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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
léto se ohlásilo kombinací horkých dnů a náhlých bouřek a před 
námi se opět rýsuje čas prázdnin a  dovolených. „Okurková 
sezóna“ většinou přináší pocit uvolnění a odpočinku, možnost 
alespoň na chvíli vypnout starosti všedního dne a  naplno 
prožívat přítomný okamžik. Všichni si ten čas zasloužíme a měli 
bychom si ho dopřát. Někde vzadu v hlavě již totiž určitě tušíme, 
že po létě přijde podzim a přinese s sebou řadu výzev. S největší 
pravděpodobností můžeme očekávat další vlnu zdražování, 
nejistotu, čím a za kolik budeme v zimě topit nebo nástup nové 
covidové vlny, jejíž dopady na každodenní život vyvolávají 
řadu otázek. Je důležité žít vědomě v  přítomném okamžiku 
a stejně tak je důležité se vědomě připravovat na budoucnost. 
Ne nadarmo se přece říká, že „štěstí přeje připraveným“. Týká 
se to samozřejmě jak domácností, tak i firem a institucí, včetně 
našeho města. Jako čím dál důležitější vidím některé konkrétní 
projekty, které město dlouhodobě připravují na větší odolnost 
a  soběstačnost.  Díky probíhajícímu projektu energetického 
managementu dnes například může město rozhodovat o tom, 
kam efektivně investovat, aby uspořilo co nejvíc nákladů za 
energie na provoz, včetně svých příspěvkových organizací, tedy 
školek, škol a  domova pro seniory. Stavební projekty na nové 
budovy pro svazkovou školu a novou mateřskou školu se nyní 
připravují v  nízkoenergetickém, respektive pasivním režimu, 
a prověřujeme i alternativní, soběstačné zdroje tepla pro případ 
úplného výpadku dodávek plynu. Zároveň si uvědomujeme, že 
někteří obyvatelé města se mohou kvůli vzrůstajícím životním 
nákladům dostat do svízelné životní situace, a proto jsme zahájili 
spolupráci s  potravinovou bankou, která bude od července 
poskytovat potraviny seniorům, samoživitelkám a  dalším 
potřebným občanům. Pokud budete mít zájem potravinovou 
pomoc využít, obraťte se, prosím, na sociálního pracovníka města, 
Lukáše Říhu (tel.: 739 735 447, e–mail: lukas.riha@mnisek.cz),
který bude potravinovou pomoc koordinovat.
V září nás čekají volby do zastupitelstev obcí, proto jsou na straně 5
již nyní zveřejněny informace k politické inzerci v zářijovém čísle 
Zpravodaje. Vývoj situace se stánkem s občerstvením na Skalce 
nebo komentář k  budoucnosti těžkého průmyslu v  Mníšku se 
dozvíte na straně 6. 
Závěrem bych Vás ráda srdečně pozvala na tradiční Skaleckou 
pouť, která se letos uskuteční 23. – 24. července 2022, podrobný 
program najdete na poslední stránce tohoto čísla.
Co dodat? Snad jen to, že všem dětem přeji nekonečné prázdniny 
plné slunce a dobrodružství. A nám dospělým přeji co nejvíce 
přítomných okamžiků, ať už se je chystáme strávit na dovolené 
v zahraničí, cestách po České republice nebo doma na zahrádce.

Krásné léto

Magdalena Davis
Magdalena Davis
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Z a s t u p i t e l é  s c h v á l i l i  v k l a d  j i s t i n y  n a  n á k u p 
m a l é h o  s v o z o v é h o  a u t a  p r o  B O S

Schválení veřejnoprávní smlouvy
Přítomní zastupitelé jednohlasně schválili 
uzavření veřejnoprávní smlouvy se společ-
ností Magdaléna, o.p.s., podle níž získala 
finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč na pro-
voz terénního programu Magdaléna – Mníšek 
pod Brdy. Společnost poskytuje profesionální 
pomoc lidem se závislostmi a jejich rodinám 
a  blízkým. V  roce 2021 například obsloužili 
v  přímé práci také 28 klientů z  Mníšku pod 
Brdy.

Memorandum o spolupráci s 1. SčV
Zastupitelé schválili uzavření „Memoranda 
o společném záměru a budoucí Transakci mezi 
městem Mníšek pod Brdy a 1. SčV.“ 
Memorandum sleduje myšlenku založení 
v budoucnu společné s.r.o. s předběžným pra-
covním názvem 2. SčV ovládané veřejnými za-
davateli (obcemi). Je to jiný a pro obce výhod-
nější model spojení sil. 
Společnost 1. SčV postupně oslovuje všechny 
obce (celkem 63), se kterými je ve smluvním 
vztahu ohledně provozování jejich vodohos-
podářské infrastruktury, a  navrhuje jim bu-
doucí změnu vlastnických poměrů v  1. SčV 
formou odkupu finančního podílu obcemi 
tak, aby získaly většinový podíl (51 % a více). 
Do nové společnosti bude vložena odštěpená 
část závodu 1.SčV jakožto stávající provozova-
tel vodohospodářské infrastruktury vlastníků, 
čímž dojde k  zajištění dostatečných kapacit 
2. SčV, pro provozování vodohospodářské in-
frastruktury vlastníků po skončení platnosti 
každé z provozních smluv.
Memorandum je nezávazné a  nezakládá ob-
cím závazek do společnosti vstoupit.

Zpráva o hospodaření společnosti BOS,  
nákup svozového vozidla a vážních systémů  
Výkonný ředitel Brdské odpadářské společ-
nosti s.r.o. (BOS), Jan Marek, předložil výsledky 
hospodaření společnosti za rok 2021 a  první 
kvartál 2022 a  informoval zastupitele, že na-
vzdory zvyšujícím se nákladům na pohonné 
hmoty a energie se společnosti daří plnit eko-
nomický plán a po prvním čtvrtletí 2022 skon-
čila v očekávané ztrátě 181 690 Kč. Zastupitelé 
následně schválili jednorázový finanční vklad 
vratné jistiny do Dobrovolného svazu obcí 
Technické služby (DSO TS) Brdy a Hřebeny ve 
výši 606 000 Kč. BOS totiž plánuje zakoupit 
v  červenci 2022 druhé, menší svozové vo-
zidlo v  hodnotě cca 3,5 milionu Kč pro svoz 
směsného komunálního odpadu.
V  srpnu až listopadu 2022 plánuje zakoupit 
dva vážní systémy v  celkové hodnotě cca 
1 milion Kč. Financování bude zajištěno z 80 % 
z úvěrového účtu u Komerční banky a z 20 % 
vlastní spoluúčastí (cca 900 000 Kč). 

Prostředky na spoluúčast je nutné vložit do 
BOS formou vratné jistiny členských obcí přes 
DSO TS Brdy a  Hřebeny, navrhovaná částka 
za každou obec je 100 Kč a  na 1 obyvatele, 
za Mníšek pod Brdy tedy 606 000 Kč.
Pokud BOS získá na nákup vozidel a  vážních 
systémů dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí, vratnou jistinu bude možné vrátit 
z BOS do DSO TS Brdy a Hřebeny a následně 
obcím bezprostředně po obdržení dotace.

Změna ručení úvěru pro BOS u  Komerční 
banky 
Zastupitelé schválili změnu v  ručení úvě-
ru na svozové popelářské vozy u  Komerční 
banky pro společnost BOS s.r.o. z  fyzických 
osob jednatelů BOS (starostové Mníšku pod 
Brdy a  Nového Knína) bylo ručení změněno 
na obce s největším majetkovým podílem ve 
svazku DSO TS Brdy a  Hřebeny: Mníšku pod 
Brdy (49,4 % podíl majetku DSO) a  Nového 
Knína (16,9 %). 
Za úvěr dosud ručili oba jednatelé BOS, kteří 
jsou zároveň starostové, tedy volení zástup-
ci. V  případě, že by nastala povolební změna 
ve vedení v  jednom či obou těchto městech, 
byly by osoby jednatelů vystaveny nebezpečí, 
že budou ručit za neplnění podmínek úvěru 
i v případě, že již nebudou schopni ovlivňovat 
odpadovou politiku města, která je úzce pro-
pojená s hospodařením BOS.

