se tře-
mi malými dcerami poté, co mu unesli ženu a ta je stále pohřešovaná. Chce 
začít znovu a stěhuje se na nové místo, ale i tam ho dohoní případy únosů.

DOTEKY SNŮ / Roman Cílek
Dramatické kriminální příběhy podle skutečných událostí.

STALO SE V NEW YORKU
Ella Carey
Příběh se odehrává v New Yorku v době druhé světové války a hlavní pro-
tagonistkou je Lily, vnitřně silná mladá žena, která ví, co má udělat, i když 
s tím nesouhlasí její rodina.
 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
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K d o  r y c h l e  d á v á ,  d v a k r á t  d á v á

V  pondělí poslední únorový den, pět dnů po vpádu ruských vojsk na 
ukrajinské území, se uskutečnila výše zmíněná akce. Její čistý výtěžek bě-
hem pouhé půldruhé hodiny byl neuvěřitelných 167 856 Kč!  A protože 
se současně s příspěvky připojily i obě mateřské školy, druhá škola, místní 
lékárny i lékařské ordinace, celková částka nakonec překročila 190 000 Kč. 
Již v úterý tak mohlo odejít 100 000 Kč na účet ukrajinské ambasády. A hned 
poté jsme odeslali dalších 50 000 Kč na konto organizace „Člověk v tísní “.
Současně začaly i  další aktivity. Ráda bych poděkovala panu Řehořo-
vi, který nás požádal o  doplnění dodávky neprůstřelných vest od or-
ganizace Vlčí máky další materiální pomocí. Konkrétně dětských plen 

a výživy. Doplnění nákladu pak mohlo proběhnout opět díky rychlé ak-
tivitě některých z Vás, kteří jste přinesli chybějící věci, aby dodávka od-
jela plně vytížená. Ve čtvrtek bylo naloženo, a tak již v pátek mohl pan 
Řehoř vyrazit na Ukrajinu. Při cestě zpět přivezl tři ženy a dvě děti, pro 
které se nám již během jejich zpáteční cesty podařilo zajistit ubytování.
Proto jsem tento článek nazvala „Kdo rychle dává, dvakrát dává”. 
A v této situaci to platí dvojnásob, a proto jsem moc vděčná všem, kteří 
se tímto příslovím řídili.
Samozřejmě jsme si ponechali částku, kterou použijeme na přímou po-
moc dalším ukrajinským rodinám, které byly v době psaní tohoto článku 
již na cestě. To je velký problém tohoto textu. Události ve světě jsou nato-
lik turbulentní a situace se vyvíjí tak dynamicky, že tyto řádky jsou vlastně 
neaktuální již v okamžiku vzniku. Ale věřím, že to všichni pochopíte, když 
některé věci již budou jinak, až budete číst nové číslo Zpravodaje. Nicméně 
si uvědomujeme, že pomáhat bude nutné i nadále, ať už válka na Ukrajině 
dopadne vytlačením agresorů ze země, či obsazením Ukrajiny okupanty. 
A my určitě pomáhat budeme, protože to cítíme jako svoji povinnost.
Jsem hrdá na koordinační tým, který pod vedením paní Daniely Páterové 
stihl během víkendu před akcí vše zorganizovat a připravit, aby akce mohla 
v pondělí proběhnout hladce. A také díky Vám, žákům školy, protože jste 
si akci vzali za svou a napomohli tak za podpory rodičů k jejímu úspěchu.

Děkuji ze srdce Vám všem, kteří jste svou nesobeckostí, empatií, sou-
citem a  současně akčností dali Ukrajincům alespoň tímto způsobem 
pocítit, že nezůstali sami.

Moc děkuji! Vaše Michaela Pažoutová

Známým českým příslovím bych začala tento příspěvek. Jsem dojata a  nadšena, s  jakou rychlostí 
a  současně i  nasazením jste Vy rodiče, Vaše děti i  další občané reagovali na žádost školy podílet 
se na akci „Snídaně pro Ukrajinu “ uskutečněné dne 28. února 2022. Protože většinu z  Vás znám, 
předpokládala jsem, že akce bude úspěšná. Ale netušila jsem, že tak strašně moc.

Z povedené akce Snídaně pro Ukrajinu Foto: Ondřej Solnička

Školy čar a kouzel
Školní rok 2022/2023

Základní škola Mníšek pod Brdy srdečně 
zve budoucí školáčky a jejich rodiče 
k zápisu do 1. třídy

Zápis se koná v úterý 19. dubna 2022 od 8:00 do 17:00

K zápisu prosím přineste:
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce (cizinci pas)

Zápisní list a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání si můžete  
stáhnout na našich webových stránkách www.zsmnisek.cz

Nezapomeňte si rezervovat svůj termín zápisu na www.zsmnisek.cz.

Plakát_zápis_A4_final.indd   1 04.03.2022   9:30:56

Obnovili jsme aktivní přestávky

S  velkou radostí v  srdci jsme opět obnovili aktivní přestávky, kdy si 
o velké přestávce mohou zájemci, z  řad žáků i učitelů, zahrát fotbal/
futsal ve velké tělocvičně, která pojme i  vyšší počty zájemců, a  díky 
novým brankám i vyšší počty vstřelených gólů. 

V letech předchozích byly tyto přestávky doménou vyšších ročníků, hlav-
ně sportovců a mladých fotbalistů z osmých a devátých tříd. Ti však pokra-
čují ve svých životech a kariérách na středních školách. Jsem velice rád, že 
se prázdných míst čile ujali žáci sedmých ročníků a k nim se s obměnami 
přidávají starší i mladší. Převlíkání i přesun do tělocvičny a zpět sice nějaký 
ten čas z přestávky ukrojí, ale i tak nám zbývá 20-25 minut energické po-
hybové aktivity. Tu doprovází i soutěživost a emoce – radost z výhry i zkla-
mání z prohry. To vše v přátelském a sportovním duchu. 

Dotazovaní žáci se shodují, že tento typ přestávky je pro ně uvolňující 
a relaxační. Jeden z dotazovaných, Martin K. ze 7.B, potvrzuje slova ostat-
ních: „Do tělocvičny chodím rád, protože tam trávím čas s kamarády. Týmy 
se vždy rozdělí spravedlivě a vždy si to moc užijeme a je to velká sranda.“ 

Za sebe mohu říci, že mě tato malá sportovní klání naplňují a rád věnuji 
svůj volný čas pro další setkávání a poznávání se s žáky. Navíc se od 
nekonečných papírů a mailů dostanu i k pohybu navíc, při mé oblíbené 
aktivitě, kde se sociální role učitel-žák na chvíli vytratí a po hřišti běhají 
jen spoluhráči a protihráči mířící za jediným cílem.   

