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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
v rámci krátkého ohlédnutí za právě končícím dubnem bych 
nejprve ráda poděkovala všem, kdo jste se první dubnový 
víkend zúčastnili akce „Uklízíme Mníšek“, díky Vám opět 
vypadá naše město čistěji. Kolik kilogramů odpadu jsme 
letos v přírodě společně vysbírali, se dozvíte v článku na str. 
9. Další poděkování patří spolku Oáza, mníšecké farnosti, 
Farní charitě a  mnoha dobrovolníkům, kteří po dobu 
dvou měsíců neúnavně organizovali hmotnou pomoc pro 
ukrajinské uprchlíky v prostorách farní zahrady. Vzhledem 
k  tomu, že spolek Oáza tyto prostory koncem dubna 
opouští, bude od května zajišťovat potravinovou pomoc 
městský úřad v době svých úředních hodin. 
Jarní počasí již také pomalu začíná být vhodné pro stavební 
práce, takže během příštích týdnů na některé z  nich 
v  našem městě pravděpodobně narazíte. V  Rymani právě 
skončila třetí část výměny vodovodu, příští týden začnou 
práce na dokončení propojení vodovodního řadu v ul. Za 
Rybníky a v brzké době bude zahájena výměna kanalizace 
pod mostem přes Bojovský potok u Restaurace Káji Maříka. 
Oprava samotného mostu, včetně vodovodního potrubí, 
které jím vede, bude zahájena v červnu. Most bude po celou 
dobu opravy průjezdný jedním pruhem. V nejbližších dnech 
budou také zahájeny práce na instalaci nového veřejného 
osvětlení v ul. Jana Šťastného a v ul. Nádražní k autobusové 
zastávce. Pro návštěvníky zdravotního střediska pro dospělé 
pak mám dobrou zprávu, že pro bezbariérový přístup do 
prvního patra byl na schodišti instalován schodolez.
Na závěr bych ráda krátce vzpomněla výročí konce 
II. světové války 8. května, od kterého letos uplyne 77  let. 
Smyslem oficiálních ceremonií vždy bylo udržovat v paměti 
národa vzpomínku na oběti, které musely přinést minulé 
generace, a  zároveň si připomenout hrůzy válečné 
minulosti v naději, že posílí mírovou současnost a předejdou 
násilným konfliktům v  budoucnosti. Letos samozřejmě 
žádné takové připomenutí nepotřebujeme. Válečné hrůzy 
sledujeme v přímém přenosu ve zpravodajstvích z Ukrajiny. 
Nebezpečím, kterému jsme vystaveni, je pocit bezmoci, 
následovaný apatií a  otupěním coby pochopitelnou 
obrannou reakcí naší mysli. Přeji proto nám všem, abychom 
si navzdory všemu byli schopni uchovat empatii i nadhled.

Krásný květen

Magdalena Davis
Magdalena Davis
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Zastupitelé schválili  koupi pozemků potřebných 
pro rozvoj odpadového hospodářst ví

Vyhodnocení výsledků Darovací smlouvy 
s mysliveckým spolkem
Místostarostka Dana Dalešická přednesla vy-
hodnocení výsledků roční spolupráce města 
s  Mysliveckým spolkem Kytín pod Brdy, se 
kterým byla uzavřena v  červnu 2021 Darovací 
smlouva na podporu snížení stavu černé 
zvěře. Na jejím základě město vyčlenilo 50 000 
Kč na takzvané zástřelné. Za každého nově od-
střeleného nebo odchyceného divočáka do-
stali kytínští myslivci od města 700 Kč (částku 
mohli čerpat až do výše smluvených 50 000 Kč). 
Ze statistik odlovu divokých prasat za dva mys-
livecké roky (trvá od 1. 4. do 31. 3.) vyplývá, že 
zatímco v  letech 2020 až 2021 (kdy příspěvek 
v  této výši ještě nedostávali) odlovili 38 kusů 
černé zvěře, zatímco v  následujícím období 
2021 až 2022 už to bylo 143 kusů. Z představe-
ných čísel vyplývá, že finanční příspěvek splnil 
očekávanou motivační roli a darovací smlouva 
byla krokem správným směrem!

Schválení dvou veřejnoprávních smluv
Přítomní zastupitelé schválili dvě veřej-
noprávní smlouvy na podporu činnosti spol-
ku a  obecně prospěšné společnosti. Spolek 
Rodinné centrum Essentia, z.s. získal dar ve 
výši 37 680 Kč za účelem nákupu bateriové-
ho generátoru a solárního panelu a otočného 
kompostéru pro činnost Lesního klubu Sedmi-
kvítek. Společnost Magdaléna, o.p.s. získala 
dar ve výši 28 000 Kč za účelem pokrytí nákla-
dů spojených s akcí Den otevřených dveří dne 
19. června 2022, který bude zahrnovat kulturní 
program plný divadla, hudby a workshopů.

Změna obecně závazné vyhlášky 
o veřejném pořádku
Na návrh tajemnice městského úřadu Anny Sta-
chové zastupitelé schválili novou podobu „Obec-
ně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, opatře-
ních k  jeho zabezpečení a  čistotě v  obci Mníšek 
pod Brdy“, která platila od roku 2009. Na základě 
podnětu občanů byl zákaz používání hlučných 
strojů rozšířen také na dny státního svátku 
a dny státníku smutku (do této doby platil pou-
ze o nedělích a v době od 22:00 do 6:00). 

Změna obecně závazné vyhlášky 
o používání pyrotechniky
Na návrh tajemnice městského úřadu zastu-
pitelé dále schválili novou podobu „Obecně 
závazné vyhlášky k  zabezpečení záležitostí 
veřejného pořádku na veřejných prostran-
stvích, kterou se reguluje hlučná zábavní pyro-
technika“, která platila od roku 2018. Časový 
úsek, po který lze na území města Mníšek 
pod Brdy používat zábavní pyrotechniku, se 
zkrátil o  jeden den. Nově ji tedy lze použí-
vat pouze v  termínu od  30.  12.  od 17:00 
do 1. 1. do 22:00. Z důvodu změny legislativy 

již také Rada města Mníšek po Brdy nově ne-
může udělovat výjimky z  této obecně zá-
vazné vyhlášky.

Koupě dvou pozemků pro rozvoj 
odpadového hospodářství
Zastupitelé jednohlasně schválili Kupní 
smlouvu na pozemky č. parc. 1989/63 
a  1987/13 o  celkové výměře 8 283 m2 (na-
chází se v  prostoru mezi areály Kovohutí 
a  ÚVR). Oba pozemky se podařilo koupit 
za výrazně nižší cenu, o  téměř 45 % lev-
něji, než ji stanovil tržní odhad, z  důvo-
du omezeného přístupu k  pozemku, který 
si však město zajistilo jinými smlouvami. 
Starostka Magdalena Davis zdůvodnila svůj 
předložený návrh na koupi pozemků nový-
mi potřebami města v  oblasti odpadového 
hospodářství v souvislosti s novým zákonem 
o odpadech. Vlastnictví obou pozemků měs-
tem je nezbytné pro budoucí realizaci pře-
kládání, dotřiďování a zpracování odpadu, 
zejména toho biologického (kompostárna, 
nebo bioplynová stanice), který musí obce 
nejpozději do konce roku 2023 svážet samo-
statně. Pozemky jsou součástí tzv. malé prů-
myslové zóny, kde je záměr nakládání s  od-
pady v souladu s platným Územním plánem. 
Pro umístění trvalých staveb bude nutné vy-
pracovat nejdříve územní studii, v  mezidobí 
je však na pozemcích možné realizovat mo-
bilní zařízení, zejména pro překládání bio-
logicky rozložitelných odpadů, což zlevní 
současný provoz svozu odpadu obcí sdru-
žených v Dobrovolném svazku obcí Technic-

ké služby Brdy a Hřebeny. Se zřízením překlá-
dací stanice v Mníšku pod Brdy dlouhodobě 
počítá i Plán odpadového hospodářství Stře-
dočeského kraje. 

Vznik Pracovní skupiny pro přípravu finální-
ho návrhu smlouvy se společností Ambeat
Zastupitel Michal Trkan oznámil, že svou čin-
nost ukončila pětičlenná pracovní skupina 
pro zadání nezávislého právního auditu 
procesu schvalování Plánovací smlouvy 
mezi městem a  společností Ambeat, jehož 
smyslem bylo důkladné a kvalifikované posou-
zení souladu celého procesu s právními před-
pisy. Zpráva této pracovní skupiny je dostup-
ná na webových stránkách bit.ly/PSAmbeat. 
Zastupitelé poté schválili vznik nové pětičlen-
né pracovní skupiny pro přípravu finálního 
návrhu smlouvy se mezi městem Mníšek 
pod Brdy a společností Ambeat a jejími čle-
ny jmenovali Magdalenu Davis, Stanislava Ji-
rotu, Michala Trkana, Petra Digrina a Hanu Ko-
toučovou. Pracovní skupina je dále oprávněna 
přizvat k  jednání další účastníky s  poradním 
hlasem.

Dubnové jednání zastupitelstva můžete celé 
vidět na youtube kanálu města: bit.ly/Youtu-
beMnisek. Příští jednání zastupitelstva by se 
mělo uskutečnit ve 2. polovině června 2022. 
O přesném termínu jeho konání vás budeme 
včas informovat prostřednictvím komunikač-
ních kanálů města.

Libor Kálmán

Ve středu 20. dubna 2022 se ve velkém sálu Pavilonu konalo Zastupitelstvo města Mníšek pod 
Brdy. Přítomno bylo 10 zastupitelů, jeden se zúčastnil online, ostatní se z jednání omluvili.

Ilustrační foto

Z RADNICE
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ANKETA ZASTUPITELŮ
V květnovém čísle Zpravodaje přinášíme Anketu zastupitelů, kterým redakce položila otázku:

JAK BYSTE SI PŘEDSTAVOVAL/A SPRÁVU MNÍŠECKÝCH RYBNÍKŮ V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH?

Magdalena Davis
Společně pro Mníšek

Mníšecké rybníky jsou 
pro mě důležitou sou-
částí města i okolní kraji-
ny, a to jak z estetického 
a  přírodního hlediska, 
tak i z toho bezpečnost-

ního. Považuji za klíčové, aby rybníky byly po-
stupně opravovány a uvedeny do stavu, který 
je dlouhodobě funkční a  zároveň bezpečný 
pro zvládání povodní. Naposled se do ryb-
níků totiž investovalo před více než dvaceti 
lety. Zároveň se domnívám, že využití Zámec-
kého a  Prostředního rybníka pro chov ryb 
by mělo být spíše za účelem sportovního 
rybolovu pro místní rybáře než intenzivní-
ho chovu ryb. Jsem ráda, že se Prostřední 
rybník dočká ještě letos opravy díky dotaci, 
kterou jsme na jeho rekonstrukci získali od 
Ministerstva zemědělství, a  že po dokon-
čení opravy bude opět k dispozici sportov-
ním rybářům. Zadní rybník je naopak nej-
vhodnější pro rekreaci a  přírodní koupání, 
takže rybí obsádka by v  něm měla sloužit 
zejména k  udržování rovnováhy vodního 
ekosystému a čistoty vody. Projekt na jeho 
rekonstrukci je již zpracovaný a připravený 
k podání žádosti o dotaci. Co se týče dlou-
hodobé správy rybníků, považovala bych 
za nejlepší, kdyby se o  ně ve spolupráci 
s  městem začal časem starat třeba místní 
rybářský spolek.

Dana Dalešická
Společně pro Mníšek

Rybníky jsou ve vlast-
nictví města. Letos je 
město nikomu nepro-
najalo a  bude na nich 
zatím hospodařit samo. 
Prostřední rybník čeká 

rekonstrukce letos na podzim, na rekonstrukci 
Zadního  rybníka je již projekt hotový a  bu-
deme čekat na výzvu na dotaci. Zatím je tam 
nakoupena taková rybí obsádka, která by 
mohla pomoci k větší čistotě vody. Tento ryb-
ník ponecháme jako klidovou zónu určenou 
k rekreaci.
Zámecký rybník je připraven zájemcům 
o  sportovní rybolov (vizte článek v  tomto 
Zpravodaji na straně 5). 
Doufám ovšem, že se v  budoucnu najdou 
místní šikovní rybáři, kteří si rybníky prona-
jmou do své péče. Péči tím myslím takovou, 
že se budou starat nejen o  ryby, ale také 
o rybníky a jejich břehy a o kvalitu vody tak, 
aby rybníky co nejlépe sloužily široké veřej-
nosti.

Andrea Midkiff
KDU-ČSL / 
Společně pro Mníšek

Je především třeba si 
uvědomit, že rybníky za-
jišťují žádoucí hydrolo-
gické funkce zadržování 
vody v  krajině a  ekolo-
gické cíle, tj. druhovou 

rozmanitost prostředí rybníka jako význam-
ného krajinného prvku.
Zavádět nové postupy a  pravidla při správě 
rybníků a  nevyužít přitom dosavadních po-
znatků, nemusí vést k lepším výsledkům.
Proto se domnívám, že alespoň u  Zámecké-
ho rybníka by měla být zachována funkce 
rybochovná. Zámecký rybník má vhodnou 
polohu pro využití ke sportovnímu rybolovu 
(a to i pro hendikepované rybáře).
Správa rybníka by pak mohla zůstat v  gesci 
města ve spolupráci s  odborným garantem 
či smluvním partnerem. Pokud by se město 
v  budoucnu rozhodlo rybník pronajmout, 
mohlo by přenést odpovědnost za dozor na 
provozovatele sportovního rybolovu. 
V každém případě bych doporučovala vytvo-
řit on-line rezervační systém lovných míst, 
který by garantoval jistý počet účastníků lovu 
a zefektivnil kontrolu rybářů.
Prostřední rybník by měl po odbahnění 
a  opravě hráze sloužit s  dostatečně velkým 
retenčním prostorem k  dočasnému zadržení 
zvýšených až povodňových přívalů vody. 
Zadní rybník by, v  závislosti na výsledcích 
rozboru sedimentu, mohl sloužit k  zadržení 
přirozeně znečištěné vody (např. splachem 
z  povodí). Tomuto účelu by měla odpovídat 
skladba vysazených vodních rostlin, tj. rostlin 
zlepšujících vodní prostředí.
Správu těchto rybníků by mělo zajistit město, 
buď vlastními silami (zaměstnanec) či smluvně.
Doplňujícím prvkem celé rybniční soustavy 
(po vyjasnění vlastnických vztahů) by mohla 
být naučná stezka, tj. turistická trasa, která by 
poukazovala na rostliny a  živočichy místních 
rybníků, historickou těžbu zlata atd.
Nebeské rybníky, které nepatří mezi význam-
ná díla, doporučuji ponechat ve správě České-
ho rybářského svazu, popřípadě nabídnout 
nově do správy dalším zájemcům.