Schválení žádosti o dotaci
Zastupitelé schválili podání žádosti o  dotaci 
z  Programu 2022 z  rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského Fondu podpory včas-
né přípravy projektů EU 2021+ a NIP, prostřed-
nictvím Dobrovolného svazku obcí Svazková 
škola pod Skalkou pro zhotovení technické 
studie výstavby Svazkové školy pod Skalkou. 
Pokud se žádostí DSO uspěje, mohl by získat 
dotaci až ve výši 540 000 Kč. 

Dovolení nových členů do pracovní skupiny
Zastupitelé dovolili další dva členy do Pracovní 
skupiny pro přípravu finálního návrhu smlou-
vy se mezi městem Mníšek pod Brdy a  spo-
lečností Ambeat. Novými členy byly zvoleny 
radní Andrea Midkiff a  ředitelka Domova pro 
seniory Pod Skalkou Tereza Středová. 
Kromě nově zvolených členů v ní ještě zaseda-
jí Petr Digrin, Hana Kotoučová a Michal Trkan. 
Pracovní skupina je dále oprávněna přizvat 
k jednání další účastníky s poradním hlasem.

Červnové jednání zastupitelstva může-
te celé vidět na youtube kanálu města:  
bit.ly/YoutubeMnisek. Příští jednání zastupitel-
stva by se mělo uskutečnit v polovině září 2022.
O přesném termínu jeho konání vás budeme 
včas informovat prostřednictvím komunikač-
ních kanálů města.

Libor Kálmán

Ve středu 22. června 2022 se ve velkém sálu Pavilonu konalo Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy. 
Přítomno bylo 12 zastupitelů, jeden se zúčastnil online, ostatní se z jednání pro nemoc omluvili.

Foto z červnového zasedání: Michal Kroutil

Z RADNICE
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ANKETA ZASTUPITELŮ
V letním dvojčísle Zpravodaje přinášíme Anketu zastupitelů, kterým redakce položila otázku:

JAK VNÍMÁTE VIZUÁLNÍ SMOG NA ÚZEMÍ MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY?

Magdalena Davis
Společně pro Mníšek

Myslím, že existují měs-
ta s  mnohem horším 
vizuálním smogem, než 
jaký je v  Mníšku pod 
Brdy, ale na druhou 
stranu vnímám, že ten 

problém tu je a  zaslouží si naši pozornost. 
Asi nejhorší je situace při vjezdu do města na 
Pražské ulici, zejména v  okolí supermarketů 
a na zábradlí parkoviště naproti Billa. V centru 
města je ale také pár míst, která vás překvapí 
stylem „každý pes jiná ves“. Proto by se mi líbi-
lo, kdyby do budoucna vznikl nějaký odborně 
zpracovaný průvodce či manuál, který by po-
mohl sladit nápisy a reklamy do stylů, které se 
navzájem doplňují, místo aby se překřikovaly. 
Velmi pěkně mají takové manuály zpracovány 
třeba města jako je Písek nebo Brno, takže ur-
čitě je, čím se inspirovat.

Petr Digrin 
Milan Kotouč 
Vlastimil Kožíšek 

 Markéta Nováková 
Starostové a nezávislí

Je opravdu vizuální 
smog největší prioritou 
naší obce?
Zastupitelé za Starosty 
a  nezávislé v  Mníšku 
pod Brdy byli oslove-
ni redakcí Zpravoda-
je, aby odpověděli na 
další z  řady anketních 
otázek. Je pravda, že 
v  posledních dvou le-
tech tyto ankety za 
moc nestály. Radnice se 
většinou dotazovala na 
věci, které většina lidí 
neřeší, nikoho netrápí 
a nezajímá. Podle naše-
ho názoru se ani nedo-
týkají opravdových pro-
blémů, které město má. 
Například odpověď na 
anketu „Jak hodnotíme 
daňový balíček pro rok 
2021?“ těžko pomůže 
někomu, kdo jezdí po 
rozbité silnici.
Zato diskusi a  dotazy 
k  návrhu nového měst-
ského úřadu, k  „me-
gasídlišti“ společnosti 

Ambeat na Řevnické, ke způsobu oprav mní-
šeckých silnic, k  rybníkům, k  mostku, par-
kování na „Staráku“ a  dalším desítkám pro-
blémů nikde nenajdete. Ožehavá témata se 
neotevírají a neřeší.

Ale poslední otázka, která zní „Jak vnímáte 
vizuální smog na území města Mníšku“ nás 
opravdu zarazila. Shrnuto, podtrženo. Součas-
ná radnice chce řešit reklamy u  Billy, plakáty 
na nástěnkách a plachty na plotech lidí. Hyzdí 
vzhled města nebo nehyzdí? Odpověď jed-
noslovná, hyzdí.
Je tohle ale problém, který naše město trápí? 
Není na čase spíš řešit zásadní věci, jež jsou 
klíčové pro rozvoj města i občany a  „vizuální 
smog“ si nechat na dobu, až budou opravené 
silnice a  chodníky, budou místa ve školkách, 
až se budeme mít kde koupat, opraví se roz-
padající městský úřad a radnice vyřeší alespoň 
základní opravy v normálních termínech a ne 
tak, že díry v  silnicích po zimě vidíme ještě 
v červnu.

Dana Dalešická
Společně pro Mníšek

Pokud kolem něčeho 
chodíte roky, často vás 
ani nenapadne, že by 
mohlo být něco jinak, 
lépe. Říkám tomu pro-
vozní slepota. Mám tím 

na mysli např. reklamy na slunečnících, plo-
tech, zábradlí, sloupech veřejného osvětlení, 
domech nebo u  vjezdu do města. Často ne 
příliš vydařené reklamní cedule, každá jiná, 
popř. reklama, která dávno ztratila svůj vý-
znam, ale nikdo ji neodstranil. Přitom dnešní 
doba přináší velké množství jiných možností, 
jak oslovit potencionální zákazníky. V  někte-
rých městech regulace takové reklamy již pro-
bíhá. Věřím, se tento proces povede jednou 
i u nás v Mníšku.

Michal Trkan
Společně pro Mníšek

Jako otázka letního čís-
la Zpravodaje bylo vy-
bráno téma vizuálního 
smogu na území města 
Mníšek pod Brdy. Osob-
ně se přiznám, že toto 

téma mě na územní města rozhodně netrápí 
tolik jako jiná témata a  problémy. To, co mě 
vzhledem k našemu městu v tuto chvíli trápí 
hodně, je stav, ve kterém se nacházejí měst-
ské komunikace, které jsou plné děr a výmo-
lů. Dokonce si myslím, že stav v  některých 
částech Mníšku, ať už se jedná o  Řevnickou, 
Lhoteckou ulici či další, lze v mnoha místech 
označit za havarijní a je třeba, aby město při-
stoupilo k  okamžité akci. Plně chápu, že je 
třeba dodržet zákonné postupy při výběru 
zhotovitele, který úpravy komunikací prove-
de, nicméně vzhledem k aktuálnímu stavu je 
nutné jednat bezprostředně a pohotově. Pro-
to si troufám říct, že nejen cena, ale i rychlost 
oprav by měla být hlavním kritériem výběru. 

Je tomu tak z  důvodu, že v  případě přetrvá-
vajícího nežádoucího stavu může nastat ne-
jen poškození vozidel, ale v  horším případě 
také zranění, např. při jízdě na kole. Dovolím 
si prezentovat názor, že v případě urychleného 
řešení stavu komunikací na území města, lze 
očekávat podporu jednotlivých zastupitelů 
města napříč politickým spektrem, a  každý 
ze zastupitelů v  tomto ohledu jistě poskytne 
maximální součinnost. Na posledním jednání 
zastupitelstva bylo ze strany městského úřadu 
(odboru OSMI) přislíbeno, že harmonogram 
oprav bude probíhat v  měsíci červnu a  čer-
venci. Doufám, že se tak opravdu stane. Dal-
ším problémem, který měl být na programu 
posledního zastupitelstva, byl paní starostkou 
navrhovaný výkup pozemku do majetku města 
za 430 tis. Kč v souvislosti s okružní křižovatkou 
II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy. Ještě pár dní 
před konáním zastupitelstva stála otázka pro 
zastupitele velmi nekomfortně tak, že buďto 
vykoupíme tento pozemek celý za navrhova-
nou cenu, nebo k  realizaci okružní křižovatky 
v  dohledné době vůbec nedojde. Proto jsem 
zvedl telefon a  zavolal na Krajskou správu 
a  údržbu silnic a  nechal si zaslat aktualizova-
nou část projektové dokumentace stavby, z níž 
vyplynulo, že pozemek není v trvalém záboru 
stavby, když na tomto pozemku je umístěna 
pouze kanalizační vpusť, kterou je možné na 
pozemku umístit bez nutnosti vykupovat celý 
pozemek. Vyřazením tohoto bodu programu 
se městu podařilo ušetřit nemalé finanční pro-
středky, které je možné použít jinde. Za sebe 
slibuji, že i  nadále budu v  zastupitelstvu plnit 
roli hlídacího psa. Přeji všem občanům, ať si 
užijí prázdniny a  možná se potkáme někdy 
u stánku na Skalce, který doufám zůstane přes-
ně takový, jaký je.

