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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
jak už to tak bývá, příznaky složité doby se jako 
první začínají projevovat na snížené návštěvnosti 
zpoplatněných kulturních akcí. Ani Mníšek není v tomto 
sestupném trendu výjimkou. Ač jsme měli na jarní sezónu 
naplánovanou řadu koncertů i  dalších kulturních akcí, 
nakonec budeme muset některé z nich pro malý zájem 
zrušit. O  to více se chceme zaměřit na konkrétní akce, 
jako je třeba Skalecká pouť, které byste si vy, obyvatelé 
Mníšku, mohli co nejvíce užít. 
Stoupající životní náklady, spojené zejména s  nákupem 
potravin, energií nebo pohonných hmot, už bohužel 
pociťuje drtivá většina z nás. Podle posledních statistik se 
také za posledních pět měsíců téměř zdvojnásobil počet 
domácností s  příjmem pod hranicí chudoby (celkem 
jich je již 16 %), nejvíce jsou ohroženi samostatně žijící 
senioři a samoživitelé či samoživitelky. Chtěla bych proto 
připomenout, že město může s řadou věcí pomoct. Pokud 
například potřebujete poradit, na jakou pomoc byste 
mohli z  hlediska státní podpory dosáhnout, neváhejte 
se obrátit na našeho sociálního pracovníka, pana Lukáše 
Říhu (tel.: 739 735 447, e-mail: lukas.riha@mnisek.cz), který 
běžně pomáhá např. se žádostmi o příspěvek na bydlení 
a za hůře pohyblivými obyvateli je ochoten dojet až domů. 
Navzdory výše uvedeným každodenním starostem se však 
ani já nemůžu ubránit radosti ze slunečných dnů, bující 
zeleně a  teplého vzduchu, ve kterém se kromě bzučení 
hmyzu a zpěvu ptáků začíná ozývat léto. Ráda bych proto 
popřála zejména našim školákům a jejich rodičům pěkný 
závěr školního roku a  vysvědčení, se kterými budou 
všichni spokojeni. Všem učitelům a učitelkám základních 
i  mateřských škol bych pak ráda poděkovala za jejich 
nasazení v  průběhu celého školního roku a  popřála jim, 
aby v době letních prázdnin nabrali novou chuť a energii 
do další práce s našimi dětmi.

Přeji Vám 
krásné červnové dny

Magdalena Davis
Magdalena Davis
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Ja k  p o k r ač u j e  d i a l o g  o   p r o j e k t u  s e n i o r s ké h o  
byd l e n í  s p o l e č n o s t i  A m b e a t  n a  Řev n i c ké  u l i c i

Tělesně postiženým i seniorům pomáhá do patra „schodolez“

Mezi městem a  společností Ambeat zatím 
není uzavřena žádná smlouva, existuje pouze 
její návrh (zveřejněn v plném znění na webo-
vých stránkách města). Město na znění této 
smlouvy nechalo zpracovat právní posouzení 
u  právnické společnosti Frank Bold. Výsledek 
je zveřejněn v  celém rozsahu na stránkách 
města a ve zkratce z něj vyplývá, že smlouva je 
koncipována správně a je pro město výhodná. 
Zastupitelstvo města následně jmenovalo pra-
covní skupinu složenou ze zastupitelů, která 
obsah smlouvy reviduje v souvislosti s inflací, 
zajištěním sociálních služeb, možnou etapizací 
výstavby a širším rozvojem území. Rada města 
jmenovala jako svůj poradní orgán pracovní 
skupinu s názvem „Řevnická“, složenou z oby-

vatel bydlících v blízkosti Řevnické ulice, jejíž 
členové se účastní jednání spojených s  tímto 
tématem. Na podnět této pracovní skupiny 
také vznikly ve spolupráci s architektem měs-
ta Josefem Tlustým zadání pro dvě studie, 
které město nechá vypracovat jako podklad 
pro budoucí rozvoj území. První studie se 
týká dopravní situace, druhá pak nakládání 
se srážkovými vodami. Snahou vedení města 
v těchto jednáních je v maximální možné míře 
hájit dlouhodobé zájmy města i  jeho občanů 
a vyjednat pro rozvoj města v oblasti Řevnické 
ulice co nejlepší podmínky. Další jednání mezi 
městem, občany a  společností Ambeat pro-
běhnou v červnu. 

Magdalena Davis, starostka

Úkolem tohoto „schodolezu“ je do 1. patra, 
kde jsou ordinace zubních lékařů a gynekolož-
ky, přepravit osoby s omezenou pohyblivostí. 
Zařízení je naprosto bezpečné, je vybavené 
upínacím bezpečnostním pásem a  má nos-
nost 150 kg. Pohodlí pacienta zajišťuje sklopný 
rozměrný sedák s opěradlem i sklopné opěrky 
rukou a nohou. 
Pořízení šikmé schodišťové sedačky vyšlo 
mníšeckou radnici i  s  instalací na 250 tisíc 
korun.

Jak se „schodolez“ používá?
Zájemce o použití sedačky musí nejdříve stisk-
nout tlačítko elektrického zvonku se jménem 
lékaře, ke kterému jde. Zvonky jsou umístěny 
na zdi v  přízemí, napravo od schodiště a  se-
dačky. Dolů za ním přijde zdravotní sestra, 
která bude sedačku pomocí mechanického 
klíčku ovládat a přepravované osobě asistovat. 
Pacientovi stačí, když se připoutá na sedačce 
pásem jako v autě a pohyblivá sedačka ho do 
patra vyveze během jedné minuty. Při cestě 

sedačkou dolů pacienta samozřejmě doprová-
zí opět zdravotní sestra.
„Jedná se o jeden z nápadů, který navrhli občané 
v rámci Participativního rozpočtu 2021. I když ná-
pad na vybudování schodolezu v hlasování veřej-
nosti nakonec nevyhrál, rozhodli jsme se, že ho ve 
zdravotním středisku přesto vybudujeme a usnad-
níme tím pohyb pohybově znevýhodněným oso-
bám,“ vysvětluje cestu k  realizaci schodišťové 
sedačky mníšecká starostka Magdalena Davis.

Libor Kálmán (text + foto)

Ráda bych v  krátkosti shrnula dialog posledních měsíců mezi městem, občany a  společností 
Ambeat v  souvislosti s  projektem seniorského bydlení na Řevnické ulici. Tento projekt vyvolal 
v  minulosti konstruktivní kritiku a  řadu podnětů od občanů, ale i  množství spekulací, které 
následující řádky mají uvést na pravou míru.

Od jara 2022 je v budově zdravotního střediska (Komenského 886) nainstalována šikmá schodišťová 
sedačka s elektrickým pohonem.

„Schodolez” slouží ve zdravotním středisku od letošního jaraZařízení parkuje v přízemí vedle schodiště

Vizualizace z prezentace Ambeat development a.s.

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

JAK BYSTE ZHODNOTIL/ZHODNOTILA DOSAVADNÍ PŮLROČNÍ FUNGOVÁNÍ NOVÉ ODPADÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI BOS?

Magdalena Davis
Společně pro Mníšek

Pokusím se na tuto 
otázku odpovědět kom-
plexně, ze všech úhlů 
pohledu a  rolí, které mi 
ve spojení s  BOS náleží. 
Jsem totiž jak uživatelka, 

které každých 14 dní BOS vyváží popelnici, tak 
i jednatelka BOSu, která ho společně s druhým 
jednatelem Petrem Chmelíkem a  výkonným 
ředitelem Janem Markem řídí. Jsem také před-
sedkyně Dobrovolného svazku obcí, který je 
v  BOSu jediným podílníkem, a  zároveň jsem 
starostka jedné z  členských obcí svazku. Pro 
pořádek uvádím, že funkce jednatelky BOS 
i předsedkyně svazku vykovávám bez jakého-
koli nároku na honorář, záleží mi totiž na tom, 
aby firma měla do začátku co nejmenší nákla-
dy a rychle se rozvíjela. To se daří zejména díky 
vysokému pracovnímu nasazení výkonného 
ředitele Jana Marka, který se při rozjezdu firmy 
snaží stlačovat náklady, a proto také někdy sám 
zaskočí na stupačce kuka vozu nebo při výsypu 
košů, aby nemusel najímat zástupné pracov-
níky a firma zůstala ve svých nákladech štíhlá. 
Daří se to také díky zaměstnancům svozových 
posádek BOSu, kteří v  regionu dlouhodobě 
pracují a dobře znají místní poměry. Díky nim 
se mi zatím ani jednou nestalo, že by mi coby 
uživatelce nevyvezli popelnici. Firma jako celek 
funguje dobře a navzdory všeobecnému zvy-
šování nákladových cen, kdy např. pohonné 
hmoty jsou nyní o 10 Kč na litr dražší, než jsme 
původně počítali, tak průběžný hospodářský 
výsledek se zatím daří plnit podle původního 
plánu.
Podle plánu běží i  postupné zapojování člen-
ských obcí svazku do svozu odpadu. Nyní BOS 
sváží odpady v Mníšku pod Brdy, Klínci, Trnové, 
Zahořanech, Novém Kníně a Voznici, od 1.7. se 
připojí Čisovice a od 1. 1. 2023 Jíloviště. Svazek 
i BOS zároveň spolupracují se svazkem Regio-
nu Dolní Berounky a jeho společností POBERO 
s.r.o., což díky synergiím může znamenat další 
snížení nákladů na provoz. To je nezanedba-
telné, protože náklady na likvidaci odpadu 
všeobecně rostou. Např. Mníšek letos ze své-
ho rozpočtu vydá na likvidaci odpadu (včetně 
sběrného dvora) kolem 11 mil. Kč, od občanů 
ale vybere příspěvek pouze něco přes 4 mil. Kč. 
a zbývajících 7 mil. musí dotovat ze svého roz-
počtu. Každá koruna se proto počítá.

Dana Dalešická
Společně pro Mníšek

O  výborném fungování 
nově založené odpa-
dářské společnosti BOS 
vypovídá fakt, že někte-
ří občané ani nezazna-
menali, že se jim změnil 

provozovatel služby. Ze začátku byla někde 
nevyvezená nádoba na odpad, ale většinou 
z důvodu pozdního přistavení ze strany oby-
vatel nebo z důvodu nenalepení známky. Vše 
se rychle vysvětlilo, pracovníci dokonce zajeli 
pro nádobu i  dodatečně. Společnost založil 
dobrovolný svazek obcí, tzn., že společnost je 
i naše. Vlastní firma se řídí lépe, pružněji. Cítím 
to při každém jednání o  službách, které BOS 
pro naše město zajišťuje.

Petr Digrin 
Milan Kotouč 
Vlastimil Kožíšek 

 Markéta Nováková 
Starostové a nezávislí

Odpadářská společnost 
BOS sváží odpad z Mníš-
ku pod Brdy místo Kom-
wagu pátý měsíc a za tu 
dobu se na první pohled 
nic zásadního nezhoršilo, 
ale ani nezlepšilo.  
Svoz začíná už v  šest 
hodin ráno, což bylo dří-
ve nemyslitelné. Lidé si 
oprávněně stěžovali na 
hluk a  porušování ve-
řejné vyhlášky. Proto se 
vyváželo až po sedmé. 
Naopak kolem sběrného 
dvora je uklizeno lépe, 
než bývalo. Zato z  Hla-
dového Vrchu se stala 
okresní skládka. Nepří-
jemnou změnou je, že 
lidé si novou popelnici 
musí koupit, dřív byly 
zdarma, ale zatím nedo-
šlo ke zdražení a nezrušil 
se příspěvek na trvale 
hlášeného.
Informací o  efektivitě 
a  úsporách nové spo-
lečnosti, které byly hlav-
ním argumentem pro 

její zřízení, však mají zastupitelé minimum. Na 
Zastupitelstvu jsme stále dokola slyšeli idea-
listickou tezi, že státní potažmo obecní spo-
lečnost musí být vždy levnější, než soukromá 
– kapitalistická, protože nepotřebuje vytvářet 
zisk a že čas to ukáže.   
A  protože jsme spíše praktici, srovnali jsme si 
náklady z předchozích let s náklady, které město 
v posledních několika měsících za svoz a likvida-
ci odpadů zaplatilo. Započítali jsme inflaci i zdra-
žení a porovnali s náklady, jež platí okolní obce, 
kde sváží odpad třeba Rumpold nebo AVE.
Realita je, bohužel, spíše neradostná. Zatímco 
Rumpold, AVE nebo i Komwag okolním obcím 
meziročně zdražily svoz odpadů o  sedm až 
osm procent, Mníšek sváží o  dvacet pět pro-
cent dráž.  Současně město přišlo o  540 tisíc 

korun za roční pronájem kanceláří ve sběrném 
dvoře. Komwag totiž za jejich pronájem ročně 
městu platil 600 tis. Odpadářská společnost 
BOS za tytéž prostory městu ročně zaplatí pou-
ze 60 tis. To je deset krát méně. I přes všechna 
zvýhodňování BOSu, mezi něž patří „symbolic-
ké“ nájemné, je BOS silně neefektivní.
Uvidíme, jaké hospodaření a  jaké výsledky 
vykáže na konci roku a jestli obstojí. Městu by 
podobná společnost měla přinášet především 
dobré služby za dobrou cenu. Pokud to nedo-
káže, její existence nemá smysl.

Daniela Páterová 
Mníšek  
– město pro rodinu

Odpadářská společnost 
BOS funguje příliš krát-
kou dobu na to, aby-
chom mohli vynášet ja-
kékoli erudované soudy. 

Mohu se zamyslet nad jejím fungováním z po-
hledu občana. Pak bych konstatovala, že naši 
popelnici vyváží pravidelně, je vždy řádně 
vyprázdněná a když jsem jednou řešila mnou 
způsobený problém, byl vyřešen ochotně 
a brzy. Jako občan jsem také uvítala, že nedo-
šlo ke zvýšení poplatku za odvoz odpadu. 
Jako zastupitelka chci podotknout, že k tomu, 
abych zhodnotila fungování společnosti, po-
třebuji mít relevantní podklady, především 
finanční analýzu. A tu k dispozici nemám. Na 
druhou stranu nemusím být žádný matema-
tik, abych pochopila, že nezvýšení poplatků 
při přechodu k nové společnosti povede k ra-
zantnímu navýšení poplatků v roce následují-
cím. A na vině rozhodně nebude jen zvýšení 
cen pohonných hmot. Zahájení nového vo-
lebního období právě tímto nepopulárním 
a pro všechny občany města jistě zatěžujícím 
opatřením nebude zrovna ideální první krok 
pro čerstvě zvolené zastupitele.

Michal Trkan
Společně pro Mníšek

Domnívám se, že po 
půlročním fungování by 
mělo být možné vyhod-
notit alespoň přibližně 
ekonomické přínosy 
fungování odpadářské 

společnosti BOS, přičemž považuji za žádoucí 
uveřejnění alespoň základních parametrů a pří-
nosů pro město Mníšek pod Brdy ze strany vede-
ní města do poloviny letošního roku. Nicméně 
chápu, že vyhodnocení konkrétních parametrů 
fungování bude přesné až na konci kalendářní-
ho roku 2022 a  teprve tehdy bude možné po-
soudit konkrétní přínosy oproti stavu do 31. 12. 
2021. V případě zavádění zcela nového způsobu 
fungování je zřejmé, že každá změna sebou při-
náší komplikace. Osobně bych si přál, aby byly 
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Město se připravuje na rozšíření čistírny odpadních vod (ČOV)
Navzdory skutečnosti, že poslední staveb-
ní úprava mníšecké čistírny odpadních vod 
(ČOV) proběhla před pouhými pěti lety a vlo-
ni město investovalo skoro 2 miliony Kč do 

další technologické intenzifikace, kapacita 
ČOV se opět blíží svému limitu. Můžou za to 
nejen zastaralé státní normy, kvůli kterým 
obce dlouhodobě budují poddimenzova-

né ČOV, ale i enormní zájem občanů o nová 
připojení a  navyšování objemu odpadních 
vod v  již připojených nemovitostech. Ne-
zbývá proto, než se (opět) začít připravovat 
na stavební rozšíření ČOV. První nezbytné 
kroky již město učinilo – zastupitelé odsou-
hlasili nákup pozemku (2 mil. Kč) přiléhající-
ho ke stávající ČOV, kam bude možné ČOV 
rozšířit, nyní probíhá aktualizace generelů 
vodovodu a  kanalizace (200 tis. Kč), díky 
které bude možné potřebnou kapacitu ČOV 
spočítat. Podle předběžných výsledků bude 
téměř dvojnásobná. Následně bude nut-
né zadat studii proveditelnosti (300 tis. Kč), 
která zároveň poslouží i jako zadávací doku-
mentace pro výběrové řízení na projektovou 
dokumentaci všech stupňů (5 mil. Kč). Ta by 
měla být hotová na přelomu roku 2023/2024, 
v  druhé polovině roku 2024 by pak z  výbě-
rového řízení měl vzejít zhotovitel stavby. 
Vlastní výstavba ČOV (100 mil. Kč) nás čeká 
v  r. 2025-2026. Její uvedení do chodu bude 
následně trvat několik týdnů až měsíců.

Magdalena Davis, starostkaMníšecká ČOV se nachází v areálu Kovohutí

I N F O R M A C E  K E  S V O Z O V Ý M  N Á D O B Á M  N A  O D P A D
Žádáme obyvatele města, aby si svoje svozové nádoby (popelnice) dávali před dům již večer před svozovým dnem.

Pracovníci BOS vyjíždějí již v 6 hodin ráno a často se stává, že se musí vracet vysypávat nádoby v jiné dny,  
protože někteří lidé si je, bohužel, dávají před dům pozdě. Může se tak i stát, že pozdě vyndané nádoby nebudou vyvezeny vůbec.

Děkujeme za spolupráci. Jan Marek za BOS s.r.o.