Radko Sáblík
ODS

Musím v prvé řadě kon-
statovat, že „obdivuji“ 
lidi, kteří všechno vědí 
a  na všechno mají od-
pověď. Já určitě nejsem 
odborník přes správu 

rybníků, abych mohl dát v  tuto chvíli na po-
loženou otázku relevantní odpověď. Neumím 
teď opravdu říci, zda by bylo vhodnější zajistit 

správu rybníků technickými pracovníky měs-
ta, spolkem rybářů anebo najatou firmou, 
které má v této oblasti zkušenosti. V každém 
případě bych byl rád, kdyby město získalo do-
tace, aby mohly být všechny rybníky vyčiště-
ny, hráze opraveny, okolí zkultivováno a dále 
vše udržováno v optimálním stavu. 
Rybníky, nebo raději obecně vodní plochy, 
považuji za strašně důležité v době, kdy kra-
jině hrozí sucho, kdy voda stéká z erozí zasa-
žených ploch, kdy odtéká z krajiny a mizí v ře-
kách a následně mořích. Mníšecký region jistě 
není srážkově ideální oblast, právě proto jsou 
vodní plochy tak důležité. Pochopitelně spolu 
s vhodnými úpravami krajiny, aby se v ní voda 
udržela, když tedy konečně zaprší. 
Názor naopak mám na využití mníšeckých 
rybníků. Ten první, zámecký, bych rád viděl 
jako místo, kde budou lidem poskytnuty ur-
čité „atrakce“. Na hrázi by mohla vzniknout 
půjčovna loděk a  šlapadel, spolu s  vhodně 
koncipovaným stánkem s  občerstvením. Ne-
jen turisté, ale i místní by mohli strávit roman-
tickou chvíli na hladině rybníka, s  výhledem 
na skalní masiv, na kterém se tyčí mníšecký 
zámek. 
Prostřední rybník bych koncipoval jako ryze 
klidné přírodní prostředí, s  prostorem vhod-
ným pro „mlčenlivé“ rybáře. Snad by prochá-
zející lidé směrem k  poslednímu z  rybníků 
respektovali právo jiných na ticho a mlčky se 
kochali okolím. 
Zadní rybník by naopak byl určený pro aktiv-
ní i pasivní odpočinek lidí. S travnatou „pláží“, 
několika decentními stánky s  občerstvením, 
s  venkovním posezením. S  půjčovnou napří-
klad nafukovacích člunů pro děti, byť by měl 
tento prostor sloužit především pro ty, kteří si 
chtějí jen trochu zaplavat. A pak se natáhnout 
na deku či si poklábosit s přáteli kolem stolů 
a  doplnit tekutiny jimi preferovaným lahod-
ným mokem.

Ostatní zastupitelé příspěvek nedodali.

Ilustrační foto: Michal Kroutil
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I n f o r m a c e  k  r y b o l o v u  n a  Z á m e c k é m  r y b n í k u

Povolení k lovu bude vydáváno na městském 
úřadě v pondělí a středu od 8:30 do 11:30 
a od 12:30–17:30 v kanceláři v přízemí č. 114 
u Ing. Jiřiny Romové, která vydává i rybářské 
lístky. Lov bude umožněn i  bez rybářského 
lístku a  nebude podmíněn členstvím v  Čes-
kém rybářském svazu.
Každý, kdo si koupí místní povolenku, musí 
dodržovat „Bližší podmínky lovu ryb“, které 
dostane spolu s  „Povolenkou“ a  „Evidencí 
docházky a  úlovků“. Evidenci odevzdá do 
15  dnů po skončení její platnosti zpět na 
úřad. Toto je důležité zejména pro přehled, 
kolik ryb a jaký druh byl vyloven, které ryby 
je tedy potřeba do rybníka opět doplnit. 

Ceny povolenek pro tento rok schválila 
Rada města Mníšek pod Brdy na svém za-
sedání dne 11. 4. 2022:

Dospělí 1 100 Kč

Mládež (12-16 let) + ZTP 500 Kč

Děti (6-11 let) 300 Kč

Bližší podmínky lovu ryb a cena jednodenní 
povolenky (250 Kč) budou teprve předloženy 
k projednání na radě města, tudíž může dojít 
ještě k nějaké úpravě.
Pro rybáře jsou vyčištěna krásná a klidná mís-
ta na pravém břehu rybníka, tzn. od zámku 
pod ulicí Tovární směrem k  Prostřednímu 
rybníku. Každé místo je označeno žlutou bo-
dovou značkou na nejbližším stromě rostou-
cím v  rámci břehového porostu. Na jiných 
místech je lov zakázán! Parkování je možné 

na městském pozemku před zámkem. V okolí 
rybníka totiž není žádné jiné vhodné místo. 
Dovoluji si v této souvislosti připomenout, že 
je rovněž zakázáno parkování na zeleni!

Věřím, že možnost zachytat si na tomto krás-
ném místě přivítají především místní rybáři, 
kteří po tom již dlouho volají. 

Dana Dalešická, místostarostka

Na jaře letošního roku město dokoupilo 500 kg kaprů do Zámeckého rybníka a od května si občané 
Mníšku a jeho návštěvníci mohou koupit městskou povolenku na sportovní rybolov na tomto rybníce. 
Dříve k rybolovu sloužil Prostřední rybník, ten musel být ale pro svůj havarijní stav vypuštěn.  
Proto se  město rozhodlo umožnit rybolov na Zámeckém rybníku, minimálně do doby, než bude 
Prostřední rybník opraven.

Foto: Michal Kroutil

POVOLENÍ K LOVU RYB – ZÁMECKÝ RYBNÍK 
Doba platnosti:                       od………….do…31. 12.2022 

Jméno, příjmení, titul držitele:…………………………………………………………………. 

Datum narození: ……………………………………………………………………………………… 

Trvalý pobyt:……………………………………………………………………………………………. 

Druh povolenky (dětská, dorost, dospělý, jednodenní):…… 

CENA: 

 

 

Do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb udicí na Zámeckém 
rybníku vrátí držitel povolenku MÚ Mníšku pod Brdy, který ji vydal. 

****************************************************************** 

EVIDENCE DOCHÁZKY A ÚLOVKŮ – 1. strana  

 DATUM DRUH ks kg cm 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

  Bližší podmínky lovu ryb – Mníšek pod Brdy 

Zámecký rybník 
Všeobecné podmínky 

• Lovící udržuje čistotu místa, na kterém loví; odpadky si 
odnáší s sebou 

• Povinnou výbavou se rozumí – pean, metr a podběrák 
• V měsících: leden, únor, říjen, listopad a prosinec povolen lov 

od 7:00 – 18:00 
• V měsících: březen, duben, květen, červen, červenec, srpen a 

září povolen lov 6:00 – 22:00 
• Lovící je povinen na vyzvání pověřené osoby RS (rybářské 

stráže) předložit povolení k hospodářskému odlovu  
• Kapr obecný 70 cm včetně se s maximální šetrností po 

ulovení vrací zpět do vody 
• Amur bílý 80 cm včetně se s maximální šetrností po ulovení 

vrací zpět do vody 
• Lovící si smí ponechat ulovenou rybu, pokud dosáhla 

nejmenší lovné míry (tabulka níže) 
 

Kapr obecný 40 cm Štika obecná 60 cm 
Amur bílý 50 cm Candát obecný 50 cm 
Lín obecný 25 cm Sumec velký 70 cm 
Pstruh duhový 30 cm Okoun říční 25 cm 
Siven americký 30 cm   

 

Povoleno 

• Lov ryb na 2 udice s jedním návazcem – úniková montáž 
(položená, plavaná) 

• Lov ryb na 1 udici – přívlač 
• Dravcová sezóna od 16. 6. do 31. 12. 
• Velikost nástrahy na přívlač není omezena 
• Lov dravých ryb povolen na nástražní rybku o velikosti min. 

15 cm (ochrana před poškozením malých ryb) 
• Ponechat si 1 kus ušlechtilé ryby týdně (kapr, amur, štika, 

candát, sumec) 
• Ponechat si 1 kus lososovité ryby týdně (siven, pstruh) 
• Ponechat si 1 kus lína obecného týdně 
• Parkování aut na městském pozemku před zámkem 
• Lov pouze na označených místech na pravém břehu 

rybníka (pod ulicí Tovární) 
 

Zakázáno 

• Používání dvojháčků a trojháčků při lovu na položenou nebo 
plavanou 

• Nešetrného zacházení s rybou 
• Lovit ryby pod ledem (lov na dírkách)  
• Lovit ryby, pokud vodní hladina je pokryta ze ¾ ledem 
• Používání ,,srkaček“ 
• Přemisťování pevného i mobilního vybavení zeminy či písku 
• Odhazování odpadků a nedopalků mimo odpadkové koše 
• Parkování aut na hrázi rybníka a na zeleni 
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Procházku nestranně moderovali zástupci 
Obecně prospěšné společnosti Agora, kte-
rá se mimo jiné zabývá pořádáním a řízením 
veřejných debat ke konkrétním tématům. Kro-
mě zástupců společnosti Agora se vycházky 
účastnili i členové Komise pro životní prostře-
dí, kteří odpovídali na četné dotazy týkající se 
ochrany životního prostředí.
Zástupce společnosti Natura Koncept, zabý-
vající se inženýrskou, projektovou a  dotační 
činností, představil možnou podobu Pivovár-
ky s tůněmi a meandry. Její budoucí skutečná 
podoba bude ovšem záviset na biologickém 
posudku a  případných podmínkách financo-
vání z  dotací. Důležitou funkcí louky kromě 
odpočinkového místa je také její protipovod-
ňová funkce, kdy se v  případě silných dešťů 
na tomto místě přirozeně zadrží a zpomalí se 
tak značné množství vody. Občané diskutova-
li nad případnou podobou louky a  souhlasili 
s  tím, že by nebyla úplně celá louka přístup-
ná, tzn. že by byly vyhrazeny průchozí místa 
pro veřejnost. Případné „mantinely“ do ne-
průchozích částí by ovšem měly mít přírodní 
charakter. 
Druhé celkem krátké zastavení bylo u  ryb-
níčku Plivátko, se kterým město zatím nemá 
žádné úmysly a z vyjádření občanů je stav to-
hoto rybníčku příliš netrápí.

U  třetí zastávky u  Zámeckého rybníka byl 
představen záměr umožnit místním občanům 
sportovní rybolov, který začne již v  květnu 
(vizte článek v tomto Zpravodaji na str. 5).
Čtvrté zastavení bylo u  Prostředního rybní-
ka, kde projektant představil plán odbahnění 
rybníka a  celkové revitalizace spolu s  obno-
vou hráze. Dlouho očekávaná rekonstrukce 
začne na podzim letošního roku. Ponese to 
s sebou samozřejmě i negativa ve formě ome-
zení provozu a nepořádku na silnicích.
Poslední zastavení bylo u  Zadního rybníka, 
kde je již projekt na odbahnění a celkovou re-

konstrukci hotový. Rybník by měl nadále slou-
žit jako rekreační klidová zóna pro všechny 
obyvatele Mníšku a okolí. Z vyjádření většiny 
účastníků setkání vyplynulo přání zachování 
přírodního rázu. Po úpravě rybí obsádky (již 
letos) a odbahnění je zde také i určitá šance na 
zlepšení čistoty vody.
Děkujeme za město všem účastníkům pro-
cházky za zpětnou vazbu a  nápady. Podrob-
nější článek bude tomuto tématu věnován 
v příštím vydání Zpravodaje. 

Dana Dalešická, místostarostka

Právě posledně zmíněný chodník byl v dotač-
ních kritériích obodován nejvýše, a byl proto 
letos vybrán pro podání žádosti o  dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury. Sta-
vební povolení, které bylo jednou z  podmí-

nek poskytnutí dotace, bylo v  době podání 
žádosti vydáno speciálním stavebním úřa-
dem v Černošicích, ještě však tehdy nenabylo 
právní moci. Jeden z  majitelů pozemků, kte-
rý sousedí s  budoucím chodníkem, se proti 

rozhodnutí o  stavebním povolení odvolal ke 
Krajskému úřadu Středočeského kraje. Ten 
sice při přezkoumání vyhodnotil jeho námitky 
jako neodůvodněné, zároveň však zjistil pro-
cesní chyby ve stavebním řízení černošického 
stavebního úřadu a z tohoto důvodu následně 
jeho rozhodnutí o stavebním povolení zrušil. 
Naše žádost o  dotaci byla proto vyloučena 
z důvodu nesplnění formálních kritérií žádos-
ti. Tento článek píšu proto, abych objasnila 
občanům, kteří na tento chodník již dlouho 
čekají, že jsme na ně nezapomněli, pouze 
jsme (protentokrát) prohráli boj s  byrokracií. 
Pokud se ptáte, proč město nepostaví všech-
ny chodníky ze svého rozpočtu a bez dotace, 
odpověď je stručná – nemá na to.  Navíc ne 
každý chodník splňuje dotační kritéria, takže 
některé chodníky stejně bude muset město 
financovat ze svého rozpočtu (např. Lhotecká 
a Čisovická). O to důležitější je žádat o dotace 
tam, kde má město reálnou naději na jejich 
získání. U chodníku podél silnice 116 tedy ne-
zbývá než zkusit štěstí znovu příští rok.

Magdalena Davis, starostka

Uskutečnila se první vycházka nad projekty, na Pivovárku a k rybníkům

Proč letos nebude chodní k k vlakovému nádraží

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se v Mníšku konala moderovaná participativní procházka, jejímž cílem 
bylo představit občanům zamýšlené projekty na Pivovárce a rybnících nacházejících se na Bojovském 
potoce a získat jejich zpětnou vazbu a případné náměty k občanskému „dovybavení“ daných lokalit.

Město se dlouhodobě připravuje na žádosti o dotační tituly na výstavbu chodníků a v současnosti 
má připravené projekty na chodníky v ulici Lhotecká, Čisovická, Dobříšská (prodloužení u zastávek 
Nad  Špejcharem), V Lipkách, podél silnice 116 od ulice Severní k vlakovému nádraží a podél silnice 
116 od nádraží k pěšímu podchodu dálnice D4 u hřbitova. 

Účastníci první vycházky nad projekty  Foto: Michal Kroutil

Chodník by měl vniknout podél silnice k vlakovému nádraží       Foto: Michal Kroutil

6

Z RADNICE



Náš mníšecký Eden je tomu ale dosti vzdá-
len, byť nese stejný název. Nevím, jak na vás 
tato nová část města působí, na mě poněkud 
smutně, protože množství betonu a  zpevně-
ných ploch je zde obrovské. A zeleň tam bohu-
žel moc místa nemá. Mnozí místní obyvatelé 
si již delší dobu doplnění zeleně do veřejné-
ho prostoru přáli. Projekt ozelenění Edenu 
byl také jedním z  projektů participativního 
rozpočtu. Sice nevyhrál první místo, ale měs-
to se přesto rozhodlo tuto aktivitu podpořit 
a realizovat výsadbu v rámci péče o městskou 
zeleň. V  centrální části Edenu vzniklo jakési 
„náměstíčko“, a to jsme nyní osadili stromy – 
najdete zde 9 kusů v zastoupení druhů platan, 
habr a  jeřáb. A  dále 140 ks keřů, které jsou 
jednak v  nově založených záhonech a  jed-
nak jsou jimi osazena rabátka pod vysazený-
mi stromy. Z  keřů jsou zde zastoupeny tyto 
druhy – mochna, levandule, aronie, skalník,  

vajgélie, tavolník, ptačí zob a hlohyně. Lavičky 
zatím zůstanou takové, jaké na místě již byly. 
Z  této plochy plánujeme ale ještě přesunout 
kontejnery na tříděný odpad tak, aby nerušily 
odpočinkovou zónu. A  za pár let si budeme 
moci spokojeně sednout na lavičku do stínu 
platanů, odpočinout si a popovídat se souse-
dy. Tak kéž toto „náměstíčko“ k tomuto setká-
vání slouží!
Nedávno jsem dostala jednu zajímavou 
otázku od návštěvníků Mníšku: „A  máte 
v  tom Edenu alespoň taky tu jabloň?“ no 
a  my nemáme, alespoň tedy ve veřejném 
prostoru. Ta myšlenka se mi moc líbí, jen 
zatím nevím, kam jabloň umístit. Tak po-
kud budete mít nějaký nápad, neváhejte 
a  napište mi na e-mail: jirina.romova@
mnisek.cz.