Tomáš Hošek, učitel ZŠ Komenského 420

V naší škole jsme rádi, když můžeme pro naše žáky 
udělat něco navíc. Zejména, pokud se jedná o věci 
příjemné jim i nám.
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Ú s p ě c h y  ž á k ů  Z á k l a d n í  u m ě l e c k é  š k o l y

Do krajského kola postoupilo 8 našich žáků
Okresní kolo ve hře na dechové nástroje pořádala naše škola 
23. února 2022 a celá jeho organizace byla velmi náročná. Klání 
se účastnilo 52 žáků z 8 škol. Začínali jsme v 7 hodin ráno a posled-
ní soutěžící přišli na řadu v 18 hodin. Naši muzikanti byli ale velmi 
úspěšní. Do „kraje“ postoupili Zara Zagdoun a Alice Gürtnerová 
(příčná flétna, pan učitel D.  Navařík), Václav Routa, Matyáš No-
vák a  Barbora Kopecká (klarinet, pan učitel L. Dvořák), Vít Ně-
meček (saxofon, paní učitelka V.  Coganová), Vít Nekl (lesní roh, 
paní učitelka A. Turek) a Josef Hynek-Krämer (trubka, pan učitel 
A. Hejna). 

Vítězství ve violoncellové soutěži
Velkou radost nám udělal mníšecký žák Tobiáš Balkovský, který zís-
kal 1. cenu na 4. ročníku violoncellové soutěže Cena Gustava Mahle-
ra 2022 (pan učitel M. Novák, korepetice paní učitelka P. Nováková). 
Ve své kategorii byl jediným Čechem mezi soutěžícími z  Austrálie, 
Číny a dalších států. Soutěž byla hodnocena na základě zaslaných vi-
deonahrávek zaslaných hudebníky z různých koutů světa. Je to jeho 
nekolikátý úspěch na mezinárodním poli a  o  Tobiášovi určitě v  bu-
doucnu uslyšíme.

Plánovaná vystoupení v mníšeckém Pavilonu
Pololetní vystoupení tance se několikrát muselo posouvat. Snad po-
slední termín, který je určen již vyjde, a vy se budete moci opět po ně-
kolika měsících přijít podívat do sálu Pavilonu na to, co nového se naší 
tanečníci z mníšeckého oddělení naučili. A to ve středu 23. března od 
18 hodin.
Na 27. dubna chystáme konečně i pro mníšecké publikum koncert na-
šich pedagogů.  Podrobnosti najdete na webu a sociálních sítích školy, 
ale i města Mníšek pod Brdy.

Pozvánka na letní tábory
Naše letní tábory se pomalu plní. Mezi mníšeckými dětmi jsou velmi 
oblíbené a  ty tvoří velkou část účastníků, tedy neváhejte, uzávěrka 
přihlášek je po naplnění kapacity, nejdéle 30. dubna.

Výtvarná a literárně dramatická soutěž
Škola vyhlásila další, v pořadí již 14. ročník regionální soutěže. 
Letos poprvé byla mimo výtvarnou část rozšířena o literárně dra-
matickou. Téma si vybrali hlasováním účastníci minulého ročníku 
na vernisáži soutěže. Letos to jsou Lesní bytosti a Skřítci.  Fan-
tazii se meze nekladou, budeme se těšit na koho, a kde na svých 
toulkách narazíte. Našlapujte potichu, ať je  nevyplašíte. Podrob-
nosti k soutěži najdete samozřejmě na webu školy www.zus-rev-
nice.cz.

Simona Hrubá 
za ZUŠ Řevnice

Únor 2022 se nesl ve znamení hudebních soutěží, ve kterých se neztratily ani děti z Mníšku pod Brdy. 
V průběhu jara se mníšecké publikum může těšit na dvě naše veřejná vystoupení v Pavilonu.

Z povedené akce Snídaně pro Ukrajinu Foto: Ondřej Solnička
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P o z v á n k a  n a  V e l i k o n o č n í  j a r m a r k

Základní škola, Mníšek pod Brdy, 
Komenského 886

Uskuteční se v pondělí 11. dubna od 16 do 18 hodin v prostoru mezi 
školou a Pavilonem.

Na stáncích na vás bude čekat mnoho krásných výrobků, které vy-
tvoří děti ve školní družině, drobné jarní a  velikonoční dekorace 
a něco dobrého na zub pro děti i dospělé. Součástí jarmarku je i bo-
hatá tombola s krásnými dárky pro děti. 
I po dvouleté přestávce věříme, že se nám podaří navázat na tradici 

z předchozích let, kdy Velikonoční jarmark společně s Akademií pa-
třil mezi úspěšné a oblíbené akce naší školy. 

Přijďte podpořit vaše děti, kamarády a vnoučata.

Srdečně Vás zveme a moc se těšíme!
Kolektiv 

školní družiny

Zápisy pro školní rok 2022/2023 proběhnou v úterý 19. dubna 2022 
v době od 10 do 16 hodin.
 
Škola může pro školní rok 2022/2023 přijmout do 1. ročníku maximálně 
jednoho žáka pro vzdělávací obor základní vzdělávání, včetně mini-
málních výstupů.
Pro obor základní škola speciální se pro školní rok 2022/2023 žádný 
žák, z důvodu plné kapacity, nepřijímá.

Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 31. března 2022 od 13 do 
16 hodin.
Aktuální informace ohledně zápisů sledujte na webu školy zsmnisek886.
webnode.cz nebo volejte ředitelce školy na telefon 723 458 092.

Marcela Krákorová, ředitelka

S velkou radostí oznamujeme všem rodičům, přátelům, příznivcům naší školy a obyvatelům města 
Mníšek pod Brdy a okolí, že se letos opět po dvou letech uskuteční Velikonoční jarmark. 

Naposledy se Velikonoční jarmark konal v dubnu 2019  
Foto: facebook/zsmnisek

Na Jarmarku si můžete pořídit velikonoční výzdobu  
Foto: facebook/zsmnisek
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Přivezli jsme skupinu ve složení: Denisa Audy, 
Julie Baďurová, Edvard Matyasko a  Vojtěch 
Cmíral. Slavili jsme 100% úspěšnost! Každý 
hráč si odvezl alespoň jednu medaili.
Eda Matyasko získal dvě zlaté medaile a jed-
nu stříbrnou. První zlato slavil s  Deniskou ve 
smíšené čtyřhře (mix). Bez zaváhání prošli 
až do finále, kde na ně čekal Edův deblový 
parťák Václav Calta (BK Arion Praha) s devíti-
letou Ellou Ševelovou (TJ Chemička Ústí nad 
Labem). Naši vyhráli poměrem 21-16 a  21-14. 
Klučičí čtyřhru hrál Eda po boku Vašíka. Kluci 
tentokrát nehráli tak krásně jako o měsíc dříve 
na Astře, kde měli lepší konkurenty a  museli 
se více snažit. Zde v  Liberci nekompromisně 
zvítězili.
Ve finále klučičího singlu stanuli Eda s  Vaší-
kem proti sobě. Bylo to velmi přátelské utkání, 
ve kterém se kluci na sebe smáli, ale přesto 
bojovali. Ze začátku si Eda nechal Vašíka uté-
ct. V  intervalu si vyslechl rady své trenérky 
Terezy Kudrnové a  hned hra vypadala jinak. 