řádně a včas vyváženy veškeré odpadkové koše 
v celém městě (včetně např. koše u kulturního 
střediska v ulici V Lipkách, který byl v minulos-
ti často plný) a je také žádoucí, aby včas a řád-
ně byla veškerá k tomu určená místa doplněna 
o  pytlíky na psí exkrementy. Kvůli korunovým 
položkám není důvod, abychom měli ve městě 
nepořádek. Pevně věřím, že veškeré neduhy se 
podaří odstranit a společnost BOS bude příno-
sem. Do budoucna je třeba se též zamyslet, zda 
by do náplně spol. BOS nemohly přibýt další ak-
tivity přínosné pro naše město.

Radko Sáblík
ODS

Z  pohledu příjemce 
služby jsem žádnou 
změnu nezaznamenal, 
což je dle mého dobře. 
Popelnici mám stále 
stejnou za shodnou 

cenu, ta je pravidelně vyvážena. 
Pochopitelně jsem však zainteresován jako 
představitel města, neboť jsem pro tuto změ-
nu hlasoval. A  s  půlročním fungováním spo-
lečnosti jsem spokojený. 
Je třeba si uvědomit, že odpad produkovaný 
námi lidmi je značný problém a souvisí s roz-
vojem všech civilizací. Zároveň jde o  „dobrý 
byznys“, jistě známe všichni z různých akčních 
filmů, kdy o zakázky pro města svádí boj růz-

né firmy, například i populární rodina Sopra-
no z New Jersey. I z toho snad je patrné, že by 
mělo být výhodné pro sdružení obcí mníšec-
kého regionu mít odpadové hospodářství ve 
svých rukách a mít tak vliv na jeho cenu, třeba 
i tím, že se bude vhodně optimalizovat vyvá-
žení a  třídění odpadu, využijí se prvky chyt-
rých řešení apod.  
Mnozí občané města Mníšek pod Brdy si prav-
děpodobně neuvědomují, že město dotuje 
každoročně odpadové hospodaření částkou 7 
milionů korun. Osobně se mi to nelíbí, neboť 
si myslím, že mnozí z nás by si mohli dovolit 
zaplatit plnou částku bez oné dotace města. 
Dotace by měla směřovat jen ke skutečně po-
třebným. Ušetřené prostředky by se pak moh-
ly věnovat na opravu majetku města, městské 
komunikace apod. Jelikož však něco takového 
navrhnout a  prosazovat je „politická sebe-
vražda“, je mi jasné, že by takový můj návrh 
nezískal potřebnou podporu. 
Zároveň si mnozí občané neuvědomují, že 
bude hůř a dle již schválené legislativy se za 
odpady bude platit mnohem více. Proto pova-

žuji za správné, že město zřídilo ve spolupráci 
s dalšími obcemi tuto společnost a věřím, že 
tak zlevní tuto dotovanou službu, aby nemu-
selo zároveň zvyšovat poplatky a zároveň své 
dotace, neboť jinak by se zmiňované navyšo-
vání nepokrylo. 
Je mi jasné, že to, co píši, mi na popularitě ne-
přidá. Ale bohužel naše civilizace již mnoho 
let žije na dluh a utrácí více, než kolik je schop-
na vyprodukovat. Už od dob Julia Ceasara 
ve starém Římě se voliči uplácejí a  nakonec 
přicházejí různé krize s  tím spojené. Stačí se 
jen podívat, jakým tempem a  o  kolik vrostlo 
za poslední roky zadlužení České republiky, 
a nesvádějme to prosím na Covid 19. Většina 
úplatků voličům s  ním nesouvisela. Navíc se 
tím roztočila spirála inflace, ne vše je „dove-
zené“ a  lze svést na EU, Covid 19 či válku na 
Ukrajině. Žijeme si nejlépe ze všech generací, 
mám ale obavy, že těm následujícím zadělává-
me na pořádný problém a nebudou nám příliš 
vděčné.

Ostatní zastupitelé příspěvek nedodali.

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

zasedání Zastupitelstva, které se uskuteční  
ve středu 22. června 2022 od 18 hodin ve velkém sálu Pavilonu.

Online ho můžete sledovat na: bit.ly/YoutubeMnisek.
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V  lednu tohoto roku rozhodlo zastupitelstvo 
města o  pořízení změny územního plánu č. 
1 tzv. zkráceným postupem. To znamená, že 
rozsah navržených změn byl předem defino-
ván a postoupen krajskému úřadu k vyjádře-
ní, takže v průběhu projednávání již nemůže 
být doplňován. Změna č. 1 se skládá celkem 
z 26 dílčích změn, z nichž dvě reagují na zru-
šení částí územního plánu soudním rozhod-
nutím, další dvě (průmyslová zóna a seniorské 
bydlení) vyžadují posouzení vlivu na životní 
prostředí, a zbytek jsou změny lokálního cha-
rakteru a opravy drobných chyb ve stávajícím 
územním plánu. K  projednávaným změnám 
zatím proběhla dvě jednání komise pro územ-
ní plán, jejíž podněty nyní architekti zapra-
covávají do návrhu pro veřejné projednání. 
To  sice časově vychází na letní prázdninové 
měsíce, ale vzhledem k  tomu, že většina ob-

čanů bude v té době na dovolené, to nepova-
žuji za vhodné načasování. Projednání návrhu 
s veřejností bych proto chtěla zařadit na září, 

tak aby se občané mohli projednání zúčastnit 
v co nejvyšším počtu.

Magdalena Davis, starostka

Veřejné projednání  změny územní ho plánu č.  1 
proběhne po letních prázdninách
Z  pozice určené zastupitelky pro územní plán bych vás ráda informovala o  průběhu připravované 
změny územního plánu. 

Jedním z důvodů pořízení změny č. 1 je i Krajským soudem zrušená část územního plánu 
s pěším průchodem „Na Madlenkách"

Veřejná toaleta u Billy je dočasně mimo provoz

Probíhají opravy výtluků a trhlin v ulicích Ke Škole, 
Nádražní a Komenského

Záměrně ucpaný odtok způsobil potopu, 
která silně znečistila interiér a  poškodila 
také elektrické rozvody (vizte foto). Škody 
způsobené tímto vandalismem si vyžádají 
rozsáhlejší opravy. Bohužel to není první 
případ vandalismu na této veřejné toa-
letě!
I když je její interiér uklízen 2× denně a na-
mátkově kontrolován strážníky městské 
policie, přesto láká (zatím) neznámé indivi-

duum (či individua) k úmyslnému poškozo-
vání a ničení veřejného majetku.

Po dobu oprav bude veřejná toaleta mimo 
provoz.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za 
dočasně nedostupnou službu.

Libor Kálmán 
(pouze text, fotil nejmenovaný kolega)

Při opravě je používána technologie ITHR
Jedná se o  nahřívání opravovaného místa 
infračerveným sálavým panelem na přesně 
stanovenou teplotu, kdy díky stejné teplotě 
materiálu na záplatu, materiálu okolo výtluku 
a přesahu záplaty dojde k dokonalému spoji.

Postup prací
Vyčištění výtluku od všech nečistot (tlakové 
čištění vzduchem), nahřátí sálavým panelem 
na určenou teplotu, rozrušení nahřáté plochy 
okolo výtluku kvůli napojení, dosypání výtlu-

ku předehřátým asfaltovým recyklátem ze zá-
sobníku ve stroji, vyrovnání předehřáté směsi 
a zaválcování vibračním válcem.

Výhody technologie ITHR
Opravené místo má vysokou trvanlivost 
a  dále nepraská, prohřátí okolí výtluku spojí 
mikrotrhliny, oprava je velmi rychlá a nová zá-
plata je po 15 minutách pojízdná, u této me-
tody není potřeba řezání, frézování, bourání 
a zálivka spáry.

Libor Kálmán (text i foto)

Nové splachovací WC u  Billy, které slouží obyvatelům a  návštěvníkům Mníšku pod Brdy od října 
2021, se opět stalo terčem vandala!

V průběhu měsíce května začaly opravy výtluků a trhlin na komunikacích Ke Škole, Nádražní (v úseku 
u hřbitova) a části Komenského.
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Poklonily se památce všech vojáků spojenec-
kých armád (zejména pak Sovětského svazu, 
Velké Británie, USA a řady dalších), kteří v zá-
jmu porážky hitlerovského Německa zaplatili 
daň nejvyšší, svůj život.
Poklonily se všem, kteří se v roce 1939 nesmí-
řili s  německou okupací Československa, po-
dařilo se jim z vlasti včas odejít a zapojit se do 
války v  rámci armád protihitlerovské koalice. 
Za svou vlast, za svobodné Československo, 
umírali v těžkých bojích na poušti u Tobrúku, 
v mrazech u Sokolova, ve slovenských horách 
při Slovenském národním povstání, ale také 
například v leteckých soubojích nad Anglií.
Poklonily se také všem, kteří za hranice neo-
dešli a  zůstali na území Protektorátu Čechy 

a Morava a  proti okupantům bojovali v  rám-
ci domácího ilegálního odboje. Po odhalení 
jejich činnosti je pak čekala téměř jistá smrt, 
které předcházelo nelidské týrání při gesta-
páckých výsleších v  pražské „Petschkárně” či 
brněnských Kounicových kolejích a  potom 
další utrpení v  nacistických věznicích a  kon-
centračních táborech, jako byly Mauthausen, 
Terezín či Buchenwald.
Oběť všech těchto hrdinů nebyla marná, byla 
naplněna 8. května 1945, kdy válka v  Evropě 
skončila a Československo bylo osvobozeno!
Za to vám všem patří naše vděčnost a podě-
kování. NIKDY NEZAPOMENEME!

Libor Kálmán

Dobrovolný svazek obcí upravuje zákon 
č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů (§ 49 až § 53). 
Obce mají právo být členy dobrovolného 
svazku obcí za účelem ochrany a prosazo-
vání svých společných zájmů. Obce mohou 
vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do 
svazků obcí již vytvořených. Členy svazku 
obcí mohou být jen obce. Svazek obcí je 
právnickou osobou, která vede účetnictví 
podle zákona o účetnictví.

Dobrovolný svazek obcí Technické služby 
Brdy a Hřebeny (založen roku 2021, 8 členů)
DSO je založen za účelem společné realizace 
technických služeb pro členské obce v oblasti 
odpadového hospodářství, správy a provozo-
vání infrastruktury v majetku členských obcí, 
zavádění principů oběhového hospodářství 
do praxe a  osvětové činnosti s  tím spojené.
Jeho předsedkyní je mníšecká starostka  
Magdalena Davis.

Dobrovolný svazek obcí Svazková škola 
pod Skalkou (založen roku 2022, 14 členů)
DSO je založen za účelem společného plnění 
úkolů členů svazku v  oblasti školství, zajišťo-
vání výchovy, vzdělávání a  školských služeb, 
zejména zajišťování podmínek povinné školní 
docházky dětí v základní škole, primárně dětí 
s  místem trvalého pobytu na vymezeném 
území členských obcí, a též za účelem výstav-
by a provozu nové budovy základní devítileté 
školy.
Jeho předsedkyní je mníšecká místostarostka 
Dana Dalešická.

Dobrovolný svazek obcí VOK Mníšek pod 
Brdy (založen roku 1993, 12 členů)
DSO je založen za účelem zajištění provozu 
skupinové veřejné vodovodní a  kanalizační 
sítě, ČOV, úpravy vod, chodu čerpací stanice 
a vodojemu pro obce.
Jeho předsedkyní je čisovická starostka  
Zuzana Kuthanová.

Dobrovolný svazek obcí Mníšeckého regi-
onu (SOMR, založen roku 1992, 14 členů)
DSO je založen za účelem ochrany a prosazo-
vání společných zájmů členských obcí a  rea-
lizace společných rozvojových projektů s na-
dobecním významem.
Jeho předsedkyní je čisovická starostka  
Zuzana Kuthanová.

Představitelé jednotlivých DSO (předsednic-
tvo i členové kontrolních komisí) vykonávají 
své funkce bezúplatně! 

Vzniku každého DSO předchází administrativní 
proces, který zahrnuje vytvoření stanov a smlou-
vy mezi obcemi. Tyto dokumenty schvalují za-
stupitelstva jednotlivých obcí a po jejich schvá-
lení zastupiteli a Středočeským krajem je spolek 
zapsán v  Rejstříku dobrovolných svazků obcí. 
DSO má své předsednictvo, kontrolní komisi, da-
tovou schránku, účet u banky, a vstup do státní 
pokladny Ministerstva financí.  Libor Kálmán

Č t y ř i  p i e t n í  a k t y  k e  D n i  v í t ě z s t v í

C í l e  f u n g o v á n í  d o b r o v o l n ý c h  s v a z k ů  o b c í

V  neděli 8. května jsme si připomínali 77. výročí konce 2. světové války v  Evropě. U  příležitosti tohoto 
významného data položily starostka Magdalena Davis a místostarostka Dana Dalešická věnec a květiny u čtyř 
pomníků na území našeho města: na náměstí F. X. Svobody, na hřbitově, na Skaleckém náměstí a v Rymani. 

Město Mníšek pod Brdy je v současné době aktivním členem čtyř dobrovolných svazků obcí (DSO).

Pokládání kytice u pomníku v Rymani 
Foto: Michal Kroutil

Z odpovědí vyplynulo, že ke stánku s občer-
stvením chodí pravidelně 76,6 % účastníků 
dotazníkového průzkumu. 
Se sortimentem, který stánek nabízí, je spoko-
jeno 85,5 % respondentů. Ostatním dotazo-
vaným v  jeho nabídce chybí zdravější jídla 
a nesmažené pokrmy. Uvítali by kvalitnější 
suroviny, ovoce a  zeleninu nebo například 
vydatné polévky. Rádi by si ve stánku dávali 
kvalitní kávu z kávovaru.
S  provozní dobou stánku je spokojeno 91 % 
dotazovaných. Přes 97 % respondentů by si 

přálo zachovat stánek na stejném místě, na 
kterém stojí doposud.
Jestli návštěvníkům areálu něco chybí, tak 
jsou to důstojné a hygienicky přijatelné toale-
ty. Někteří by zde také přivítali přírodní dětské 
hřiště, více odpadkových košů a  větší množ-
ství laviček k posezení.

Stánek s  občerstvením, který stojí na 
Skalce již 16 let, by měl v příštím roce pro-
jít zásadní vizuální proměnou. Začátkem 
roku 2023 skončí stávajícímu provozovateli 

nájemní smlouva na provoz stánku a o no-
vém nájemci rozhodne výběrové řízení. 
Kreativní studenti Katedry architektury 
ČVUT, ve spolupráci s  odborníky z  Ná-
rodního památkové ústavu, v  současné 
době zpracovávají finální podobu objektu, 
ve kterém by měl vítěz výběrového řízení 
fungovat. Materiál pro výstavbu nového 
stánku uhradí město Mníšek pod Brdy. 
Budoucí podoba stánku by měla být veřej-
nosti představena v nejbližších týdnech.

Michal Kroutil

Výsledky dotazníkového průzkumu na téma „Barokní areál Skalka”
V  rámci dotazníkového šetření, které probíhalo po celý měsíc duben 2022, odpovědělo celkem 
766  respondentů. Anketa probíhala jak na internetu, tak také v  tištěné formě prostřednictvím 
Zpravodaje a hlasovacích boxů.
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Komunitní zahrada u knihovny získává finální podobu

N a  n á m ě s t í  v y r o s t e  k v ě t n a t á  l o u k a

Desítky dobrovolníků odvedly obrovský 
kus práce
Do života se probouzí Komunitní zahrada 
u městské knihovny, na kterou dorazilo něko-
lik desítek dobrovolníků. Pracovníci byli roz-
děleni do několika skupin, které se pustily do 
plnění samostatných úkonů v různých koutech 
zahrady pod odborným dohledem zkušených 
krajinářů Jiřiny a  Jiřího Romových.  „Měli jsme 
část soboty volnou, a  tak jsme se do této akce 
u knihovny rádi zapojili. Dostali jsme za úkol zba-
vit drnů asi metr široký úsek podél plotu. Přiložili 
jsme tedy ruku k  dílu a  udělali něco záslužného 
pro Mníšek,“ sděluje Tomáš Drašar, který sem 
přišel pracovat se dvěma syny. Do prací na 
zahradě se zapojili nejen obyvatelé Mníšku, 
členové a příznivci Hnutí Brontosaurus, ale po-
moct přišlo také 10 našich nových ukrajinských 
sousedů, většinou maminek i  s  dětmi. „Rádi 
se účastníme podobných akcí, které přispívají 
ke zvelebování životního prostředí. Navíc to cí-
tíme i  jako svou povinnost, abychom pomáhali 

městu Mníšku a  jeho obyvatelům a  částečně se 
tak odvděčili za to, jak jste se nás, válečných bě-
ženců, ujali a pomáháte nám,“ vysvětluje Olena 
Červonjaková, jejíž rodina se připojila už ke spo-
lečnému úklidu Mníšku na začátku měsíce dubna. 

Okrasné a ovocné keře
Při zakládání záhonu byl nejprve odstraněn 
travní drn, který bude ale následně zcela vy-
užit (jednak tvoří jednu z  vrstev vyvýšených 
záhonů, jednak bude uložen na kompost), 
potom následovalo hloubení jamek, výsad-
ba keřů a  konečné zamulčování. Podél plotu 
směrem ke zdravotnímu středisku byl takto 
vytvořen záhon pro okrasné keře, na kterém 
za pár let rozkvetou muchovník, komule, kali-
na, ořechokřídlec, blýskavka, svída, kolkvície, 
vajgélie nebo magnólie. Nezapomnělo se ani 
na oblíbené ovocné keře, které budou dělat 
radost malinami, červeným a černým rybízem, 
aroniemi (černý jeřáb), jostou (kříženec černé-
ho rybízu a angreštu) a borůvkami.