Ing. Jiřina Romová, Odbor vnitřních věci MÚ 
Mníšek pod Brdy

Vzpomínkové (pietní) místo, které bylo vytvo-
řeno v  Rymani k  uctění památky obětem 2. 
světové války, působilo velmi smutně a ponu-
ře. Thuje byly již dávno přerostlé a nevzhled-
né, s  proschlými korunami. Obnova tohoto 
veřejného prostoru začala již zhruba před ro-
kem, kdy jsme v okolí pomníku vysadili nové 
ovocné stromky a  ošetřili ty stávající. Také 
několik ovocných stromků se špatným zdra-
votníhm stavem bylo odstraněno. Nyní došlo 
k  zvelebení vlastního vnitřního oploceného 
prostoru pomníku. Po skácení thují zde byly 

dosazeny nové keře a  trvalky (bobkovišeň, 
mochna, skalník, rhododendron, líska, hosta 
a kapradina) o celkovém počtu 26 ks. Vytvoři-
la se tak základní kompozice ze stálezelených 
druhů, kvetoucích keříků, barevných listů host 
a kapradin, půdopokryvného skalníku a krou-
cených větévek lísky. Věřím, že se nám podaří 
tento prostor „rozsvítit“. A  zároveň sem mů-
žeme průběžně doplňovat ještě další pěkné 
trvalky.

Jiřina Romová

Na telefonické oznámení dorazila na místo 
hlídka mníšecké městské policie, kde zjistila, že 
v lesíku, který patří městu, pokáceli dva občané 
motorovou pilou břízu a už ji mají i s ostatním 
dřevem složenou na přívěsném vozíku za autem 
(vizte přiložené foto). Na výzvu strážníků vyložili 
muži neochotně dřevo zpátky do lesíka a odjeli 
s nepořízenou. Ve výsledku to pro ně bude zna-
menat správní řízení a nemalou pokutu.
Bohužel se nejedná o ojedinělý případ. V po-
slední době se krádeže dřeva i vzrostlých stro-
mů rozmáhají v celém okolí Mníšku pod Brdy, 
na městských i soukromých pozemcích.
Z  tohoto důvodu bychom vás chtěli požádat 
o spolupráci. Pokud uvidíte kácení stromů, které 
vám připadá podezřelé, informujte prosím o tom 
mníšeckou městskou policii na tel.: 737 274 227.
Děkujeme.

Libor Kálmán

E d e n  –  R a j s k á  z a h r a d a ?

Zvelebili jsme okolí pomníku obětem  
2. světové války v Rymani

Lesní pych se nevyplácí, 
pachatelé byli dopadeni!

Když se řekne Eden, tak se vám možná jako první vybaví biblická Rajská zahrada – plná života, zeleně, 
vody…představte si ji jako tropický prales. 

O tom, že krást se nemá, se 
přesvědčili dva muži začátkem 
dubna v lesíku v Kamenném.

Nově vysazené stromky

Bezprostřední okolí pomníku v Rymani po úpravě prokouklo Foto: autorka
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In s t a l ov a l i  j s m e  n ové  ko š e  n a  p s í  e x k r e m e n t y

Nenechávejte své psy pobíhat volně bez vodítka

Pořízení 15 košů (každý o  objemu 50 litrů) 
včetně schránek na sáčky vyšlo mníšeckou 
radnici na 37 364,80 Kč. Hlavním důvodem 
pro nákup nových košů byla náprava škod 
po vandalech, neboť některým nezodpověd-
ným jedincům tyto nádoby zjevně „překáže-
ly“ v chůzi. Instalaci nádob na psí exkrementy 
na některá frekventovaná místa požadovali 
i  sami majitelé zvířat. Ve městě je aktuálně 
v evidenci 798 psů.
Doufejme, že možnost vhazovat exkrementy 
do nových košů bude motivovat majitele psů 
k  tomu, aby se snažili po svém čtyřnohém 
mazlíčkovi uklízet!

Při neuklizení vám hrozí pokuta
V případě, že majitel psa neuklidí exkremen-
ty, dochází k  přestupkovému jednání, které 
je v  našem městě ošetřeno „Obecně závaznou 
vyhláškou města Mníšek pod Brdy č. 2/2009 o ve-
řejném pořádku, opatřeních k  jeho zabezpečení 
a čistotě v obci Mníšek pod Brdy”. 
Pokud exkrement po svém psu neuklidí, hrozí 
mu pokuta, neboť „Držitel zvířete je povinen od-
stranit exkrementy, které držené zvíře na veřejném 
prostranství zanechalo.“ Na místě může strážník 
městské policie udělit pokutu až deset tisíc ko-
run, ve správním řízení se může částka zvýšit až 
na dvacet tisíc korun. Libor Kálmán (text i foto)

Připomínáme obyvatelům města, aby své psy 
nenechávali volně pobíhat po veřejných pro-
stranstvích. Majitel psa je povinen zamezit jeho 
volnému pobíhání a  na veřejných místech ho 
mít neustále pod kontrolou či dohledem. 
Je třeba si uvědomit, že volně pobíhající pes 
může být pro své okolí nebezpečný. Pes může 
napadnout lidi, zejména chodce a cyklisty, dále 
ostatní zvířata, může zavinit dopravní nehodu 

nebo způsobit škodu na majetku. Následky úto-
ku psa na dospělého i dítě, především jedná-li 
se o psa větší rasy, mohou být velmi závažné.

Při pobíhání psa bez vodítka hrozí pokuta
V případě, že majitel nemá psa na vodítku, 
dochází k  přestupkovému jednání, které je 
v  našem městě ošetřeno „Obecně závaznou 
vyhláškou města Mníšek pod Brdy č. 2/2009 

o veřejném pořádku, opatřeních k jeho zabezpe-
čení a čistotě v obci Mníšek pod Brdy”. 
Pokud má svého psa takzvaně na volno, hro-
zí vám pokuta, neboť „na veřejných prostran-
stvích v  zastavěné části obce je možný pohyb 
psů pouze na vodítku.” Na místě může strážník 
městské policie udělit pokutu až deset tisíc 
korun, ve správním řízení se může částka zvý-
šit až na dvacet tisíc korun. kal

Celkem 15 nových plastových košů na psí exkrementy bylo nově instalováno na různá místa 
na území našeho města.

Jeden z nových košů v Edenu

ŽÁDÁME VŠECHNY PEJSKAŘE, 
aby uklízeli exkrementy 
po svých mazlíčcích, protože:

www.mnisek.cz

Pes to neumí, 

pán zodpovídá za svého psa a ne naopak,

riskujeme nebezpečí našlápnutí a odnesení exkrementu na botě do domu či bytu, 
na návštěvu nebo na rande, 

při sekání trávy odlétávají kusy suchých exkrementů spolu s případnými zárodky 
střevních parazitů do vzduchu, kde je všichni vdechujeme,

neuklizení psích exkrementů je přestupek, za který hrozí v přestupkovém 
řízení pokuta za znečištění veřejného prostranství až do výše 20 000 Kč,

neohleduplnost chovatelů psů může vést k nenávisti některých obyvatel 
ke psům, a to je velká škoda, protože to jsou vesměs miláčci 
s pozitivní energií. 
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P r v n í  d u b n o v ý  v í k e n d  j s m e  z b a v i l i  M n í š e k 
v í c e  n e ž  t u n y  o d p a d k ů

Na území celého města (včetně Rymaně i Stří-
brné Lhoty) bylo rozmístěno 23 pytlomatů, 
odkud si dobrovolníci odebírali jednotlivé pyt-
le ke sběru odpadků. I přes mrazivé počasí se 
do ulic našeho města vydali jednotlivci, rodin-
né týmy i skupinky přátel a během dvou dnů 
sesbírali spousty odpadků z  příkopů u  cest, 
zatravněných ploch i lesa. 

Během úklidové akce se podařilo 
sesbírat 1,26 tuny odpadků.

„Mám radost z toho, že se do úklidu, i přes mra-
zivé počasí, zapojilo hodně lidí, kteří odvedli ob-
rovský kus práce. Modré a černé pytle, které jsme 
společně nasbírali a naskládali kolem cest, svěd-
čí o tom, že nám na tom, jak vypadá Mníšek, po-
řád záleží,“ hodnotí víkendovou akci místosta-
rostka Dana Dalešická.

Během prvního dubnového víkendu se po-
dařilo zbavit město odpadu, který se rozkládá 
i několik stovek a tisíců let.

PRŮMĚRNÁ DOBA ROZKLADU  
ODPADKŮ V PŘÍRODĚ:

nedopalek od cigarety s filtrem: 15 let

igelitový sáček: 25 let 
žvýkačka: 50 let 
plastový kelímek: 70 let 
hliníková plechovka od nápojů: 400 let 
PET láhev: 450 let 
pneumatika: stovky let 
sklo: tisíc let a více 
polystyren: desetitisíce let a více

Drašarovi se na úklid vydali do Dolíků a vzali 
s sebou také ukrajinskou rodinu Červonjako-
vých, kterým poskytli ve svém domě dočasný 
azyl: „Z domova jsme zvyklí uklízet i naše město 
Vinnycja. Teď chceme pomoct s úklidem Mníšku, 
protože vy Češi moc pomáháte nám Ukrajin-
cům. Tímto způsobem se vám můžeme alespoň 
trochu odvděčit.“

Petr Šmíd s dcerkou Stellou uklízeli v Bažant-
nici: „Úklidem se snažíme přispět k  tomu, aby 
naše město bylo čisté. Je fakt smutné, kolik toho 
lidé dokážou vyhodit do přírody, místo aby to 
dali do koše. Našli jsme tu už koberec, dvě bundy, 
spoustu plechovek a skla.“

Raisovi a  Melicharovi uklízeli zalesněnou 
oblast v  Kamenném: „Už se na to nedalo dí-
vat, jak si tu někteří bezohlední lidé dělají 
v  lesíku černou skládku. Našli jsme tu napří-
klad půllitry, vázičky nebo součástky z  lustru. 
Připadá nám to, jako kdyby sem někdo vyvezl 
pozůstalost.“

Jitka Čierna s  dětmi uklízela okolí Kytínské 
ulice: „Uklízet jsme přišli, abychom to tu měli 
hezčí. Je neskutečné, co dokážou lidi do příkopů 
u silnice vyhodit za nepořádek. Jsou tu hlavně 
kelímky, plechovky i  vajgly od cigaret. Našli 
jsme i  kousek stavebnice Lego nebo plastové 
náušnice.“

Jindřich Svoboda se vydal na úklid parkovi-
ště před Kovohutěmi: „Bydlím tu na ubytovně 
a než bych celé dopoledne ležel, tak jsem šel ra-
ději uklízet. Našel jsem tu už vyhozený koberec, 
tašky, bundy a plechovky.“

Martina Kaprová uklízela s pejskem Bažant-
nici: „Uklízím pravidelně, štve mě totiž ten bor-
del, co tu lidé po sobě nechávají. Dneska jsem 
například našla zbytky dřevěné zárubně od 
dveří.“

Lucie Hájková s dětmi uklízela, spolu s klien-
ty a dobrovolníky z Magdalena o.p.s., louku 
vedle Billy: „Překvapilo nás, co všechno je na 
této louce vyházené. Našli jsme tu zrezavělou 
kovovou skruž, peněženku s  doklady nebo za-
vařené zelí ve sklenici. Dohromady zatím máme 
nasbíráno 10 pytlů“.

Všem, kteří jste se do úklidu zapojili a pomoh-
li zbavit mníšeckou přírodu odpadků, patří 
naše velké poděkování!

Libor Kálmán 
tentokrát neuklízel, pouze fotil a vyptával se

U příležitosti celorepublikové události Ukliďme Česko zorganizovala mníšecká radnice v termínu 
2. a 3. dubna 2022 druhý ročník dobrovolnické akce s názvem Uklízíme Mníšek, přidejte se k nám. 

Uklízet se vydaly i děti s labradorkou Maggie    Foto: Adéla Vernerová

Drašarovi a Červonjakovi

Šmídovi

Raisovi a Melicharovi

Z RADNICE
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Těch tu v našem městě žije, dle oficiálních statistik MV ČR, okolo 130. 
Z  projektu je možné uhradit mzdové náklady (dohodu o  provedení 
práce či dohodu o provedení pracovní činnosti) pro učitelky ukrajinské 
adaptační skupiny pro předškolní děti.
V Městském kulturním středisku ji vedou zkušené učitelky z Ukrajiny. 
Maminky, které si chtějí najít práci, zde budou moci bezstarostně za-
nechat své děti od 28. 3. 2022. Pro pracovníky městského úřadu, škol 
a dobrovolníky mníšeckých neziskových organizací je nesmírně důle-
žité zavedení pozice komunitního tlumočníka, kterým se stala Oxana 
Palkush. Hlavní náplní její činnosti je pomáhat s komunikací s uprchlí-
ky a předávat důležité informace ze všech směrů. Pomáhá nám překo-
návat mnohdy nepříjemnou komunikační bariéru.
Díky projektu jsou pořádány kvalitní jazykové kurzy s dotací až 100 vy-

učovacích hodin. Kurzy našim novým sousedům umožní (i s námi samot-
nými) lépe komunikovat a časem zlepší jejich postavení na trhu práce. 

Nadace J&T darovala na výše popsané aktivity úctyhodných  
438 700 Kč.

Velice rád bych poděkoval ředitelce místní Farní charity Monice Umláš-
kové za to, že byla ochotná celý projekt zaštítit, Jitce Barlové za pomoc 
se sestavením rozpočtu a v neposlední řadě ředitelce Nadace J&T Ma-
rii Oktábcové, která nám poskytla cenné rady, jak o finanční podporu 
požádat.

Mgr. Luboš Kožíšek,  koordinátor pomoci  
za město Mníšek pod Brdy

Skupina pro předškolní děti mohla vzniknout díky finanční podpoře 
Nadace J&T. Sál pro potřeby školky pomohla vybavit nábytkem, hrač-
kami a knihami mníšecká MŠ Nová, městský úřad a řada dalších štěd-
rých dárců. 
Školka funguje každý všední den od 9 do 12:30 a navštěvuje ji až 22 dětí 
ve věku 3 až 6 let. Cílem ukrajinské školky je pomáhat maminkám, kte-
ré buď už někde pracují, zaměstnání si teprve hledají nebo navštěvují 
jazykové kurzy v místní knihovně. 
Skupinu vede Halyna Chopirchuk, která na Ukrajině pracuje jako uči-
telka 1. stupně základní školy a už se obstojně dokáže domluvit česky: 
„Od osmé do deváté hodiny přijímáme děti od jejich maminek a začínáme 
rozcvičkou. Potom starší a mladší děti sedí odděleně v sousedních místnos-
tech. Starší listují v knížkách se zvířátky, učí se poznávat geometrické tvary, 
písmena a čísla nebo si vyrábějí z papíru a plastelíny. Mladší děti si spíš ješ-
tě hrají. Po svačince, kterou dětem připravují doma maminky, chodíme na 
hodinové procházky na dětské hřiště nebo do přírody.“

Zvládat předškoláky jí pomáhají další dvě ukrajinské maminky. Svačin-
ky dětem připravují doma jejich maminky.
„Chtěla bych moc poděkovat všem lidem, kteří nám se založením školky 
pomáhali a podílejí se nadále na jejím provozu,“ shrnuje paní Halyna.

Libor Kálmán (text + foto)

Nadace J&T finančně přispěla na pomoc ukrajinským uprchlíkům

Ukrajinská školka pomáhá 22 dětem a jejich maminkám

Spojili jsme síly a společně s Farní charitou Mníšek pod Brdy jsme připravili projekt na pomoc, která 
bude efektivní nejen pro ukrajinské válečné uprchlíky.

Od konce března 2022 funguje v sále Městského kulturního střediska V Lipkách ukrajinská adaptační 
skupina pro předškolní děti.