Zkušenější Vašík vsadil na rychlou hru a údery 
křížem, které se nakonec staly Edovi osudné. 
Edovi tak náleží stříbro.
Deniska Audy, jak už bylo výše zmíněno, má 
s  Edou zlato z  mixu. Nejzajímavější disciplí-
nou pro ni byla holčičí dvouhra. Deniska se 
lehce dostala do finále, které si zahrála proti 
domácí Lauře Winklerové. Laura je vysoká 
hráčka. Na žebříčku U13 zabírá třicátou pozi-
ci a  je o  dva roky starší než Deniska. Přesto 
se Denda nezalekla a vydala ze sebe to nej-
lepší. Denisko, opravdu klobouk dolů za tvůj 
výkon! První set šel za Laurou Winklerovou 
21-6. Pak se však naše Deniska probrala, za-
čala makat a v druhém setu porazila Winkle-
rovou 21-17. V rozhodujícím setu šlo o každý 
bod a obě děvčata si sáhla na dno svých sil. 
Mezi výměnami obě dívky odpočívaly a v in-
tervalu dokonce vyčerpáním seděly na zemi. 
Přesto vedly bitvu dne! Ke konci hry byly vý-
měny dlouhé. Nakonec se vítězkou stala Win-
klerová, které ještě jednou moc gratulujeme. 
Naší Denisce však zápas hodně dal a nakopl 
ji do dalších tréninků., jak badmintonových, 
tak kondičních.
Dívčí čtyřhru hrála Deniska po boku své klu-
bové kamarádky Julči Baďurové, která byla 
na turnaji poprvé. Holky si odvezly bronz. 
Semifinále však prohrály těsně. Oponující 
děvčata prakticky hrála vše přes nezkuše-
nou Julču. Deniska s  Julčou podlehly 21-12, 
13-21, 23-25. Julča v singlu svůj úvodní zápas 
s pomocí rad své trenérky vyhrála, druhý pro-
hrála. Umístila se na děleném 5. až 8. místě 
a připsala si 50 bodů do celkového žebříčku. 
Mix si vyzkoušela s Vojtíškem Cmíralem. Ani 
jeden zápas nevyhráli, ale snažili se a  ne-
vzdali to.

Naším posledním reprezentantem byl Voj-
tíšek Cmíral. Stejně jako v  případě Julči, 
jednalo se o  jeho první start na turnaji. Ve 
čtyřhře Vojta s Filipem Peterkou (BK Goram 
Teplice) obsadili třetí místo. Byli to však ner-
vy. V zápase o bronz rozhodoval až třetí set, 
ve kterém kluci zvítězili o pouhé 2 body. Voj-
tíšek měl celkově perný den. Většinou ode-
hrál velmi emočně náročné třísetové zápasy 
a vítězství mu uteklo jen o pár bodů. Odváží 
si ale spoustu zkušeností. Ve dvouhře chlap-
ců se umístil na děleném 7. a 8. místě.
Nejkrásnější na celém turnaji však bylo, jak 
se naši hráči vzájemně podporovali a fandili 
si. Nikdo nikoho nenechal ve štychu.

Tereza Kudrnová,  
předsedkyně Badminton Mníšek pod Brdy

Orientační běžci otvírali první jarní den studánky

Tratě nejrůznější obtížnosti od 2 do 8 km absol-
vovali zkušení běžci i příchozí a nejmenší si ne-
nechali ujít několik kol zvířátkového orienťáku. 
Začátečníci mohli využít i  takzvanou linii, vy-
fáborkovanou trať s možností zkratek. Na akci 
přišlo přes 170 účastníků, z toho odhadem přes 
40 příchozích převážně na neměřených tratích. 
Dokonce i pan starosta města Dobříše se přišel 
proběhnout s mapou a buzolou. Těšíme se, že 
některé nadšené nové adepty orienťáku přiví-
táme v oddílových řadách.
Sluníčko nám přálo, studený vítr sice na louce 
trochu pofukoval, zato v  lese bylo příjemně. 
Na trati se mnozí podivovali nad množstvím 
jelení zvěře s huňatým ocasem – je to jelenec 
běloocasý. Rodina Colloredo-Mansfeldů ráda 
cestovala a ze severní Ameriky si koncem 19. 
století přivezli první exempláře jelence bě-

loocasého. Tomu se na Brdech velmi zalíbilo 
a  z  původního chovu v  oborách se v  okolí 
Dobříše volně rozšířil.
Spolu se členy OK Dobříš a  veřejností běhali 
na Bzdince i  orientační běžci žáci Středočeši, 
kteří měli v  neděli 20. března sportovní sou-
středění, rovněž organizované oddílem OK 
Dobříš (dopoledne měli žáci sprintový a atle-
tický program v Mníšku pod Brdy, odpoledne 
se účastnili Otvírání studánek).
Akce byla spolufinancována z  grantů měst 
Dobříš a  měst Mníšek pod Brdy, děkujeme. 
Poděkování patří také správě polesí Sv. Anna – 
společnosti Colloredo-Mannsfeld s.r.o., která 
trénink v předjarním lese umožnila.

Za trenéry a organizátory z OK Dobříš  
Jana Bochenková, trenérka z Mníšku pod Brdy

Jedna z prvňaček na zvířátkové trati
Foto: autorka

B a d m i n t o n i s té  p ř i ve z l i  z   L i b e r c e  š e s t  m e d a i l í
V sobotu 26. února 2022 jsme vyjeli na další turnaj GPD U13 (kategorie hráčů 11 a 12 let), tentokrát 
do Liberce.

Tradiční první jarní trénink orientačních běžců s veřejností, to je Otvírání studánek. Tentokrát jsme 
se 20. března 2022 odpoledne setkali poblíž Dobříše na mapě Bzdinka pojmenované podle rybníčku.

Děvčata prohrála finále jen těsným rozdílem

Mníšečtí medailisté  
se svou trenérkou Terezou Kudrnovou
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D ě t s k á  n o h a  –  p i l í ř  z d r a v í
Dětská noha je po narození přece jen trochu odlišná, než ta naše do-
spělácká. V podstatě je plochá a podpůrné klenby našeho těla se tvoří 
až po třetím roku života. Z toho důvodu není úplně optimální využívat 
botičky, které do dětské nohy odspodu tlačí a podpírají ji. Přirozeně, 
díky svalovému napětí, dochází ke stavbě oblouků podélné a příčné 
klenby postupně. Klenby chodidla nám později umožňují tlumit do-
šlapy a přenášejí síly směrem k hlavě. Nechme proto naše děti běhat 
bosou nohou. Naboso po nerovném povrchu, koberci, trávě, nebo po 
kamínkách. Každý nerovný povrch stimuluje svalové napětí a chodidlo 
tak dostane potřebný stimul k aktivitě. Na parketách a rovných podla-
hách se možná dělají lépe blbosti, ale chodidlu to nepomůže. Hrubý 
povrch je top. 

Pokud se svými dětmi řešíte ploché nohy, co je dobré vědět?
Plochá noha může být jen následek celé geometrie dolní končetiny 
a nastavením pánve. Díky pohybovým stereotypům, kterými nás dneš-
ní doba ovlivňuje, měníme i svalové napětí a potažmo i kostěné struk-
tury. Pokud to zní složitě, tak díky jiným pohybovým návykům opro-
ti minulosti tělo funguje trochu jinak. Svaly a  tkáně mají pohybovou 
paměť a pokud je používáme jinak, lidské tělo na to reaguje. V našem 
případě propadem klenby nohy. 