Andrea Midkiff
KDU-ČSL / 
Společně pro Mníšek

Po přečtení otázky, jsem 
chvilku přemýšlela, zda 
nejde o překlep, zda ne-
bylo míněno smog svě-
telný; nezdá se mi totiž, 

že bychom měli v  Mníšku takovou nadmíru 
venkovní reklamy, jež by nám ztěžovala život 
a zamořovala veřejný prostor. Zeptala jsem se 
tedy redaktora, proč položil takovou otázku. 
K mému překvapení mi sdělil, že otázka je na-
psaná správně, ale že nevzešla od něj, nýbrž 
od vedení města… Proč, to nevěděl. 
Ač si nemyslím, že jde aktuálně o  závažný 
problém našeho města, otázku zodpovím. 
Vyjma velké plochy s  nahuštěnými cedulemi 
a  bannery s  různorodou reklamou před pro-
dejnou Billa, která ale leží na okraji města, 
se s vizuálním smogem v našem městě příliš 
nesetkáváme. V  historických částech města, 

4

Z RADNICE



Na podzim 2022 zahájíme opravu Prostředního rybníka

Průsaky v  různých místech hráze včetně vý-
pustného zařízení způsobily, že rybník je v ha-
varijním stavu, řadu let bez vody, nefunkční 
a  zarůstá. Radnice vyvinula maximální úsilí 
k  získání dotace na jeho opravu: odbahnění 
a  celkovou rekonstrukci hráze, výpusti a  bez-
pečnostního přelivu. 
Byla zpracována projektová dokumentace 
a koncem minulého roku předána na Minister-
stvo zemědělství spolu se žádostí o dotaci.
Klíčovým úspěchem byl příslib na získání 
dotace z  programu Ministerstva zeměděl-
ství ČR, která pokryje až 70 % nákladů roz-
počtu z ceny díla (11 milionů Kč)!

Časová osa oprav
V současné době probíhá inženýrská činnost, 
při které je potřeba zajistit veškerá vyjádření 
a  kladná stanoviska od orgánů státní správy 
(Státní pozemkový úřad, Povodí Vltavy, pří-
slušný odbor životního prostředí, vodoprávní 
úřad apod).
Vše se zatím vyvíjí dobře a v průběhu letních 
prázdnin by mělo dojít k  žádosti o  stavební 
povolení, které je jedním z  potřebných pod-
kladů pro další pokračování žádosti o  dotaci. 
Následovat bude výběrové řízení na zhotovi-
tele stavby.  
Začátek realizace stavby je plánován na 
listopad 2022. Zahájí se kácením, které musí 
probíhat v době vegetačního klidu a zároveň 
také vyvážením sedimentu z rybníku. 

V 1. čtvrtletí 2023 by měly být zahájeny práce 
na hrázi a výpustném zařízení rybníku. Termín 
zahájení oprav hráze bude závislý na průběhu 
letošní zimy a klimatických podmínkách, pro-
tože musí být dodrženy technologické postu-
py stavby. Pokud vše půjde bez komplikací, 
stavba by měla dokončena do konce roku 
2023. Pro nákladovost celé akce se spuštění 

realizace odvíjí od přidělení dotace. Z  tohoto 
důvodu může být harmonogram aktualizován.
Věříme tedy, že vše proběhne podle plánu 
a do tohoto místa se podaří opět navrátit po-
třebnou vodu.

Libor Kálmán

Prostřední rybník je významný krajinotvorný prvek, který leží uprostřed kaskády tří mníšeckých 
rybníků. Primární funkcí tohoto rybníku je zadržení vody pro případ sucha, protipovodňová 
funkce a v neposlední řadě možnost využití pro extenzivní chov ryb.

Informace o inzerci ve Zpravodaji pro subjekty kandidující v komunálních volbách 2022 
Možnosti inzerce v  mníšeckém radničním 
periodiku upravují Pravidla pro vydávání 
Zpravodaje městečka pod Skalkou.
V  rámci kampaně před komunálními volba-
mi má každá politická strana a každé volební 
sdružení kandidující do Zastupitelstva města 
Mníšek pod Brdy právo na prostor pro propa-
gaci formou inzerátu v určeném vydání Zpra-
vodaje – poslední předvolební číslo vyjde 
26. srpna 2022.

Jedna politická strana či volební uskupení 
může využít ve Zpravodaji prostor o velikosti 
jedné ½ strany. Cena za zveřejnění inzerátu 
velikosti ½ strany se stanovuje na 1 000 Kč. 
Podmínkou pro zveřejnění inzerátu je uhra-
zení faktury nejpozději týden před vydáním 
Zpravodaje. 
Pořadí zveřejnění jednotlivých inzerátů se 
řídí číslem vylosovaným pro komunální 
volby (vzestupně).

Na přelomu července a  srpna budou 
zmocněnci jednotlivých kandidujících 
subjektů kontaktováni e-mailem s dalšími 
informacemi.

Libor Kálmán

libor.kalman@mnisek.cz
tel.: 604 360 094

Hráz Prostředního rybníka je v havarijním stavu Foto: Michal Kroutil

ve srovnání s  jinými městy, které tento pro-
blém pálí (např. Příbram), dokonce pouze 
okrajově. Proto mi přijde škoda, že se otáz-
ka netýká něčeho aktuálně palčivějšího, co 
naše město skutečně trápí a  co je naopak 
nutné řešit bezodkladně jako např. stav sil-
nic, čištění zanesených vpustí, developer-
ské projekty, energetická náročnost budov 
v  majetku města, pomoc běžencům, kapa-
city školek i  škol nebo třeba nedávný plán 
na výměnu oblíbeného stánku na Skal-
ce, vehementně prosazovaný starostkou 
a  místostarostkou, který se, jak doufám,  

podaří díky silnému tlaku přátel Skalky za-
stavit. Vizuální smog si proto klidně může-
me nechat na později. 
Nicméně jde o  letní dvojčíslo, proto pro od-
lehčení tématu přikládám fotografii s  uži-
tečnou tvořivostí některého ze spoluobča-
nů. Zda ji zařadíte do kategorie vizuálního 
smogu, nechám na Vás. Přeji všem pohodové 
léto a  dávejte pozor na veverky, obzvlášť ty 
reklamní!

Ostatní zastupitelé příspěvek nedodali.
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Stánek s  občerstvením na Skalce je již řadu 
let destinací mnoha turistů i  místních obyva-
tel a v posledních měsících se stal též žhavým 
diskuzním tématem. Zatímco někteří turisté 
v  minulosti upozorňovali na jeho nedostatky, 
zejména co se týče sociálního zázemí či opotře-
bovanosti, řada místních „štamgastů“ by jeho 
podobu neměnila, má pro ně totiž své kouzlo. 
Vyplynulo to mimo jiné i z ankety, jejíž výsledky 
město zveřejnilo v červnovém čísle Zpravoda-
je. Ačkoli tedy zastupitelé nedávno odsouhlasili 
záměr na novou podobu stánku z dílny studen-
tů katedry architektury ČVUT, pro další postup 
města jsou velmi důležité i  výsledky zmíněné 
ankety, které se zúčastnil rekordní počet 766 
lidí. A protože v názoru občanů převážila pre-

ference pro zachování stávající podoby stánku, 
chceme tento názor respektovat. Znovu jsme 
proto oslovili stávající provozovatelku stánku 
a společně jsme se domluvili na další spoluprá-
ci. Spočívat by měla zejména v drobných opra-
vách stávajícího stánku a  v  úpravě a  provozu 
sociálního zázemí na dalších několik let.
Proces návrhu nového stánku z dílny studen-
tů architektury ČVUT však rozhodně nevyšel 
naprázdno. Jedním z přínosů této spolupráce 
byla i  podnětná diskuze s  nadřízenými orgá-
ny, např. památkovou péčí nebo odborem 
územního plánování, díky kterým máme nyní 
lepší představu o  tom, co bude v  barokním 
areálu do budoucna povoleno. Například již 
s jistotou víme, že až na to jednou v budouc-

nu dojde, nový stánek bude možné na Skalce 
umístit díky historickým záznamům, neboť 
stojí na místě původní budovy tančírny. Cituji 
z  územně plánovací informace ORP Černo-
šice: „Nepřipouští se nové stavby, je ale možná 
dostavba v  místech původních objektů a  musí 
zachovat půdorysné a objemové uspořádání za-
niklých objektů, které je možné dohledat nebo 
rekonstruovat. V případě stánku s občerstvením 
je třeba dokázat jeho existenci jakožto původ-
ního objektu – doložení veřejnoprávního titulu, 
kterým byl historicky povolen“. 
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se 
této diskuze zúčastnili, a někdy na shledanou 
u stánku na Skalce.