Děti ve školce se svými učitelkami
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Přinášíme přehled základních frází a slovíček 
v ukrajinštině. Naše nové spoluobyvatele jis-
tě potěší, když při setkávání uslyší svou rod-
nou řeč.

kal

Ukrajinský jazyk neboli ukrajinština je 
východoslovanský jazyk náležící do rodiny 
tzv. indoevropských jazyků. Píše se cyrilicí. 
Ukrajinština je úředním jazykem druhé-
ho největšího evropského státu, Ukrajiny. 

Kromě toho ji používá ukrajinská menši-
na především na východním Slovensku, 
v  jihovýchodním Polsku, České republice, 
Spojených státech a  jinde. Ukrajinštinou 
mluví 40 milionů lidí.

Kurzy češtiny pro Ukrajince probíhají v městské knihovně

Nebojme se ukrajinštiny!

Kurzy češtiny probíhají v  Mníšku pod Brdy 
díky finanční podpoře Nadace J&T, za níž byly 
také pořízeny moderní jazykové učebnice 
s  pracovními sešity „Česky krok za krokem/
Чесьза крок за кроком“.
Zázemí studentům češtiny poskytla knihov-
na ve svém 1. patře, kde je umístěno dětské 
oddělení. Výuka probíhá dvakrát týdně, vždy 
ve středu a čtvrtek od 9 do 11:30, mimo stan-
dardní výpůjční dobu knihovny. Navštěvuje 
ji celkem 14 studentů a  studentek různého 
věku, nejmladšímu je 16 let.
Kurzy vede Julia Tláskalová, původem Ukra-
jinka, která v Praze vystudovala Vysokou školu 
ekonomickou a nyní je na rodičovské dovolené 
a bydlí již několik let v Kytíně. „Musím všechny 
svoje žáky pochválit, moc se snaží. Plní zadané 
domácí úkoly a  na hodinu jsou vždy připraveni. 
Když si uvědomíme, že s češtinou vlastně začínají 
od nuly, tak pokroky už jsou znát. Zatím jim dělá 
trochu problémy výslovnost a  samozřejmě gra-
matika, především dlouhé, krátké, tvrdé a měkké 
písmeno i. Některým z  nich, kteří se doma nese-
tkali s angličtinou, dělalo z počátku potíže i čtení 
a psaní latinkou, protože ukrajinština používá cy-
rilici,“ hodnotí paní Julia první výsledky svých 
svěřenců.
Při vyučovací hodině, kterou navštívila redakce 
Zpravodaje, probírali zrovna slovesa jít a  jet. 
Studenti se je učili skloňovat a používat v běž-
né konverzaci se zapojením názvů dopravních 

prostředků nebo důležitých lokalit jako jsou 
nemocnice, nádraží, supermarket nebo zastáv-
ka. Následovaly dialogy ve dvojicích. 
„Ke studiu českého jazyka je přivedla praktická 
snaha domluvit se při běžných činnostech, jako 
je nákup v  obchodě nebo cesta hromadnou 
dopravou. Mají velmi silnou motivaci naučit se 
česky, rádi by se začlenili mezi své nové sousedy, 

aby si vzájemně porozuměli. A  tenhle důvod je 
myslím nejlepší motivací pro výuku kteréhokoli 
jazyka“, dodává na závěr sympatická lektorka.
Držme studentům kurzů češtiny palce, aby je 
náš jazyk co nejméně trápil a naučili se ho také 
používat v běžném životě.

Libor Kálmán (text + foto)

Od začátku dubna 2022 probíhají v mníšecké knihovně kurzy českého jazyka pro Ukrajince.

Studenti kurzů češtiny se svou lektorkou Julií Tláskalovou (stojí v horní řadě první zprava)

česky ukrajinsky foneticky

Dobrý den! Добрий день [Dóbryj deň]

Ahoj! Привіт! [Pryvít]

Nashledanou! До побачення! [Do pobáčeňňa]

Děkuji! Дякую! [Ďákuju]

Prosím Будь ласка [Buď láska]

Promiňte Вибачte [Výbačte]

Na zdraví! Будьмо! [Buďmo]

Ano Так [Так]

Ne Ні [Ni]

Jak se máte? Як маєтеся? [Jak májetesja?]

Jak vám mohu pomoci? Як Вам допомогти? [Jak Vam dopomohtý?]

Co hledáte? Чого шукаєте? [Čohó šukájete?]

Je Vám dobře? Почуваєте себе добре? [Počuvájete sebé dóbre?]

Kam jedete? Куди їдете? [Kudý jídete?]

Hodně štěstí! Хай Вам щастить! [Chaj Vam ščastýť]
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M a tě j  Ž a b a:  Pi vo  j e  z  h l e d i s k a  v ý r o by  n e j ko m -

Jak vzpomínáte na Vaše dětství v  Mníšku 
pod Brdy?
Prožil jsem tu moc fajn dětství a mám na něj 
super vzpomínky. Bydleli jsme v ulici Ke Škole 
a měli jsme na Novém sídlišti výbornou partu. 
Běhali jsme po sídlišti a po poli, kde je dneska 
Eden a hráli si na vojáky. Jakmile skončila ško-
la, přišli jsme domů, hodili jsme tašky do kouta 
a už jsme byli venku až do večera. V zimě jsme 
zase sáňkovali na kopečku, který byl mezi pa-
neláky, dneska je tam dětské hřiště. 

Kdy jste se rozhodl pro povolání sládka?
Na základní škole jsem vlastně ani pořádně 
nevěděl, co bych chtěl potom dělat. Uvažoval 
jsem o studiu na střední ekonomické škole, ale 
nakonec mě zlomil kamarád z Líšnice, který se 
chtěl jít učit vařit pivo. To mě zaujalo, říkal jsem 
si, že pivo se bude pít pořád, a tak jsme se spo-
lečně přihlásili na Střední průmyslovou školu 
potravinářské technologie v  Praze. Na tuhle 
školu se pak ještě s odstupem několika let do-
stal i můj mladší bratr Filip, který je také sládek. 

Tam jste se poprvé setkal s technologií va-
ření piva?
Ve škole se probíraly kvasné technologie obec-
ně, výroba vína i  destilátů, ale hlavní důraz se 
kladl na vaření piva. Měli jsme i svou vlastní la-
boratoř, což byl takový minipivovárek, kde jsme 
pravidelně uvařili asi 40 litrů. Pravidelně jsme 
ale chodili na praxi do pivovarů, já se dostal na 
Strahov do Svatého Norberta ke starému panu 
Matuškovi. Chodil jsem tam na praxe s jeho sy-
nem Adamem, který nyní provozuje Pivovar 
Matuška v Broumech na Křivoklátsku. Zažili jsem 
tam spoustu legrace, ale i průšvihů. Pamatuju si 
například na to, jak jsme jednou u  vaření blbli 
a  panu Matuškovi jsme rozbili vzácnou starou 
degustační skleničku, což by fakt malér.

Co povolání sládka obnáší?
V minipivovarech celkově je sládek spíš taková 
uklízečka s  benefitem vařit pivo. Je to hodně 
o  uklízení a  čistotě a  za celý ten stroj nesete 
zodpovědnost. Co se týká přípravy piva, tak 
musíte vymýšlet nové recepty, a  přitom rea-
govat na zpětnou vazbu od zákazníků. Hlavně 
v cizině je to hodně univerzální povolání a ob-
čas musíte zafungovat i jako opravář. Pamatuju 
si, že když se nám v Koreji rozbila myčka sudů, 
tak jsem měl na telefonu servisní firmu z Čech 
a  musel jsem ji opravovat sám podle jejich 
pokynů. Tady v Čechách, když se vám něco ta-
kového stane, tak ta servisní firmu přijede bez 
problémů až k  vám do pivovaru. Na druhou 
stranu jsem ale za tyhle zkušenosti rád, protože 
jsem se díky tomu dostal k  činnostem, o  kte-
rých jsem ani nevěděl, že je zvládnu.

Jak se dělá dobré pivo? Co všechno musí mít?
Pivo je úžasné v tom, že sice máte k dispozici pár 
základních surovin, jako jsou ječný slad, voda, 

kvasnice a chmel, kterých ale existuje na trhu 
až několik stovek druhů. Na vás jako sládkovi 
pak je, jak má pivo vypadat a chutnat. Vy sám 
se rozhodnete, které druhy použijete a zkombi-
nujete, jaké množství surovin zvolíte, co přidáte 
za příchuť. Dneska je v České republice asi 500 
pivovarů a vy jako sládek musíte to své pivo ně-
jak odlišit. Každý sládek má své receptury a tri-
ky, které se v průběhu let naučil. Těch faktorů, 
které můžete při vaření piva, měnit je spousta. 
Kromě surovin si můžete hrát i  s  technologií 
při vaření, zvolit jiný rmutovací postup, který si 
upravíte podle svého, nastavovat rozdílné tep-
loty během kvašení a podobně. 

Ochutnáváte své pivo během jeho výroby?
Průběžné ochutnávání piva je pro sládky ne-
zbytné, protože při jeho výrobě je spousta 
faktorů, které můžete poznat jenom senzoric-
ky. Na sládkovi také je, aby eliminoval i případ-
né vzniklé vady, které můžou vzniknout i při 
delším ležením v  tanku. Já ochutnávám pivo 
i během kvašení, abych věděl, že tam nepro-
bíhá nic špatně. Ochutnáváním zjišťujete jeho 
správnou nasycenost i správnou hořkost. Pivo 
je z  hlediska výroby vůbec nejkomplexnější 
i nejkomplikovanější nápoj na světě.

Prozradíte nám nějaký svůj vlastní recept?
Recepty se neprozrazují. Ale přiznám se, že 
rád zkouším nové postupy i nové chutě. Jako 
sládek se ale musím pořád učit a na internetu 

sledovat světové trendy, hlavně ty americké. 
I když v Čechách se vaří pivo už přes tisíc let, 
tak nejvíce napřed v oblasti rozvoje technolo-
gií jsou právě v USA, kde mají i specializované 
instituty, vzdělávací programy a  do rozvoje 
investují velké peníze. 

Máte za sebou pracovní zkušenosti ze zahra-
ničí. Jak jste dostal k vaření piva v Mexiku?
Vděčím za to svému profesorovi ze střední 
školy, panu Chládkovi, který měl u  České ze-
mědělské univerzity pivovárek, kam jsem při 
studiu docházel na brigádu. On mě na jedné 
mezinárodní výstavě doporučil Němcům, kte-
ří provozovali restauraci s pivovarem v Mexi-
ku ve městě Guadalajara. Nabídka to nebyla 
finančně nijak extra zajímavá, ale moc mě lá-
kalo podívat se do Mexika. Pivovar, ve kterém 
jsem tam jako vrchní sládek, začínal se jme-
noval La Blanca a vařila se tam pořád dokola 
tři německá pšeničná piva pod španělskými 
názvy. K tomu patřila restaurace, kde se dělaly 
hlavně pizzy, takže šlo o koncept brewpub (re-
staurace, ve které se vaří i vlastní pivo).

V  Guadalajaře jste zůstal věrný jednomu 
podniku, nebo jste jich zkusil více?
Po nějakém čase jsem si našel místo v  jiném 
pivovaru, který se jmenoval 7 Mares, a  jehož 
majitel byl napůl Američan a  napůl Mexičan. 
Do té doby tam vařili Mexičani, ale neovládali 
moc technologie a nedbali ani na hygienu ve 
varně, takže se jim to pivo kontaminovalo a ka-
zilo a  nebylo to ono. Musím se pochlubil, že 
jsem tam zavedl správné chemické i hygienické 
postupy a jako profesionální sládek ten podnik 
postavil z  dluhů na nohy. Tam už jsme dělali 
piva amerického stylu. Tady už jsme vařili těch 
druhů víc a hodně jsem se o pivu i naučil. I když 
byla cenově dražší než místní mexická piva (lá-
hev o obsahu 0,33 litru by v přepočtu v ČR vyšla 
na 85 Kč), tak se velmi dobře prodávala. V šesti-
milionové Guadalajaře k nám pro lahvové pivo 
chodila spíš ta střední movitější vrstva.

V Mexiku jste prožil tři roky, nelákalo Vás 
tam zůstat déle? Co jste pak dělal?
Po třech letech jsme ale rád vrátil domů, už 
mi to tam připadalo moc dlouhé. Po příjezdu 
jsem začal pracovat v  Pivovaru Staropramen 
na pozici operátora výroby ve varně. Sládkovi, 
kterému se tam oficiálně říká vrchní techno-
log výroby, tam tehdy dělal Laosan. Po letech, 
kdy děláte v  malých pivovarech, tak vás láká 
zjistit, jak fungují ty velké. Tahle zkušenost pro 
mě byla po technologické stránce fascinující. 
I když velké pivovary nemívají moc dobrá piva, 
tak ta jejich technologie je úžasná. Jsou tam 
procesy výroby, které se v malých pivovarech 
vůbec nedějí. Mají tam obrovská čerpadla, 
která jsou velká jako varny v minipivovarech. 
Mají vlastní laboratoře, kde se pivo neustá-
le hlídá a  kontroluje. Pro mě to znamenalo  

Když se v 15 letech rozhodoval o svém budoucím povolání, vaření piva mu dávalo smysl. Nikdy 
svého rozhodnutí nelitoval. Povolání sládka ho přivedlo až do Mexika a Jižní Koreje a díky němu 
si našel i svou životní lásku. 

Matěj Žaba (* 1989 v Praze)
Do 20 let bydlel v Mníšku pod Brdy, kde 
stále žije jeho rodina. Vystudoval Střední 
průmyslovou školu potravinářské techno-
logie v  Podskalské ulici v Praze 2. Několik 
semestrů studoval na České zemědělské 
univerzitě v Praze. V letech 2013-2016 vařil 
pivo v Mexiku, v letech 2017-2019 vařil pivo v 
Jižní Koreji. Dva poslední roky je zaměstnán 
jako sládek v minipivovaru Rotor v Kunovi-
cích u Uherského Hradiště.
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půlrok pohody, kdy jsem ve varně dohlížel na 
stroje ve varně, zda dobře a  bezproblémově 
fungují. Ve volném čase jsem si celý pivovar 
prolezl doslova od sklepa až po půdu.

Vaše druhé zahraniční angažmá bylo v Jižní 
Koreji, jak jste se k němu dostal?
Jednou mi zavolal spolužák, kterého jsem nevi-
děl od střední školy. Někde se doslechl, že jsem 
vařil pivo v Mexiku a nabídl mi práci v Jižní Kore-
ji. Ve městě Busan tam rozjížděli Češi minipivo-
var pod názvem Praha 993 (letopočet označuje 
datum, kdy se začalo pivo vařit v Břevnovském 
klášteře) a  potřebovali sládka se zkušenostmi 
z ciziny a ovládajícího angličtinu. Ani na chvil-
ku jsem neváhal, protože jsem se toužil do Asie 
vždycky podívat a poznat tamní život. V pivo-
varu jsme vařili české ležáky i americké styly piv 
a podle statistiky se prodávaly 50 na 50. K tomu 
jsme měli ještě restauraci, kde jsme zkoušeli va-
řit i tradiční česká jídla. 

Chutnala Korejcům česká kuchyně?
Korejci mají jiný způsob stravování. Když jsme 
měli svíčkovou, tak to dopadlo tak, že si objed-
nali jednu porci, dali ji doprostřed na stůl a každý 
uždiboval jako chipsy. V Jižní Koreji totiž nejsou 
zvyklí na jednu porci pro jednoho strávníka, ale 
na stole je spousta mističek s jídlem a každý si 
bere to, na co má chuť. Na stole je nejčastěji fish 
cake, kimchi, mořské řasy, nakládané fazolky, 
rybky, ředkev a  spousta dalších příloh. To vše 
uždibují nebo zabalí do listu salátu a sní takto. 
Takže z českých jídel jsme na jídelním lístku na-
konec nechali jenom pečené koleno nakládané 
na pivě, které si Korejci hodně oblíbili.