Co je tedy správně a jak to má vypadat?
Vezměte do ruky provázek, nebo jen očima zhodnoťte pomyslnou 
linku pánve, kolen a  prstů na noze. V  předu na pánvi jsou výrazné 
trny, každý je nahmatá vcelku snadno. Od nich vede přímka přes kole-
no až k druhému prstu na noze. Pokud je tomu jinak, pak práce pouze 
s klenbou nohy je běh na velmi dlouhou trať a mnohdy bohužel bez 
úspěchu. 
Věnujme pozornost drobným změnám, které jsou v  dětském věku 
možná drobné, ale důležité. Děti jsou díky ploché noze vystaveny 
mnohem větší únavě, bolesti hlavy, bolestem kolen a  v  neposled-

ní řadě se mění celkové držení těla. Díky spadlé klenbě chodidla se 
mění postavení patní kosti, to je z pohledu držení těla zcela zásadní.

Začátkem dubna máme v plánu s Mgr. Hankou Šurkovskou krátký se-
minář s praktickými radami a cvičením, proto pokud si nevíte rady a za-
jímá vás téma dětské nožičky, pak určitě přijďte.

Michal Elčkner  
za Element pohybu, z.s.

Ilustrační foto Pixabay.com

23

SPORT / SPOLKY



M n í š k e m  p r o š e l  m a s o p u s t n í  p r ů v o d  m a š k a r

Mateřské centrum Oáza uspořádalo dětský maškarní bál Klub důchodců  
zve nové zájemce  
o členství

Mohli jste v něm potkat medvěda hrajícího na 
basu, masopusta s ukulele, bábu s nůší, slamě-
ného, řezníka, žida s pejzy v kaftanu s pytlem 
na zádech, ženicha s  nevěstou, smrtku s  ko-
sou, drába, šaška a spoustu dalších roztodiv-
ných masek. Spolek ROREJS se svými přáteli už 
pošesté uspořádal masopustní průvod, který 
dříve nechyběl na žádné české ani moravské 
vsi či městě a  slavnostně zakončoval dlouhé 
období mezi Vánocemi a postní dobou.
Maškary zahájily své tažení na farní zahradě 
a cestou na ně čekalo celkem deset zastavení, 
během nichž byly pohoštěny rozličnými dob-
rotami a  posilněny alkoholickými nápoji. Za 
odměnu pak zahrály štědrým hostitelům na 
hudební nástroje, kterým vévodily masopust 
s ukulele a medvěd s basou, a vzaly je i do tan-
ce. Diváci tak mohli obdivovat veselé taneční 
kreace na lidové i zlidovělé melodie jako: Ma-
sopust držíme (její text sledujte níže), Chytili 
jsme lososa, Kalamajka, Vysoký jalovec a další 
oblíbené písničky.

Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu,
Proč bychom se hádali,
když jsem se tak shledali, poznovu?
Proč bychom se hádali,
když jsem se tak shledali, poznovu?
V dobrém jsme se sešli,
rádi jsme se našli pospolu.
Dříve než se rozejdem,
ještě se zas obejmem, poznovu.
Dříve než se rozejdem,
ještě se zas obejmem, poznovu.

„S  přáteli jsme se rozhodli, že si budeme připo-
mínat zvyky a  obyčeje z  časů dávno minulých. 
Neradi bychom, aby se v dnešní době zapomně-
lo na staré české tradice, které naši předkové 
dodržovaly po dlouhé generace. Masopustní 
průvod spolupořádáme šestým rokem a  jsme 
rádi, že má mezi obyvateli Mníšku docela ohlas. 
Přidávají se k  nám totiž i  se svými dětmi nejen 
jako diváci, ale častokrát přispějí i se svou vlast-
noručně vyrobenou maskou. Doufáme tedy, že 
tato obnovená tradice jen tak nezanikne, vy-

světluje hlavní organizátor Jiří Hladovec alias 
masopust a dodává: „Rád bych také připomněl, 
že s ROREJSi jsme s masopustem začali pomáhat 
Lucce a  Daniele, které první obnovený průvod 
uspořádali v roce 2009. Jim patří díky za obno-
vení téhle pěkné tradice!“
Těšíme se už na příští Masopust 2023 a zveme 
všechny nové maškary k nám do průvodu!

Libor Kálmán (text)
Michal Kroutil (foto)

Moc děkujeme městu Mníšek pod Brdy 
za prostor „velkého sálu“, kde se karneval mohl 
konat. Děkujeme Zálesákům za hudební pro-
dukci. Velice děkujeme za zajištění vynikající-
ho občerstvení od DDE lahůdky a  perfektní 
servis. Mnohokrát děkujeme i všem dobrovol-
níkům, kteří pomáhali s  realizací maškarního 
bálu. Družině ZŠ za krásnou výzdobu, kterou 
nám zapůjčili. Pražské vydavatelské společnos-
ti a RF HOBBY spol. s.r.o. za časopisy pro děti.

Vybrané peníze z karnevalu budou použity na 
zakoupení pomůcek a vybavení pro Mateřské 
centrum Oáza. Částku ve výši 5 000 Kč odešle-
me na pomoc Ukrajině.

Ještě jednou děkujeme Vám všem a doufáme, 
že se příští rok sejdeme znovu.

Radka Pourová 
za tým MC Oáza Hlavním bodem je dohodnout se na společ-

ných aktivitách v roce 2022. Zatím probíhá pra-
videlné setkávání seniorů z  Mníšku pod Brdy 
a okolí každé pondělí od 13 hodin.
Vítán je každý senior, který má zájem o členství 
v našem Klubu důchodců, chce se účastnit se-
tkávání, různých zajímavých přednášek a výle-
tů po naší krásné vlasti. 
Bohužel covid-19 nám na nějaký čas program 
zcela zastavil, a tak se pokusíme navázat tam, 
kde jsme skončili.  
Přijďte mezi nás. Těšíme se na setkání.

Daniela Hrdinová za Klub důchodců

Po roční pauze způsobené covidem-19 se poslední únorovou sobotu vydal do ulic Mníšku pod Brdy 
masopustní průvod maškar.

V sobotu odpoledne 26. února 2022 jsme pořádali „maškarní bál“. 
Po dlouhé době jsme se těšili na větší akci a chtěli bychom velice 
poděkovat všem, kteří přišli. Účast byla hojná a jsme za to rádi.

Klub důchodců pořádá v  úterý 
26. dubna 2022 ve 14 hodin 
setkání svých členů, ale rád 
přivítá i  nové zájemce. Setkání 
se uskuteční ve stacionáři 
v Domově pro seniory Pod 
Skalkou. 