Bylinkový šnek 
Vedle chodníku byly připraveny záhony pro 
trvalky a  letničky, které si během příštích 
týdnů přijdou vysadit děti ze školního krouž-
ku „Malý průzkumník přírody“. Zajímavým 
prvkem na zahradě je z  cihel vybudovaný 
šnek osázený bylinkami. Za pozornost sto-
jí také vyvýšený záhon z  palet, do kterého 
byly zasazeny sazeničky kedlubny, salátu 
a kapusty, dále pak byla do meziřádků vyseta 
mrkev, jarní cibulka a  ředkvička. Je to pestrá 
směsice, kterou budou moci návštěvníci po-
zorovat nejen jak roste, ale i ochutnávat. 
Odměnou pro všechny pracovité ruce byly buřtí-
ky opečené na ohništi a domácí pečené koláče.
„Chtěla bych moc poděkovat všem dobrovolní-
kům, kteří se zapojili do budování naší komunitní 
zahrady. Odvedli jste všichni neskutečné množství 
dobré práce a už se těším, až nové keře a květiny 
rozkvetou a  budou dělat kolemjdoucím radost,“ 
sděluje místostarostka Dana Dalešická a dodá-
vá: „Věřím, že se kolem komunitní zahrady vytvoří 
parta šikovných lidí, která o ni bude dále pečovat.“

A co máme v plánu dál? 
Ještě do konce května bychom rádi udělali 
z  kulatiny další vyvýšený záhon a  také kom-
post, abychom využili veškerý bioodpad, 
který teď na zahradě máme (větve i  drobné 
větvičky, drn, listí). Zároveň budeme osazo-
vat 3 ks nádrží na dešťovou vodu a pořídíme 
lavičky do odpočinkové zóny. Další práce pak 
máme v plánu až na podzim.
To vše bychom nemohli zrealizovat bez pod-
pory, kterou se nám dostalo díky programu 
Dokážeme víc, který financuje Česká spoři-
telna ve spolupráci s Nadací Via. 
Akce proběhla v rámci Místní agendy 21.

Jiřina Romová a Libor Kálmán

Prvním krokem k  založení květnaté louky na 
ploše zhruba 400 m² bylo odstranění stávajícího 
trávníku, které provedl se svým bagříkem Pavel 
Jeřábek. Odstraněný drn byl převezen k zarov-
nání trávníku s chodníkem v ulici V Lipkách. Po-
kud by byl původní trávník ponechán na svém 
místě, výrazně by omezoval v růstu nové květiny. 
Po odstranění drnu následovalo zkypření 
půdy, její urovnání, zasetí a  zválcování. Pro 
osetí byla vybrána směs pro sušší stanoviště, 
která je namíchána z  58 druhů trav a  bylin 
(například mateřídouška, řimbaba, rozrazil, 
kohoutek, černohlávek, dobromysl, šalvěj, 
řebříčky, chrpy nebo hvozdíky). Mezi víceleté 
rostliny obsažené ve směsi byla přimíchána 
ještě letničková směs, aby louka působila ve-
sele již v prvním roce od založení.

Na vybudování květnaté louky se poslední 
dubnovou sobotu výraznou měrou podíleli 
členové a příznivci Hnutí Brontosaurus.

Základními principy přírodních zahrad je 
jejich udržitelnost a  soběstačnost, proto 
se při tvorbě směsí květnatých luk do pří-
rodních zahrad vychází z  místních geolo-
gických, biologických a ekologických pod-
mínek. Při výběru jednotlivých komponent 
směsí pro květnaté louky se klade důraz na 
širokou druhovou pestrost a upřednost-
ňují se rostlinné druhy typické pro dané 
území. 

Libor Kálmán (text)
foto je ilustrační

Poslední dubnová sobota se nesla nejen ve znamení tradičních Čarodějnic, ale věnovali jsme se 
také zkulturnění zelených ploch na území našeho města. Vydatnou pomoc nám poskytli, jako už 
několikátý rok po sobě, členové Hnutí Brontosaurus a jejich příznivci. 

V prostoru vedle kostela se můžeme v příštích letech těšit na kvetoucí barevný a voňavý trávník.

Budování bylinkového šneka Foto: Michal Kroutil

Za pár let nám bude vedle kostela dělat radost 
podobná Květnatá louka, jako je na fotce
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Br o n to s a u ř i  o p ě t  n ez i š t ně  p o m á h a l i  v   M n í š k u

Srdečně zveme  
na pohodovou  
zahradní párty  
u knihovny

Poděkování klientům Magdaleny o.p.s.

Víkendovou akci organizoval opět Základní 
článek Hnutí Brontosaurus Rozruch se sídlem 
v Praze. 
Jednalo se o  mladé lidi od 18 do 38 let, po-
nejvíce vysokoškolské studenty technických 
a  pedagogických oborů, ale také například 
vychovatelky z  mateřských škol. Přijeli k  nám 
většinou z Prahy, nejdelší cestu do Mníšku vá-

žili mladí lidé až z Kopřivnice a Brna. Skupinu 
vedl Adam Vojtíšek, 31letý elektronik z Kutné 
Hory, který byl s Brontosaury pomáhat v Mníš-
ku již pošesté a  víkendový program popsal: 
„Filozofií Hnutí Brontosaurus je propojovat péči 
o přírodu a památky v lokalitách, kde Brontosau-
ři dlouhodobě pomáhají, se zážitkovými aktivi-
tami. Kromě práce venku jsme se ve zbylé části 

dne věnovali neurografickému kreslení a  jiným 
sebepoznávacím aktivitám.“
Do Mníšku přijeli na dva dny a ubytování jim, 
recipročně za drobné práce v  areálu, poskytla 
ve vytápěné jurtě Lesní školka Sedmikvítek. 
V  sobotu se rozdělili do tří skupin, většina šla 
pracovat ke knihovně na komunitní zahradu, 
část ke kostelu zakládat květnatou louku a zby-
tek fungoval v areálu Sedmikvítku.
Brontosauři odvedli v  Mníšku opět obrovský 
kus práce. U knihovny vybudovali bylinkového 
šneka, shrnovali drn, mulčovali plochu podél 
plotu a pak zasazovali i okrasné keříky. U kos-
tela dočišťovali prostor pro květnatou louku, 
poté vyseli travní semeno a plochu zválcovali. 
Po zvládnutí všech činností odešli ještě někteří 
do ulice V Lipkách, kde navezeným drnem od 
kostela srovnali úroveň trávníku s chodníkem.
„Víkend v Mníšku jsme si báječně užili a vše se po-
vedlo podle plánů a bez komplikací. Většina z nás 
byla ve vašem městě poprvé, ale všichni jsme se 
shodli na tom, že se k vám určitě ještě podíváme,“ 
shrnuje dojmy z víkendovky Adam Vojtíšek.
Za obrovský kus odvedené práce patří všem 
zúčastněným Brontosaurům i  jejich přízniv-
cům naše poděkování! 

Libor Kálmán

Kdy: v neděli 5. 6. 2022  
od 16:00 hod

Můžete se těšit na:
•  protažení těla – postavíme vyvýšený záhon 

z kulatin, zasadíme sazeničky zeleniny, smon-
tujeme kompostér a douklidíme zahradu, ať 
je již připravená na letní aktivity

•  hudební pohlazení – k  práci i  zábavě nám 
zazpívá a zahraje Tereza s doprovodem

•  polechtání chuťových buněk – pro děti 
pečení sladkých i slaných hadů nad ohněm, 
opékání marshmallow, pro dospělé ochut-
návka španělského nápoje sangria

•  hravé odpoledne – připraven zábavný pro-
gram pro nejmenší

•  sousedské popovídání – to už záleží jen na vás 
Těšíme se na pohodové setkání s vámi. 

Jiřina Romová, Zdenka Janoušková,  
Maroš Palidrab a Luboš Kožíšek

realizační tým projektu komunitní zahrady

Rádi bychom touto cestou poděkovali klien-
tům a  terapeutům Magdaleny o. p. s., kteří 
městu pomohli s péčí o alej, jež byla v minu-
lých letech vysázena nad Rymaní na místě pů-
vodních polních cest. Parta dobře naladěných 
lidí se vrhla do střihání drátěnky, kterou jsme 
společně umisťovali kolem loni vysázených 
keříků tak, aby si na nich už nemohla pochut-

návat vysoká zvěř. Za jedno dopoledne se 
podařilo položit ke všem stromkům a  keřům 
mulč a vyplít všechny závlahové mísy. Nechy-
bělo ani příjemné posezení u ohně. Těšíme se 
na další spolupráci.

Luboš Kožíšek,
 Jiřina Romová

Na konci dubna přijelo do našeho města 19 členů a příznivců Hnutí Brontosaurus, aby nám opět 
pomohli zvelebovat přírodu.

Brontosauři při práci zahradě městské knihovny  Foto: Michal Kroutil

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

Výsledky účastníků z Mníšku pod Brdy
Stranou nezůstalo ani město Mníšek pod Brdy, 
které se zúčastnilo již předchozích dvou Výzev 
(v dubnu a říjnu 2021). Do letošní Výzvy se v na-
šem městě zapojilo 57 osob, které nachodily 
celkem 14 776 kilometrů! Naše město se celo-
republikově umístilo na 30. příčce ze 86 přihláše-
ných. Obecně platilo pravidlo, že čím více se za-
pojilo lidí, tím lepších výsledků město dosáhlo.

Jednotlivci
Nejlepšího výsledku z  Mníšku pod Brdy do-
sáhla Věra Arnoltová, která během měsíce 
dubna nachodila 530 km (celorepublikově se 
umístila na 80. a  mezi ženami na 25. místě). 
Druhý skončil Vladimír Chvojka s  necelými 
513 km. Třetí se umístil Ivica Hrvačić s výsled-
nými 369 kilometry. Nejvíce kilometrů nacho-
dil Vladimír Arnolt s krásnými 572 km (celo-
republikově došel nejdále borec ze Slaného 
s neuvěřitelnými 2 125 kilometry).

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

Rodina Arnoltových
Z výše uvedených čísel vyplývá, že mníšecké 
rodinné statistiky suverénně ovládli manželé 
Arnoltovi, kteří do party přibrali i svou dceru 
Katy s výkonem 293 nachozených kilometrů 
a  babičku Irenu Přibylovou, která během 

dubna ušla úctyhodných 183 km! Třígenerač-
ní rodina Arnoltových tak dohromady našla-
pala obdivuhodných 1 578 kilometrů! Na vý-
sledku celého Mníšku se tak podíleli 10 %.

Zeptali jsme se Arnoltových na čtyři otázky:
1. Proč jste se zapojil/a do Výzvy 10 000 
kroků?
2. Jak vypadaly Vaše výšlapy? 
3. Zúčastníte se na podzim Říjnové výzvy 
2022?
4. Co byste vzkázal/a lidem, kteří se ještě 
nezapojili, ale uvažují o tom?

1.
Věra (45 let, prodavačka v  Pekařství a  cuk-
rářství Jarolímek): Je to už moje třetí Výzva, 
které jsem se zúčastnila. Mým osobním cílem 
bylo dokázat sama sobě, že i když jsem silněj-
ší, tak jsem přesto dokázala nachodit nejvíce 
kilometrů mezi ženami v Mníšku. Těší mě, že 
jsem nevyhrála jenom díky vysokému BMI 
a bodům, ale nejvyššímu počtu nachozených 
kilometrů. Jsem živým důkazem toho, že se dá 
vyhrát i se silnější postavou.
Vladimír (47 let, profesionální hasič, velitel 
družstva): Pro mě bylo motivací, abych pře-
konal svůj výkon z  Říjnové výzvy, což se mi 
podařilo o  60 km. Bavilo mě soutěžit sám se 
sebou a  srovnávat své denní výkony s  těmi 
říjnovými.
Katy (19 let, studentka posledního ročníku 
střední školy): Mně Výzva vyloženě přišla vhod. 
Během dubna jsem se intenzivně učila na ma-
turitu a  zapojením do Výzvy mi téměř kaž-
dodenní chození pomohlo trochu „vypnout” 
a  odpočinout si, abych jenom neseděla nad 
knihami. Motivací pro mě byli rodiče, ke kte-
rým jsem se vždycky připojila. Sama bych asi 
nikam nešla.

2.
Věra: Musím se přiznat, že díky Výzvě jsem 
poznala různá zákoutí Mníšku a  okolí, kam 
jsem se doposud nepodívala. Večery a  vol-
né víkendy, pokud jsme nemuseli být zrovna 
v práci, jsme netrávili doma, ale byli jsme po-
řád na výletech. Nejdále jsme došli s manže-
lem a dcerou do Dobříše. Hodně jsme chodili 
na Malou Svatou Horu na kávu nebo po okol-
ních vesnicích, do Zahořan, Čisovic, na Řitku 
nebo do Voznice do restaurace na oběd. Bylo 
hodně důležité se na konci cesty odměnit.
Vladimír: Bavilo nás to všechny a musím říct, 
že Výzva hodně stmeluje. Byli jsme spolu víc 
jako rodina, chodili jsme na výlety společně. 
Občas to bylo i se skřípěním zubů, například, 
když byla venku zima nebo nás na trase čeka-
lo hodně kopců. Denně jsme zvládali minimál-
ně 15 tisíc kroků. Abych je nachodil, tak jsem 
třeba při cestě z  Prahy vystoupil z  autobusu 
už v  Líšnici a  došel pak domů pěšky. Člověk 
zjišťuje, že ty vzdálenosti nejsou zase tak ne-

dostupné. Co mě dříve připadalo jako dálka 
nezvládnutelná pěšky, dneska už v  pohodě 
dávám.
Irena (74 let, aktivní penzistka, občasné brigá-
dy): Nejdále jsem došla s rodinou asi na Malou 
Svatou Horu. Líbilo se mi, že jsem se v rámci 
Výzvy podívala do míst, třeba v okolí Madle-
nek, kam jsem před skoro 20 lety jezdila s ko-
čárkem s vnučkou. 

3.
Věra: Já se Říjnové výzvy zúčastním určitě. Už teď 
na duben jsme se s kolegyněmi v práci domluvili 
a udělali společně tým Chlupatí šílenci. Soutěžili 
jsme s  ostatními mníšeckými týmy i  navzájem 
mezi sebou. Takže motivace na říjen je pro nás 
všechny jasná a hecování k tomu prostě patří.
Vladimír: Já budu od podzimu v  novém za-
městnání, tak teprve uvidím, jak bude všech-
no na sebe navazovat a kolik budu mít volné-
ho času.
Katy: V tuhle chvíli to nedokážu říct. Vzhledem 
k  tomu, že plánuji studium vysoké školy, tak 
ještě nevím, jak na tom budu v říjnu časově. 

4.
Věra: Chtěla bych jim říct, že i když mají silněj-
ší postavu a nechce se jim ven, tak procházky 
stojí opravdu za to. Vzkázala bych jim, aby se 
neseděli doma, ale šli do přírody. Chodit se dá 
přece v  každém věku. Moje maminka, která 
nachodila 180 kilometrů je toho příkladem!
Vladimír: Vzkázal bych jim, aby neseděli 
doma, ale šli do přírody. Chůze má své kouzlo. 
Díky ní poznáte místa, kam byste se jinak au-
tem nedostali.

Týmy
Nejlepším týmem v  mníšecké tabulce je 
Osada půlnoční s  3 291 km, druhou příčku 
obsadili Chlupatí šílenci (tahouny týmu byli 
bezesporu všichni Arnoltovi) s 3 443 km a třetí 
skončily Šikulky s 1 711 km.
„Ráda bych pogratulovala všem účastníkům 
dubnové Výzvy k našlapaným kilometrům. Sme-
kám především před Arnoltovými, kteří zaslou-
ženě ovládli výsledkové pořadí mezi mníšeckými 
sousedy. Oceňuji, že se Výzvy zúčastnili nejen 
ostřílení sportovci, ale zapojili se do ní i takzva-
ní sváteční chodci. Já sama jsem za měsíc ušla 
267 kilometrů a jsem moc ráda, že mě při mém 
sedavém zaměstnání dokázali organizátoři Vý-
zvy motivovat k pravidelnému pohybu. O pořadí 
a  žebříčky tu jde až v  druhé řadě. Především to 
ale děláme sami pro sebe, abychom byli zdravěj-
ší a měli lepší kondici,“ zhodnotila svou účast ve 
Výzvě místostarostka Dana Dalešická.

A  dobrá zpráva na konec, v  sobotu 1. října 
2022 začne Říjnová výzva 10 000 kroků!

Libor Kálmán 
(text i foto)

Během dubna jsme v Mníšku pod Brdy nachodili bezmála 15 tisíc kilometrů
V měsíci dubnu se uskutečnila Výzva 10 000 kroků, do které se zapojilo téměř 10 000 lidí tisíc z celé 
České republiky. Znovuobjevili kouzlo a přínosy „obyčejné“ chůze a dokázali ušlapat nebo naběhat 
více než dva miliony kilometrů!