A Vaše pivo Korejcům chutnalo?
Moje pivo jim chutnalo. Jezdili jsme s ním po 
různých festivalech a  tam jsem si to ověřil 
na vlastní oči, protože u  našeho stánku stála 
vždycky největší fronta. V konkurenci se stán-
ky ostatních pivovarů, třeba anglických, to 
rozhodně potěšilo. Překvapilo mě, že Korejci 
pijí hodně piva. Ale to jejich korejské mi vůbec 
nechutnalo. Určitě tam přidávají rýži, nějak 
špatně jim to kvasí a  nemá ani hořkou chuť. 
Navíc mají ve zvyku si do piva lít sodžu, což 
je 18% nasládlý alkoholický nápoj. Paradoxně 
má ten jejich mix lepší chuť než pivo samotné. 

Jak byste porovnal životní styl v Jižní Kore-
ji s tím naším?
V  Koreji má všechno neskutečnou rychlost, 
žije se tam v  daleko větším tempu než tady 
u nás. Projevuje se to i v práci, kde mají obrov-
ské pracovní nasazení. Hodně moc pro Korejce 
znamená, když má práci ve velké, třeba v nad-
národní firmě a je jedno, jestli tam šroubuje na 
dílně, nebo dělá manažera. Takového člověka 
si jeho rodina i okolí obzvláště váží. Na druhou 
stranu to tempo je dost hektické, Korejci se 
pořád za něčím ženou a myslím, že díky tomu 
stresu nevedou moc kvalitní život. Kdybych to 
měl na základě vlastních zkušeností srovnat, 
tak my Češi jsme, co se týká rychlosti životního 
tempa, někde na půl cesty mezi Korejci a Me-
xičany, ale spíš blíž tomu Mexiku. 

V Koreji jste si našel Vaši budoucí manžel-
ku. Jak jste se seznámili?
Moje manželka Yewon, se kterou jsem se letos 
v únoru oženil na Skalce, pracovala jako zdra-
votní sestřička na oddělení JIP v elitní nemoc-
nici. Po práci chodila ještě na kurzy vaření piva 
a  dělala brigády pro jeden pivovar ze Soulu 
a  jezdila s  jejich stánkem po festivalech. Sho-
dou náhod jsme se na jednom z těch festivalů 
potkali a padli si do oka. Byla to neskutečná ná-
hoda, protože města Busan a Soul jsou od sebe 
vzdálená asi 450 kilometrů. Bez přehánění tedy 
můžu říct, že nás dalo dohromady pivo. 

Jak Vás, jako cizince, přijala její rodina?
Po pár měsících jsem už byl pozván do rodi-
ny a můžu říct, že mě přijali úplně pohodově. 
Jsou na jejich poměry dost otevření, což mi 
vyhovuje. Podle korejských tradic totiž před-
stavuje dcera svého nastávajícího rodině až 
před svatbou. Častokrát se pak stává, že se 
nastávající rodičům nelíbí a donutí dceru, aby 
se s ním rozešla. Tak silné jsou vazby v rámci 
rodiny. V  mém případě mě ale chtěli jako ci-
zince poznat dříve. Zpočátku jsem z toho byl 
nervózní, protože jsem věděl, jak to může do-
padnout, a tak jsem se na první setkání dobře 
připravil. Vzal jsem s sebou firemní trička pivo-
varu a soudek našeho piva s pípou. U českého 
piva roztály ledy a rodiče se do mě zamilovali.

Jak probíhal Váš návrat do České republiky?
Měl jsem to podobně jako v Mexiku, zastesklo 
se mi po domově, tak jsem se vrátil a  přivezl 
s sebou i Yewon. Předcházely tomu ale samo-
zřejmě dlouhé diskuze a plánování. Měli jsme 
v úmyslu za našetřené peníze pár měsíců ces-
tovat po Evropě, což nám nakonec překazil na 
jaře 2019 koronavirus. Měsíc poté, co jsme přije-
li do Čech, začala v březnu první vlna epidemie. 
Protože z cestování sešlo, založil jsem si živnost 
jako konzultant pro pivovary a  externí spolu-
práce s Pivovarem Rotor v Kunovicích přerostla 
v zaměstnanecký poměr a stěhování.

Jak si Vaše manželka zvyká na život v Čes-
ké republice?
Moje skvělá rodina v Mníšku ji okamžitě bez-
vadně přijala. Koncem letošního února jsme 

měli svatbu na zámku a na tu za námi přiletěli 
i její rodiče z Koreje. Yewon je navíc neskuteč-
ně činorodá a aktivní. Když tu v době korona-
virové krize nemohla bez znalosti češtiny nic 
dělat, tak se pořád něčemu aktivně věnovala 
na internetu. Nejprve si založila blog, na který 
psala o tom, jak se žije Korejce v České repub-
lice. Potom se rozhodla, že si zvýší kvalifikaci 
a  udělala si certifikát, který by ji umožňoval 
dělat zdravotní sestřičku v  USA. I  když umí 
anglicky, tak proces přihlášení ke studiu byl 
natolik složitý, že si pak založila poradenskou 
firmu, který korejským sestřičkám pomáhá 
ten komplikovaný systém zvládnout. Pracuje 
online z domova a tohle poradenství ji slušně 
živí. Kromě toho absolvovala intenzivní kurz 
českého jazyka, takže se už snaží domlouvat 
česky. Rozhodně je na tom s  češtinou mno-
hem lépe než já s korejštinou.

Nyní vaříte pivo v  Kunovicích. Jak se Vám 
na druhém konci republiky líbí?
Snažím se na Slovácku dělat pivní osvětu, pro-
tože se tu pije hlavně víno a slivovice a z piv 
tu znají hlavně ležák. Pivovarnictví tu moc 
rozvinuté není, takže se tu místní snažím na-
učím pít také původem zahraniční druhy, jako 
je moje oblíbená IPA s  intenzivní vůní ovo-
ce nebo i  belgické a  americké „kyseláče“. Na 
čepu máme běžně 17 piv, vaříme pět druhů 
ležáků a  děláme tu americké i  anglické styly 
(IPA, APA, stout) i ty kyselejší belgická a ame-
rická. Snažím se samozřejmě vařit i  sezonní 
piva, takže z ležáků míváme zelené pivo – do 
kterého jsem byl „donucen“, valentinské nebo 
na podzim dýňové. 
Zdejší kraj kolem Kunovic jsem si zamiloval, 
je tu krásně. Pokud ještě nevíte, kam v létě na 
dovolenou, tak se přijeďte podívat na Slovác-
ko, rád vás všechny u nás v Rotoru uvítám! 

Libor Kálmán

Budoucí manželé Matěj a Yewon  
(foceno 2018 v Jižní Koreji)

Sypání chmele do varny

p l e x n ě j š í  i  n e j ko m p l i kov a n ě j š í  n á p o j  n a  s vě tě
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Hraběnka Benedikta pasovala ve skaleckém klášteře nové čtenáře

V sálu skaleckého kláštera na prvňáky čekala hraběnka Benedikta Čej-
ková z Olbramovic (iniciátorka stavby 14 kapliček Křížové cesty), která 
je mezi čtenáře uvedla položením meče na rameno a slavnostní větou: 
„Pasuji Tě na čtenáře a vítám Tě do světa fantazie!“
Školáci obdrželi od mníšeckých knihovnic Terezy Bauerové a Nikoly 
Bláhové také dárkový balíček, ve kterém našli čtenářský deník, zá-
ložku a  průkazku do knihovny. Všechny děti se také podepsaly do 
kroniky, a  tak svým vlastnoručním podpisem stvrdily povýšení do 
čtenářského stavu.

Pasování prvňáků na čtenáře probíhá již několik let symbolicky 
ve velkém sálu skaleckého kláštera, neboť zde kdysi bývala rozsáhlá 
františkánská knihovna.

Prvňáky z dalších prvních tříd mníšecké školy čeká slavnostní pasování 
na čtenáře poslední dubnový pátek.
Přejeme dětem, aby je čtení bavilo a vydržely u knížek, ať už beletrie 
nebo jiného žánru literatury, co možná nejdéle!

Libor Kálmán (text i foto)

Celkem 46 dětí z prvních tříd (1. C a 1. D) mníšecké základní školy bylo v pátek 8. dubna slavnostně 
uvedeno do stavu čtenářského.

Po pasování následoval podpis do kronikyPasování nové čtenářky
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Uklízeče knihovní zahrady potěšily Tajemné sovy
Po úklidu v mrazivém odpoledni zahřál všech-
ny rozdělaný ohýnek a  hlad zahnaly opečené 
buřty. Příjemným překvapením i odměnou pro 
všechny uklízeče byl program s názvem Tajem-
né sovy, který si připravili členové pražského 
spolku Penthea, provozujícího záchrannou 
stanici pro hendikepované volně žijící živoči-
chy. Do Mníšku přivezli v bedýnkách (připomí-
nají sovám dutinu stromu) 10 druhů sov, z nichž 
největší byl výr velký vážící dva kilogramy, nej-
menší byl naopak výreček malý se 100 gramy. 
Diváci se dozvěděli spoustu zajímavých infor-
mací ze života jednotlivých druhů sov a mohli 
si je i pohladit po jejich jemném peří na bříšku.
Sovy, prezentované na zahradě knihovny, neby-
ly handicapované, ale vylíhly se z vajíček už v zá-
chranné stanici. Na členech spolku je pak jejich 
výcvik, aby je pak mohli případně vypustit do 
volné přírody.

Libor Kálmán

V sobotu 2. dubna se v rámci akce Uklízíme Mníšek, připojte se k nám, uklízelo také na zahradě 
městské knihovny. 

Nejmenší předvedená sova, výreček malý   
Foto: autor

Sovy si mohli všichni pohladit po jejich jemném peří
Foto: Dina Rišianová

KNIHY PRO DĚTI
POHÁDKA Z HNÍZDA
Irena Ričlová Lachoutová
Přicházíte rádi na kloub záhadám? Milujete 
dobrodružství? V tom případě je tato kniha ur-
čena právě vám. Máte chytrou hlavu a hádan-
ky jsou váš život? Tak už neváhejte a vyřešte 
s námi deset zapeklitých případů.

PIRÁTSKÝ GULÁŠ / Neil Gaiman
Bohatě ilustrované vyprávění ve verších 
o  tom, co se stane, když místo slečny na hlí-
dání rodiče pozvou lodního kuchaře Johna 
McRumma i s celou pirátskou tlupou.

MARMELÁDA A JEJÍ SARDINKY
Zuzana Pelíšková
Vtipný a napínavý příběh plný kouzel vypráví 
o holčičce přezdívané Marmeláda a její neob-
vyklé rodině.

KŘIVÁCI / Maureen Johnson
Krimithriller, určený young adult publiku, se 
odehrává v  prestižní soukromé škole, která 
získala nevítanou proslulost díky případům 
záhadných zmizení.

TŘI NESPLNITELNÉ ÚKOLY / Susie Bower
Dobrodružný příběh o zvědavé dívce, rodinné 
kletbě a prastarém tajemství.

KRÁLÍČKOVO PŘÁNÍ / Chris Saunders
Jednoho dne dostane králíček možnost přát si 
ne jednu, ale dokonce tři věci. Ale jaké? Roz-
hodne se, že se poradí se svými kamarády 
myškou, liškou a medvědem.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

MOROVÝ TESTAMENT / Vlastimil Vondruška
Další příběh z volného cyklu historických de-
tektivek, kde v hlavní roli vyšetřovatele vystu-
puje královský prokurátor Oldřich z Chlumu.

LOV / Bernard Minier
Kriminalistu Martina Servaze přivolají na místo 
nehody, kde auto srazilo nahého muže s jelení 
hlavou. Muže, který má na hrudi vypálené slo-
vo „spravedlnost“

LÍNÝ MANŽEL, HOLÉ NEŠTĚSTÍ
Alena Jakoubková
Ženský román neúnavné české autorky,  
jehož hrdinka podlehla kouzlu vypočítavého 
lenocha.

KNIHKUPECTVÍ NA RIVERSIDE DRIVE
Frida Skybäck
Švédský román o  ženě, která zdědí knihku-
pectví v Londýně, kde se jí odkrývají rodinná 
tajemství.

DESET PODOB OSUDU / Roman Cílek
Dramatické příběhy ze zákulisí historie.

PĚŠKY KOLUMBIÍ POD ROUŠKOU COVIDU
Jan Rendl
Evropu sužuje covid i restrikce. Bude to v Jižní 
Americe jiné?

V UTAJENÍ / Mary Chamberlain
„Tento přesvědčivý a dojemný román je důle-
žitou připomínkou, že se válečné hrůzy neo-
dehrávají jen na bitevním poli. A nekončí ani 
poté, co utichnou zbraně. 

TANEC PAPÍROVÝCH DRAKŮ
Petr Brožovský
Česká fantasy ze světa, kde zákon a řád udržu-
je hodně zvláštní útvar a problémy se tu řeší 
dost svérázným způsobem.

SPŘÍZNĚNI VOLBOU / Veronika Roth
Skupinka teenagerů před deseti lety zachráni-
la svět. Lidé se snaží budovat nové životy, ale 
někdo stále nezapomněl. Fantastický román 
známé americké autorky je poprvé určen do-
spělým čtenářům.

NĚKDO JAKO TY / Estelle Maskame
Začátek romantické Young Adult série pro 
dívky, ve které se šestnáctiletá Mila musí vy-
rovnat s první láskou i s rodinnými problémy.
 

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

Od května nabízí  
mníšecká knihovna 
také e-knihy 
Naše knihovna ve spolupráci s  portálem 
www.palmknihy.cz nabízí od 1.  5.  2022  
svým čtenářům k  vypůjčení přes 10 700 
e-knih. Jedinou podmínkou je být regis-
trovaným čtenářem městské knihovny.

Z  pohodlí domova si můžete jednodu-
še vypůjčit e-knihu přes on-line katalog 
knihovny, která se Vám obratem zobrazí 
v knihovničce aplikace eReading s viditel-
ně označeným termínem vrácení. Výpůjční 
lhůta je 31 dnů a lze číst až tři tituly najed-
nou bez nutnosti připojení k  internetu. 
A 32. den se e-kniha sama vymaže z apli-
kace. 
Podrobnější návod jak si e-knihy půj-
čovat najdete na stránkách knihovny 
www.knihovna.mnisek.cz.
A samozřejmě Vám rády pomůžeme a zod-
povíme všechny dotazy i  my v  městské 
knihovně.