Maškary pózují před mníšeckým zámkem

Karneval se konal ve velkém sálu Pavilonu    Foto: autorka
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Tulipánový měsíc přinesl s jarem i naději již po desáté
Projekt neziskové organizace Amelie v březnu opět spustil lavinu podpory pro onkologicky nemocné 
i jejich blízké v nemocnicích i doma, a to již jako svůj desátý ročník.
Mottem projektu je „přivolejme s jarem i naději“. To se děje prostřed-
nictvím řady aktivit, které nabízí Amelie, její spolupracovníci a hlavně 
dobrovolníci. Kromě toho se znatelně mění onkologická oddělení ne-
mocnic napříč celou ČR díky jarní tulipánové výzdobě od dětí i dospě-
lých.
Doba je náročná, mnoho nemocnic bylo kvůli koronavirové epidemii 
uzavřeno i několik měsíců a pacienti tak byli na dlouho dobu odříznuti 
od venkovního světa i  od svých blízkých víc než dřív. A  právě proto 
projekt Tulipánový měsíc splnil svůj jasný a jednoduchý cíl: dát onko-
logicky nemocným lidem najevo, že na ně lidí zvenku myslí a na dálku 
jim posílají vzkaz podpory a naděje. 
To se podařilo i v Nemocnici Na Pleši, a to zejména díky opakované 
vynikající spolupráci s oběma základními školami v Mníšku pod Brdy, 
základní školou v  Nové Vsi pod Pleší a  Magdalenou, o.p.s. Obrázky 
a  další jarní výzdobu vyrobily také děti z  Lesního klubu Sedmikví-
tek, Rodinného centra Dobříšek a 1. ZŠ Dobříš. Těm všem patří velké 
poděkování. Stejně tak dobrovolníkům Amelie, kteří, ač nemohli za 
pacienty k lůžkům docházet osobně, pro ně připravovali dárky a přá-
níčka.
„Bylo nám ctí, že jsme se i letos mohli do projektu na podporu našich spo-
luobčanů, ale třeba i  našich blízkých, členů rodiny, kamarádů zapojit. 
Udělali jsme to opravdu rádi, s citem a pochopením. Všem bychom chtěli 
alespoň výrobky dětí poslat hezké jarní dny, radost z každého rozkvetlého 
kvítku kolem nás, a především pozitivní mysl v boji s touto zákeřnou nemo-
cí.“ sdílela své dojmy paní učitelka Lucie Branná a dodává: „Zdraví je dar 
a nikdy nevíme, co kohokoliv z nás může potkat. Pak i my budeme rádi za 
jakákoliv slova podpory či jiné činy.“
Nemocnice Na Pleši nyní po půlroční pauze opět otevírá své brány 
dobrovolníkům, takže je možné se do dobrovolnického programu za-

pojit. Pro zájemce je připraveno školení v termínu 21. a 22. 4. 2022. Více 
informací lze najít na webu www.amelie-zs.cz anebo přímo u koor-
dinátorky dobrovolníků na e-mailu: dina.risianova@amelie-zs.cz nebo 
tel.: 608 458 303. Dina Rišianová

Děti ze ZŠ Komenského 886 se svými tulipány Foto: autorka

Nabízíme:
•  Úvodní školení v oblasti onkopsychologie 

a další vzdělávání
•  Jedinečné zkušenosti a možnost 

seberealizace 
•  Pravidelnou supervizi a metodické vedení
•  Zázemí profefef sionální neziskové organizace 

s dlouholetými zkušenostmi

Amelie, z.s. • Šaldova 15, Praha 8 – Karlín • Více na: www.fafaf cebook.com/a/a/ melie.zs • www.amelie-zs.cz

ŠKOLENÍ DOBROVOLNÍKŮ
21. 4.–22. 4. 2022

Centrum Amelie Praha, Šaldova 15, Praha 8
E-mail: dina.risianova@amelie-zs.cz • Tel.: 608 458 303

Hledáte nové zkušenosti? Chcete smysluplně trávit volný čas?

Staňte se dobrovolníkem 
pro onkologicky nemocné

do Nemocnice Na Pleši nebo připravují výtvarné dílny pro pacienty. 
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J a k  u n é s t  t l a k  d n e š n í  d o b y

Od dubna platí nové ceny jízdného ve Středočeském kraji

Jsme zvyklí, že informace na nás proudí ze 
všech stran. Často si ani neuvědomujeme, ko-
lik času věnujeme sledování zpráv a  různých 
dalších sdělení. Ve chvílích, kdy naše životy 
ovlivňují události, jako jsou pandemie, nebo 
válka na Ukrajině, je důležité k nim přistupo-
vat vědomě a  nenechat se pohltit úzkostí, 
strachem a bezmocí. Doporučujeme si nasta-
vit přesnou dobu, po kterou se budeme těmto 
informacím věnovat. Můžeme si například říct, 
že každý den od 18 hodin si je dvacet minut 

budeme vyhledávat v  důvěryhodných zdro-
jích. Pokud si budeme vybírat čas, tak by to 
nemělo být ani před spaním, ale ani ráno, když 
nám den teprve začíná. Dobré je mít s  kým 
sdílet své otázky, obavy a  strach. Můžete si 
promluvit s někým z rodiny, se známým, klid-
ně i  online, například na sociálních sítích. Ke 
spokojenosti také patří péče nejen o duši, ale 
i o tělo. Základem je pravidelně a dobře jíst 
a  věnovat se nějaké fyzické aktivitě, třeba 
vyrazit na procházku, na kole nebo běhat.

K současné situaci zažíváme často i pocit bez-
moci. Můžeme být proaktivní a zapojit se do 
pomoci uprchlíkům. V  pořádku také ale je, 
když budeme laskaví ke svým blízkým, sou-
sedku pozveme na kávu a popovídáme si. 
Situace je bohužel složitá i pro děti, pro které to 
není první velká nejistota. Za poslední dva roky 
jsou téměř nepřetržitě vystavovány frustraci, 
strachu a  dalším nepříjemným psychickým 
procesům. Přínosné je s  dětmi pravidelně re-
laxovat, odpojit se na domluvený čas od mé-
dií a  řešit společně i  jiná témata. To znamená 
zaměřit pozornost na něco jiného a po určitou 
dobu u toho vydržet. Pomůže i společné dělání 
běžných činností v  domácnosti, jako je vaře-
ní, úklid nebo dekorace pokojíku. Relaxovat 
můžeme na výletě, při deskové hře, vyprávění 
příběhů nebo při dechovém cvičení. Zajíma-
vým tipem může být aktivní imaginace, kdy si 
vzájemně posíláme výjevy z oblíbených filmů 
nebo smyšlené příjemné obrazy „z  hlavy do 
hlavy“. Jednoduše najít společnou činnost, kte-
rá nám vyhovuje. 
Může se také stát, že si nemáme s kým povídat, 
s kým sdílet své obavy. V případě, že takový tlak 
už je nezvladatelný a nevíme, jak si s ním pora-
dit, nebojme se obrátit na odbornou pomoc.  

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

Slevy pro děti, studenty a seniory do 70 let
Státní sleva pro tyto tarifní kategorie (děti od 6 
do 18 let, studenti od 18 do 26 let a senioři od 
65 do 70 let) se snižuje ze 75 % na 50 %. S tím 
souvisí i  změna cen jízdenek pro jednotlivou 
jízdu i předplatních kuponů PID, které budou 
nově poloviční oproti plné ceně.

Senioři na 70 let
Po 1. dubnu 2022 zůstává nadále v  platnosti 
možnost bezplatné přepravy pro seniory nad 
70 let v příměstských autobusech PID na úze-
mí Středočeského kraje.

Zlevněné jízdné pro držtele průkatů ZTP 
a ZTP/P
Další změnou bude zavedení zlevněného jízd-
ného pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P ve Stře-
dočeském kraji, kteří budou mít nově slevu 75 
% z plné ceny jízdného, a to jak v autobusech, 
tak ve vlacích PID (dosud mohli cestovat v au-
tobusech zdarma).