Magdalena Davis

B u d o u c n o s t  s t á n k u  n a  S k a l c e

Zpracování hliníku v Kovohutích končí, nahradí ho třídění odpadů a sklady

M á m e  o s m  n o v ý c h  l a m p  v e ř e j n é h o  o s v ě t l e n í

Po několikaleté spolupráci mezi městem 
a společností Kovohutě Holding DT a.s. jsem 
na nedávném obchodním jednání konečně 
obdržela informaci, že společnost již neob-
noví integrované povolení na zpracování hli-
níku ve svém areálu a definitivně tak ukončí 

mnohaletou éru těžkého průmyslu v Mníšku 
pod Brdy. Ne že by s těžkým průmyslem jako 
takovým bylo něco v nepořádku – všichni do 
nějaké míry využíváme jeho výrobky, mnoha 
lidem dává práci a přispívá k ekonomickému 
růstu České republiky. V  Mníšku pod Brdy 

se však dlouholetou zkušeností prokázalo, 
že areál je pro těžký průmysl nevhodný. Jeho 
umístění v  rámci údolní nivy je nešťastné, 
emise se dostávají větrem do residenčních 
oblastí a  úniky rozpustných chemických lá-
tek se zase vsakují do okolní podzemní vody.  
Technologie zpracování hliníku navíc za-
městná jen pár lidí, kteří by se dali spočítat na 
prstech jedné ruky, takže o  přínosu pracov-
ních míst nemůže být řeč. Ukončení těžkého 
průmyslu je proto v Mníšku dobrou zprávou 
jak pro obyvatele města, tak pro jejich ži-
votní prostředí i  okolní krajinu. Společnost 
Kovohutě Holding se nyní zaměří na spolu-
práci s městem a Dobrovolným svazkem obcí 
v odpadovém hospodářství, zejména v třídě-
ní a  zpracování separovaných odpadů. Část 
areálu by též měla projít rekonstrukcí a  být 
využívaná jako skladovací haly. Já osobně 
tento krok velmi vítám, smysluplný provoz 
v Kovohutích byl totiž jedním z důvodů, proč 
jsem se před lety začala aktivně angažovat 
v místní politice.

Magdalena Davis

V ulici Jana Štastného byly nainstalováno 
pět nových lamp, které osvítí dlouhý prostor 
před garážemi.

V Nádražní ulici jsou umístěny tři nové lam-
py, které osvítí chodník mezi autobusovou za-
stávkou „Mníšek pod Brdy, U Hřbitova” a pod-
chodem pod dálnicí D4. 

Zhotovitelem byla v  obou případech spo-
lečnost Eltodo s.r.o. Realizace vyšla na téměř  
480 tisíc Kč.

„Rozšířením veřejného osvětlení jsme vyhověli 
žádostem řady obyvatel, kteří tudy musí po sou-
mraku procházet. Nově instalované lampy zvýší 
komfort chodců i  jejich pocit bezpečí,“ ocenila 
novou investici mníšecká starostka Magdale-
na Davis.

Libor Kálmán

V průběhu června 2022 se podařilo nainstalovat nové lampy veřejného osvětlení do míst, která byla 
dosud neosvětlená a po soumraku nepůsobila zrovna důvěryhodně.

» Nové lampy u garáží v ulici Jana Šťastného
 Foto: Michal Kroutil

Letecký pohled na areál bývalých Kovohutí    Foto: Petr Dušek
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Najdete ji na náměstí F. X. Svobody v prostoru 
mezi autobusovou zastávkou a budovou tra-
fiky. Je naistalována do volně stojící betono-
vé patky (vizte fotografii). Má dotykový LCD 
displej o  rozměru „55”. Je plně voděodolná, 
prachuvzdorná a  má vlastní inteligentní kli-
matizační systém, proto dokáže fungovat 
v teplotách od –35° až do +65°.

Prohlížení dokumentů
Její nejdůležitější částí je úřední deska s do-
kumenty z  jednotlivých odborů Městského 
úřadu Mníšek pod Brdy (nejvíce ze Stavební-
ho úřadu a Odboru správy majetku a investic). 
Uživatel si může dokumenty prohlédnout na 
místě, nebo si je může stáhnout do mobilu či 
tabletu pomoci generovaného QR kódu.
Pro slabozraké je zde připraveno hlasové čtení 
úředních dokumentů.

„Instalace elektronické úřední desky byla již na-
prostou nutností, protože s  nárůstem administ-
rativy se tištěné dokumenty na fyzickou úřední 
desku prostě nevešly. Zároveň to považuji za 
krok směrem k modernímu městu, protože tato 
novinka přehledně zobrazí úřední dokumenty 
z našich webových stránek a navíc ušetří spous-
tu papíru. Elektronická úřední deska je určená 
především našim občanům, poslouží ale i  turis-
tům, kterým poskytne cenné rady o  dění v  na-

šem městě a  turistické mapy okolí,“ hodnotí 
novinku mníšecká starostka Magdalena Davis.

Další funkcionality 
Kromě úředních dokumentů tu najdete i řadu 
dalších zajímavých informací:

–  Aktuality – přináší novinky z  mníšeckého 
městského úřadu i města.

–  Zpravodaj městečka pod Skalkou – najde-
te tu aktuální vydání radničního periodika 
i jeho archiv. Pro slabozraké je zde připrave-
no hlasové čtení.

–  Kalendář akcí – poskytuje seznam akcí, kte-
ré se budou konat v Mníšku pod Brdy a okolí.

–  Památky – obsahuje souhrn památek, které 
se na území našeho města o  poskytují zá-
kladní informace o nich.

–  Fotogalerie – ukazuje zajímavá místa a zá-
koutí našeho města

–  Mapa – najdete tu turistickou i  klasickou 
mapu města stahovanou přes portál Mapy.cz.

Vozíčkáři jistě ocení funkci „invalidní režim“, 
která obsah displeje sroluje dolů a umožní tím 
její pohodlné zobrazení.

Náhrada za „papírovou“ úřední desku
Elektronická úřední deska přináší efektivní 
a  moderní způsob nepřetržité komunikace 
mezi občany a městským úřadem a nahradila 

tradiční „papírovou“ úřední desku, která byla 
umístěna ve vitríně vedle budovy městského 
úřadu.
 Libor Kálmán (text i foto)

U autobusové zastávky na náměstí funguje nová elektronická úřední deska
V polovině června 2022 byla spuštěna elektronická úřední deska. Bude sloužit nejen obyvatelům 
Mníšku pod Brdy, ale poskytne důležité informace i turistům!

Elektronickou úřední desku najdete na náměstí 
za autobusovou zastávkou

Vysloužilé a vyřazené domácí elektrospotřebi-
če již nejsou odpadem a nepatří do běžného 
kontejneru na směsný komunální odpad! 
Jde o  výrobek s  ukončenou životností, který 
podléhá tzv. zpětnému odběru. Obecně se 
pro vysloužilé elektrospotřebiče zažil pojem 
„elektroodpad“.

Mezi elektroodpad například patří:
• domácí bílá technika – lednice, pračky, myčky;
• malé přístroje – mobily, fény, hračky;
• žehličky, varné konvice, kávovary;
•  přístroje pro zahradu a hobby – sekačky 

na trávu, pily, ruční nářadí;
• zářivky a výbojky;
• baterie.