Rodina Arnoltových s fenkou Ketynou, která je 
na výletech doprovázela
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Dobročinný bazar zakončil sbírku na farní zahradě

M a t e r i á l n í  p o m o c  p r o  u p r c h l í k y  z   U k r a j i n y 
p o k r a č u j e  v   M ě s t s k é m  k u l t u r n í m  s t ř e d i s k u

Kromě možnosti vybrat si nějaký pěkný kousek na doplnění šatníku 
měli návštěvníci bazaru možnost posedět a  občerstvit se domácími 
koláči a výbornou kávou „U Ludvíka”, pobavit se při Pohádce o čaro-
dějnici Kanimůře a poté si opéci na ohýnku buřta. A to vše s dobrovol-
ným příspěvkem na další potravinovou pomoc pro rodiny ukrajinských 
uprchlíků bydlících v Mníšku a okolí. 
Během tohoto odpoledne se tak vybralo 13 000 Kč, za které bylo 
posléze nakoupeno a rozděleno mezi rodiny 26 poukázek na ná-
kup potravin v hodnotě 500 Kč.
Náš spolek, OÁZA Mníšek pod Brdy, děkuje tímto všem – těm, kteří 
přispěli finančně, i těm, kteří v předchozích dvou měsících věnovali do 
sbírky spoustu oblečení, bot, vybavení, hraček a dalších věcí, včetně ná-
kupů potravin a drogerie. Naše obzvláště velké díky pak patří dobrovol-
nicím, které ochotně do skladu docházely a díky nimž mohl být sklad 
otevřen celé dva měsíce v pracovní dny čtyři hodině denně, a navíc ještě 
i v nedělním dopoledni! Nakonec bychom rádi poděkovali panu faráři 
Janu Dlouhému za poskytnutí prostor a trpělivost s návštěvníky.

Sbírka potravin a drogerie dále pokračuje díky několika dobrovolnicím 
pod záštitou Farní charity Mníšek pod Brdy v 1. patře Městského kul-
turního střediska, více informací naleznete v samostatném příspěvku.

Za OÁZU sepsala Zuzana Bartáková

Původní sklad byl poslední dubnovou sobotu rozebrán v rámci Dobro-
činného bazaru a sběrné místo se přestěhovalo do Městského kultur-
ního střediska (Na Oboře 610, 1. patro).
Materiální pomoc tak nekončí, ale pokračuje na jiném místě v Mníšku 
pod Brdy. Zaměřuje se zejména na potravinovou pomoc a drogerii, dal-
ší materiální pomoc od dárců sbíráme pouze podle aktuálních potřeb.

Jak můžete přispět?
•  Finančním příspěvkem na účet Farní charity Mníšek pod Brdy: 

283313428/0300, variabilní symbol 225. Za váš dar nakoupíme po-
třebné potraviny a poukázky.

•  Darováním potravinové poukázky do Alberta nebo Billy v hodnotě 500 Kč.
•  Darováním trvanlivých potravin a  drogerie: nákup můžete přinést 

v časech uvedených níže, nebo po dohodě zaslat přes Rohlík.cz nebo 
Košík.cz. Aktuální seznam poptávaného materiálu (potravin a droge-
rie) najdete na www.facebook.com/groups/mnisekproukrajinu 

Sklad materiální pomoci je otevřen (pro dárce i uprchlíky) ve dnech:
Čtvrtek od 16 do 18 hodin a sobota od 9 do 11 hodin.

Sklad provozují dobrovolníci s Farní charitou Mníšek pod Brdy.
Kontakt pro dárce: Tereza Herdová, tel.: 776 813 902.
Srdečně děkujeme za vaši pomoc!

Libor Kálmán (text), Alžběta Petrů (foto)

Dobročinný bazar uzavřel v sobotu 30. 4. 2022 materiální sbírku oblečení, bot, hraček a domácích 
potřeb, která probíhala díky dobrovolníkům od začátku března v  bývalé hospodářské budově 
na farní zahradě v Mníšku pod Brdy spolu se sbírkou potravin a drogerie. 

V průběhu března a dubna jsme hmotnou pomoc shromažďovali v budově Oázy na mníšecké farní 
zahradě, kam si pro ni chodily rodiny ukrajinských uprchlíků.

Sklad pomoci ukrajinským běžencům byl přes 2 měsíce na farní zahradě 
 Foto: Libor Kálmán

Pomoc od vás vykouzlila ukrajinské mamince na tváři úsměv
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Andrea Tkáčová a Beáta Fehérová: Otevřením společného 

Obě jste se narodily na Slovensku. Co vás 
přivedlo do Čech?
Andrea: Naši rodiče pocházejí z Trenčína. Se-
známili se v Armádním středisku vrcholového 
sportu Dukla Trenčín. Dostali se i do reprezen-
tace ČSSR, mamka závodila v rychlostní kano-
istice na kajaku a táta na kánoi. Po nich jsme 
obě zdědily lásku ke sportu a  sestra i  talent. 
Po ukončení reprezentační kariéry se s  námi 
mamka přestěhovala do Klenčí pod Čercho-
vem, kde jsme pak obě vychodily základní 
školu.
Beáta: Já se do Trenčína vrátila na střední ško-
lu a  vystudovala jsem tamní sportovní gym-
názium. V Trenčíně jsem měla rodinné zázemí, 
bydlela jsem u babičky, několik mých příbuz-
ných na sportovním gymnáziu učilo, takže 
volba, kam jít na střední školu, byla pro mě 
jednodušší. Sport a  hlavně lehká atletika mě 
tenkrát hodně bavily, dokonce jsem vyhrála 
v Čechách i na Slovensku republiková halová 
mistrovství juniorek v běhu na 100 metrů. Pak 
ovšem přišlo těžké zranění, přetržený stehen-
ní sval, a má sportovní kariéra skončila. Sport 
mi dal ale do života cennou zkušenost, nikdy 
se nevzdávat.

Otevřít si vlastní kavárnu a bistro není vů-
bec jednoduché, co vás k tomu vedlo?
Andrea: Jako teenagerky jsme si vysnily, že si 
jednou spolu otevřeme vlastní klub a už jsme 
měly vymyšlený i  název BAF, což znamenalo 
BeátaAndreaFehérová. Měly jsme připravený 
i  nesmírně chytlavý slogan: BAF, tak se bav! 
Tento sen se nám podařilo zrealizovat až teď, 
po mnoha letech, a právě v Mníšku pod Brdy. 
Když jsem začala vodit do školy mladšího syna, 

tak jsem zjistila, že v prostoru před školou, kde 
se pohybuje poměrně hodně lidí, chybí stánek 
nebo podnik, kde by si mohli něco koupit. Po 
jednáních s vedením města a vyhraném výbě-
rovém řízení jsme si společně se sestrou prona-
jaly nevyužité prostory v  přízemí Pavilonu na 
10 let. Prvního března jsme tu otevřeli Tady & 
Teď, zpočátku jen jako kavárnu a od dubna tu 
i vaříme. Naštěstí se nám podařilo sehnat moc 
šikovný a milý personál, na který je spolehnutí.
Beáta: Musím se přiznat, že jsem po vlastním 
podniku spíš netoužila. Myslím, že nemám tu 
trpělivost a píli něco nového rozjíždět. Naštěs-
tí mám aktivní sestru Andreu, která mě k tomu 
přesvědčila a  svým způsobem i, samozřejmě 
v dobrém, donutila. Bez ní bych do vlastního 
podniku nyní určitě nešla.

Máte pracovní zkušenosti z  gastronomic-
kých provozů, nebo jste v minulosti půso-
bily v jiných oborech?
Andrea: Já jsem prošla hned několika růz-
nými zaměstnáními. Začínala jsem jako asis-
tentka, pak jsem dělala manažerku prodejny, 
potom jsem se věnovala e-shopům a  práci 
fotografky. Posledních 10 let jsem působila 
v norské společnosti Orkla Foods Česko a Slo-
vensko, kde jsem měla na starosti nákup 
a  marketing značky Vitana. Stála jsem napří-
klad za designem a propagací pyramidkového 

koření v sáčku. Mezitím jsem také zvládla dvě 
rodičovské dovolené. Musím ale říct, že jsem 
nešla, tak úplně do neznámého oboru, pro-
tože naše mamka vlastnila postupně několik 
řeckých restaurací, kde jsme se obě o  našich 
školních prázdninách snažily pomáhat.
Beáta: Začínala jsem hned po střední škole v pi-
zzerii. Původně jsem tam šla jen na brigádu za 
bar, ale táhlo mě to jednoznačně do kuchyně. 
Potom jsem mamce pomáhala vařit v  její řec-
ké restauraci. Nikde jsem ale nevydržela moc 
dlouho, hodně jsem to střídala a všude se učila 
něco nového. Mám třeba ale také zkušenosti 
z  restaurace, kterou vlastnili dva kuchaři, co se 
učili v Anglii pod Gordonem Ramsayem a kaž-
dý z nich měl michelinskou hvězdu. V poslední 
době jsem dělala v Praze v Karlíně street foodo-
vou kuchyni, která mě hodně baví. Do Pavilonu 
jsme šla už s tím, že v ní budu pokračovat i tady. 
Zkouším různé přísady a kombinace, ráda v jídle 
experimentuji. Vařit tradiční českou kuchyni by 
mě nebavilo. I když se musím přiznat, že zbožňu-
ji zelí připravené na jakýkoli způsob.

Proč jste zvolily název Tady & Teď?
Andrea: Původně jsme samozřejmě měly vy-
myšleno jmen více, napadá mě třeba Perfect 
Day. Šlo vesměs o anglické názvy, ale nebylo 
to pořád ono. Název Tady & Teď mě napadl 
vlastně náhodou při cestě autem, kdy jsem si 
řekla, že užít si to potřebuji tady a teď! 
Beáta: Sestra mi svůj aktuální nápad zavolala 
a mně se hned zalíbil, protože je jednak akční 
a na druhou stranu je česky. Vyloženě se nám 
nechtělo jít do anglického názvu.

Čím je váš podnik výjimečný?
Andrea: Za mě je absolutně výjimečný svým 
rozsáhlým konceptem, protože tu jsou jak sva-
činy pro školní děti, tak rychlé občerstvení pro 
učitele a kolemjdoucí. Potom to překračuje do 
teplých snídaní, čtyř hlavních jídel k  obědu, 
z nichž jedno je veganské. Potom to pokračuje 
večeřemi.  K tomu všemu bych přidala nápa-
ditý, vzdušný a světlý interiér od Ateliéru Můj 
Domov. Tohle všechno dohromady je asi to, 
co k nám přivádí zákazníky. Nesmím zapome-
nout ani na to, že k tomu všemu ještě vaříme 
obědy pro děti ze speciální školy Komenského 
886. Myslím, že v současné chvíli máme skvěle 
nastartováno. Jako lehce ambicióznější člověk 
bych si po roce úspěšného provozu dokázala 
představit i otevření podobné kavárny a bistra 
také v jiných městech. 

Co vás po otevření nejvíce překvapilo?
Andrea: Příjemně nás zaskočil nás velký zá-
jem veřejnosti. Přiznám se, že jsme nečekaly, 
kolik lidí k nám, jako do úplně nového podni-
ku, zavítá. Překvapilo nás také kolik dortů je 
možné za jeden týden sníst. Ze začátku jsme 
prodávaly až 300 dortíků týdně. 

Již tři měsíce provozují v  přízemí mníšeckého Pavilonu kavárnu a  bistro Tady & Teď. Otevřením 
podniku si sestry splnily svůj dětský sen, neboť už jako malé holky si plánovaly, jak jednou společně 
otevřou vlastní podnik. Jako společnice se báječně doplňují, zatímco komunikativnější Andrea se 
stará o provoz a marketing, královstvím uzavřenější Beáty je kuchyně.

Andrea Tkáčová  
(* 1986 ve Veľkém Krtíši, rozená Fehérová)
Vystudovala Střední ekonomickou školu 
v Horšovském Týně. Při zaměstnání absol-
vovala několik semestrů na Fakultě eko-
nomické Západočeské univerzity v  Plzni. 
Před otevřením kavárny a bistra Tady & Teď 
pracovala převážně na pozicích v  nákupu 
a marketingu. 
V Mníšku pod Brdy bydlí 6 let. Vychovává 
dvě děti.

Beáta Fehérová (* 1983 v Trenčíně)
Vystudovala Sportovní gymnázium v  Tren-
číně, specializace rychlostní atletika. Byla 
reprezentantkou v  lehké atletice v  juniorské 
kategorii. Po úrazu už se sportu vrcholově ne-
věnuje. Od svých 20 let pracuje v gastrono-
mii. V Mníšku pod Brdy bydlí několik měsíců.

Andrea a Beáta s maminkou Vierou  
v Klenčí pod Čerchovem
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Beáta: Já vůbec nečekala tak velký zájem o veganské obědy. Původně 
jsem jim nedávala moc šancí, ale staly se jedním z nejprodávanějších 
jídel z denního menu. 

Co mají Vaši zákazníci nejraději? Co si dávají nejvíce?
Andrea: Velký úspěch mají famózní větrníky od šikovné cukrářky Ivky 
Fitbake, která skončila na 4. místě v kulinářské soutěži Master Chef. Zavá-
ží je k nám jednou týdne, a i když nejsou zrovna levné, tak jsou během 
dopoledne vyprodané. Na začátku června nás čeká další příjemná práce, 
a to bude plnění piknikových košů našimi dobrotami na oslavu Meziná-
rodní dne dětí, která bude na školním hřišti 3. června. 
Beáta: K snídani je asi nejoblíbenější chléb s avokádem, palačinky pl-
něné šunkou nebo sýrem brie. Z večeří vedou jednoznačně burgery. 
Pár lidí mi prozradilo, že už si udělalo závislost na mém speciálním ba-
zalkovém pestu.  

Radí Vám sestra, jak máte vařit?
Beata: Vůbec ne, spíše je to naopak. Když si nejsem nějakým jídlem úpl-
ně jistá, tak ji dám do ruky lžíci a ochutnává. Nejsem v tomhle ohledu ten 
suverénní kuchař, co se nedívá nalevo napravo, ale hodně dám na názor 
druhých. Pokud se mi něco nepovede a s okolím se na tom shodneme, tak 
to jídlo hostům nejde. Takhle se mi povedlo jednou zrušit dýňové rizoto.

Všiml jsem si, že tu zaměstnáváte i běženkyně z Ukrajiny, co kon-
krétně dělají?
Beáta: V současnosti tu máme dvě Ukrajinky na pomocné práce v ku-
chyni. Jakmile jsme rozjížděly kuchyň a potřebovaly nové pracovnice, 
tak jsme zatelefonovaly koordinátorce a podařilo se nám dvě šikovné 
paní sehnat. Pro mě to ale neznamená, že by jen myly nádobí nebo 
loupaly brambory, ale hodně je zapojuji do přípravy jídel. Jazyková ba-
riéra je zatím problém, ale hodně jsem se zdokonalila v  pantomimě, 
domlouváme se doslova rukama nohama. 

Jaké plány máte do budoucna?
Andrea: Do budoucna bychom chtěly náš program rozšířit o  různé 
gastronomické akce, jako například řízenou degustaci vín nebo tema-
tické večery spojené s kulturou. Napadá mě třeba řecký večer. Kromě 
konzumace typického řeckého jídla a  pití, bychom pozvaly i  kapelu 
hrající tradiční řeckou hudbou a  předvádějící lidové zvyky a  tradice. 
Myslím, že v současné chvíli máme skvěle nastartováno. 
Beáta: Začátkem května jsme otevřeli venkovní zahrádku a od června 
chceme mít otevřeno i o víkendech. Během prázdnin, kdy bude ško-
la zavřená, najedeme na letní provoz. Také budeme vařit pro dva pří-
městské tábory, které se nám zatím ozvaly.

Provoz kavárny zabere spoustu času. Ale přece jen, co rády děláte 
ve volném čase?
Andrea: Veškerý svůj volný čas, když zrovna nejsem v Pavilonu, se sna-
žím věnovat svým dvěma dětem. Jezdíme po výletech, hodně za zvířa-
ty, které zbožňují. Než jsme si otevřely kavárnu a bistro, tak jsem ještě 
dodržovala zdravý životní styl, chodila do fitka a  běhala. Dříve jsem 

i profesionálně fotografovala, bavily mě hodně děti a svatby, ale už na 
to moc nemám čas. I když jsem si ponechala jednu radost, a to je focení 
tabla pro jednu mníšeckou mateřskou školu.
Beáta: V práci jsem od rána do večera, takže se vždycky těším na víken-
dy. Z logického důvodu doma vůbec nevařím. Snažím se žít kulturně, 
takže zajdu do kina nebo jezdíme s Andreou a dětmi po výletech. Ráda 
se zajdu podívat i na zápasy MMA.

Co byste poradila lidem, kteří se chtějí vrhnout do podnikání, ale 
potřebují k tomu ten prvotní impuls?
Andrea: Poradil bych jim, pokud v tom oboru nemají vůbec žádné zku-
šenosti a nejsou stoprocentně přesvědčeni o tom, že to opravdu chtějí, 
tak ať to rozhodně nedělají. Protože to bere strašně moc energie a je to 
velká zodpovědnost.

Libor Kálmán

Sestry na opičí dráze v Chorvatsku (obě fotky od sebe dělí 34 let)Sestry v roce 1987

bistra a kavárny jsme si splnily dětský sen
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P o  d v o u l e t é  p a u z e  j s m e  p á l i l i  Č a r o d ě j n i c e

Výstavy na Skalce zaujmou pestrostí barev i cizokrajnou inspirací

Tuto populární zábavu, která se konala již 
potřetí ve fotbalovém stadionu, si nenechala 
ujít více než tisícovka dětí i dospělých! O per-
fektní organizaci se postaral místní fotbalový 
klub ve spolupráci s městem Mníšek pod Brdy 
a místními spolky.
Zapojené spolky si připravily několik nápadi-
tých stanovišť, kde šikovné děti plnily nejed-
nou i krkolomné úkoly. Čekaly na ně slalom na 
koloběžkách, army disciplína (běh přes pne-
umatiky, šplh a  hod granátem), opičí dráha, 
hod na plechovky, slalom s míčem, střelba na 
branku, skoky v pytlích, střelba na terč z vod-
ní pistole, skok do dálky a  gymnastické prv-
ky. Do soutěží se zapojilo přes 300 dětí, které, 

po úspěšném absolvování všech stanovišť, 
dostaly buřtík na oheň, koblihu a  „bezedný 
kelímek“ malinovky. Opékání buřtíků se ujali 
rodiče malých soutěžících.
Zájemci se mohli zapojit do tvořivé dílny, 
kterou přichystalo Mateřské centrum Oáza. 
Dynamickým vystoupením potěšily malé ae-
robičky z BIOS fitu.
Desítky menších děvčat se zapojily do soutěže 
o nejhezčí masku a porota neměla rozhodně 
snadný výběr. Po pečlivém rozvažování po-
rotci nakonec vybrali tři nejpovedenější „čaro-
dějnice“ a odměnili je dárkovými taškami, kte-
ré jim předala mníšecká starostka Magdalena 
Davis. Ta akci komentovala slovy: „Jsem moc 

ráda, že se postupně do našich životů vrací tra-
diční společenské akce, na které jsme byli zvyklí 
před koronavirem, a Čarodějnice jsou rozhodně 
jednou z  nich. Byla jsem mile překvapena vel-
kým počtem návštěvníků i nápaditou zábavou, 
kterou pro děti fotbalisté připravili. Největší od-
měnou pro všechny organizátory byly veselé 
obličeje dětí a pohodová atmosféra, která pano-
vala po celou dobu akce.“
Program symbolicky zakončilo zapálení vatry 
s hadrovou figurínou čarodějnice. 
Závěrem lze říci, že Čarodějnice 2022 si všichni 
báječně užili!