Pro cestování po Praze se ceny jízdného 
nemění! kal

V životě se musíme vyrovnávat s mnoha složitými situacemi, které se týkají našich blízkých nebo nás 
samých. V posledních dvou letech žijeme pod tlakem pandemie. Když už to vypadá, že se můžeme zklidnit 
a nadechnout, zasáhla do našich životů další událost, válka na Ukrajině. V Magdaléně, o. p. s. vnímáme 
na našich klientech, ale i na nás samých, že nás tyto události ovlivňují. Jak tedy k nim přistupovat a jak se 
vyrovnávat s pocity a se stresem, který v nás vyvolávají? 

Od pátku 1. dubna 2022 dochází, v  návaznosti na úpravy výše celostátních slev, ke změnám cen 
jízdného pro děti, studenty a seniory ve Středočeském kraji.
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První uprchlíci přišli do Mníšku před více než sto lety

Postupující Rusové
Pro Rakousko-Uhersko se od podzimu 1914 
nevyvíjela situace na východní frontě příznivě 
a po počátečních úspěších musela ustupovat 
před útočící ruskou armádou. Před blížící se 
frontou prchaly statisíce obyvatel východních 
částí Rakouska-Uherska, zejména Haliče a Bu-
koviny. Jednalo se především o  Rusíny, Polá-
ky a Židy, kteří se obávali pogromů ze strany 
kozáků. K  prvoválečným uprchlíkům v  rámci 
monarchie musíme v  pozdějších letech řadit 
i Chorvaty a také Italy z jižního Tyrolska.

Halič a Bukovina byly součástí Rakouska-
-Uherska v letech 1775-1918. 
Po roce 1918 získalo východní Halič s cen-
trem ve Lvově obnovené Polsko, po 2. svě-
tové válce byla součástí Sovětského svazu, 
od roku 1991 Ukrajiny. 
Bukovina je v současné době rozdělena mezi 
Rumunsko a Ukrajinu (centrum Černovice).

Monarchie se sice snažila o uprchlíky ze svého 
obrovského území postarat, a zároveň je kont-
rolovat, protože panovala totiž obava z nemocí, 
přelidnění a  nedostatku potravin. Desetitisíce 
nebožáků našly azyl v  uprchlických táborech, 
z nichž největší na území Čech byl v Německém 
(dnes Havlíčkově) Brodě. Vybudované tábory 
ovšem poskytly útočiště jen menšině běženců, 
většina byla poslána do menších měst a vesnic. 
Stát rozděloval běžence do takzvaných uprch-
lických obcí a jednou z nich byl i Mníšek. 

Uprchlíci v Mníšku
Do Mníšku se dostali první uprchlíci v  únoru 
1915. Jednalo se o 120 Židů z Bukoviny. „Většinou 
to jsou lidé nemajetní, kteří berou od státu podpo-
ru, by mohli být živi. Ubytování byli u České koruny, 

ale později sami si byty najali, někteří se jinam od-
stěhovali. Se zdejšími židy se nestýkají, neboť náleží 
k  jiné sektě židovské (chasidé), která až úzkostlivě 
šetří svých náboženských předpisů, zvláště co se 
týče užívání nádob na jídlo. Do jejich nádoby musí 
se jim mléko nadojiti, a podaný pokrm nebo nápoj 
od křesťanů nepřijmou. Někteří z nich nechtěli ani 
o šábesu státní podporu přijímati.“ 
Situace pro ně musela být o to složitější, proto-
že kromě náboženských rozdílů (navíc s pejzy 
a v kaftanech) byla mezi nimi a místními obča-
ny také bariéra jazyková. Kromě specifického 
jazyku východoevropských Židů zvaného jidiš 
mohli snad někteří ovládat němčinu. Z archiv-
ních dokumentů se dozvídáme příjmení ně-
kterých uprchlíků: Blank, Fieber, Friedman, 
Kessler, Meler, Rosenstrauch nebo Schatner.
V  srpnu 1916 byly do Mníšku přiděleny i dvě 
katolické rodiny z Haliče, samozřejmě jen ženy 
s dětmi a bez otců, kteří museli narukovat do 
rakousko-uherské armády. Jednalo se o Marii 
Nowakovskou (manželka obuvníka) se čtyř-
mi dětmi a Kateřinu Schöntagovou (manžel-
ka železničního zřízence) s pěti dětmi. Ubyto-
vání běženci dostali ve veřejných objektech, 
později si najímaly místnosti u soukromníků.

Zaopatření uprchlíků
Uprchlíci přicházeli v zuboženém stavu, který 
ještě zhoršovala dlouhá cesta a mizerné hygi-
enické podmínky. Často byli téměř nemajetní 
a své domovy v Haliči a Bukovině opustili jen 
s nejnutnějšími věcmi.
Nadřízené orgány nabádaly představitele 
uprchlických obcí, aby „Pečovali, aby trpkost 
osudu uprchlíků nebyla stupňována nevraživým 
chováním obyvatelstva a zejména nechť netrpí 
v obci útoků na uprchlíky ze strany mládeže.“
Hmotná podpora od státních orgánů byla 

minimální, uprchlíci se tak leckde snažili vy-
pomáhat, zapojovali se do sezonních nebo 
řemeslných prací. Běžencům byl pravidelně 
vyplácen státní vyživovací příspěvek ve výši 
70  haléřů na dospělou osobu a  den (děti do 
2  let dostávaly 50 haléřů, starší 60 haléřů). 
Jeho vyplácení bylo později podmíněno tím, 
že jeho dospělí příjemci pracovali. 

Ceny potravin i ostatního zboží v důsledku 
válečného hospodářství a  špatného záso-
bování rostly: 
Ceny v roce 1915:
Litr mléka stál 24 haléřů, kilogram másla 
5 korun a kilogram hovězího masa 4 koruny.
Ceny v roce 1916:
Litr mléka stál 32 haléřů, kilogram másla 
9,60 korun a  kilogram hovězího masa 
8 korun.
Ceny v roce 1917:
Litr mléka stál 80 haléřů, kilogram másla 
20 korun a vykrmená husa 100 korun.
Poslední dva válečné roky už byl vše-
ho nedostatek, a  tak byly vydávány téměř 
na všechno různé lístky, podle kterých mohl 
jejich držitel odebrat a zaplat pouze omeze-
né množství: moučenky, chlebenky apod.

Mníšecká obec jim také rozdělovala od státu 
dodané šatstvo a  obuv. Zachovaly se sezna-
my, podle kterých muži dostávali spodky, 
ponožky, kalhoty, košile, vesty, spodní kabá-
ty zimníky i  kapesníky, ženy pak navíc spod-
ničky, punčochy, šaty a  šátky. Přidělovaly se 
i slamníky a přikrývky.
V  Mníšku vydržely obě křesťanské rodiny až 
do listopadu 1917, kdy byly poslány zpět do 
Haliče vyklizené od ruských vojsk. Poslední 
Židé se do svých domovů v  osvobozené Bu-
kovině vraceli až v srpnu 1918.
První světová válka dala Evropě velkou lekci 
na poli sociálním, neboť vznikly první moder-
ní uprchlické tábory a zároveň byly položeny 
základy neziskových organizací, které usilova-
ly o dlouhodobé řešení sociálních problémů.