Ve všech těchto zařízeních a  přístrojích je 
spousta cenných látek a  drahých kovů, 
které by bylo škoda nechat bez užitku na 
skládce.
Některé spotřebiče mohou obsahovat látky 
poškozující životní prostředí! Například 
staré ledničky mají jako chladicí médium fre-
ony, které mohou ohrozit ozonovou vrstvu. 
Ve starých zářivkách je rtuť. Proto je třeba, 
aby vysloužilý elektroodpad byl recyklován 
odborníky ve specializovaných zařízeních.

Sběrný dvůr pro objemný elektroodpad
Staré vysloužilé spotřebiče můžete odevzdat 
k recyklaci několika způsoby. Aby lidé nemě-
li s  vysloužilými spotřebiči zbytečné starosti, 
zřizují kolektivní systémy svá sběrná místa 
ve sběrných dvorech. 

Červené kontejnery pro drobný elektroodpad
Drobný elektroodpad (baterie apod.) můžete 
vhazovat také do speciálních červených kon-
tejnerů.  

Co se děje s elektroodpadem?
V  elektrických a  elektronických přístrojích se 
používá velké množství různých materiálů. 
Vedle plastu nebo skla jsou ve spotřebičích 
hlavně kovy – od železa přes hliník a měď až 
po vzácné kovy, jako je zlato, platina nebo 
palladium. Těch je samozřejmě velmi málo, 
o to jsou však vzácnější.
Větší přístroje se demontují ručně. Získají se 
tak použitelné náhradní díly a zbytek se dále 
roztřídí a  zpracuje. Lednice se recyklují na 
speciální lince, která je hermeticky uzavřena, 
a proto z nich neuniknou freony.

V roce 2021 jsme vytřídili přes 50 tun!
Pro zajištění sběru a  recyklace vyslouži-
lých elektrozařízení využívá naše město 
spolupráci s kolektivními systémy ASEKOL 
a ELEKTROWIN. Díky svým obyvatelům se 
město Mníšek pod Brdy může za rok 2021 
pochlubit sběrem starého elektra urče-
ného ke zpětnému odběru a  recyklaci 
o hmotnosti 50 tun!

Libor Kálmán 
(text i foto)

J a k  s p r á v n ě  t ř í d i t  o d p a d  –  5 .  d í l :  E L E K T R O
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí 
našich každodenních činností.

Drobný elektroodpad můžete vhazovat také 
do kontejneru u Alberta (ulice Nádražní)
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Informace Finančního výboru k založení květnaté louky 
a rozpočtu na rok 2022

Finanční výbor konstatuje, že nedošlo 
k  žádnému pochybení ani ke zbytečnému 
plýtvání veřejných financí. Především je 
třeba konstatovat, že na květnatou louku 
byly vyčleněné finanční prostředky ve výši 
50 000 Kč v rozpočtu města na rok 2022 již 
v prosinci 2021 zastupitelstvem města. Žád-
ný zastupitel nerozporoval tento výdaj. Na 
základě rozpočtu byl záměr realizace schvá-
len radou města.
Jednalo se o založení květnaté louky na plo-
še o  rozloze 400 m2. Objednávka ze strany 
města byla vystavena na částku 16 940 Kč 
vč. DPH a  tato částka byla též fakturována 
dodavatelem prací. Část práce fakturována 
není, byla poskytnuta zdarma dobrovolníky 
z Hnutí Brontosaurus. Náklady na kontejner 
a  odvoz strženého drnu nejsou, tato část 
proběhla ve spolupráci s městem a vše bylo 
využito na jiných pozemcích města, nic ne-
skončilo na skládce. Osivo zakoupilo přímo 
město za částku 10 953 Kč vč. DPH.
Následně byla založena květnatá louka 
u tělocvičny ZŠ Komenského 420 o celkové 
ploše 220 m2, kde nebyla plocha po stavbě 
tělocvičny upravena a oseta. Vzniklo zde ru-
derální stanoviště, o které se nikdo nestaral. 
Tato úprava si vyžádala náklady za práci ve 
výši 4 392,30 Kč vč. DPH. Zde byla využita 
část osiva, která nebyla spotřebována na ná-
městí F. X. Svobody.
Na obě plochy je nyní vyčerpáno 32 285,30 
Kč vč. DPH z plánovaných 50 000 Kč. Do kon-
ce roku proběhne zálivka a 1× seč, které ne-
jsou v současné době naceněné. 
Pro doplnění celé situace je třeba uvést, že 
v  případě nacenění prací dle ceníku, který 
je zveřejněný na stránkách Ministerstva 
životního prostředí ČR, by město vydalo 
z  rozpočtu za práce a  osivo na obě plochy 
částku cca 167 tis. Kč vč. DPH, z toho na nám. 
F. X. Svobody cca 117 tis. Kč vč. DPH (jedná 
se o teoretický výpočet nákladů na založení 
květnaté louky podle položek, dle kterých 
se hodnotí efektivnost o dotace).
Dále je nutné dodat, že v  roce 2020 zcela 
jiný dodavatel, na náměstí F. X. Svobody (na 
plochu o  výměře 450 m2) předložil nabíd-
ku pouze na zemní práce, a  to ve výši 478 
463,04 Kč vč. DPH. Z důvodu výše ceny ne-
byl záměr květnaté louky v té době realizo-
ván.

Všechny realizované akce jsou na základě 
schváleného rozpočtu na daný rok, případně 
danými úpravami, které se provádějí formou 
rozpočtových opatření. Tvorba rozpočtu na 
následující rok trvá cca 2,5 – 3 měsíce. Na tvor-
bě rozpočtu města se podílí mnoho lidí a mo-
hou se dotazovat i občané. V našem městě si 
to však lidé neosvojili.

Při sestavování rozpočtu se vycházelo z  pre-
dikce příjmů rozpočtového určení daní (státní 
rozpočet), dále daň z nemovitých věcí, poplat-
ky, příjmy z pronájmu a služeb atd. Mezi příjmy 
patří také přijaté dotace, jejichž výši lze jen od-
hadnout. Odvíjí se od toho, zda příslušné orgá-
ny vypíší výzvy k podání žádostí, či nikoliv.
Na výdajové straně rozpočtu se vycházelo 
z  požadavků jednotlivých odborů či orga-
nizačních složek města na pokrytí výdajů. 
V roce 2022 se kromě běžných výdajů počítá 
též s opravami a  investicemi, kde čerpání fi-
nančních prostředků Finanční výbor sleduje.
Před zasedáním zastupitelstva města musí 
být vše vyvěšeno na úřední desce. Toto je 
další klíčový moment pro občany, aby se 
podívali, co je v  rozpočtu zapracováno, co 
nikoliv a vznášeli připomínky a dotazy. 

Na veřejném zasedání ZM vše nejprve pro-
jednají zastupitelé a  poté mají možnost se 
zapojit i  občané. Ne jinak tomu bylo v  pro-
sinci 2021, kdy se schvaloval rozpočet na rok 
2022. Bohužel, nikdo z  občanů nepřišel, 
nezeptal se, co rozpočet konkrétně obsa-
huje, nerozporoval žádnou položku. Je to 
právo každého ptát se a dostat odpověď, než 
bude o rozpočtu zastupiteli hlasováno.
Rozpočet na rok 2022 byl všemi přítomnými 
zastupiteli schválen a  stal se tak zásadním 
dokumentem města pro tento rok. Město 
hospodaří s plánovanými příjmy ve výši 129,7 
mil. Kč a s plánovanými výdaji ve výši 164,2 
mil. Kč. Záporný rozdíl je krytý finančními 
prostředky na účtech.
Stále opakovanou otázkou je, zda je měs-
to „zadlužené“. Město má nesplacený úvěr 
(k  31. 12. 2021) z  minulých let na Pavilon 
ve výši 29,9 mil. Kč. Město však není pod-
le legislativy předlužené a  jeho dluhy jsou 
v bezpečné výši.

Na podzim určitě stojí za to zajímat se, 
co rozpočet na další rok obsahuje a ptát 
se dříve, než ho zastupitelé schválí.

Po kritice na sociálních sítích o stržení drnu na náměstí F. X. Svobody za kostelem si Finanční výbor 
vyžádal od odpovědné referentky Odboru vnitřních věcí MÚ Mníšek pod Brdy veškeré dokumenty 
týkající se finančních prostředků vynaložených na tuto akci a další odpovědi, které se tohoto týkají.