Libor Kálmán

Výstava v klášteře na vás dýchne atmosfé-
rou Provence
Svou tvorbu, inspirovanou 18ti letým poby-
tem v  jihofrancouzské Provence, tu předsta-
vují Benedikta Viktorie Veseláková se svou 
dcerou Kristýnou Lennerovou. „Protože 
v mém srdci zůstaly obrazy vesniček, malebných 
zákoutí, přírodního bohatství a  všeho, co bylo 

spojené s Provence, začala jsem se věnovat mal-
bě. V  mých obrazech najdete otisk vzpomínek 
této slunečné oblasti u  Středozemního moře,“ 
vysvětluje inspiraci pro svou tvorbu starší 
z umělkyň.
„Malování je pro mě prostorem svobody a  se-
bevyjádřením. Je bez norem. Není tolik svázané 
hmotou ani zodpovědností. Je volné, může být 
čisté, osobité,“ hodnotí svůj vztah k  malování 
Kristýna Lennerová.

Interiér skaleckého kostelíku se v  květnu 
„probouzí do červena“
Svou tvorbu, prezentovanou především ab-
strakcemi, tu představuje malířka Věra Mač-
ková: „Vzdělávala jsem se sama. V  roce 2000, 
v  době krátkodobého onemocnění, jsem měla 
přání něco namalovat a  dcera zakoupila vše 
nutné, a  tak jsem začala krajinou podle fotky 
z Itálie…U nikoho jsem se malovat neučila. Vždy, 
když si nevím rady – třeba s vodou, tak v duchu 

říkám – Táto, pomož mi- nějak namíchám bar-
vy a  pak mám pocit, že je to ono. Nepovažuji 
se za umělce, jen cítím, že mi obraz povedl.“

Výstavy v  klášteře i  kostelíku jsou přístupné 
v následujících časech:
• úterý až pátek: 13 až 17 hodin
• víkendy a svátky: 10 až 17 hodin
• pondělí: ZAVŘENO

Libor Kálmán (text i foto)

Po dvouleté přestávce, zaviněné epidemií koronaviru, se poslední dubnovou sobotu vrátilo 
do Mníšku tradiční pálení čarodějnic.

Až do konce měsíce května máte možnost vidět na Skalce dvě výstavy, jejichž autorkami jsou tři ženy.

Tři nejlépe hodnocené masky čarodějnic  Foto: Miloš Gruntorád

Z výstavy v klášteře

Z výstavy v kostelíku

Jejich starší kolegyně Jarča, Verča a Míla  
Foto: archiv Miloslavy Tardíkové
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Mní šec ké  př e dz ámč í  r ozd uně l  r oc kov ý  fe s ti val

Úvod festivalu obstarala kapela V.I.T. BAND 
se zpěvákem Broňkem Přibylou z Mníšku pod 
Brdy, který je mimo jiné volnočasové hudební 
aktivity také pořadatelem multižánrových fes-
tivalů Bronfest (příští bude v amfiteátru u Káji 
Maříka už 4. června 2022). Předvedli cover ver-
ze slavných rockových kapel posledních čtyř 
dekád minulého století, jako byly Led Zeppe-
lin, Doors, Creedence Clearwater Revival nebo 
Stone Temple Pilots. Kromě zpěvu se Broněk 
představil i jako hráč na rainstick (dešťová hůl) 
naplněný kuličkami, jejichž rozpohybování na-
vozuje zvuk deště.

Vystřídala je další mníšecká skupina 008, kte-
rá hraje punk rock a  představila především 
vlastní tvorbu. Kromě místnímu publiku zná-
mých skladeb jako Ty na to máš nebo Tak se 

měj překvapili předělávkou hitu I  Can't help 
myself od irských sladkobolných Kelly Family. 
Neuvěřitelně dynamickou show plnou bláz-
nivých nápadů (nástup o  francouzských ho-
lích, nafukovací Thorovo kladivo opakovaně 
dopadající na hlavu trpělivého kytaristy nebo 
puška střílející konfety a pak i miniohňostroj), 
předvedl nestárnoucí bouřlivák VILÉM ČOK 
(61  let!) s  kapelou BYPASS. Vedle songů 
z  nové desky potěšil publikum „dortíky” ze 
své přes 40 let trvající bohaté hudební kariéry. 
Nechyběly hity jako Ó hory ó hory (původně 
se Stromboli), Habaděj (s Pražským výběrem), 
Karel nese asi čaj (s Jiřím Kornem) nebo Holky 
rohypnolky (s Novou růží). 
Poslední dvě podvečerní vystoupení patřila 
revivalovým kapelám připomínajícím tvorbu 
slavných kapel AC/DC a Guns'n Roses, jejichž 
plakáty zdobily pokojíčky náctiletých slečen 
a  nášivky dodnes přitvrzují západní vzhled 
džísek fanoušků, ale i  fanynek tvrdší muziky. 

Oběma revivalovým kapelám se celkem zda-
řile povedlo přizpůsobit svůj projev jejich ido-
lům a co nejvíce se stylizovat. 
Slovenská skupina GUNS'N ROSES TRIBUTE 
SLOVAKIA připomněla atmosféru našeho 
dětství a  nostalgii 80. let minulého století 
a  jejího ducha. Před publikum předstoupil 
atletický „Axl Rose“ se slunečními brýlemi, 
červenou čelenkou a  stejně barevnou červe-
nou košilí kolem pasu i hlavní kytarista „Slash“ 
v ikonickém cylindru (ale bez cigára!?). S ostat-
ními třemi členy kapely uvedli hit Sweet Child 
O' Mine a nechyběly ani ploužáky November 
Rain nebo Don't Cry, proslavené na českých 
diskotékách 90. let, při kterých se začaly v kotli 
tvořit párečky.
Koncert zakončovala skupina ŠPEJBL'S 
HELPRS, která potvrdila pověst nejlepšího re-
vivalu legendárních australských AC/CD. Nut-
no říct, že nezůstali svým slavnějším kolegům 
nic dlužni. Po pódiu poskakoval po jedné noze 
„Angus Young“ a  do mikrofonu hřímal jeho 
„bratr Malcolm“ s  čepicí posazenou hluboko 
do čela. Jejich vstoupení provázela efektní svě-
telná show, která nenechala nikoho na pochy-
bách, že se mníšeckému publiku představily 
hvězdy světové velikosti. Kotel pod pódiem do-
slova rozpumpovaly songy jako Thunderstruck 
a Highway to Hell.
Halasná akce skončila právě včas, ve 22 hodin, 
aby nerušila poklidnou sobotní noc v našem 
krásném městě.

Libor Kálmán (text), Michal Kroutil (foto)

V  sobotu 21. května 2022 slavili svátek všichni fanoušci i  fanynky rockové muziky. V  mníšeckém 
předzámčí se konal 1. ročník festivalu LET'S ROCK, který byl přehlídkou hitů české i zahraniční produkce.

V.I.T. Band

Vystoupení Špejbl's Helprs (AC/DC revival)

008

Guns'n Roses Tribute Slovakia

Vilém Čok & Bypass
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Počátkem letošního dubna bylo ve skaleckém klášteře pasováno 
na čtenáře 46 prvňáčků ze ZŠ Komenského 420 (1.C a  1.D). V  pátek 
13. května si tuto slavnostní událost dopřálo zbývajících 64 dětí 

z mníšecké školy (1.A, 1.B a 1.E). Řadu z nich v  tomto výjimečném 
okamžiku doprovázeli rodiče nebo prarodiče.
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, Nikoly Blá-
hové a praktikantky Kateřiny Poborské dárkový balíček, ve kterém našli 
čtenářský deník, záložku a průkazku do knihovny. Všechny děti se také 
podepsaly do kroniky, a tak svým vlastnoručním podpisem stvrdily po-
výšení do čtenářského stavu.

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

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)Po pasování se každý nový čtenář pečlivě podepsal do kroniky

Martina Bittnerová

Hraběnka Benedikta pasovala na čtenáře dalších 64 prvňáčků

Poz vánka  pr o  z ájemce 
o   v y t voření  r odok menu

Knihovna Stříbrná Lhota Vás srdečně 
zve na program se spisovatelkou Mar-
tinou Bittnerovou na téma Byli naši 
předci obrozenci aneb jak začít s ro-
dokmenem.
Cílem programu je jednoduše, srozu-
mitelně a prakticky ukázat jakým způ-
sobem sestavit vlastní rodokmen, kde 
s pátráním začít, a kde hledat konkrét-
ní informace.
V  rámci programu bude také předsta-
vena základní škála digitalizovaných 

zdrojů, které hledání usnadňují tak, aby na konci byl každý schopný 
najít své předky zhruba do půlky 18. století.
Datum a místo konání: čtvrtek 23. června 2022 v 17:30 – knihovna 
Stříbrná Lhota. Vstup je zdarma.

Lektorka programu Martina Bittnerová napsala několik knih 
o osobnostech minulosti. Při své práci se opírá o pátrání v matri-
kách a dalších archivních pramenech. V rámci semináře proto vy-
užije nejen ukázky a zajímavosti z materiálů týkajících se rodinné 
historie českých osobností, nýbrž i  archiválie ze svého vlastního 
rodového stromu.

Věra Landová, knihovnice

Výzva pro majitele starých fotografií a pohlednic Mníšku
Vážení obyvatelé Mníšku pod Brdy, rádi bychom vás požádali  

o zapůjčení fotografií a pohlednic s mníšeckou tématikou. 
Plánujeme vydat reprezentativní knihu na téma  

„Mníšek na starých fotografiích a pohlednicích“, a proto sháníme  
staré fotografie nebo pohlednice budov, náměstí, zámku  

i jiných zákoutí našeho města. Máme zájem nejen o Mníšek,  
ale také o Rymani, Stříbrnou Lhotu a Skalku.

Zapátrejte prosím ve svých rodinných archivech, sbírkách  
nebo jiných soukromých zdrojích. 

V případě, že byste byli ochotni obrazový materiál zapůjčit  
k nascanování, kontaktujte nás prosím na tel.: 604 360 094.

Děkujeme mnohokrát za spolupráci. 
Libor Kálmán
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K n i ž n í  b a z a r  p ř i l á k a l  d e s í t k y  č t e n á ř ů

V přízemí se během úterý shromáždilo v „baná-
novkách“ několik stovek knih, které jejich maji-
telé nevyhodili, ale raději je nabídli, aby dělali 
radost případným dalším čtenářům. Krabice 
obsahovaly knihy rozličných žánrů, kromě kní-
žek pro děti se v nich daly najít detektivky, ro-
mány pro ženy, poezie i cestovatelské příručky. 
Vedle českých autorů tu byla i díla světové lite-
ratury. Během odpoledne se v přízemí scházeli 
čtenáři různých věkových skupin, toužící po 
obohacení své domácí knihovničky. Tu a  tam 
narazili na titul, který je zaujal a se spokojeným 
úsměvem si ho odnášeli domů.
V rámci doprovodného programu, který pro-
bíhal v  patře knihovny, si mohli zájemci za 
pomoci různých výtvarných technik vyrobit 
batoh nebo tašku. Pro posluchače „literatury 
pro ženy“ bylo připraveno autorské čtení spi-
sovatelky Dagmar Digmy Čechové, která žije 
v Kytíně. 
Pohodové odpoledne zorganizovaly naše ši-
kovné knihovnice Tereza, Nikola a praktikant-
ka Káťa, které pro všechny příchozí připravili 
chutné občerstvení.

Libor Kálmán (text i foto)

V úterý 17. května 2022 se v mníšecké městské knihovně konal Knižní bazar. Akce původně plánovaná 
na zahradě byla kvůli proměnlivému počasí, střídajícímu slunečno s  deštěm, přesunuta dovnitř 
knihovní budovy. 

Na mníšecký Knižní bazar zavítali čtenáři až z Nového Knína

KNIHY PRO DĚTI
ELLA, MALÉ SLŮŇÁTKO
Příběh o malé sloní holčičce Elle a jejích kama-
rádů ze sloního ostrova. Určeno pro nejmenší 
děti.

ŠMOULA REPORTÉR
Komiksový příběh o tom, jak se ze zvídavého 
šmouly stal šmoula Reportér.

DENÍK BÁJEČNÉHO KAMARÁDA
Jeff Kinney
Rowley Jefferson, píše svůj osobní deníček a  je 
nejlepším kamarádem Grega Heffleyho, kterého 
čtenáři mohou znát z Deníku malého poseroutky.

ZÁPISKY Z  ROSEWOODU: PRINCEZNA 
V UTAJENÍ
Connie Glynn
Vzrušující svět večírků, politiky a zlých prince-
zen, to je první kniha v úplně nové sérii Zápis-
ky z Rosewoodu.

BÍLÁ NEMOC
Karel Čapek, zpracoval Jan Štěpánek
Grafický román je adaptací stejnojmenné slav-
né divadelní hry.

MÁŠINY STRAŠIDELNÉ PŘÍBĚHY:  
KDO SE BOJÍ NESMÍ DO LESA
Máša pro vás má devět okouzlujících (a jen tro-
šinku strašidelných) příběhů. Hlavní hrdinka 
oblíbeného seriálu v nich zlehka vypráví o kaž-
dodenních dětských úzkostech a obavách.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

ZODPOVĚDNĚ LEHKOMYSLNÁ
Marcela Mlynářová
S  osobním nadhledem autorka ve svých vy-
právěních opět sdílí humorné epizody a  po-
střehy ze svého života. Tentokrát z  období 
koronavirové pandemie.

ZAČNI SE PTÁT
James Patterson
Krimithriller, kde proti sobě stojí policista 
a místní drogová mafie v jinak klidném malém 
městečku.

LEST
Sandra Brown
Máša pro vás má devět okouzlujících (a  jen 
trošinku strašidelných) příběhů. Hlavní hrdin-
ka oblíbeného seriálu v  nich zlehka vypráví 
o  každodenních dětských úzkostech a  oba-
vách. 

101 MINUT
Štěpán Kopřiva
Thriller odehrávající se v podzemním prostoru 
pražského metra.

TAJEMSTVÍ ZÁMKU ASHMORE
Cynthia Harrdo-Eagles
První díl historické série. Rodinné drama 
šlechtické rodiny odehrávající se na počátku 
19. století.

ÚSMĚVY ŽEN / Nicolas Berreau
Když Aurelii opustí přítel, přestává věřit 
v  upřímnou lásku a  bloudí smutně městem. 
Ačkoli vůbec nečte, náhodou se ocitne v knih-
kupectví a objeví knížku Úsměvy žen od Ro-
berta Millera. Začte se do ní a od první stránky 
má pocit, že má s knihou překvapivě mnoho 
společného.

STRAŠENÍ V ROOKWARDU / Darcy Coates
Další hororový příběh o oblíbené autorky. Pří-
běh vypráví o mladém muži, který řeší neleh-
kou životní situaci, když nalezne dědická listiny 
k domu jeho rodiny, myslím si, že je zachráněn.

DŮM HEDVÁBÍ / Tabea Bach
Hlavní hrdinka začíná nový život a  nachází 
lásku v  poslední tradiční tkalcovně hedvábí 
v Itálii.

SETKÁNÍ PO LETECH, S VRAŽDOU
Zdena Salivarová a Josef Škvorecký
Od chvíle, kdy v  bytě manželů Lomnických 
došlo k  vraždě mladé dívky, uplynulo deset 
let. Anna a Tony stojí však znovu před vážným 
problémem. V okolí jejich přátel došlo ke zlo-
činu a mezi podezřelými jsou i jejich blízcí.

PROKLETÁ / Thomas Wheeler
Fantasy román o  dívce, která je zavrhovaná, 
avšak se stane jedinou nadějí svého ohrože-
ného lidu.

Tereza Bauerová a Nikola Bláhová, knihovnice

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

Snídaně pro Ukrajinu v ynesla bezmála 170 tisíc

Základní škola Komenského 420 pořádala Den otevřených dveří

Řečnická přehlídka je nesoutěžní akce škol, 
která již před lety vznikla díky diskuzi mezi 
paní ředitelkou za Všenor Renatou Bartoníč-
kovou a  mnou.  Obě jsme si uvědomovaly, 
že schopnost dobře mluvit, schopnost umět 
formulovat své myšlenky a  umět je prezen-
tovat i veřejně je pro žáky velká přidaná hod-
nota. Zároveň jsme tuto akci obě pojaly velmi 
slavnostně, proto na ni musí mít prezentující 
i  vhodný oděv. Letos již podruhé byla škola 
v Mníšku pod Brdy pořadatelem této řečnické 
přehlídky, právě na půdě ZŠ Komenského 420. 
A my jsme se pořadatelství znovu rádi ujali. 
Velký dík patří paní Blance Majerové, která 
byla hlavní koordinátorkou akce.  A nyní bych 
o podrobnější komentář poprosila paní učitel-
ku Janu Prausovou, spolupořadatelku.