Z Památné knihy fary v Mníšku a Archivu města 
Mníšku pod Brdy zpracoval Libor Kálmán

Současná uprchlická vlna z Ukrajiny není pro Mníšek pod Brdy žádnou novinkou. S první velkou 
uprchlickou krizí se mníšečtí občané setkali již před 107 lety během 1. světové války.

Hostinec „U české koruny“ (vpravo) v Pražské ulici, 
kde našli uprchlíci první útočiště po příchodu do našeho města (pohlednice z roku 1912)

Židovští uprchlíci v táboře v Německém Brodu.
Foto: Židovské muzeum v Praze
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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.

V Pavilonu zahájila od dubna provoz teplá kuchyně Pretty Visage Studio nabízí nejen  
kosmetické služby, ale i péči o vaše zdraví Kavárna a bistro Tady & Teď, které otevřelo v přízemí mníšeckého Pa-

vilonu letos 1. března, přistupuje po měsíci fungování k dalšímu kroku 
a otevírá provoz teplé kuchyně. 
Spolumajitelky a  zároveň sestry Andrea Tkáčová a  Beáta Fehérová 
(obě na fotografii) vsadily od začátku na koncept netradičního stravo-
vání. V prosklené vitríně nenajdete klasické chlebíčky nebo dorty, jak je 
znáte z jiných podniků, ale snaží se improvizovat a sázet na netradiční, 
a přitom moderní kombinace spojené se zdravým životním stylem. Z ka-
napek si zákaznici zatím nejvíce oblíbili kombinace s červenou řepou, 
nebo na italský způsob s  parmezánem, olivami, bazalkovým pestem 
a rajčaty. Mezi tortillami jednoznačně vede sladko-slaná varianta plněná 
batáty.
„Mile mě překvapilo, kolik lidí si k nám už od začátku našlo cestu. Jsou to 
nejenom školní děti s rodiči, ale i lidé bydlící v okolí Pavilonu,“ hodnotí první 
měsíc provozu Andrea Tkáčová a dodává: „Zatím od nich slyšíme jenom 
pochvalné reakce, což nás samozřejmě těší a utvrzuje v tom, že jsme se vy-
dali správnou cestou.“
Každé ráno mají prosklenou vitrínu plnou čerstvých slaných lahůdek 
(bagetky, kanapky nebo tortilly) z dílny kuchařky Beáty Fehérové a slad-
kých zákusků, opět netradičních tvarů i chutí, od kreativní lokální cukrář-
ky. Nechybí ani ovoce pro zdravější ráno. S otevřením kuchyně obohatí 
ranní nabídku o teplé snídaně s vajíčky na několik způsobů, anglickou 
snídani nebo lívance na slano či sladko.
Nápaditý a  vzdušný interiér, který doslova vybízí k  posezení s  přáteli 
u  kávy nebo nad skleničkou vína, svěřili spolumajitelky Atelieru Můj 
Domov ze Staré Huti a rozhodně nechybily. I pro hosta, který se u stolu 
ocitne sám, je potěšením sledovat kavárenský život s příjemnou a ochot-
nou obsluhou.
Zatímco Andrea Tkáčová má na starosti provoz a marketing, v kuchyni 
je královnou Beáta Fehérová, která své letité kulinářské dovednosti na-
sbírala především v bistrech a street foodech. Na vaření pro Mníšečany 
i přespolní se už doslova těší: „Mezi známými i hosty jsme si udělaly mi-
niprůzkum. Sami se vyjádřili, že by uvítali spíše rozmanitou kuchyni, která 
se bude od české klasiky lišit. Naše obědy tedy nebudou kopírovat nabídku 
mníšeckých restaurací, ale spíše se zaměříme na mezinárodní kuchyni. Vy-
zkoušíme tu třeba asijská, italská nebo řecká jídla s využitím lokálních suro-
vin. Příjemným zpestřením nabídky bude i jedno veganské jídlo denně.“
Kromě obědů pro strávníky „zvenčí“ budou v  Tady & Teď vařit jedno 
jídlo mimo běžné menu pro děti ze ZŠ Komenského 886, kterým skonči-
la smlouva na stravování ve školní jídelně. „Jako maminka žáka speciální 
školy vím, že těmto dětem nevyhovuje hluk a stresující prostředí velkých jíde-
len. Proto jsme rády, že jim budeme moct poskytnout klidné prostředí u nás. 
Budou tu mít soukromí a svá místa u stolů, což je pro ně hodně důležité,“ 
vysvětluje Andrea Tkáčová.
Otevřeno mají každý všední den od 7:30 do 20:30. Denně aktualizované 
informace o nabízeném sortimentu najdete na jejich webových strán-
kách www.budtadyated.cz.

kal

Kosmetický salon Pretty Visage Studio funguje v mníšeckém Edenu 
již čtvrtým rokem a za tu dobu si už stihlo získat přízeň žen i mužů a vy-
budovat stálou klientelu. 
Nabízejí tu klasické kosmetické služby jako pedikúru, manikúru, úpravu 
řas jako je prodlužování a zahušťování řas, ale i  lash lifting,  barvení 
obočí a  jeho úpravu včetně laminace, nastřelování náušnic, depilaci 
pomocí teplého nebo horkého vosku a solárium.
Hodně tu dbají na osobní kontakt s klientem, rádi poradí, co by pro něj bylo 
vhodné. Hledají spolu nejvhodnější řešení, aby byl výsledek pěkný a klient 
odcházel spokojen. Příjemná a ochotná majitelka Studia, paní Kateřina Sai-
dlová je vystudovaná diplomovaná zdravotní sestra, a tak se neomezuje jen 
na poskytnutí procedury, ale je připravena i poradit a konzultovat případná 
zdravotní rizika. „Myslím si, že to děláme dobře, pracujeme s kvalitními ma-
teriály a děláme procedury tak, jak se dělat mají. Jsme zaměřeni nejen na krásu, 
ale věnujeme se i péči,“ hodnotí poskytovaný servis majitelka Studia a dodá-
vá: „Pokud k nám někdo přijde s nemocnými, například okousanými nehty, tak 
se snažíme nehty léčit a regenerovat, aby pak narostly přírodní a hezké. Musíme 
se pochválit, že už se nám podařilo pár zákazníků tohoto zlozvyku odnaučit.“
Zvláštní péči tu věnují pedikúře, která má význam nejen z estetického hle-
diska, ale je důležitá i po zdravotní stránce. Špatná péče o nohy může vést 
až ke zdravotním problémům, praskání pat a bolestem. V tomto ohledu zde 
preferují mediciální pedikúru, která nepracuje se skalpelem, ale používá 
sadu výrobků, které na sebe navazují, zrohovatělou pokožku změkčí a pak 
ji speciálním nástrojem odstraní. Tato procedura má dlouhodobý efekt, což 
potvrzuje zkušenost, že se klienti vracejí a tímto neduhem trpí méně a méně.
Další službou, kterou ve Studiu nabízejí, je solárium. Před blížícím se lé-
tem, které si plánujeme užít na koupalištích a plážích, je vhodné, když se 
naše pleť v soláriu připraví na sluneční záření, aby se pak nespálila. Nejdříve 
tu zhodnotí typ vaší pleti a podle toho vám doporučí postup, který byste 
měli pro pobyt v soláriu zvolit. Mají tu výkonný horizontální stroj se spous-
tou volitelných funkcí, jako je například Qsense s osvěžujícím a chladícím 
rozprašovačem, která je nejen velmi příjemná ale i hydratuje pokožku.
Studio ovšem nenabízí služby výhradně jen pro ženy, ale cestu sem na-
šli i muži, kteří tvoří už 20 % klientely. Nejčastěji zajdou do solária, ale 
dopřávají si i pedikérské a manikérské služby. Pomůžou jim tu od záděr, 
zarovnají jim nehty nebo je zbaví popraskaných pat.
„Těší nás, že manikúra i pedikúra přestává být doménou žen, ale stále čas-
těji ji vyhledávají i muži. Dbají o sebe a rádi se pochlubí pěkně upravenýma 
rukama, když jdou třeba do společnosti nebo pokud pracují jako manažeři 
či lékaři,“ hodnotí nový trend Kateřina Saidlová.
K úplné spokojenosti klientek může přispět i koutek s módním oble-
čením a doplňky, který pravidelně zásobují italským zbožím z velko-
obchodů. Pokud chcete potěšit někoho ze svých blízkých rádi vám tu 
na všechny poskytované služby nabídnou dárkové vouchery.
Studio je otevřeno každý všední den od 8 do 19 hodin. Kompletní 
nabídku služeb s ceníkem a kontakty najdete na facebookovém profilu 
prettyvisagestudio. lib