Mgr. Eduard Navara
člen Finančního výboru

Porovnání cen na založení květnaté louky na nám. F. X. Svobody:

Položka Realizační cena Cena dle MŽP Nabídka r. 2020

Práce – dodavatel 16 940,00 Kč 105 971,80 Kč 478 463,04 Kč

Osivo – kupující město 10 953,00 Kč 10 953,00 Kč 10 953,00 Kč

Celkem 27 893,00 Kč 116 924,80 Kč 489 416,04 Kč

 Zdroj: Městský úřad Mníšek pod Brdy a Ministerstvo životního prostředí ČR

Ilustrační foto květnaté louky
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K o m u n i t n í  z a h r a d a  o ž i l a  d ý c h á n k e m

V Mní šku pomáhalo 19 f iremních dobrovolní ků 

Setkání nebylo ovšem vyplněno pouze zába-
vou, ale přiložili jsme i  ruce k  dílu. Postavili 
jsme vyvýšený záhon z  kulatin a  zasadili sa-
zeničky zeleniny (rajčata a  dýně), smontovali 
kompostér a  naplnili jednu komoru travními 
drny a  bioodpadem. Vypleli jsme záhonky 
s okrasnými keři a trvalkami. Do společné prá-
ce se zapojili také ukrajinské matky s  dětmi, 
které v Mníšku v současně době pobývají.
Pro děti byl připraven zábavný program, 
kdy plnily různé úkoly rozmístěné po zahra-
dě. Nad ohýnkem si mohly opéct slané hady 
a  marshmallow. Pro dospělé byla přichystána 
ochutnávka španělského nápoje sangria i  jiné 
dobroty.
K příjemné atmosféře přispěli svým vystoupe-
ním zpěvačka Tereza Pomajslová a  klavírista 
Zdeněk Urbanovský. K  poslechu zahráli pře-
vážně převzaté popové písně od Duran Duran, 
Miro Žbirky, Michaela Jacksona nebo české ka-
pely Burma Jones.
Díky naší společné práci roste Komunitní zahra-
da pomalu do krásy a doufáme, že bude dělat 
co největší radost obyvatelům našeho města. 
Rádi bychom vás tímto pozvali, abyste se přišli 
ke knihovně podívat a na vlastní oči viděli, jak 
příjemné prostředí tu postupně vzniká. Komu-
nitní zahrada by si to určitě zasloužila!

Jiřina Romová za organizátory

Od 9 do 14 hodin jsme procházeli celé město 
vybaveni motyčkami, rukavicemi, kýbly, ků-
rou a nůžkami. Doprovázelo nás auto s přívě-
sem plným kůry na mulčování. Kontrolovali 
a  ošetřovali jsme mladé stromky po celém 
Mníšku – našima rukama prošlo úctyhodných 

259 kusů. U každého stromku se nejdříve vy-
plela závlahová mísa (plevel bere stromkům 
tolik potřebnou vláhu), odstřihli jsme zmlazení 
na kmíncích (stromky by se pak zbytečně vysi-
lovaly), doplnili jsme kůru a pěkně vytvarovali 
závlahovou mísu, aby udržela co nejvíce vody. 

Dále jsme zkontrolovali stav kůlování a vyvá-
zání kmínků, na což navážou v nejbližší době 
jejich opravy.
Musím ocenit pracovní nasazení dobrovolní-
ků i dobrou náladu, která během celého dne 
panovala.  Z  jejich vtipkování bylo poznat, že 
si „brigádu“ v Mníšku opravdu užívají. V odpo-
ledních hodinách si ještě našli čas na výlet na 
Skalku.
Den s dobrovolníky nebyl jen o práci, ale od-
nesli jsme si také několik adrenalinových zážit-
ků. Zúčastnili jsme se odlovu zmije a jejího od-
vozu do bezpečí. Také jsme dostali pár vosích 
žihadel při objevení vosího hnízda v jedné ze 
závlahových mís. 
Odměnou pro všechny zúčastněné byl dob-
rý pocit z kvalitně vykonané práce a  lahodná 
zmrzlina, kterou si zakoupili při přechodech 
městem.

Rádi bychom všem dobrovolníkům ze společ-
nosti Markant Česko s.r.o. touto cestou podě-
kovali za velmi užitečnou pomoc!

Jiřina Romová, 
Odbor vnitřních věcí 
MÚ Mníšek pod Brd

V neděli 5. června se u mníšecké městské knihovny konala zahradní párty. Přijít mohl kdykoli, kdo 
chtěl strávit nedělní podvečer v pohodovém prostředí a připojit se ke společnému setkání se sousedy.

V rámci programu firemního dobrovolnictví ZAPOJÍME SE přijelo ve středu 8. června do Mníšku 
pod Brdy pomáhat 19 zaměstnanců společnosti Markant Česko s.r.o.

Komunitní zahrada roste do krásy    Foto: Zdenka Janoušková

Dobrovolníci při práci na Novém sídlišti    Foto: Michal Kroutil

Z RADNICE
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M i r o s l a v  R o u s e k :  P ř i  p r á c i  m u s í m  b ý t  p o ř á d 

Jak vzpomínáte a na své dětství ve Stříbr-
né Lhotě?
Zažil jsem tu super dětství. S mladším bráchou 
a  kamarády jsme prováděli klasické vesnické 
divočiny, ať už doma na zahradě, v ulici nebo 
v lese. Tenkrát se hodně četly mayovky, takže 
jsme si hráli nejvíce na indiány a kovboje, ale 
taky na policajty nebo hasiče. Povyražením 
pro nás byl příjezd dětí z Prahy do rekreačních 
chat, se kterými jsme vedli urputné boje. Ne-
bylo to ale nic hrozného, většinou to skončilo 
v lese šiškovou bitvou. 

Jste zástupcem velitele výjezdové jednot-
ky JSDH Mníšek pod Brdy JPOIII. Kudy ved-
la Vaše cesta mezi dobrovolné hasiče?
U  hasičů nejsem kupodivu od dětství, ale 
vstoupil jsem mezi ně až v roce 1998. Tehdy 
slavili 70. výročí založení Sboru dobrovolných 
hasičů ve Stříbrné Lhotě a  požádali nás mla-
dé, abychom jim s akcí pomohli. Rádi jsme jim 
vyhověli a večer u posezení u skleničky jsme 
dostali nabídku, abychom vstoupili do sboru. 
Když na to vzpomínám s odstupem let, tak to 
mohlo připomínat onu slavnou scénku ná-
boru rekrutů z mé oblíbené pohádky S čerty 
nejsou žerty: „Tady nám to podepiš, budou 
to jenom samé přehlídky…“ Tak jsem jim to 
podepsal a od té doby jsem u hasičů. Přebral 
jsem tak pomyslnou štafetu po svém pradě-
dovi Františku Rouskovi, který hasičských sbor 
v naší obci v roce 1928 spoluzakládal.

Na které zásahy u hasičů dodnes vzpomí-
náte?
Asi nejvíc vzpomínám na velké povodně 
v  roce 2002, kdy šla Berounka o  pět a  půl 
metru nahoru a my tam jezdili odstraňovat 
následné škody. Dělali jsme vyklízecí práce, 
odčerpávali vodu a další potřebnou pomoc, 
na kterou naše síly stačily. I po dvaceti letech 
vidím pohledy lidí, stojících na prázdné za-
hradě, odkud jim velká voda odplavila domy. 
Přidám i  neveselou historku, kdy jsme se 
jednoho pána ptali, proč je smutný, když mu 

domek na zahradě pořád stojí. On se jen oto-
čil a odpověděl nám, že sice stojí, ale tenhle 
není jeho a neznámo odkud ho sem zanesla 
velká voda.

Pracujete jako operátor kamerového jeřá-
bu. Co to obnáší?
Tuhle činnost vystihuje spíš anglický název 
Remote Head Operator, což v  překladu zna-
mená operátor dálkově řízené hlavy. Ta může 
být umístěna na jeřábu, na pojezdu, na lanov-
ce i  jinde. Já ale dělám prioritně s  jeřábem 
a  ten stojí buď na pneumatikách, nebo se 
může pohybovat po kolejích. Mám od agen-
tury k dispozici jeřáb JimmyJib americké firmy 
Stanton, který je relativně lehký, takže si ho 
celý obsluhuji sám. Rameno, na kterém mám 
umístěnou kameru, se dá v exteriérech nasta-
vit až do délky 16 metrů. Ovládám jak pohyb 
kamery umístěné na konci ramene včetně 
transfokace a zaostření, tak i samotné otáčení 
celého ramene všemi směry i případné tlačení 
jeřábu po kolejnicích. Na obsluhu tam mám 
joysticky a  je to hodně o  šikovných prstech. 
Občas si připadám jako hráč videoher.