Tereza Bauerová a Nikola Bláhová, 
knihovnice
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Mníšecký kostel rozezněl o Velikonocích koncert staré hudby

O Velikonocích jsme mimořádně 
otevřeli Poustevnu

Houslista Václav Návrat a loutnista Přemysl Vacek sestavili repertoár 
citlivým způsobem, aby souzněl s velikonočním obdobím. Oba pánové 
jsou předními interprety a popularizátory staré hudby a do Mníšku si 
přivezli unikátní nástroje. Housle byly vyrobeny před více než dvěma 
sty lety a  čtrnáctistrunná arciloutna je mistrovskou kopií nástroje ze 
17. století. Kouzelná souhra obou nástrojů byla pro všechny přítomné 
milým dárkem ke svátečnímu dni.
Z  archivů cíleně vybírají skladby méně známých autorů, které si 
svým kouzlem mnohdy nezadají s díly proslulých skladatelů. Do své-
ho programu zařadili skladby, které doprovázely velikonoční období 
v 17. a 18. století. V úvodních skladbách zněla pomalá kontemplativní 

hudba vážící se k období od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty, kterou 
potom vystřídaly rychlejší tóny oslavující Zmrtvýchvstání.
Zazněla skladby renesančních autorů Nicolause à Kempise (Vlám) a Mi-
chelangela Galilea (bratr proslulého astronoma) a barokních mistrů Arca-
ngela Corelliho, Johanna Heinricha Schmelzera a Franze Ignaze Bibera.
Příjemným překvapením byly dvě autorské skladby Václava Návrata, Nigre-
do a Štěstí. Zatímco první z nich svými vážnými až truchlivými tóny ztvár-
ňuje motiv Ukřižování, druhá se už vesele hlásí k probouzejícímu se jaru. 
Po dlouhém aplausu publika přidali pánové jako přídavek závěr z Vival-
diho Zimy, aby se symbolicky rozloučili s tímto již snad odcházejícím 
roční obdobím. Libor Kálmán (text + foto)

Několik stovek návštěvníků, kteří si otevření Poustevny nenechali ujít, 
mohli v chodbě obdivovat sousoší Pieta barokního mistra Jana Broko-
ffa zdobící Skalku již přes tři staletí. Do bočních cel byla na malířské 
stojany umístěna výstava starých fotografií areálu, na kterých byly za-
chyceny sakrální budovy v dobách 1. republiky a následné devastace 
během komunistického režimu.
Role „poustevnice“ se ujala ochotná Maya Mašková z mníšecké farnos-
ti, která návštěvníkům podávala zasvěcený výklad jak ke křesťanskému 
původu Velikonoc, motivu Piety, tak i k vystavovaným fotografiím.
Štědří návštěvníci darovali během dvou dnů do košíčku krásných 
5 744 korun, které budou použity na obnovu skaleckého areálu. Všem 
za jejich příspěvky moc děkujeme! Libor Kálmán (text i foto)

Několik desítek návštěvníků přišlo na Boží Hod Velikonoční do kostela sv. Václava, aby si o svátečním 
dnu vychutnalo koncert klasické hudby.

O letošních Velikonocích, na Velký pátek a Bílou so-
botu, byla mimořádně otevřena Poustevna na Skalce.

Koncertům staré hudby mníšecký kostel sluší

Poutníci obdivují barokní sousoší Pieta

Pozornost publika přitahovala mohutná arciloutna
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N a  d o v o l e n o u  n a  U k r a j i n u …

Velikonoční akademie v Základní škole Mníšek pod Brdy

Šesťáci se utkali na Sportovním dni mládeže s TAJV

Jedním z témat posledních dnů je masový útěk 
válečných uprchlíků na naše území. A  naše 
země, firmy, školy i  jednotlivci nyní řeší řadu 
problémů s tím spojených. Bohužel už jsem se 
setkala i s názorem, že za všechny komplikace 
mohou vlastně ti, kteří uprchli před válkou, což 
snad ani není hodno komentáře.
Začala jsem ale přemýšlet o tom, kdo vlastně 
ti lidé jsou, jací jsou, a proč si skoro tři sta ti-
síc z nich vybralo za útočiště právě Česko. Co 
máme vlastně společné? Možná i to, že Ukra-
jinu se pokusila obsadit armáda téže země, 
která od roku 1968 dvacet let okupovala i naši 
vlast. 
Je řada věcí, které si pamatuji z  hodin dě-
jepisu, z  knih, ale přesto mě začala otázka 
ukrajinského národa zajímat více než kdykoli 
předtím. A zajímají se i naši žáci, a proto jsem 
si o této zemi něco více přečetla.
Již na konci 12. století se Ukrajina stala jádrem 
Kyjevské Rusi - nejstaršího východoslovanské-
ho státního útvaru. 
První univerzita na území Ukrajiny vznikla 
v roce 1805 v Charkově.
K formování novodobého ukrajinského náro-
da s vlastní kulturou začalo docházet v 1. po-

lovině 19. století. Ukrajinský národ ale musel 
hodně vydržet. Kvůli násilné kolektivizaci ze 
strany sovětského státu na Ukrajině došlo ve 
třicátých letech minulého století k hladomo-
ru, kterému padlo za oběť 2,5 – 3,5 milionu 
obyvatel. Statistiky uvádějí, že země ve 20. 
století ztratila celkem 17 milionů obyvatel, 
z  toho ve válečných operacích 3 miliony, ná-
sledkem teroru 5 milionů, a následkem hladu 
a epidemií téměř 9 milionů.
A posledních osm let je po ruské anexi Krymu 
Ukrajina zatěžována boji s proruskými separa-
tisty v Donbasu.
Někdo má o  Ukrajině informací více, někdo 
méně. Co ale bohužel víme úplně všichni, že 
letos 22. února ruské jednotky vpadly na úze-
mí svrchovaného ukrajinského státu, který je 
tak nucen se znovu bránit agresi.
Pochopila jsem, že dějiny Ukrajiny jsou slo-
žité, plné zvratů, rozporů i  nejasností. Asi 
jako dějiny většiny národů. Je však jisté, že 
se jedná o národ mimořádně těžce zkoušený. 
Zároveň ale odolný, hrdý a zasluhující obdiv, 
i kdyby jen proto, s  jakou morálkou a odva-
hou úspěšně vzdoruje vojensky silnějšímu 
útočníkovi.

O válce se z pohledu některých lidí mluví pří-
liš. Možná ano, protože důležitější než slova 
jsou činy.
Buďme rádi, že jim smíme pomáhat, že se 
alespoň o  některé z  nich můžeme postarat. 
A buďme vděčni za to, že mezi námi a bezo-
hledným útočníkem je dějinami zocelená hráz 
– Ukrajina a její národ.
Vím, že tato válka zasáhla i nás. Všichni poci-
ťujeme zdražování, které není nikomu z  nás 
příjemné. Ale vždy když jdu nakoupit nebo 
tankuji auto, tak si říkám: jaké mám štěstí, že 
nemusím opustit svůj domov s igelitovou taš-
kou, že se nemusím klepat strachy o své blíz-
ké, že se mám každý den kam vrátit. 
Každý, kdo zpochybňuje válku na Ukrajině, 
měl by si tam v této době zajet na dovolenou.
Přeji nám všem a celé Ukrajině, aby ta hrůza co 
nejdříve skončila. 

Vaše Michaela Pažoutová

Letošní školní rok jsme mohli blížící se svátky 
jara společně radostně přivítat na naší tradiční 
Velikonoční akademii. Rodiče a přátelé školy 
zhlédli rozmanitá vystoupení dětí plná zpěvu, 
tance a recitace doprovázené úsměvy i rados-
tí. Součástí akce byla tombola a také jarmark, 
kde paní vychovatelky prodávaly velmi pěkné 
dekorativní výrobky zhotovené dětmi.
Velké poděkování patří všem dětem, které 
se pod vedením svých učitelů pilně na svá 
vystoupení připravovaly, pedagogům pak za 
jejich trpělivost při nácviku a  organizaci ce-
lého odpoledne. Věříme, že naše Velikonoční 

akademie přispěla po nucené odmlce opět ke 
stmelování a  prohlubování pěkných vztahů 
mezi učiteli, dětmi a jejich rodiči.
Po skvělých výkonech na jevišti a  celém dni 
jsme se všichni rádi občerstvili v  kavárně 
u paní Tkáčové.
Chceme tímto všichni poděkovat za Vaši vy-
sokou účast a  finanční příspěvky ve výši 
43 878 Kč, za které naše škola zorganizuje dě-
tem z Ukrajiny celodenní výlet do zábavního 
parku IQLANDIA v Liberci.
Děkujeme!    

Lucie Branná, učitelka

Za pohodovým průběhem sportovního dne 
stála perfektní organizace ze strany Jana Váni 
a učitele tělocviku Michala Nováka.

Hlavním cílem projektu je především 
prohlubování myšlenky sportu mezi dět-
mi a nabádaní k aktivnímu pohybu v jejich 
volném čase. Další myšlenkou je tvorba 
přátelských vztahů a  jejich prohlubování 
mezi jednotlivými účastníky.

Vybraných 70 žáků a žákyň ze šestých tříd vy-
tvořilo celkem 10 smíšených týmů, které se na 
školním hřišti utkaly v pěti disciplínách: teni-
su, florbalu, fotbalu, házené a frisbee. 

Nejlepší tým postoupil do závěrečného finále 
o tři postupová místa, kde na jeho členy čekal 
rozstřel v podobě hodu frisbee, střelby florba-
lového míčku hokejkou a úderu tenisáku rake-
tou do branky.
Z  vítězství se nakonec zaslouženě radovali  
Jakub Černý, Vojtěch Cihelka a Filip Prachař, 
kteří postupují na celorepublikové finále do 
Poděbrad. Na turnaji, které se koná v prosinci 
2022 se mníšečtí šampioni utkají s vítězi z dal-
ších 249 základních škol. Držme jim palce!

Sportovní den mládeže s TAJV byl zrealizován 
za finanční podpory města Mníšek pod Brdy.

Libor Kálmán (text i foto)

Foto: Lenka Živná

Foto: Lenka Živná

Nejlepší trojice mníšeckých šesťáků

Do Základní školy Komenského 420 zavítal v pondělí 11. dubna 2022 majitel Tenisové akademie Jan Váňa 
(TAJV) se svým projektem Sportovního dne mládeže s TAJV.
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Úspěchy žáků a žák yň Z ákladní  umělecké školy
Začneme velkým úspěchem mníšeckého hudebního oddělení – Barbora 
Kopecká (klarinet) žákyně pana učitele Lea Dvořáka postoupila z krajské-
ho do celostátního kola!  Další klarinetista – Matyáš Novák – pak obsadil 
1. místo. Hornista Vít Nikl, student p. uč. Adély Turek byl v nejvyšší katego-
rii navržen na postup do národní soutěže. Do národního kola se podívají 
i další naši žáci: Mariana Snášelová a Julie Trčková (zobcové flétny, p. uč. 
Kristina Němečková) a David Kubát (bicí, p. uč. Martin Linhart). 
Krásný výsledek pěveckého oddělení zaznamenaly i  žákyně paní uč. 
Martiny Bauerové, Anna Císařová a  Adéla Krčmářová. V  krajském 
kole soutěže ZUŠ ve zpěvu obsadily krásná druhá místa! Jejich dvě ko-
legyně ze třídy p. uč. Terezy Bystřické pak shodně 3. místa.
Odložené pololetní vystoupení tance zaplnilo ve středu 23. března sál Pavi-
lonu. Po dlouhé pauze zde mohli vystoupit naší tanečníci a svou premiéru 
v moderaci tance si zde odbyli žáci dramaťáku. Zpestřením představení byla 

vlastní choreografie jedné ze studentek p. uč. Jarmily Matouškové, Laury Je-
línkové, kterou i sama zatančila na skladbu Euphoria. Na další taneční před-
stavení vás pozveme v červnu, kdy své umění předvedou letošní absolventi. 
Mníšečtí tanečníci ještě na začátku března stihli natočit soutěžní výstupy 
pro soutěže Tanečního centra Praha, kde tradičně obsazují přední příčky. 
Jak dopadnou v tomto roce, se dozvíte v některém z následujících čísel.
V době „covidové“ naši pedagogové uskutečnili sérii online koncertů 
s podtitulem „Učitelé hrají pro Vás“. Nyní konečně můžeme podobný 
koncert uspořádat pro mníšecké publikum i naživo a tedy se s nimi mů-
žete setkat 27. dubna v 18,30 hod. V sále Pavilonu. Výtěžek z koncertu 
bude věnován na podporu a vzdělávání ukrajinských dětí v ZUŠ. 
V pátek 6. května Vás pak pozveme na Zahradní slavnost v Oáze. 
Pozvánky a podrobnosti najdete na webu školy a města.

Simona Hrubá za ZUŠ

Barbora Kopecká a Matyáš Novák s učitelem Leem Dvořákem   Foto: archiv

Sedmáci hráli únikovou hru
Třída 7. C během března podnikla výlet na únikovou hru do pražského 
Imaginatoria. Každá skupina dostala tablet, kde se objevovala nápově-
da a žáci museli ve vymezeném prostoru a čase nalézt souvislosti a klíč 
do závěrečného zámku.
Bylo nutné si vzpomenout a prakticky použít znalosti římských číslic na 
šifře skryté v tarotových kartách, prokázat základní orientaci v periodic-
ké tabulce chemických prvků, znalost anglických číslovek, vyřešit šifru 
skrytou v renesančním obraze, nalézt klíč v šifře zvukové a rozluštit da-
tumovou šifru skrytou ve dvacetihranech. Klíčové se ukázalo zapojení 
nejen všech vjemových smyslů při řešení, ale především spolupráce ve 
skupině, nalezení skupinové strategie a spolupráce mezi skupinami. 
Únik z komnat ven se žákům nakonec zdařil. Slovy jedné z účastnic 
opouštějící hru v kulisách středověkého vězení by se akce dala shrnout: 
„Hlavní je totiž začít používat mozek!“. Hana Erinn Janáková, učitelka

Foto: autorka
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Vynikající podzimní úspěchy školy Ge-Baek Hosin Sool

První vítězné závody, tedy celorepublikové setkání sdružení talentova-
né mládeže, se odehrály o víkendu 16. – 17. října 2021 v Ostravě. STM 
Praha 2, jehož jsme jako škola součástí, zde zaslouženě vybojovalo 
1.  místo s  35 zlatými medailemi. K  výbornému výsledku přispěl prá-
vě i Jindřich Pavelka, který naší škole získal první místo ze sportovního 
boje, druhé ze speciálních technik a třetí z technických sestav mladších 
žáků. Stal se tak druhým nejúspěšnějším závodníkem ve své věkové  

kategorii. Zabodovali ale i Vojtěch a Antonín Pavelka, kteří si oba domů 
odvezli třetí místa ze sportovního boje a technických sestav svých ka-
tegoriích. Patří jim náš velký dík za účast a odhodlání, které přispělo 
k našemu prvenství.
Mistrovství České republiky se pak konalo o víkendu 19.-21. listopadu 
2021 v Nymburce. Zde již soutěžila každá škola sama za sebe. Vybojo-
vali jsme druhé místo a děkujeme všem závodníkům za jejich nasazení, 
úžasné výkony a krásné uzavření sezóny. Mimořádně vděční jsme pak 
i městu Mníšek pod Brdy, že nám poskytlo prostředky a podporu toho 
dosáhnout. 
V naší škole trénuje i několik státních reprezentantů, kteří se teď usi-
lovně připravují na mistrovství Evropy. Bude se konat 26. 3. – 2. 4. 
2022 až v Poreči v Chorvatsku, a tak jim i vy můžete držet palce aspoň 
na dálku.

Chcete si také zacvičit? 
Setkat se s vítězi a třeba si jednou také zazávodit? Přihlásit se může-
te kdykoliv během celého roku! Jen u  nás získáte zkoušky na vyšší 
pásek a  výbavu (dobok, lapa, chrániče) ZDARMA. Proto neváhejte 
a přijďte za námi v  úterý mezi 18:00 a 19:00 do ZŠ Komenského 
886 v Mníšku pod Brdy, budeme se na vás těšit. Pro bližší informace 
navštivte náš web na www.tkd.cz.

Anna Krbcová, 
Ge-Baek Hosin Sool

Největší škola Taekwon-do ITF Ge-Baek Hosin Sool se opět skvěle umístila na celorepublikových 
závodech na konci sezóny. Jako každý rok se na podzim konaly dva ze tří nejdůležitějších závodů 
v roce – STM a Mistrovství České republiky.

Ilustrační foto

Pojďte si s námi užít týden 
plný zábavy a pohybu!