Ve Studiu se vám budou věnovat  
Barbora Rohanová, Kateřina Saidlová a Monika Jiříková
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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

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

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, 

které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
 

Prodej 13. 4. 2022 – 12 hodin Mníšek pod Brdy (u zámku)
 

Kuřice červené, kropenaté, bílé, sussex, stáří: 15 – 18 týdnů, cena: 230 Kč
Dominant Greenshell – NOVINKA!, stáří: 15 – 18 týdnů, cena: 260 Kč

• různé barvy opeření, nese světle modrá, tyrkysová až olivově zelená vejce
• 10 – 15 % snáší vejce bílé, krémové nebo hnědé, užitkovost 240-260 vajec/rok

Chovní kohoutci, 15 – 18 týd., 140 – 230 Kč
Moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny), 2 – 3týd., 90 – 110 Kč

Husy bílé, 2 – 3týd., 160 – 190 Kč • Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové), 6 – 10týd., 320 – 400 Kč
Brojlerová kuřata, 1 – 7dní, 30 Kč • Perličky, 1 – 3týd., 100 – 120 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
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NABÍZÍME PLNĚNÉ KNEDLÍKY ZA SLUŠNOU CENU
Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem 6 ks za 32 Kč.

Kynuté ovocné knedlíky (jahody, borůvky, meruňky) 6 ks za 32 Kč.

Prodej:
Dovoz: čerstvé podchlazené 1× týdně, ostatní dny mražené.

Výrobce: Martin Dvořáček, Přelouč-Škudly 

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 ...

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 

Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell – typu 
Araukana a Dark Shell – typu Maranska. 
Stáří 16–20 týdnů, cena 199–245 Kč/ks. 

Prodej: Mníšek pod Brdy – aut. garáže M. Uher 

14. 4. a 30. 5. 2022 – 16:20 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 

info: Po–Pá 9:00–16:00,       
tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

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

Samostatný plnoletý jezdec hledá možnost rekreačních 
vyjížděk na menším koni, ideálně pony, zde v okolí. 

Za � nanční příspěvky. Tel.: 705 912 835, e-mail: jezdeni@atlas.cz

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

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.
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Otevírací doba:
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NAFRA s.r.o.
úklidová společnost s osobním přístupem z MNÍŠKU POD BRDY

Nabízíme úklid:
• kanceláří ve fi rmách

• administrativních budov
• autobusových zastávek (včetně čištění a mytí autobusu)

• venkovních ploch po koncertech, po sportovních akcích atd.
• průmyslových objektů
• zdravotnických zařízení

Na trhu úklidu působíme už několik let a cenovou nabídku Vám 
vytvoříme vždy na míru.

info@uklid-nafra.cz, tel.:737 643 834

Betonárna NAVIKA s. r. o. přijme 
pracovníka na pozici míchače pro pobočku v Dobříši.

Pro bližší informace volejte na 602 217 152 nebo 725 036.

INZERCE
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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

  Zastupování u soudů, 
úřadů

  Vymáhání pohledávek
  Smlouvy
  Rozvody

  Ověřování podpisů
  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

  Realitní služby

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

Středočeský kraj, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství
Mgr. Jana Skopalíková uděluje záštitu akci Mníšecký ekologický duben. 

St 27. dubna: Pavilon u ZŠ 
Komenského 420 

od 19:00 – beseda Ing. Jiří Rom 
- Jak se změnila mníšecká příroda 

od dob Káji Maříka

Čt 21. dubna: vycházka nad 
projektem Rybníky – Pivovárka 

od 17:30
Pá 22. dubna – Ne 24. dubna: 

Ekologická stezka s plněním úkolů 
(MC OÁZA)

So 23. dubna: Pavilon u ZŠ 
Komenského 420 od 10:00 

EKOFILM
Ne 24. dubna: Pavilon u ZŠ 
Komenského 420, od 15:00 

pohádka Kryštůfek a lesní bytosti 
– Divadlo Pruhované panenky

od Ne 3. do Pá 29. dubna: barokní 
areál Skalka výstava Křehká krása
Pá 29. dubna: od 17:00 barokní 

areál Skalka – MVDr. Zdeněk Valeš 
– beseda o kroužkování ptactva

Ne 9. dubna: Mníšecké trhy 
Najíme se – předzámčí 

8 – 14 hod.

St 13. dubna: 
Pavilon u ZŠ Komenského 420
17:00 Přednáška Voda v krajině 
19:00 Setkání se studenty nad 
projektem občerstvení Skalka  

15-18. dubna: VELIKONOCE

So 2. dubna: Ukliďme Česko
So 2. dubna: Knihovna Mníšek 
pod Brdy – Ukliďme zahradu, 

táborák, opékání buřtů. Od 15:00 
živý program „Tajemné sovy“

Plakat A3.indd   6 3/29/2022   5:19:50 PM
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Ozvěny
2021Ekofilmu

23. dubna 
Pavilon ZŠ komenského, Mníšek pod Brdy 

od10:00

(47. ročník)

Zahájení
10:00 Úvodní slovo paní starostky Magdaleny 
Davis a slovo pořadatelů (Anička a Jirka)

10:10 Pučící zahrady  9 min

10:30 Slepice, virus a my  74 min

Přestávka na občerstvení

12:30 Přednáška na enviromentální téma a 
případná diskuze

14:00 Horká káva 25 min

14:45 Společně na kolech 70 min

16:00 Austrálie v plamenech 23 min

Přestávka na občerstvení

17:30 Zelené plíce  56 min

19:00 Velryba z Lorina  59 min
pr

og
ra

m
@mnisekpodbrdy
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