Jak se Vaše práce liší od té kameramanské?
Obě činnosti, ta moje i  kameramanova, se 
vzájemně prolínají. Hlavní kameraman má 
na starosti záběr, rozhoduje o postavení jed-
notlivých kamer a zasvícení scény. Jednotlivé 
kamery pak obsluhují takzvaní švenkři. Sice se 

také někdy postavím za klasickou kameru, ale 
z 90 % dělám operátora kamerového jeřábu. 
Zatímco klasická kamera je statická, u  jeřábu 
musím více myslet na dynamiku záběru, který 
je jiný, a ne každý má schopnost to vidět. Dal-
ší výhodou jeřábu je, že se dostane i do míst, 
kam normální kamera nedosáhne. Pro záběr 
z výšek už pak nemusíte stavět podstavce. Je 
to i bezpečnější při záběrech z mostů nebo do 
propastí. 

Jak jste se k této profesi dostal?
Úplnou náhodou. Občas jsem vypomáhal 
kamarádovi se servisem elektrotechniky 
v  agentuře, ve které pracoval a  v  žertu mu 
říkal, aby mi držel u  sebe místo. Když jsem 
pak ukončil vysokoškolská studia, tak jsem se 
mu ozval a měl štěstí. Povídá mi, že by zrov-
na potřebovali technika, který by jim jeřáby 
stavěl, boural, stěhoval a  dělal jim i  servis. 
Plácli jsme si a já to u nich zkusil. Chytlo mě 
to a s kamerovými jeřáby dělám už téměř 20 
let. Vyhovuje mi také, že nemám stálého za-
městnavatele, ale jako OSVČ můžu dělat pro 
více televizí a  různé další, třeba i  zahraniční 
produkce.

Jaké byly Vaše první krůčky za kamerou?
Učil jsem se na přímých přenosech na Sní-
daních s  Novou. Hlavní kameraman mi ve 
studiu řekl: „Dobře, mezi 6. a  7. hodinou se 
na to moc lidí nekouká, tak si za to vlezeš, ale 
v 7 hodin už to předáš.“ Byla to pro mě nejlepší 
škola, protože přímé přenosy jsou v  tomhle 
jednoznačně nejnáročnější a  zažijete u nich 
asi nejvíc stresu. Co se jednou natočí, to už 
nejde vrátit. 

Jaké typy pořadů natáčíte?
Je to různorodé, a  to mě právě na tom baví. 
Dělám hlavně studiové věci pro Novu, Českou 
televizi a Primu. Každá z nich má ve studiu svůj 
jeřáb, dlouhý od tří do osmi metrů, záleží na 
tom, jak je studio veliké, a  já ho chodím ob-
sluhovat. Většinou točím zpravodajství nebo 
politické debaty, které jsou o  to těžší, že se 
jedná o přímý přenos, dále pak různé soutěž-
ní a  zábavné pořady. Pak někdy točím i  pro 
zahraniční produkce. Občas se točí i reklamy, 
sporty nebo koncerty. Tam už samozřejmě 
stavíme jeřáby delší. Nejraději jezdím na fes-
tival Masters of Rock do Vizovic, metalovou 
hudbu já můžu.

Kam nejdále jste se kvůli natáčení cestoval?
Nejdále jsem byl se štábem České televize 
v  roce 2021 na Letních olympijských hrách 
v  Tokiu. Dostali jsme na starost natáčení zá-
vodů na divoké vodě, takže jsem byl očitým 
svědkem triumfu Jiřího Prskavce ve slalomu. 
Dokonce jsem byl jeden z  prvních, kteří mu 
po dojezdu gratulovali. 

I díky své, přes 190 centimetrů vysoké postavě, patří k nepřehlédnutelným členům místního sboru 
dobrovolných hasičů, u kterého působí již téměř 25 let. Narodil se sice v Praze, ale se Stříbrnou 
Lhotou spojil celý svůj život. Vybral si zajímavé povolání, při kterém se potkává se zajímavými lidmi 
ze sportovní, kulturní i politické špičky, Svou práci by neměnil, i když mu v ní šlo občas o život.

Ing. Miroslav Rousek (* 1979 v Praze)
Celý život bydlí ve Stříbrné Lhotě. Vystudo-
val Technickou fakultu České zemědělské 
univerzity v  Praze, obor Automatizační 
a řídící technika. Je aktivním členem sboru 
dobrovolných hasičů a zároveň zástupcem 
velitele výjezdové jednotky JSDH Mníšek 
pod Brdy JPOIII. 
S manželkou Lenkou mají tři děti: Tomáše 
(12 let), Martina (11 let) a Elišku (9 let).

S jeřábem při práci v lomu Borinka (Slovensko)
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Máte i nějaké další zážitky z Tokia? Jak jste 
si ho užil?
K  tomu můžu říct: byl jsem v  Japonsku, byl 
jsem v Tokiu, ale neviděl jsem nic! Olympiáda 
se bohužel konala v době pandemie covidu. 
Z  hotelu, ve kterém náš natáčecí štáb byd-
lel, jsme téměř nesměli vycházet. Pouze nás 
převezli na závodiště a  zpět a  nikam jinam. 
Samozřejmostí byly respirátory a  na hotelu 
dokonce platil i  zákaz shromažďování. S  re-
zignovaným souhlasem recepčního jsme se 
my Češi přece jenom na chodbách scházeli 
a trávili spolu volný čas. Nechávali jsme si do-
vážet tradiční japonská jídla a aspoň takhle si 
to dokázali užít. Japonsko mě ale pořád láká 
a  doufám, že se tam s  rodinou někdy podí-
váme.

Přihodil se Vám během natáčení nějaký 
trapas?
Samozřejmě, tím si projde u  natáčecího štá-
bu asi každý. Stalo se mi to při natáčení finá-
le druhé řady Superstar, kterou pravidelně 
sledovaly asi dva miliony lidí. Já si v hale, kde 
jsme točili, nevšiml pohybu druhého kame-
rového jeřábu a narazili jsme do sebe. V praxi 
to znamenalo, že diváci u  televizorů měli asi 
vteřinový výpadek obrazu, ale já ten okamžik 
vnímal jako věčnost.
Daleko strašidelnější případ se mi stal, když 
jsem točil vystoupení Karla Gotta s Lucií Bílou. 
Oni sestupovali ze schodů, z boku měli vyběh-
nout tanečníci. Buď byl jeden tanečník moc 
rychlý, nebo já vytahoval rameno nahoru moc 
pomalu, no prostě narazil v  tom rozjásaném 
tempu hlavou do konstrukce. Šel okamžitě do 
kolen, naštěstí se za chvilku zvedl, záchranáři 
mu zašili hlavu a dotančil to. Nakonec z toho 
byl otřes mozku. To bylo asi jediné způsobené 
zranění za mou kariéru. 

Zažil jste při své práci i nějaké humorné si-
tuace?
Humorné, nebo spíš kolizní situace se mi 
občas stávají s  ochrankou nejrůznějších po-
litických činitelů. Vzpomínám si, že jsem točil 
pietní akt v Památníku Terezín, na kterém byl 
i tehdejší premiér Babiš se svými bodyguardy. 
Já měl postaven jeřáb na parádní záběry, ale 
po položení věnce a odchodu od památníku 
ke mně přišel člen jeho ochranky a poměrně 
neurvale po mně chtěl, abych se s  jeřábem 
posunul jinam, protože jim překážím v cestě. 
Odpověděl jsem mu, že plním pokyny režisé-
ra a jeho poslouchat nehodlám. Požádal jsem 
ho zároveň o  10 vteřin strpení, abych mohl 
dodělat záběr, což se i nakonec povedlo.
Podobnou rozmíšku jsem zažil i  s  bývalým 
hradním protokolářem Forejtem na předá-
vání ocenění prezidentem Zemanem v Zrca-
dlovém sále. Měl jsem opět postaven jeřáb 
na parádní úvodní záběr příchodu prezi-
denta a bylo to s ním už i nazkoušené. V tom 
přišel na poslední chvíli protokolář Forejt 
a silou své funkce mě dost nevybíravě pře-
svědčoval, abych si ho přesunul o kus dále. 
Můj argument, že prezidentovi nepřekážím 

a  všechno máme už nazkoušené, byl nako-
nec silnější. Záběr samozřejmě proběhl bez 
jakýchkoli problémů. Za svou prací si stojím 
a  říkám, že je všechno o  dohodě. Jinak já 
proti ochrance nic nemám, naopak je občas 
potřebujeme, například, když děláme silve-
strovský koncert z Václaváku a náměstí se 
promění na válečnou zónu.