Po velkém zájmu v minulém roce jsme se rozhodli tento rok otevřít 
hned dva turnusy:

• I. turnus: 18.-22. července 2022, téma: Škola čar a kouzel
• II. turnus: 8.-12. srpna 2022, téma: Cesta za pokladem

Děti se mohou těšit na výlety po Mníšku pod Brdy a okolí, návštěvu 
Farmy bez chyby i svezení na koni. Na každý den je připraven program 
plný her, tvoření a všestranných sportovních aktivit zahrnujících prvky 
atletiky, míčových her, obratnosti i gymnastiky. 
Program bude zajišťován vždy od 8:00 do 17:00 a naší základnou je 
tělocvična a hřiště ZŠ Mníšek pod Brdy. Budeme se snažit trávit čas co 
nejvíce venku, na sportovišti či v přírodě. Ale nebojte, program vždy 
přizpůsobíme počasí. Pro děti je zajištěn celodenní pitný režim, oběd 
a svačina 2x denně.
Hlavním cílem našeho tábora je vybudovat kladný vztah dítěte ke spor-
tu a pobytu v přírodě, poznat nové kamarády, naučit se něco nového, 
ale hlavně strávit prázdniny aktivně a co nejvíce si tento společný tý-
den užít!
Jdete do toho s námi? Stačí vyplnit přihlášku, kterou najdete na našich 
stránkách www.biosfit.cz (v kolonce Akce) společně s dalšími informa-
cemi, a poslat ji na emailovou adresu: nicola@biosfit.cz.

Těšíme se na vás!

Nicola Malkusová za tým BIOS fit z.s.

Stejně jako minulý rok jsme si pro vás připravili 
dlouho očekávaný Sportovní příměstský tábor.
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Brontosauři zkulturnili remízek v Dolíkách

Vzhledem k  panujícímu mrazivému počasí 
tentokrát nestanovali u  Zadního rybníka, ale 
přístřeší jim poskytl pan Pavel Jeřábek, člen 
Hnutí a  iniciátor jeho dlouholeté spolupráce 
s městem, ve svém soukromí ve Stříbrné Lhotě. 
Na rozdíl od dvou minulých let se Brontosau-
ři nepustili do dalšího zkulturnění bývalého 
ovocného sadu za Zadním rybníkem, ale na 
žádost radnice se věnovali vyčištění remízku 
v Dolíkách od náletových dřevin. Nově pro-
světlená plocha může již od jara sloužit skau-
tům, školním třídám, ale i ostatním obyvatelům 
našeho města například jako piknikové místo 
nebo výukový prostor uprostřed přírody.
„Cílem Hnutí Brontosaurus je pečovat o  naše 
životní prostředí. Těší nás, když můžeme příro-
dě pomáhat a  ta se, díky naší práci, obnovuje 
a  vzkvétá,“ sděluje účastnice brigády Petra 
Opltová, jinak učitelka na 1. stupni základní 
školy, svou motivaci k dobrovolnickým akcím.
Po úklidu remízku v Dolíkách, který jim zabral 
celou sobotu, se Brontosauři večer věnovali 
hraní larpu (zábava založená na hraní rolí, ale 

na rozdíl od divadla nehrají pro publikum – 
pouze pro sebe a své spoluhráče), jehož téma-
tem je odchod ze země, kde vznikl nový virus 
a vláda v ní zavádí totalitní poměry.

Brontosauři nebyli v našem městě poprvé. 
Pomáhali už ve Stříbrné Lhotě s  přípravou 
prostoru pro hřiště, vysekali stařinu a zajisti-
li snížení vysoké hladiny vody na Pivovárce, 
aby se neničila druhová rozmanitost a byla 
opět skliditelná zemědělskou technikou, 
vyčistili svah pod kostelíkem, zbavili hájov-
nu na Skalce před její konzervací odpadu 
a náletů a poslední dva roky po sobě uklízeli 
prostor za Zadním rybníkem.

Všem zúčastněným patří velké poděková-
ní za to, jak nezištně zvelebují naše město!
Členové Hnutí Brontosaurus opět zavítají do 
Mníšku první květnový víkend, kdy budou při-
pravovat květnatou louku vedle mníšeckého 
kostela sv. Václava.

Libor Kálmán

Na začátku dubna přijelo do našeho města 11 členů a příznivců 
Hnutí Brontosaurus, aby nám opět pomohli zušlechtit přírodu.

V mrazivém počasí přišel rozdělaný oheň vhod

Stříbrná medaile z Mistrovství střední Evropy dorostu 
v orientačním běhu putuje do Mníšku

V České republice toho bylo využito tak, že ne-
byla pouze jedna národní výprava, ale hned 
několik, a to za jednotlivá TSM (Tréninková stře-
diska mládeže), kterých se účastnilo sedm. Sou-
částí mistrovství byly tři závody, a to v jednotli-
vé dny v tomto pořadí: městský sprint, krátká 
trať a štafety. Závodilo se v kategoriích WM16 
a WM18 (holky a kluci do 16 resp. do 18 let)
Za TSM Praha zahrnující sportovce ze Středo-
českého kraje, Jihočeského kraje a Prahy, bylo 
do Polska nominováno 11 sportovců, mezi 
nimi i Julie Bambousková a Barbora Hous-
ková, obě z  Mníšku pod Brdy (členky oddílu 
OK Dobříš).
Všechny tři dny sněžilo, a tak se závodníci, kro-
mě orientačních nástrah, potýkali také s  pří-
valy sněhu, vánicemi, sníh při běhu zalepoval 
oči, nohy klouzaly po zledovatělých cestách, 
ruce s buzolou mrzly, nechyběla ani kontrola 
zašlapaná ve sněhu.

A jak se dařilo závodníkům našeho „TSM Pra-
ha“? V  závodě ve sprintu se Julie Bambous-
ková umístila na 8. místě a Bára Housková na 
30.  místě ze stovky závodnic z  celé střední 
Evropy, na krátké trati pak Julie opět skončila 
v první desítce, na 8. místě, Bára byla 38. Cel-
kově si Češi v jednotlivcích připsali 13 medailí.
Na štafety se většina z  nás těšila nejvíce, i  přes 
sněhové podmínky. Julie skvěle rozběhla 1. úsek 
tříčlenné štafety v kategorii W16 a po napínavém 
souboji si štafeta TSM Praha doběhla pro stříbr-
nou medaili, první byly dorostenky z Maďarska, 
třetí bylo Německo. Bára posílila štafetu ve starší 
kategorii W18. Starší chlapci z  TSM Praha svou 
kategorii M18 vyhráli a česká TSM si poslední den 
ve štafetách připsala dalších pět medailí.
Celkově pak Česká republika vyhrála pohár za 
nejúspěšnější stát na tomto mistrovství.

Julie Bambousková, orientační běžkyně, 
Mníšek pod Brdy

O prvním dubnovém víkendu (1. až 3. 4.2022) se v Polsku u Krakowa konalo otevřené Mistrovství 
střední Evropy dorostu v orientačním běhu – CEYOC.

Úspěšné mníšecké reprezentantky,  
Julie Bambousková a Barbora Housková

Mníšečtí dorostenci 
uklidili hřiště 
mateřské školky

Čekalo na ně hrabání trávníku v celém areálu, 
zametení dopravního hřiště a příprava zahra-
dy na jarní provoz školky. 
Dopolední brigádu si všichni pochvalovali, 
protože slovy Miloše Gruntoráda: „Nejenom 
jsme se v rámci tréninku příjemně rozhýbali uži-
tečnou prací na zahradě, ale také jsme pomohli 
uklidit hřiště školkovým dětem, z nichž možná 
některé se v budoucnu stane členem našeho fot-
balového klubu se stoletou tradicí.“

Miloš Gruntorád, 
vedoucí mužstva dorostu

Dorostenci FK Mníšek pod Brdy 
se i s trenéry vypravili v sobotu 
19. března 2022 na brigádu 
do Mateřské školy 9. května.

Foto: autor
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K l i e n t i  z  M a g d a l é n y  p ř e d v e d l i  P a š i j o v é  h r y

Podle pamětníků byly v jejich podání v Mníš-
ku pod Brdy uvedeny již třináctkrát, pokaždé 
s novými klienty a nově zpracovaným biblic-
kým příběhem. Poslední dva roky byla sice 
tato pěkná tradice kvůli pandemii covidu 
porušena, ale do normálu se vše opět vrátilo 
v sobotu 16. dubna na zahradě mníšecké-
ho zámku, kde vystoupili v  průběhu Veliko-
noční veselice.

Pašije (z  lat. passio – „utrpení“) je v  pů-
vodním významu vyprávění o  utrpení 
a smrti Ježíše Krista. Označují se tak buď 
přímo evangelní vyprávění nebo příběhy, 
dramatické hry, liturgická čtení či hudební 
skladby, které se jimi inspirují a toto téma 
zpracovávají.

Na vystoupení se podílelo všech 10 členů ko-
munity na Včelníku a  znamenalo pro ně ně-
kolik desítek hodin příprav a zkoušení. Scénář 
pro své Pašijové hry si zpracovali sami, napsali 

si dialogy, vytvořili kostýmy a  společně pod 
vedením své dramaterapeutky hru i  nastu-
dovali. „Pro naše klienty má zpracování, na-
studování a  předvedení Pašijových her několik 
významů. Kromě toho divadelního, kdy se učili 
správně hýbat a  vyjadřovat, může mít přesah 
i do jejich běžné terapie“, říká vedoucí psycho-
terapeut Pavel Hanzal a  dodává: „Naši klienti 
mají společné dvě věci, nízké sebevědomí a  vy-
sokou senzibilitu. Hraním role před publikem si 
mohou dodat potřebné sebevědomí a  identifi-
kace s  postavou jim třeba umožní nahlédnout 
do vlastní minulosti.“
Několik desítek diváků, kteří se nenechali od-
radit téměř zimním počasím a  přišli předsta-
vení podpořit, putovali společně se scénou po 
zámecké zahradě (vizte foto) a na závěr odmě-
nili herce za předvedené výkony bouřlivým 
potleskem. V  pořadí již 14. ročník Pašijových 
her v podání klientů Magdalény se vydařil!.

Libor Kálmán (text i foto)

Stalo se již tradicí, že během Velikonoc vystupují veřejně se svým nastudováním Pašijových her 
klienti komunity Magdalena, o.p.s. ze Včelníku.

Je libo přezkáče? Do úklidu města se zapojila i Magdaléna, o. p. s.

Úklid okolí má pro klienty i  další rozměr, jak 
vysvětluje Pavel Hanzal, vedoucí terapeut: 
„Někteří klienti si při úklidových akcí uvědomují, 
že i oni ve svém životě opakovaně odhazovali od-
padky a že už tak žít nechtějí.“ Po dohodě s měs-
tem sbírali odpadky hlavně na louce od sjezdu 
z dálnice až k Bille. Mezi netradiční úlovky pat-
řily přeskáče na lyže, značka, kazeta či ohromný 
počet odhozených nedopalků. Plastové láhve, 
plechovky a mikrotenové sáčky patří ke každo-
ročním stálicím. Podporu uklízejícím vyjádřili 
i někteří řidiči třeba úsměvem. 
Péče o  přírodu patří mezi aktivity komunity 
po celý rok. Nejen, že se stará o areál na Včel-
níku, ale dlouhodobě uklízí také jeho okolí. 
Zvláště v  blízkosti panelové cesty se nachází 
různé zajímavé úlovky. V  nedávné době to 
byly pneumatiky, sklo z auta i přístroj z profe-
sionální kuchyně. 
V Magdaléně, o. p. s. je každoroční Den země 
spojen nejen s úklidem okolí, či zapojením se 
do úklidových akcí. Celý tento den se v komu-
nitě žije bez neobnovitelných zdrojů energie. 
To znamená vaření kávy, či čaje na ohni, ne-
používání mobilu a  elektrických spotřebičů. 
Večerní světlo pak zajišťují svíčky. Zkušenost 
našich klientů i zaměstnanců je, že takový den 
lidi více sbližuje. 
Zapojení se do městských akcí a podílení se na 
aktivitách v Mníšku pod Brdy je pro celou orga-
nizaci zásadní. Podílení se na životě v regionu, 
ve kterém sídlíme, dává smysl nejen zaměst-
nancům Magdalény, o. p. s., ale je i  součástí 

léčebného pobytu klientů v  terapeutické ko-
munitě. Ti velmi citlivě vnímají své vyloučení 
ze společnosti. Jsou nejistí, protože neví, jak 
se k nim budou lidé chovat. Budou se jich bát, 
nadávat jim, nebo jen nerozumět? Proto akti-
vity, které klienty propojují s veřejností, je mo-
hou posunout opět kousek dál k cíli, k návratu 
do běžného života. Klienti se v dubnu zapojili 
nejen do uklízení města, ale také natrénova-
li a zahráli „Pašijové hry“ v zámecké zahradě,  

začali pečovat o novou rymaňskou alej a někte-
ří se podíleli jako dobrovolníci na zabezpečení 
humanitární pomoci v  Krajském asistenčním 
centru pomoci Ukrajině. A  to vše nad rámec 
nabitého a  velmi strukturovaného léčebného 
programu v komunitě, který je naplánován od 
brzkého rána do pozdního večera. 

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

Naši klienti z terapeutické komunity na Včelníku společně s několika zaměstnanci, dobrovolníky 
a dětmi se i letos zapojili do úklidu v Mníšku pod Brdy. V sobotu 2. dubna uklízeli zejména okolí 
vjezdu do Mníšku. I přes studené počasí se jim podařilo nasbírat třicet pět pytlů odpadu.

Klienti (zády k objektivu) po úklidu Mníšku s nasbíranými pytli s odpadky Foto: Petra Čermáková
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Vilu v Kamenném č. p. 349 vlastnili v období 
Protektorátu Čechy a  Morava postupně dva 
muži, kteří během německé okupace stáli ka-
ždý na opačné straně barikády. Jeden byl čle-
nem protinacistického odboje, druhý zaměst-
nancem gestapa.

Rodina Pekárkových
Vilu nechal postavit v  roce 1939 Jan Peká-
rek (*1883), bývalý poslanec Národního shro-
máždění za Československou živnostensko- 
-obchodnickou stranu středostavovskou. Kromě 
politické kariéry byl také nakladatelem, redak-
torem a  spisovatelem a  pro svou uměleckou 
činnost používal umělecký pseudonym Hanuš 
Pekárek. Se svou rodinou bydlel ve vile v Praze-
-Dejvicích (dnešní ulice Na Čihadle 839) a mní-
šecký dům využíval k zotavení.
Vlastenec Jan Pekárek byl mezi poslanci, kteří 
navštívili 22. září 1938 prezidenta Beneše na Hra-
dě a neúspěšně ho žádali, aby se Československo 
postavilo Německu na vojenský odpor. Po ně-
mecké okupaci a vyhlášení Protektorátu Čechy 
a Moravu se Pekárek i s rodinou zapojili do od-
boje, což je nakonec stálo život. Měli mimo jiné 
účast na tajném vysílání i na dalším spojení se za-
hraničím. V době stanného práva po smrti Hey-
dricha byli Jan Pekárek se svou manželkou Vale-
rií (*1884) a synem Reném (*1913) zatčeni a na 
přelomu června a července roku 1942 byli všich-
ni tři popraveni na Kobyliské střelnici v  Praze.  

Pro Jana a Valerii Pekárkovi si do Mníšku přijelo 
gestapo, jejich syn René byl zatčen v  pražské 
vile. Gestapácké razii se štěstím unikla pouze Pe-
kárkova snacha Emanuela s  dvouletým synem 
Reném. Když se vracela s kočárkem z procházky 
domů, stačila ji domovnice před nezvanými ná-
vštěvníky včas varovat, což jim oběma zachrá-
nilo život. Až do konce války se pak skrývali u 
dobrých lidí a později příbuzných.
Vila v  Mníšku byla i  s  dalším Pekárkovým 
majetkem zkonfiskována okupačními úřady. 
Dům v pražských Dejvicích si pro sebe zabral 
šéf protiparašutistického oddělení pražského 
gestapa Willi Leimer.
Nyní vstupuje na scénu druhý muž našeho pří-
běhu, Heinrich Baudisch.