Michaela Pažoutová, ředitelka ZŠ 

Ve středu 11. května proběhl ve velkém sále 
pavilonu VII. ročník prezentační a řečnické 
přehlídky Křížem krážem naším krajem. 
Letos jsme měli tu čest hostit žáky a učitele ze 
čtyř spřátelených škol – z Dobřichovic, Všenor, 

Radotína a  Černošic. Téma přehlídky znělo: 
Jak pomáháme Ukrajině? Jak naše myšlení 
a naše místo ovlivnila válka na Ukrajině?
V  úvodu přivítala účastníky paní ředitelka 
Pažoutová a paní učitelka Majerová. Na ni na-
vázala krátkým proslovem paní ředitelka Bar-
toníčková ze ZŠ Všenory. Velice nás potěšilo, 
že naše pozvání přijali také dva odborníci na 
slovo vzatí. Krátce promluvila bývalá starostka 
Mníšku, rozhlasová redaktorka a  publicistka 
Alexandra Merunková. 
Skvělé rady z oblasti rétoriky nám předal zná-
mý herec Jan Přeučil. Víme už, jak zahřát ráno 
hlasivky, jak se rozmluvit i jak správně dýchat. 
Vše jsme si prakticky vyzkoušeli.
Hlavní část přehlídky začala po desáté hodině. 
Účastnily se jí také ukrajinské děti, které chodí 
do adaptační skupiny naší školy. Žáci z  okol-
ních škol i naši zástupci si připravili prezentace, 
v nichž ukazovali, jak válka na Ukrajině ovlivnila 
jejich životy a jak se snaží Ukrajincům pomáhat. 
Od ukrajinských hostů pak zaznělo poděkování.
Po krátkém občerstvení jsme hosty z okolních 
škol i ukrajinské žáky pozvali ještě na prohlíd-

ku mníšeckého zámku. Děkujeme za příjem-
nou prohlídku. 
Všem účastníkům děkujeme za skvělá vy-
stoupení i za odvahu mluvit před velkým pu-
blikem, a těšíme se na podobně milé setkání 
i příští rok.

Jana Prausová, učitelka

Snídaně pro Ukrajinu se uskutečnila 28. února 
2022 ráno před školní budovou. Výtěžek z této 
akce byl použit na pomoc Ukrajině. Účast byla 
veliká – mnoho žáků se připravilo, například 
upeklo buchtu, pomáhalo s prodejem anebo 
třeba připravilo stoly na občerstvení. 

Vybrala se částka 167 856 Kč, což je, myslím, 
chvályhodné.

Julie Forstereviczová, 8. A

« Na snídani si děti za pomoci svých maminek 
připravily rozličné dobroty Foto: Lenka Živná

Mezi akce naší školy patří i  Den otevřených 
dveří, který se konal 1. dubna 2022 od 8 hodin.
Na stránkách školy byla nejen pozvánka, ale 
také rezervační systém pro všechny, kteří 
chtěli školu navštívit.
Rodiče i  budoucí prvňáčci měli možnost se 
účastnit výuky v  prvních a  druhých třídách. 
První hodinu pro ně byla připravena ukáz-
ka hodiny českého jazyka a ve druhé hodině 
shlédli matematiku, která se zde učí dle prof. 
Hejného nejen v  programu Začít spolu, ale 
také ve všech klasických třídách.
V průběhu celého dopoledne byla k dispozici 
sociální pedagožka Marie Solničková a Marti-
na Fialová, metodička programu Začít spolu, 
která rodičům odpovídala na dotazy. 
Dalšími návštěvníky byly všechny mateřské 
školky, které navštívily se svými předškoláčky 
první třídy.

Děti si zahrály na školáky a všechny byly od-
měněny drobnou sladkostí.
Žáci 8. D a  8. A  rodiče nejenom přivítali, od-
vedli do tříd, ale také je provedli celým Pavi-
lonem.

Věříme, že se všem u nás ve škole líbilo a všich-
ni se již těšíme na další shledání.

Hana Hrušková 
a Vladimíra Jarolímková, učitelky

» Děti při akci ve třídě v Pavilonu    
Foto: Eva Branná

Cenné rady poskytoval soutěžícím  
herec Jan Přeučil
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Pro sázení stromků se nadchlo celkem 13 tříd, 
které se vydaly do terénu nalézt všem saze-
nicím své místo. Tentokrát se žáci pohybovali 
především v lokalitě blízko Hvíždince. Pro ně-
které třídy to byla skvělá příležitost ke společ-
né procházce a  vydaly se pěšky, žáci nižších 
ročníků se přiblížili autobusem do Řitky a pak 
pokračovali také pěšky. Děti se ujaly sázení 
stromů pod odborným vedením pana Štěpá-
na Kouklíka, jemuž patří náš dík za jeho čas 

a trpělivost. Vybrány byly sazenice jedle dou-
glasky, která je přeci jen odolnější vůči suchu 
než jedle bělokorá a smrk. Dozvěděli jsme se 
také, že douglaska je odolnější vůči kůrovci, 
který je strůjcem řady mýtin v okolí, vzniklých 
po vykácených napadených smrcích. Pro děti 
to byla zajímavá zkušenost v poznávání lesa, 
možnost se projít a  zaposlouchat se do zvu-
ků přírody. Dalším cílem této prospěšné akce 
je i  probuzení touhy v  dětech po ochraně 

přírody, rozšířit žákům povědomí o  lesním 
společenství a  v  neposlední řadě také mož-
nost fyzické práce, která má smysl a viditelný 
výsledek. 
Na podzim nás proto čeká další sázení strom-
ků, tentokrát těch listnatých. Možná někteří 
z  Vás půjdou při procházce kolem a  uvidí tu 
hezkou lesní školku malých douglasek.

Johana Švarcová, asistentka (text i foto)

Sázení jedlí douglasek Žáci naslouchají odborným radám

V e l i k o n o č n í  a k a d e m i e  n a  n a š í  š k o l e
Naše velikonoční akademie se uskutečnila 
11. dubna 2022 a byla rozdělena do pěti blo-
ků. Naší akademii uváděli žáci 8. tříd: Johanka 
Vejvodová, Rainhold Veselý, Ondřej Kupka, 
Vanessa Balejová, Tereza Nejedlá, Anna Dvo-
řáková, David Duchoň a Jaroslav Domin. Dle 
mého toho všichni žáci zhostili skvěle a mají 
můj obdiv za to, že to zvládli před tolika lidmi. 
Žáci naší školy měli velmi hezká vystoupení, 
vystoupení měli žáci od 1. až do 7. tříd. Akce 
byla velmi dobře osvětlená a  celkově dobře 
zpracována. Velmi se těším na příští Akademii 
a  děkujeme moc žákům a  celému učitelské-
mu sboru a paní ředitelce.

Marie Petroková, 8. A

Nechyběla ani dynamická vystoupení    
Foto: Lenka Živná Divadelníci      Foto: Lenka Živná

Žáci ZŠ Mníšek pod Brdy již tradičně sázeli stromky
Snídaně do školy se již stala tradiční akcí školy a žáci se opětovně velmi ochotně zapojují. Z podzimních 
snídaní, které jsme pro Vás uspořádali, byl výtěžek použit na nákup dalších 3 500 sazenic stromů 
pro obohacení zdejších brdských lesů. 
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Hráči mníšeckého fotbalového dorostu, účastníci krajského přeboru, 
nastupují od dubna v nových dresech. Slušivé tmavě modré komplety 
(dresy, kraťasy i  štulpny) chlapcům pořídila firma Bau-core s.r.o. a  její 
majitel Michal Ondrášek, který je zároveň trenérem dorostenců.
Během dubna se podařilo do sestavy zapojit, po vyřízení nezbytných 
administrativních formalit, mladého hráče z Ukrajiny Artěma Bodnara 
(na fotografii stojí druhý zleva).

Miloš Gruntorád, vedoucí mužstva

Z U Š k a  p o ř á d a l a  Z a h r a d n í  s l a v n o s t

Část programu byla, jak titul napovídá na zahradě, kde mimo předsta-
vení se konala i výtvarná dílna pro děti a byla velmi vytížená. Díky do-
taci města Mníšek jsme si mohli pro tyto venkovní příležitosti pořídit 
konečně dva stany, které byly pro dílničku jako stvořené. Část vystou-
pení se konala i ve vnitřních prostorech, kde své umění předvedli na-
příklad naši divadelníci. Počasí nám naštěstí přálo, program byl nabitý 
hudbou, tance, divadlem i výtvarnem, takže jsme končili až ve večer-
ních hodinách. O občerstvení pro účastníky se postaralo Kafe Plechof-
ka. Akce to byla parádní, jak můžete vidět i ve fotogalerii školy a těšíme 
se již na další setkání na farní zahradě.

Pozvánka na MIXFestival
Další naší open-air akcí bude tradiční MIXFestival, který se bude konat 
již podruhé v prostorech Lesního divadla v Řevnicích. Je to velká oslava 
k ukončení školního roku, kde se sejdou žáci i pedagogové z obou míst, 
kde ZUŠka poskytuje vzdělávání, tedy ze Řevnic i z Mníšku pod Brdy 
a společně předvedou, co se vše za poslední rok naučili. Program za-
čne již v 15 hodin a bude končit až kolem 20. hodiny a bude to festival 
se vším všudy, včetně vystoupení kapel. Srdečně vás zveme v sobotu 
28. května do Lesňáku!

Tanečníci se předvedou v Pavilonu
Mníšečtí tanečníci a  absolventi uzavřou školní rok na svém závěreč-
ném vystoupení v sále Pavilonu ve středu 1. června. Bude to poslední 
velké představení ZUŠky před prázdninami.

Talentové zkoušky budou počátkem června
Pro zájemce o studium pro další školní rok se budou konat talentové 
zkoušky 2. a 3. června. Podrobný rozpis a informace najdete na webu 
školy: www.zus-revnice.cz. 

Simona Hrubá 
za ZUŠ Řevnice (text)

použitá foto: archiv školy

Po skvělém vystoupení našich učitelů poslední dubnovou středu v  sále Pavilonu, kde se publiku 
představili jako umělci pedagogové, kteří vyučují v Mníšku pod Brdy, jsme květen otevřeli prezentací 
žáků na Zahradní slavnosti na farní zahradě, kterou nám i s vnitřním prostorem zapůjčil pan farář 
a tímto mu ještě jednou velmi děkujeme.

Výtvarná dílna pro děti

Vystoupení tanečníků na venkovním pódiu

Mníšečtí dorostenci v nových dresech  Foto: archiv FK Mníšek pod Brdy

Dorostenci mají novou sadu 
dresů a zahraniční posilu
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Esmarin hostil první ročník Veletrhu sportu

T-Mobile Olympijský běh bude v Mníšku pod Brdy koncem června

Účast na akci přijalo pět spolků, kromě pořáda-
jících badmintonistů to byly Tenisová akade-
mie Esmarin, OK Dobříš, BIOS fit a SK Spor-
tuj pod Brdy.
Po slavnostním zahájení, kterého se ujala mní-
šecká starostka Magdalena Davis, čekal v hale 
na děti program od 9 do 16 hodin v  podobě 
stanovišť, které si pro ně přichystaly zúčastně-
né kluby. Hned na začátku každé dítě dostalo 
brumíka, láhev vody a kartičku, kam jim trené-
ři na jednotlivých stanovištích zapsali výkony, 
nebo nakreslili obrázek za splnění úkolu. Děti 
si mohly vyzkoušet atletiku, aerobik, orientační 
běh a badminton. Tenis byl z kapacitních dů-
vodů umístěn do vedlejší tenisové haly.
Na badmintonovém stanovišti byla připra-
vena síť na hraní a soutěž v podobě trefování 
vyznačeného pole. V prostoru s atletikou děti 
probíhaly slalom na čas a házely šipkami. BIOS 
fit své stanoviště rozdělil na více částí. Děti si 
mohly vyzkoušet balanční desku, závodily ve 
skákání v  pytlích, skákaly do dálky a  „blbly“ 
s  balónky. Orientační běžci připravili ukázku 
miniorienťáku v hale s měřením na SI čipy. Na 
přilehlém sídlišti si děti vyzkoušely „městský 
sprint“ na speciálně připravené mapce s  ná-
zvem ESMARIN 1:2000.

V  sále číslo jedna, vedle recepce Esmarinu, 
mohli dospělí navštívit besedy se zajímavými 
lokálními hosty: dětským klinickým psycholo-
gem, fyzioterapeutkami a předsedou atletické-
ho klubu.
Akci navštívilo přes 50 dětí a proběhly dvě be-
sedy. Po celou dobu panovala uvolněná atmo-
sféra a všichni, kteří dorazili, si akci užili. První 
ročník se vydařil! Dokonce je již domluvený 
druhý ročník.

Na závěr bych chtěla jmenovitě poděkovat 
všem partnerům akce:
Starostce Magdaleně Davis patří poděkování 
za důvěru, kterou v nás vložila a osobní zášti-
tu akce. Městu Mníšek pod Brdy za poskytnu-
tí finančního daru na pokrytí nákladů akce. 
Tiskárně Mníšek, panu Havlíkovi, za vytisknutí 
všech materiálů. Restauraci Lískovka, Pepovi 
Maxovi, za obědy pro přednášející a organizá-
tory. Sportovně relaxačnímu centru Esmarin, 
Markétě a Petrovi Šulcovým, za pronájem pro-
storů. Sportovní firmě Victor, Petře Jägerové, za 
zapůjčení raket pro badmintonisty a darování 
cen do soutěže. Poslední poděkování patří Vyš-
ší odborné škole publicistiky za zapůjčení tech-
niky na natáčení. Po celou dobu s námi byl na 

místě přítomen štáb složený ze studentů školy.
Poslední poděkování patří jednotlivým klu-
bům: Badminton Mníšek pod Brdy, z.s., Teni-
sová akademie Esmarin, OK Dobříš, BiosFit, 
z.s. a SK SPB, z.s. a vedoucím besed: Lubošovi 
Hudcovi, Miroslavě Engelové, Hance Šurkovské 
a  Tomášovi Vodičkovi za skvěle odvedenou 
práci a vytvoření krásné atmosféry.

Děkuji všem a těším se na další ročník.

Tereza Kudrnová 
za Badminton Mníšek pod Brdy, z.s.

Jsou připraveny dvě trasy pro dospělé (5 a  8 
km), které vedou jak naším městem, tak i příro-
dou; jak po asfaltu, tak terénem. Běžci můžou 
sprintovat po rovince, ukázat zdatnost v kopci 
i si trošku oddechnout z kopečka. Kdo si chce 
trasu natrénovat, tak tomu prozradíme, že trasy 
budou stejné jako v loňském roce. Organizátor 
běhu, spolek BIOS fit, připravil trasy i pro děti 
různých věkových kategorií, od mrňousků, kte-
ří potřebují běžet za ruku s rodiči, až po závod-
níky-juniory. Na místě bude zajištěno hlídání 
dětí běžcům a rozcvička od trenérů a trenérek. 
Závodníci ze všech kategorií se můžou těšit na 
skvělé ceny a bezva atmosféru. 

Školní běh
Hlavní část T-Mobile Olympijský běhu v Mníš-
ku naváže už tradičně na školní běh, kdy si 
během dopoledne zazávodí všechny děti 
z prvního stupně ZŠ. Součástí programu spor-
tovního dne budou diskuze s olympionikem, 
protažení od profi trenérek, škola běhu od 
zkušeného lektora a workshopy pořádané or-
ganizací Magdaléna o.p.s.

Co je potřeba, když se chci přihlásit
Všechny informace potřebné k  přihlášení na 
T-Mobile Olympijský běh jsou na webových 
stránkách závodu www.olympijskybeh.cz.  
Poslední možnost přihlášení je 12. červen 2022,  
takže není na co čekat! 
Přihlaste sebe, své děti, běžte s kamarády jako 
partička, ukažte svým dětem, že sportovat je 
fajn, zdravé a navíc v tomto případě na pod-
poru dobré věci!  A klidně už začněte trénovat! 
Těšíme se na Vás!

O Olympijském běhu
Různí běžci, různá místa, olympijská myšlen-
ka. To je heslo, s kterým je propojen T-Mobi-
le Olympijský běh už několik let. Je jedno, 
jestli jsi závodník, nebo běháš jen občas, 

jestli jsi malý, nebo velký, jestli běháš radši 
ve městě, v přírodě, na louce nebo na dráze. 
Na T-Mobile Olympijském běhu jde přede-
vším o to se hýbat, a hlavně pro radost.
Na T-Mobile Olympijském běhu oslavujeme 
radost z pohybu a sport jako takový. Akcí si 
totiž připomínáme mezinárodní Olympijský 
den, tedy založení Mezinárodního olym-
pijského výboru. T-Mobile Olympijský běh 
je vůbec největší běžeckou událostí u  nás. 
V jeden den, přesně v jeden čas vybíhají s ži-
vým startem na vlnách Radiožurnálu tisíce 
běžců po celé České republice– ať už jako 
součást hlavních závodů, ve školních bězích 
nebo v rámci individuální výzvy.
Tím, že si s  námi zaběhneš, uděláš dobře 
nejen svému tělu, ale pomůžeš i  ostat-
ním. Na T-Mobile Olympijském běhu totiž 
pomáhá každý běžec svou účastí i  České 
olympijské nadaci. Z  každého startovné-
ho jde část na podporu sportování dětí, 
kterým v tom brání nedostatek finančních 
prostředků. A s vaší podporou dokáže na-
dace pomoci dalším mladým sportovcům 
k plnění jejich snů.

Jiřina Elčknerová za organizátory BIOS fit, z.s.

V  sobotu 23. dubna 2022 se ve Sportovně relaxačním centru Esmarin konal premiérový ročník 
Veletrhu sportu, akce organizované spolkem Badminton Mníšek pod Brdy a  jeho předsedkyní 
Terezou Kudrnovou.

Letošní ročník T-Mobile Olympijského běhu se uskuteční 22. června 2022, zázemí závodu bude 
tradičně v prostorách atletického oválu za ZŠ Komenského 420.

Stanoviště badmintonu   
Foto: Facebook/badmintonmnisekpodbrdy

Start loňského běhu ze školního hřiště 
  Foto: Libor Kálmán
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N o v i n k y  z   l e s n í  š k o l k y  S e d m i k v í t e k
Jedním z témat, kterému jsme se věnovali do 
hloubky, bylo téma půdy a vody. Vyprávěli si 
o  velikonočních tradicích a  vyrobili spoustu 
výrobků s velikonoční tématikou i pro pacien-
ty na Pleši. Také jsme zhlédli divadélko O kou-
zelném košťátku a vyzkoušeli kolovrátek. Ap-
rílové počasí nás sice zkouší, ale nenecháme 
se jím odradit, a tak při svých toulkách lesem 
pozorujeme probouzející se přírodu, poslou-
cháme ptáčky nebo stavíme domečky pro 
broučky. Nezapomínáme ani na volnou hru, 
sázení nebo praktické činnosti.

Kluku, holko, přijď mezi nás
Přejete si, aby i vaše děti vzpomínaly v dospě-
losti na dětství strávené v lese nebo na louce? 
Na prostředí, kde děti mají prostor pro svoji 
realizaci a čas pro hru. Kde jsou v těsném kon-
taktu s přírodou a velkou část dne tráví venku 
za každého počasí? Pak neváhejte a  přijďte 
mezi nás. 
Na své si přijdou předškoláci i školáci. Na léto 
máme přichystané čtyři turnusy příměst-
ských táborů. 

V lese a okolí na naše dobrodruhy budou če-
kat Indiáni, pohádkové bytosti nebo Malý 
princ. Celotáborové hry budou probíhat ne-
jen na Zemi, ale v celém vesmíru. 
Od září máme ještě několik volných míst v pu-
tovní skupince. Skupina je vhodná pro děti 
od tří let. Tři dny v týdnu od 9 do 14 hodin se 
na vás v menším kolektivu dětí, těší průvodky-
ně, které se neustále vzdělávají.

Babičko, dědečku, pojďte si hrát
Naším přáním je propojení mezigeneračních 
vztahů a přivézt seniory mezi děti. Babi, dědo, 
pokud ovládáte nějakou výtvarnou, hudební 
či jinou dovednost, kterou byste chtěli předat 
dál, neváhejte nás kontaktovat na případnou 
spolupráci. Věříme, že o mezigenerační aktivi-
ty bude zájem.

Škola volá
Největší novinkou, která nás od září čeká, je 
spuštění nové lesní školy. Pro školu mo-
mentálně hledáme pedagoga na zkráce-
ný úvazek. Pedagoga, který bude pro děti 

parťákem a s nadšením je provede projekto-
vou výukou. 

Veškeré informace najdete na našich webo-
vých stránkách www.7kvitek.cz. Nebo nás 
můžete kontaktovat na tel.: 607 743 763 nebo 
e-mailu: essentia@7kvitek.cz.

Šárka Adamová, průvodkyně Sedmikvítku  
(text i foto)

V Sedmikvítku jsme se rozloučili se zimou při slavnostním vynášení Morany a nyní žijeme jarem. 

Na chovatelské výstavě se představilo 106 morčat různých plemen

Přihlášeno bylo celkem 106 morčat. Ve stan-
dardu A bylo posouzeno 84 morčat včetně čtyř 
morčat plemene Minipli v  uznávacím řízení 
o jejichž chov se pokouším a plemeno šlechtím 
druhým rokem. Ve standardu B, bylo posou-
zeno 6 morčat plemene Skinny. Morčata ve 
standardu A a B posuzovala Nikola Moser z Ně-
mecka a Vladyslav Myrniy z Ukrajiny. O kvalitě 
přihlášených morčat svědčí i množství fotogra-
fií, které si oba posuzovatelé pro sebe nafotili.
Ve standardu C – mazlíčci bylo posouzeno 
celkem 8 morčat mazlíčků, což jsou morčátka 
která nesplňují standard, třeba pro nedostatek 
barvy, či její kombinaci. Posuzování mazlíčků se 
ujaly zkušené dlouholeté chovatelky Jitka Kru-
pičková a Ing. Věra Volná.
Na výstavě se zadávalo množství cen. Z  těch 
nejcennějších je titul BIS – Best in Show, který 
se zadával rovnou třikrát a  to dlouhosrstému, 
krátkosrstému a bezsrstému plemenu. Z nich je 
pak vybrán Best of Best. Konečných rozstřelů se 
ujal Vladyslav Myrnyi z Ukrajiny.

BIS Krátkosrsté a také Best of Best získalo krás-
né morče chovatelky Kláry Velíkové chovatel-
ská stanice Snow Teddy Bear a to Romeo Snow 
Teddy Bear plemene Švýcarský Teddy v černé 
kalifornské kresbě a krémové barvě.
BIS Dlouhosrsté získalo moje morče, černý 
Peruánec, odchov z mé ChS z Březových Hor: 
Charlie Sheen z Březových Hor.
Nejlepším bezsrstým a  BIS bezsrstým se stal 
černobílý skinny samec Ánes Crumpled Hipo 
chovatele Patrika Koláře ze stejnojmenné ChS.

Velká návštěvnost veřejnosti
Velmi mile nás na výstavě překvapila vlna ná-
vštěvníků, kteří se chodili dívat na morčata od 
brzkých ranních hodin až do úplného ukončení 
výstavy. Většina z nich odcházela nadšená díky 
cenným radám vystavovatelů a také jejich vůli 
nechat pochovat a pomazlit se s  jednotlivými 
morčátky. Mnozí lidé viděli dlouhosrstá ple-
mena naživo poprvé. Většina z nich se zajímala 
o  jejich chov a péči o srst a nevázl ani prodej 
nabízených morčátek.

Poděkování
Příprava výstavy byla náročná, naštěstí se našli 
pomocníci. Největší pomocí pro mě byl příjezd 
Tomáše Cihláře z ChS Od Cihliček, díky kterému 
jsme celou výstavu v sále postavili včas, ačko-
liv jsme začínali až po 23 hodině večer v pátek. 
Zvláštní poděkování pak posílám do Společ-
nosti PROBIOBED – výrobce podestýlky, která 
poskytla ceny do výstavy, ChS Od Cihliček – An-

drea a Tomáš Cihlářovi, ChS Katie´s – Kateřina 
Dietiová, Chovatelské archy Řevnice – díky kte-
ré se nám podařilo výstavu zásobit dobrotami 
pro morčata, Studny Keyř.
Za sebe tedy musím říci, že jsem z výstavy měl 
docela dobrý pocit. Potěšila mě velká účast vy-
stavovatelů, kteří se sjeli z celé republiky, velká 
návštěvnost a  především ochota samotných 
chovatelů, kteří pomáhali se zapisováním, fo-
cením, počítáním výsledků, vypisováním diplo-
mů a nakonec i s úklidem po výstavě. 
Tímto všem zúčastněným moc děkuji a  těším 
se na další výstavu, která se bude konat na pod-
zim v Mníšku pod Brdy.

Tomáš Vacek, ČSCH ZO Mníšek pod Brdy  
(text i foto)

Dne 19. února 2022 se v Řevnicích konala první výstava morčat 1. DUO CAVY SHOW ŘEVNICE pod 
záštitou ZO Mníšek pod Brdy. 

Vystavované morče plemene Skinny

Švýcarský Teddy v černé kalifornské kresbě  
a krémové barvy

Poděkování
Děkuji za vaši osobní účast  
na posledním rozloučení,  

projevy soustrasti a květinové dary  
s odchodem mého drahého manžela  

pana Jana Blahoňovského.

Nikdy nezapomeneme…

Jindřiška Blahoňovská s dcerami 
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Nejvýznamnější změnou je zrušení bezplat-
né přepravy pro seniory nad 70 let v  auto-
busech a  vlacích PID na území Středočeské 
kraje. Senioři nad 70 let budou nově platit 
poloviční jízdné, tedy stejně jako nyní se-

nioři od 65 let. K dispozici budou jednorázo-
vé i  dlouhodobé předplatní jízdní doklady. 
V  Praze se výše ani rozsah slev nijak ne-
mění!

Výhodné krátkodobé i  jednodenní jízdní 
doklady pro přepravu jízdních kol 
Pro přepravu jízdních kol ve vlacích PID bude 
možno využít výhodné časové přepravné pro 
cesty na území Středočeského kraje. Na výběr 
bude mezi dvouhodinovým přepravným za 
30 Kč a  celodenním přepravným za 80 Kč. 
Přeprava kol na území Prahy zůstane i nadále 
zdarma.

Speciální zlevněné jízdné pro účastníky 
odboje a odporu proti komunismu a váleč-
né veterány
Pro účastníky odboje a  odporu proti komu-
nismu a  válečné veterány, kteří se prokážou 
předepsaným osvědčením nebo průkazem 
vydaným Ministerstvem obrany ČR, bude 
nově k dispozici speciální zlevněný roční ku-
pon za 365 Kč platný pro vnější tarifní pásma 
PID pouze na území Středočeského kraje. 
Tento kupon bude možné nahrát pouze elek-
tronicky v rámci PID Lítačky a vyřídit si potřeb-
nou žádost o slevovou kategorii bude možné 
pouze v  budově centrálního dispečinku Do-
pravního podniku hl. m. Prahy v Praze 2, ulice 
Na Bojišti. 

Více informací najdete na www.pid.cz.

Libor Kálmán

Jeho trakční systém využívá palivové člán-
ky, které vyrábějí elektřinu spojením vodíku 
a kyslíku s vodou. Jedná se tak o plně beze-
misní vlakové řešení. Jeho jedinou emisí je 
pára a  kondenzovaná voda. Zároveň pracuje 
s  nízkou hladinou hluku. Výrobcem vodíko-
vých vlaků Coradia iLint (první vlaky tohoto 
typu na světě) je nadnárodní energetický kon-
cern Alstom se sídlem ve Francii.
Na střeše vlaku se nachází osm vodíkových ná-
drží a palivové články, které vyrábějí elektřinu 
pro dvě hlavní pohonné jednotky. Plně natan-
kovaná souprava se třemi stovkami cestujících 
může urazit 600 až 800 kilometrů rychlostí až 
140 kilometrů za hodinu. Hlavní pohonný člá-
nek slučuje vodík z nádrží a zvenčí nasávaný 
vzduch. Výstupní proud pak napájí pohonné 
jednotky soupravy s tím, že přebytečná ener-
gie dobíjí lithium-iontové akumulátory.
„Dnešní cesta vodíkového vlaku do Mníšku pod 
Brdy coby propagace budoucnosti má pro mě 
tak trochu symbolický rozměr, protože ještě 
před pár měsíci jsme společně se starostkami 
a  starosty okolních obcí bojovali o  to, aby na 
téhle trati vůbec nějaká železniční doprava pro 

naše občany zůstala. Jsem ráda, že se tu dnes 
na nádraží sešlo tolik lidí, protože i z toho je vi-
dět, že železnice je pro náš region důležitá a její 
další provoz má smysl podporovat. Navíc teď, 
v  době dlouhodobé uzavírky Barrandovského 
mostu, se může vlakový spoj z Mníšku do Prahy 
stát pro řadu lidí reálnou dopravní alternativou, 
zvlášť pokud se potřebují dostat na druhý břeh 

Vltavy. Děkuji proto společnosti Alstom i  jejímu 
českému zástupci, panu Kuruczovi, že nám svůj 
vlak přijeli do Mníšku ukázat a  rozproudili tím 
v  našem regionu znovu debatu o  budoucnosti 
železniční dopravy. Doufám, že se nevidíme na-
posled,” sdělila ve svém uvítacím projevu mní-
šecká starostka Magdalena Davis.

Libor Kálmán (text i foto)

Středočeský kraj ruší bezplatnou přepravu pro seniory nad 70 let

Do Mníšku přijel historicky první vlak na vodíkový pohon

Od 12. června 2022 dochází, na základě rozhodnutí Středočeského kraje, k  úpravám jízdného 
na linkách Pražské integrované dopravy (PID).

Desítky zájemců přišly v úterý 17. května na železniční stanici Mníšek pod Brdy přivítat historicky první 
vlak na vodíkový pohon, který na naši trať číslo 210 v rámci své propagační jízdy přijel. Půlhodinu, 
kterou se vodíkový vlak na stanici zdržel, využili zájemci k prohlídce jeho vnitřních prostor.

Vodíkový vlak ve stanici Mníšek pod Brdy
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Magdaléna, o. p. s. byla založena v  roce 1997 paní Marií Kaplanovou 
a  městem Mníšek pod Brdy za účelem poskytování léčebně resocia-
lizačního programu pro lidi závislé na návykových látkách. V  bývalé 
raketová základně na Včelníku vznikla terapeutická komunita, která 
úspěšně funguje dodnes. Magdaléna, o. p. s. poskytuje i ambulantní 
léčbu, nízkoprahové programy, ale také preventivní a vzdělávací pro-
gramy pro děti a  dospívající na pobočkách v Praze, v Příbrami, v Be-
rouně a v Benešově. Za čtvrtstoletí činnosti tak prospěla tisícům klien-
tů na cestě zpět do běžného života a desetitisíce dětí připravovala na 
vstup do dospělosti. V rozhovoru s Ondřejem Sklenářem, ředitelem 
Magdalény, o. p. s. se můžete dozvědět více o dvaceti pěti leté cestě 
organizace i o budoucím směřování.

Magdaléna, o. p. s. letos slaví 25 let své činnosti na Včelníku 
v Mníšku. Jak se proměnily nabízené služby za čtvrtstoletí?
Vznik Magdalény je neodmyslitelně spojen s  naší první službou, 
kterou je terapeutická komunita v Mníšku pod Brdy. Jedná se o po-
bytovou formu léčby pro osoby se závislostí. Následně v  průběhu 
let přibývaly další programy v podobě adiktologických ambulancí, 
doléčovacího programu, kontaktních center, terénních programů 
a  primárně preventivních programů. V  průběhu čtvrtstoletí jsme 
se tedy rozvinuli od jednoho k celkem patnácti samostatným pro-
gramům. Tento komplex tak pokrývá téměř celou oblast adikto-
logické péče od preventivních aktivit pro děti, přes nízkoprahové 
služby až po léčbu a doléčování závislých. Současně skrze naše ak-
tivity propojujeme oblasti školství, sociálních služeb,  zdravotnictví 
a  vězeňství. Proměna je však vidět ve velké profesionalitě služeb. 
V  90. letech neexistovaly žádné standardy kvality, zákon o  sociál-
ních službách apod. Samozřejmě šlo už tehdy o kvalitní služby, ale 
domnívám se, že pravidelné sledování a hodnocení kvality naši péči 
ještě pozvedlo. 

Kde vidíte smysl práce s klienty?
Smysl naší práce vidím primárně, a především v práci s klienty a jejich 
rodinami. Naším posláním a  cílem je pomáhat lidem na cestě ze zá-
vislosti. Každý drobný úspěch klienta je společnou radostí a posilující 
událostí na jeho cestě zpátky do společnosti. Když vidím kolem sebe 
lidi, kteří ještě před pár lety žili na ulici, neměli na jídlo a  ubytování, 
peníze shromažďovali primárně na nakupování drog a nyní jsou „zpát-
ky“ v životě, pracují, cestují, mají rodiny, láskyplné vztahy, samozřejmě 
i  starosti, které k  životu patří, tak to je smysl naší práce. Máme řadu 
projektů, ve kterých vidíme, že i drobná pomoc může člověku nastar-
tovat veliké změny v životě. Třeba projektem „Prací život vracíš!“ se už 
několik lidí z  ulice dostalo na ubytovnu, do práce, k  léčbě závislosti, 
zpátky ke svým rodinám apod. 

Jaké období bylo nejtěžší?
Těžkých období bylo v  naší pětadvacetileté historii několik. Všechna 
byla spojena s  nedostatkem finančních prostředků na provoz, která 
v daných obdobích znamenala omezování služeb pro klienty, snižová-
ní mezd zaměstnancům, drastické škrty v  rozpočtech a plánovaných 
aktivitách apod. 
Je smutnou realitou, že financování adiktologických služeb, u nichž je 
zadavatelem stát, neboť sám tyto služby neposkytuje, je stále realizo-
váno formou jednoletých dotací, na které není právní nárok. Celý sys-
tém tak stojí na křehkém ledu a každý rok fungujeme v nejistotě, zda 
budeme mít dostatek finančních prostředků na provoz našich služeb. 
Nebylo nic smutnějšího, než když jsem se před třemi lety loučil se svý-
mi klienty v berounské ambulanci se slovy „musíte si najít pomoc jinde, 
pobočku z důvodu nedostatku financí zavíráme“. Toto už bych nechtěl 
opakovat. Bohužel i letos opět bojujeme se snížením dotací na provoz 
sociálních služeb. 