Heinrich Baudisch
Sudetský Němec od Liberce Heinrich Bau-
disch (*1905) se před válkou živil jako středo-
školský profesor umění a  příležitostný malíř. 
Za zmínku určitě stojí, že za dob studií na Aka-
demii výtvarných umění v Praze byl jeho pro-
fesorem mníšecký rodák Vilém (Willi) Nowak! 
Baudischova příležitost přišla za okupace, kdy 
se stal zaměstnancem gestapa, pro které od-
hadoval zkonfiskovaný majetek a  umělecké 
předměty po popravených odbojářích a  vy-
stěhovaných Židech. Poválečné vyšetřování 
ukázalo, že se zabavenými věcmi z vydranco-
vaných bytů kšeftoval a zřejmě si nashromáž-
dil slušný majetek. Během roku 1944 získal 
také zkonfiskovanou vilu v Mníšku po popra-
veném Janu Pekárkovi, kterou pak využíval 
na víkendy, ale už ji na sebe nestačil do konce 
války úředně přepsat.
Těsně před koncem války Baudisch neutekl na 
západ do Německa k Američanům, ale domů 
na Liberecko, kde byl zatčen a  držen až do 
soudu ve vazbě.
Po válce mu byla zabavena, kromě majetku 
v  Praze, také jeho víkendová vilka v  Mníšku 
(odhadnuta na 95 000 korun), kde bylo komisí 
„zajištěno 221 knih, starý akvarel, stará zarámo-
vaná mapa s francouzským textem, maličký lept 
Švabinského v rámu, stará mapa Evropy, rytina 
v rámu, zarámovaná reprodukce, starožitný se-
kretář s 15 zásuvkami, starožitný sekretář s 8 zá-
suvkami a starodávná truhla okovaná.“

Baudischova protekce
Při výsleších se Baudisch snažil své postavení 
všemožně vylepšit a odvolával se i na protek-
ci poskytnutou Josefu Špačkovi, nájemci sou-
sedního hotelu (dnešní Penzion u Kožíšků), se 
kterým nejednou popíjeli víno. Baudisch měl 
využít své kontakty u  gestapa a  z  terezínské 
Malé pevnosti vyreklamovat jeho bratra Eduar-
da, který byl uvězněn za sabotáž (nenastoupil 
jako letecký montér v době totálního nasazení 
do práce v továrně ETA ve Vršovicích).
Na základě retribučních dekretů poslal Bau-
dische v  roce 1947 Mimořádný lidový soud 
v Praze na 7 let do těžkého žaláře. 

Útěk z vězení
Baudisch ovšem ve vězení dlouho nepobyl a už 
v roce 1948 se mu podařilo uprchnout z tresta-
neckého oddílu pracujícího v  cihelně v  Uhři-
něvsi. Lze se domnívat, že jeho útěk za hranice 
byl organizován zvenčí. Baudisch měl nejspíš 
informace o tom, kam byly odváženy umělecké 
předměty z Protektorátu, a proto byl pro mno-
hé lidi venku nepostradatelný. Také seznam za-
bavených uměleckých předmětů nevelké hod-
noty dává tušit, že cennější majetek měl dobře 
„ulitý“ někde v  zahraničí. Po úspěšném útěku 
žil celkem poklidně na území Německé spolko-
vé republiky, kde pracoval jako malíř a odhadce 
uměleckých děl a zemřel mezi lety 1982 a 1986. 

Poválečné osudy vily
Vila v Kamenném se po válce vrátila původním 
majitelům, v dědickém řízení ji získal nezletilý 
René Pekárek (* 1940), syn popraveného Re-
ného Pekárka staršího. I  když byl zákonným 
majitelem vily, mohl obývat pouze nejmenší 
místnost v podkroví a do domu mu byli měst-
ským národním výborem přidělováni různí 
nájemníci. V  době, kdy zde měli kanceláře 
uranové doly, provádějící v Mníšku průzkum, 
nesměl do své vily vůbec.
Situace se změnila až po roce 1989 a  od té 
doby ji Pekárkovi mohou využívat se všemi 
neomezenými vlastnickými právy. 

Z vyprávění Ing. Reného Pekárka  
a s použitím knihy „Jindřich Baudisch  

a konfiskace uměleckých děl v protektorátu“  
zpracoval Libor Kálmán

V i l u  v  K a m e n né m  v l a s t n i l i  o d b oj ář  i  g e s t a p á k 
V měsíci květnu si připomeneme 80. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda 
Heydricha. Po tomto úspěšném vojenském útoku následovala krvavá odveta proti českému národu, 
která zasáhla také do osudů majitelů jedné vily v Mníšku pod Brdy.

Vila v Kamenném (fotografie březen 2022)

Jan Pekárek na fotografii v mladším věku

Heinrich Baudisch na průkazové fotografii z roku 1942

Červená šipka ukazuje na vilu v Kamenném
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Provoz ve výrobně Pasta Fidli
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PODPORUJEME MNÍŠECKÉ PODNIKATELE

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.

Sociální podnik Pasta Fidli sází na kvalitní 
suroviny a přízeň zákazníků

Na Novém sídliště vzniká sdílená dílna 
pro kutily a fanoušky moderních technologií

Výrobna čerstvých těstovin Pasta Fidli působí v mníšeckém Edenu již 
osmým rokem. Za tuto poměrně krátkou historii se už podruhé ocitá 
v krizi. Nejdříve výrobu v Pasta Fidli zasáhlo období koronaviru, kdy do-
cházelo k uzavírání restaurací, a tím se razantně snížil počet odběratelů 
jejích výrobků. Podnik se tím ocitl na pokraji likvidace, ale nakonec se 
mu podařilo přežít také zásluhou nových zákazníků z Mníšku pod Brdy, 
kteří se sem naučili pro čerstvé těstoviny a pesto chodit. 
Díky tomu se podařilo zachovat podnik, který je unikátní také svým 
sociálním rozměrem. V současné době je zde zaměstnáno sedm zdra-
votně znevýhodněných osob z Mníšku pod Brdy a okolí. Jedním z jeho 
zaměstnanců je také bývalý klient terapeutické komunity na Magdalé-
ně, který se po úspěšné léčbě zapojil do běžného života.
Přesto toto téměř dva roky trvající období výrazně proměnilo spekt-
rum zákazníků. „Před koronavirem tvořily gastro provozy 90 % našich od-
běratelů, nyní už je to jenom 30 %,“ vysvětluje jednatelka firmy Gabriela 
Cyrnerová a doplňuje: „Řada restaurací, které byla našimi stálými odbě-
rateli už po koronaviru neotevřela a ty, které fungují dál, se snaží ušetřit, 
kupují sušenou pastu, nebo nakupují za akční cenu ve velkoobchodu.“
Současná inflace se jim už promítla do cen, za které od dodavatelů 
nakupují suroviny. Rostoucí výrobní náklady ovšem ceny, za které své 
čerstvé těstoviny prodávají, zatím výrazně neovlivnily.
„V nabídce máme 6 druhů plněných raviol a 13 tvarů neochucených i ochu-
cených těstovin, u kterých se snažíme obměňovat příchutě. Naše těstoviny 
stačí krátce uvařit ve vroucí vodě a můžete je za chvíli servírovat. Nechává-
me si dovážet ty nejkvalitnější suroviny, jako je italská semolinová mouka 
z tvrdé pšenice nebo pasterizovaná vejce nejvyšší kvality. Díky těmto ingre-
diencím jsou pak i chutnější, více zasytí a nesníte jich tolik,“ vypočítá jejich 
výhody Hana Cyrnerová.
Kromě čerstvých těstovin vyrábějí také několik druhů pesta. Nejvíce 
na odbyt jde bazalkové a rajčatové pesto, pánové si oblíbili spíš pikant-
nější peperoncini z červených chilli papriček habanero.
Heslem, které nejvýstižněji charakterizuje jejich produkty, je „Každý 
pozná ten rozdíl!"
Kromě vlastních výrobků nabízejí také doplňkové zboží z  Itálie, díky 
kterému můžete vykouzlit kompletní oběd či večeři. Z Pasta Fidli si tak 
můžete odnést třeba i olivový olej, nakládanou zeleninu, tuňáka či uze-
ného lososa, sugo, italský zralý nebo čerstvý sýr. Na základě poptávky 
od zákazníků začali pesto také konzervovat a nově nabízejí dárkové 
balíčky, což se ukázalo jako výborný nápad před Vánoci.
Už dva roky provozují vlastní e-shop, přes který dodávají těstoviny po 
celé ČR. Rozvážka platí také pro Mníšek pod Brdy, ale jednodušší bude, 
když si těstoviny objednáte předem a pak si pro ně zajdete přímo do je-
jich provozovny do Edenu. Jsou tu každý všední den od 6 do 12 hodin. 
Pokud ale zrovna půjdete náhodou kolem a zastavíte se tu, tak s prázd-
nou určitě neodejdete, ve skladu se pro vás určitě něco najde.
Kompletní nabídku najdete na webu shop.pastafidli.cz.

Za myšlenkou vybudování sdíleného prostoru stojí Roman Lepší, ma-
jitel společnosti AVBOX s.r.o., který si v Mníšku pod Brdy před více než  
20-ti lety našel manželku, se kterou poté pár let cestoval po světě 
a nakonec se před 8 lety do Mníšku pod Brdy vrátili a usadili se zde. 
Jeho společnost se specializuje na dodávku služeb v oboru integrace 
audiovizuálních a multimediálních systémů, především pro korporátní 
klientelu.
Kromě podnikatelských aktivit, by se chtěl v Mníšku zacílit na služby 
pro veřejnost, které mu zde chybí. V budově bývalé kotelny na Novém 
sídlišti plánuje od června zprovoznit MakersHub dílnu (z  angličtiny 
Centrum tvůrců), kde v jedné ze dvou místností vznikne sdílená me-
chanická dílna pro kutily. Prostor bude dimenzován kvůli bezpeč-
nosti pro maximálně pět kutilů najednou. Budou zde mít k  dispozici 
ponky a základní vybavení jako jsou pily, ruční elektrické nářadí, a po-
dobně. „Inspiroval jsem se v Praze, kde podobných otevřených dílen fun-
guje už celá řada a jsou poměrně hojně využívané,“ sděluje Roman Lepší 
a  dodává: „V  Mníšku podobná služba není a  předpokládám, že ji uvítá 
spousta mužů a možná i žen, kterým doma chybí ke kutilství a vyrábění 
prostor. Rád bych oslovil lidi bydlící v bytech, kteří nemají k dispozici garáž, 
zahrádku ani svou vlastní dílnu, ale chtěli by se kreativitě realizovat. “ 
V  druhé místnosti již delší dobu zpřístupňuje konferenční prostor 
a  čistou elektromechanickou dílnu, kde je k  dispozici projektor, 
plátno i  připojení k  internetu. Zájemci z  řad veřejnosti ji mohou po 
domluvě využívat pro uspořádání videokonferencí, přednášek nebo 
workshopů. Pohodlí doplňuje malá kuchyňka. Vedle toho chce pod-
pořit také zájemce o moderní technologie. „Máme zde k dispozici dražší 
techniku, kterou lidé sami nevlastní, popř. nechtějí si ji kvůli jednomu vy-
zkoušení kupovat. Pokud si třeba někdo bude chtít udělat výrobek na 3D 
tiskárně, tak ji může vyzkoušet tady u nás. Kromě toho tu máme k dispozici 
také 3D skener, 3D brýle, grafický tablet nebo set pro začínající fotografy 
a videobloggery,“ představuje svůj další záměr. Zároveň bych rád touto 
cestou oslovil případné zájemce, kteří by chtěli vést nějaký technický 
kroužek a chyběl jim ten správný prostor ať neváhají a ozvou se. 
Kromě dílny na Novém sídlišti plánuje otevřít také sdílenou kancelář, 
která bude v přízemní budově vedle mníšecké Sokolovny. Sdílená kan-
celář s dvěma uzavřenými konferenčními boxy, třemi Open Space místy 
a  malou zasedačkou s  kapacitou 5 účastníků pro konferenční hovory 
a jiná jednání, poskytne zájemcům soukromí a klid na práci, které v jejich 
domácnostech můžou postrádat. Sdílený prostor vyjde uživatele také 
mnohem levněji než kancelář vlastní. „K otevření sdílené kanceláře mě in-
spiroval jednak zájem veřejnosti o podobnou službu v Mníšku, a za druhé 
plánovaná rekonstrukce Barrandovského mostu, která nám výrazně pro-
dlouží a znepříjemní dojezd do Prahy,“ vysvětluje motivaci Roman Lepší. 
Místo v kancelářích i dílně bude zpoplatněno a objednávky bude evi-
dovat rezervační systém, který bude fungovat i pro dílnu a konferenční 
místnost na Novém síd-
lišti. S panem Lepším se 
můžete spojit už nyní 
přes e-mail: roman@
avbox.cz.
Otevření sdílené me-
chanické dílny i  kance-
láře plánuje na začátek 
letošního června a chce 
ho spojit s  oslavou Me-
zinárodního dne dětí. 
V rámci Dne otevřených 
dveří budou samozřej-
mě vítány nejen děti, ale 
i dospělí. 

Roman Lepší ve své dílně
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 

Dominant všechny barvy, 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

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.

Hledáme novou kolegyni
na plný úvazek na pozici

PRACOVNICE
ÚKLIDU

Požadujeme:
•  Bezúhonnost
•  Pracovitost
•  Samostatnost, spolehlivost
•  Aktivní přístup
•  Kladný vztah k seniorům

Nabízíme:
•  Zaměstnanecké benefity – FKSP, 

příspěvek na penzijní připojištění
•  Práce na směnný provoz – krátký/dlouhý týden
•  Plat dle státních platových tabulek 

(po zkušební době osobní ohodnocení)
•  Možnost závodního stravování
•  Práce na dobu určitou s možností prodloužení

Termín nástupu: květen 2022 nebo dle dohody

V případě zájmu zašlete svůj životopis a vyplněný Dotazník 
pro uchazeče na e-mail: petra.lovecka@mnisek.cz 
nebo na adresu: Domov pro seniory Pod Skalkou, 

Petra Lovecká, Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy.

26

INZERCE



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

  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). 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

NABÍZÍME PLNĚNÉ KNEDLÍKY ZA SLUŠNOU CENU
 

Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem 
+ ostatní výrobky firmy Dvořáček.

 

Prodej: Řitka, tel.: 774 894 859 (ne SMS), rozvoz možný po dohodě.
Výrobce: Martin Dvořáček, Přelouč-Škudly

 

www.chutnelevne.cz
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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

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, 

které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
 

Výdej objednané drůbeže 26. 5. 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

Kuřice Vlaška, 15-18týd, 140-230 Kč • Chovní kohoutci, 15-18týd., 140-230 Kč
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/, 2-3 týd., 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

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
Nabízíme přistavení VOK 
ve velikostech 1,5 m3 / 3 m3 / 10 m3.

• objemný odpad • stavební suť 
• zemina/kamenivo • bioodpad • papír 
• dřevo • popř. dle dohody

OBJEDNÁVEJTE NA: 
737 242 200 / 736 533 056
e-mail: odpady.TO@komwag.cz

• dřevo • popř. dle dohody

OBJEDNÁVEJTE NA: 
737 242 200 / 736 533 056
e-mail: odpady.TO@komwag.cz
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