Kde byste viděl rád Magdalénu, o. p. s. za 25 let? 
Rád bych viděl Magdalénu za další čtvrtstoletí jako stále živou, tvůrčí, 
profesionální i hravou organizaci, která poskytuje profesionální služby 
svým klientům a nabízí jim respektující a individuální přístup. Organi-

zaci, která zná svoji historii, 
naplňuje své poslání „pomá-
hat potřebným na cestě ze 
závislosti“ a  která se nebojí 
jít vlastní cestou, občas proti 
proudu, zastává se slabších, 
podporuje lidi na okraji spo-
lečnosti a věnuje se ne příliš 
oblíbeným tématům. Jed-
noduše dává lidem druhou 
a klidně i  třetí šanci vrátit se 
do života. Přál bych Magda-
léně, aby byla zaměstnan-
cům organizací, kde je radost 
pracovat, učit se, rozvíjet se. 
Současně klientům místem, 
kde se nemusejí bát přijít si 
říct o pomoc a dostane se jim 
partnerského zacházení.  

Chystáte oslavy výročí 25 let činností? 
Ano, srdečně zvu všechny obyvatele Mníšku a okolí na náš Den ote-
vřených dveří, který bude v neděli 19. 6. od 14 h v areálu na Včelníku. 
Kromě bohatého programu plného divadla, hudby a workshopů pro 
děti i  dospělé, budou mít návštěvníci možnost se seznámit s  tím, co 
v  Magdaléně, o. p. s. děláme. Například naše Centrum primární pre-
vence připravuje program pro děti, u týmu terénních pracovníků bude 
možnost si vyzkoušet brýle, které simulují stav pod vlivem alkoholu 
i dalších návykových látek, kolegové z  léčby připravují ukázku skupi-
nové terapie a další. Moc se na všechny těšíme, přijďte si s námi užít 
nedělní odpoledne na Včelník.

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

Mag dalé na,  o.  p.  s.  p osk y t uje  s l už by  j iž  25  le t

Ondřej Sklenář, ředitel Magdaléna, o.p.s.
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Děravá tobolka 
S kravkou na prodej přišel na trh také 20letý 
Žid Josef Gutman, syn hospodáře a  obchod-
níka. Dobytče prodal za 91 zlatých a tobolku 
s penězi si strčil do kapsy. Měl ovšem smůlu, 
kapsa byla děravá, a tak mu tobolka se zlatka-
mi vypadla neznámo kde. Novinář, autor člán-
ku z roku 1890, si neodpustil poznámku plně 
v  duchu latentního antisemitismu příznač-
ného pro společnost konce 19. století: „S  po-
dobnou neopatrností při jeho souvěrcích málo 
kdy se setkáváme.“ Už za čtvrthodinu začal 
Gutman svou tobolku postrádat a  svou ztrá-
tu zašel nahlásit na obecní úřad. Podle zvyku 
ztrátu vybubnoval obecní strážník, ovšem bez 
výsledku, nikdo nález nenahlásil. Po zbytek 
dne chodil mladík po městě a pátral po tobol-
ce, leč bezvýsledně. Až k  večeru se doslechl, 
že v jednom hostinci nějaký hluchoněmý člo-
věk ukazuje posunky, že tobolku našla jakási 
ženština, zabalila ji do šátku, dala do záňadří 
a zmizela v davu. 

Pro srovnání uvádím tehdejší ceny 
potravin a ošacení:
Kilogram másla vyšel na 1 zlatý, rýže byla 
za 0,18 zl., mouka stála 0,21 zl., litr vína se 
dal pořídit od 0,15 do 0,30 zl.
Košile stála 1,45 až 2,75 zl., kalhoty vyšly 
na 4 až 9 zl., pánský oblek byl za 14 až 16 zl., 
kabát se prodával za 11 až 25 zlatých.

Konfrontace ve Stříbrné Lhotě
Tuto informaci nahlásil Gutman druhý den čet-
níkům a  ti jako hluchoněmého svědka iden-
tifikovali čeledína Josefa Mesteka z  Kytína. 
Hluchoněmý čeledín, který onu nepoctivou 
nálezkyni poznal, zavedl četnického strážmis-
tra do Stříbrné Lhoty do domu zedníka Tomá-
še Obermajera. „Sotvaže vstoupil a spatřil ženu 
zedníkovu, 28letou Ludmilu Obermajerovou, 
běžel k  ní a  hrozivými posunky dával jí najevo, 
že nalezla peníze Gutmanovy a ukazoval přitom 
na poškozeného, že ji viděl, jak je zabalovala, 
a posuňkoval rozčileně, aby je vrátila.“ 
Četník se ženy otázal, kde má peníze a  na 
manželův pokyn šla ke skříni, odkud vyndala 
105 zlatých zabalených v šátku a tobolce. V to-
bolce byla padesátka, desítky a pětky. Gutman 
vykřikl, že poznává svou padesátku, protože 
přesně takto ji složil do malé tobolky.

Soud se zlodějkou
Nešťastná Ludmila Obermajerová byla vyšetřo-
vána pro zločin podvodu zatajování nalezených 
peněz. Před soudem obžalovaná lhala, když tvr-
dila, že peníze jsou její, protože sama na trhu pro-
dala jejich vlastní krávu. Na otázku soudce, komu 
krávu prodala, odpověděla Obermajerová,  
že ji od ní koupil neznámý člověk.

Hluchoněmý svědek zklamal
Klíčovým mělo být svědectví hluchoněmého 
čeledína, kterému před soudem tlumočil 

Karel Kmoch, ředitel Pražského ústavu pro 
hluchoněmé na Karlově náměstí. Tlumočník 
uvedl, že domluvit se s  Mestekem není jed-
noduché, protože je nejen hluchoněmý, ale 
i naprosto nevzdělaný, neboť nebyl vychován 
v  jejich ústavu. Nebohý slabomyslný čeledín, 
který nebyl zvyklý na neznámé publikum 
a evidentně dostal z přísného prostředí před 
soudem strach, si najednou na nic nepamato-
val a nepoznával ani obžalovanou. 

Navádění ke křivému svědectví
Závažné skutečnosti, objasňují aktuální svědko-
vu „nevědomost“, uvedl jeho otec, 76letý stařík 
Matěj Mestek. Ten oznámil, že Tomáš Obermajer 
za jeho synem byl a domlouval mu, aby u soudu 
proti jeho manželce nic neuváděl: „Když vám dá 
Gutman deset zlatých, dám já vám dvacet!“ 

Na odročené jednání se dostavili další svědkové, 
mezi nimiž byl i  rolník, který měl údajně kou-
pit krávu od obžalované Obermajerové. Rolník 
se  před soudem přiznal, že byl Obermajerem  
naveden ke křivému svědectví. Po této výpovědi 
povstala obžalovaná a k činu se doznala. 

Tresty
Soudce vyměřil Obermajerové mírný trest 
14denního žaláře a  vrácení peněz Josefu  
Gutmanovi. Pro podvod spáchaný naváděním 
ke křivému svědectví byl potom stíhán Tomáš 
Obermajer. O  výši jeho trestu se už ovšem  
dobový tisk nezmiňuje.

S použitím dobového tisku 
(Národní listy  20. 7. a 27. 9. 1890) 

zpracoval Libor Kálmán

K dopadení zlodějk y přispěl hluchoněmý svědek
Dne 1. května 1890 se konal v Mníšku výroční trh, na který se z blízka i z daleka sjeli kupci, kramáři, 
i obchodníci s dobytkem. 

Trhy bývaly v Mníšku na náměstí (fotografie pořízená na začátku 20. století)
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Spojovačka Spojte body od 1 do 35 a vyjde vám obrázek.



LUŠTĚTE KŘÍŽOVKU O ZAJÍMAVÉ CENY
„To nejkrásnější na světě nejsou věci, ...“

(konec věty je v tajence)
Karel Čapek (1890-1938) – český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel 

a fotograf. Autor především protiválečných románů a her.

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

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

Řešení křížovky z březnového vydání Zpravodaje: Emil Zátopek: „Neměl jsem dost talentu na to, abych běžel a usmíval se zároveň.“
Výhercem dvou dárkových voucherů do multikina se stává Jitka Dusíková.

Vylosovaný výherce získá
dva poukazy 
do multikina 
Cinema 
City.

Vylosovaný výherce získá
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Provoz ve výrobně Pasta Fidli

Kafe Plechofka sází na kvalitu surovin 
a pohodovou atmosféru

Nové Papírnictví Kreativ zaplnilo mezeru 
na trhu

Od května 2020 funguje naproti čerpací stanici podnik, kde se snoubí 
kavárna, bistro a prodejna. Provozují ho Iveta Švejdová a Michal Řezáč, 
partnerská dvojice bydlící v  Černolicích. Oba mají z  gastro provozů 
bohaté zkušenosti, které teď zúročují v Kafe Plechofka. Iveta Švejdová, 
absolventka hotelové školy, vedla a vede na Dobříši obchody s farmář-
skými produkty Grunt a nyní Špajz. Michal Řezáč, který má na starosti 
kuchyni, si za svou dlouholetou praxi našel ideální kombinaci chutí, 
přesto neustále experimentuje a inspiraci hledá i na internetu u světo-
vých kuchařů Ensley Elliota a Anthony Bourdaina. Nejvíce ho baví ku-
chyně „limetka – chilli – koriandr”, která sahá od Asie po Jižní Ameriku.
A proč zrovna Kafe Plechofka?
„Dlouho jsme přemýšleli, jak do názvu promítnout kombinaci kavárny, 
bistra a prodejny. Nemáme rádi zahraniční názvy, chtěli jsme, aby byl čistě 
český. Nakonec jsme se nechali inspirovat charakterem naší budovy a zví-
tězila Plechofka s f,“ vysvětluje zrod názvu Iveta Švejdová. 
Bistro se zaměřuje zejména na přípravu snídaní po celý den, které si mů-
žete vychutnat uvnitř nebo na venkovní terase, ale nabízejí je i na odvoz 
s sebou do práce nebo do školy. Pokud spěcháte, tak si odtud můžete od-
vézt čerstvou kávu, sendviče nebo obložené chleby. Pokud nespěcháte 
a sníte si jídlo u nich, tak vám připraví například hemenex, míchaná vajíč-
ka nebo i burger se slaninou. Velkou péči věnují přípravě lahodné kávy, 
na kterou si nechávají dovážet směs až z Messiny na Sicílii. „Rádi připra-
vujeme kávu pro lidi, kteří si to umějí užít a my jim ten zážitek umíme poskyt-
nout. A vracející se spokojení zákazníci jsou důkazem toho, že se nám to daří,“ 
sděluje Iveta Švejdová.
Nezapomínají tu ani na obědy formou street foodu, které si může-
te opět v  boxu s  sebou odvézt. Osvědčily se jim i  vydatné polévky  
pocházejí z exotických kuchyní (nejvíce z jihoamerické, asijské ale i tře-
ba z gruzínské kuchyně).
Nevaří z konvenčních surovin, ale berou výrobky bez chemie a náhra-
žek od malých farmářů z Čech i zahraničí. Kuřata mají z farmy Loužná 
u Horažďovic, vyzrálé hovězí maso dodává farma Hyršov ze Šumavy, 
vepřové maso nakupují z farmy v Trněném Újezdu. Pečivem je zásobu-
je malá pekárna s dlouholetou tradicí ze Zlivic u Písku. Ze zahraničních 
dodavatelů se orientují především na Španělsko, odkud mají sušené 
šunky, klobásy a sýry z malé farmy v horách. Kromě toho tu nabízejí 
i speciální bezlepkové sladké a slané pečivo nebo bezlaktózové mléč-
né výrobky. Ovoce a zeleninu vozí z kunratické Stodoly plně dozrálé 
a bez chemie. Z kvalitních surovin nejen vaří, ale nabízejí je i v rámci 
prodejny farmářských produktů. Ke speciálním druhům masa, které 
si u nich zákazník vybere, poskytnou rádi i poradenství, co se týká jeho 
následného zpracování a úpravy. 
„Nabízíme tu lidem věci a produkty, které nás baví. Máme tu například karib-
ské rumy, co mám rád nebo olivové oleje ze Španělska, které já osobně pova-
žuji za nejlepší. Na nic si nehrajeme, chováme se přirozeně, a možná i proto 
tu panuje pohodová atmosféra,“ přibližuje filozofii podniku Michal Řezáč.
Mají otevřeno ve všední dny od 7 do 19 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. 
Vše podstatné najdete na webových stránkách www.plechofka.cz 

kal

Od dubna 2022 funguje v  Čisovické ulici č. p. 198 nové papírnictví. 
Jak už sám jeho název napovídá, cílí na všechny tvořivé děti i dospělé. 
Provozují ho manželé Zemanovi, kteří bydlí v nedaleké Řitce.
Vzdušný interiér, přehledně uspořádané zboží v regálech a stojanech 
i ochotná obsluha poskytují maximální prostor a pohodlí pro nákup. 
Po prodejně se tak můžete pohodlně pohybovat dokonce i s kočárkem.
„Jako rodiče školáků jsme zjistili, že v Mníšku a okolí chybí kvalitní papír-
nictví. Jezdit pro školní potřeby a  jiné papírnické zboží do Prahy pro nás 
bylo zdlouhavé a nepraktické. Když jsme se pak rozhodovali, který obchod 
v Mníšku otevřeme, jednoznačně zvítězilo papírnictví, “ vysvětluje moti-
vaci Anna Zemanová, kterou můžete potkávat za prodejním pultem.
Nabízený sortiment Zemanovi rozdělují do čtyř základní oblastí podle 
využití a cílových skupin. 
Velký důraz kladou na kreativní potřeby, jejichž rozsah uspokojí ne-
jednoho domácího kutila nebo kutilku. 
Zakoupený materiál může pak doma posloužit například k  výrobě 
dárků, protože ručně zhotovený výrobek přece udělá největší radost. 
Najdete tu potřeby pro výrobu ozdobných mýdel (mýdlovou hmotu, 
barvy i  formy), sady na dekupáž (kartonová zvířátka, barevné papíry 
a akrylové barvy na ozdobení), peříčka a kruhy pro výrobu lapačů snů, 
razítka a samolepky na výrobu vlastního diáře (bullet journal) a papíry 
velikosti A2 různých barev pro tvoření. Pro menší děti tu jsou korálky, 
omalovánky nebo pěnová hmota.  Myslí tu i na začínající malíře, pro 
které tu mají výtvarné potřeby jako malířské plátno a kvalitní barvy.  
Rodiče školáků jistě potěší školní potřeby. Až budou vybavovat svá 
dítka před novým školním rokem, tak sem můžou zajít pro sešity, rýso-
vací potřeby, zvýrazňovače, gumovací pera, lepidla, penály, pastelky, 
fixy i školní brašny pro malé i velké.
V nabídce Papírnictví Kreativ nemůžou chybět ani kancelářské potře-
by. Najdete tu klasický materiál, jako jsou papíry různých formátů do 
tiskárny, šanony, děrovačky, sešívačky nebo nůžky.
Na narozeninové oslavy nebo sezónní zábavní akce cílí párty program. 
Pro pořádání oslav vás tu vybaví balónky a svíčkami, oboje s číslicemi i bez 
nich. Ani helium v lahvi pro nafukování balónků tu nebude problém sehnat.
To, že v regálu zrovna nenajdete zboží, které zrovna sháníte, vůbec ne-
vadí. I tohle mají Zemanovi vyřešené. 
„Snažíme se našim zákazníkům vycházet maximálně vstříc. Pokud se stane, 
že v naší nabídce nenajdou výrobek, který potřebují, není problém jim ho sehnat 
a dodat až na naši prodejnu,“ přibližuje prozákaznický přístup paní Zemanová.
Počítají i s tím, že budou svou nabídku postupně doplňovat i sezónním 
zbožím, takže na své si tu přijdete například před oslavami Helloweenu 
nebo Vánoci.
Je pozitivní, když se v našem městě otvírají i obchody a provozovny 
poskytující jeho obyvatelům servis, za kterým už pak nemusejí složitě 
cestovat do Prahy. Kvalitní papírnictví v Mníšku pod Brdy i okolí jedno-
značně chybělo. Doufejme, že nebudou mít o zákazníky nouzi. 
Mají otevřeno ve všední dny od 8 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin. 
Vše podstatné najdete na webových stránkách www.papirnictvikreativ.cz
 lib

Anna Zemanová ve své prodejně Iveta Švejdová a Michal Řezáč
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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

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

Komw_inz-Mnisek_92x128mm_TISK.indd   1 31.03.2022   16:53:14

  denně aktuální informace o dění v Mníšku

  oznámení o odstávkách elektřiny 
a výlukách vody

   pozvánky na kulturní a sportovní akce

   a spousta dalších zajímavých zpráv 
z našeho města

INZERCE
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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

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

Jsem masérka s 8letou praxí a zvu Vás si užit 90minutovou celkovou 
masáž nebo jinou masáž dle Vašeho výběru za příjemné ceny.

Pro více informací pište na tel.: 773 024 315. Ksenija

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

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

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

Dispečink 602 364 639

Expedice 602 727 028

Otevírací doba:
Po-Pá   7:00-15:30
So   po dohodě

obchod@kamenzbraslav.cz

Chouzavá 206, 252 10 Voznice 
(8 km od Dobříše)

Dodávky čerstvého betonu 
včetně dopravy  a uložení čerpadlem

Praha

Areál 
obalovny

Dobříš

D4 

exit

exit

21

21

BETONÁRNA KYTÍN

Dodávky čerstvého betonu 
včetně dopravy  a uložení čerpadlem

BETONÁRNA KYTÍN

včetně dopravy  a uložení čerpadlem

Otevírací doba:
Po-Pá   7:00-15:30

po dohodě



Areál 
obalovny

602 364 639

602 727 028

Po-Pá   7:00-15:30

obchod@kamenzbraslav.cz

Chouzavá 206, 252 10 Voznice 
(8 km od Dobříše)

Praha

D4 
exit 21

Dispečink

Expedice

Otevírací doba:
Po-Pá   7:00-15:30

obchod@kamenzbraslav.cz

(8 km od Dobříše)

Dodávky čerstvého betonu 
včetně dopravy  a uložení čerpadlem

  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
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