Popisujete to jako vesměs pohodovou zále-
žitost, šlo ale někdy při natáčení i do tuhého?
Při natáčení musím být pořád ve střehu, jed-
nou mi šlo i  o  život. Natáčel jsem záběr do 
filmu na Lochkovském mostě, bylo to ještě 
před otevřením Pražském okruhu. Ve scé-
náři bylo, že měl herec spáchat sebevraždu 
skokem z mostu. Scéna spočívala v  tom, že 
bezpečně zajištěný herec skočí dolů a  já 
měl proti němu zespodu jet kamerou. Stál 
jsem s  jeřábem na okraji mostu, kde neby-
lo zábradlí ani skleněné výplně, s ramenem 
o délce 10 metrů. Vše bylo dokonale připra-
veno, herec skočil, já proti němu vylétl s ka-
merou nahoru, ale v  momentě, když jsme 
se minuli, tak se zvedl silný vítr a  opřel se 
mi do ramena. To mě okamžitě začalo tlačit 
k  okraji mostu a  já neměl šanci to ubrzdit. 
Hrozilo, že mě zatlačí nad šedesátimetrovou 
hloubku. V  poslední chvíli jsem jeřáb pus-
til a  odskočil od okraje. Rameno se větrem 
protočilo jako korouhvička a zůstalo stát na 
místě. Kdybych tenkrát jeřáb včas nepustil, 
tak bych tu dneska nebyl.

Potkáváte také zahraniční osobnosti, na 
která setkání vzpomínáte?
Točil jsem ve studiu rozhovor s francouzským 
komikem Pierrem Richardem nebo si pamatu-
ji na amerického astronauta Andrew Feustela, 
který vyvezl do vesmíru našeho Krtečka. Pří-
jemné bylo setkání s  francouzským hercem 
Bruno Cremerem, když jsme v  jedné vile na 
Ořechovce točili dva dny pár záběrů do seriálu 
Komisař Maigret. Opravdu výjimečnou udá-
lostí byla loňská návštěva papeže Františka na 
Slovensku. Točili jsme v Prešově venkovní Mši 
svatou, kam přišly tisíce lidí. I když nejsem vě-
řící, tak mě ta atmosféra pohltila.

Můžete se ve Vaší profesi ještě někam  
posunout?
Ani teď, po dvaceti letech, nemůžu říct, že 
už tu profesi ovládám. Vyloženě obtížné, 
kromě přímého přenosu, jsou třeba filmo-
vé záběry, které se musí natočit napoprvé 
a  už nejdou zopakovat. Například jsem to-
čil na Slovensku jednu pohádku ve skan-
zenu v  Martině. Kolem stály staré chalupy 
s  doškovou střechou a  doprostřed mezi ně 
filmaři postavili atrapu stodoly. Podle scé-
náře pohádky měli do vesnice přijet vojáci 
na koních a loučemi zapálit její střechu. Ten 
záběr se musel povést napoprvé. Točil jsem, 
jak se zpoza horizontu vynořují jezdci, pobi-
jí pár vesničanů a pak zapalují střechu. V tu 
chvíli nesmíte zabírat nic jiného než scénu. 
Při příjezdu do vesnice musí diváci vidět na 

obrazovce jen vojáky, a ne filmový štáb sto-
jící okolo. Z hořící stodoly musí diváci vidět 
jen střechu v plamenech, a ne dvě hasičská 
auta, která stojí za ní. Bez přehánění lze říci, 
že každý nový záběr je pro mě výzva. 

Existuje v tomto oboru práce, kterou byste 
odmítl?
Rozhodně bych nešel natáčet pornofilmy. 
I když se musím přiznat, že nahé a lehké ero-
tické scény jsem už samozřejmě v  rámci se-
riálů nebo jiných pořadů natáčel. Dále bych 
nikdy netočil reportáže v terénu, kterou jdou 
častokrát za hranici etiky. Špatnou osobní 
zkušenost mám také z koncertu techno hud-
by, kdy mi mladík, zjevně opojený drogou, 
strhnul z  ramene kameru. Musel jsem si tam 
pro ni dojít a mládence důrazně upozornit, že 
takhle tedy ne! Když si uvědomíte, co všechno 
se mohlo kvůli tomu hlupákovi stát? Nejenže 
by rozbil zařízení v  hodnotě několika milio-
nů, ale obvodová rychlost ramene by mohla 
ostatní diváky těžce zranit. Takže techno už ni-
kdy více. V tomhle ohledu mám raději rockové 
a  metalové publikum posilněné alkoholem, 
které dokáže slušně zapařit, ale na techniku 
mi nesahá. 

Co děláte, když zrovna netočíte, nejste 
s rodinou nebo s hasiči?
Mám jednoho velkého koníčka a  ten se 
jmenuje Suzuki Bandit, cestovní motorka 
o  objemu motoru 1 250 ccm3. Když zrovna 
nejsem v  práci, nevěnuji se rodině, nebo 
nejsem u hasičů, tak vyrážím na motorce na 
projížďky. Jednou za rok v létě mě manželka 
pustí a pak jedeme s kamarádem na motor-
kách na pár dnů na výlet po Evropě. Dojeli 
jsme na Ukrajinu, do Rumunska, Španělska, 
nejdále jsme byli až na severozápadním po-
břeží Skotska.
Maximum svého volného času se ale snažím 
věnovat své krásné rodině. Uvědomuji si, že 
to se mnou nemají zrovna jednoduché. 

Libor Kálmán

Na rodinném výletě na brdský Tok

v e  s t ř e h u ,  j e d n o u  m i  š l o  i  o  ž i v o t
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Po dvou letech konečně neovlivňuje naše 
života covid, a  tak si budeme moct letošní 
Skaleckou pořádně užít! Už žádné respiráto-
ry, žádné kontroly u vstupu, žádná potvrzení 
o bezinfekčnosti! 
Skalecká pouť se vrací do normálu a  my se 
můžeme těšit na bohatý a  pestrý program, 
který si pro nás letos mníšecká radnice při-
pravila.

Liturgická část 
Skalecká pouť má tradičně také duchovní 
rozměr, a  proto je sobota věnována pobož-
nostem a  procesí na vrch Skalku, kde bude 
probíhat slavnostní Mše svatá celebrovaná 
P. Jaroslavem Jáchymem Šimkem, premon-
strátem ze Želivského kláštera. 
Procesí bude z mníšeckého kostela sv. Vác-
lava doprovázet soubor historické hudby 
Ritornello. O  doprovodný hudební pro-
gram se na Skalce postará rodinná kapela 
Familion, komentované prohlídky barok-
ním areálem zajistí pan Petr Kunt. Po Mši 
svaté bude v  interiéru kláštera následo-
vat koncert komorní hudby v  podání dua 
Acoustic Stories (housle a kytara). Odpole-
dne bude mimořádně otevřena Poustevna 
se sousoším Pieta od barokního mistra Jana 
Brokoffa. 

Pro zájemce, kteří nechtějí jít v červencovém 
počasí na Skalku pěšky, jsme připravili speci-
ální autobus:
•  Směr Skalka: vyjíždí v 9:25 z náměstí  

F. X. Svobody, v 9:30 od Domova pro seniory 
Pod Skalkou.

•  Směr Mníšek pod Brdy: vyjíždí ze Skalky  
ve 12:05 a 14:15.

Pestrý program s hvězdami
Program v předzámčí začíná v sobotu ve 12:30 
a  je sestaven tak, aby oslovil všechny věkové 
kategorie. Hudební odpoledne zahájí svým 
koncertem rockerka Leona Šenková, která 
se do povědomí diváků dostala svou účastí 
v  soutěži Česko Slovenská Superstar v  roce 
2009.

Následuje osvědčená kapela Keks, která už na 
rockové scéně figuruje neuvěřitelných 41  let 
a jejich ploužák s názvem Víš již prakticky zli-
dověl.
Hlavní hvězdou letošní Skalecké pouti bude 
zpěvák, kytarista a skladatel Janek Ledecký, 
který čtyři dny po naší pouti oslaví kulatiny. 
Během jeho vystoupení nebudou chybět le-
tité hity jako Právě teď, Na ptáky jsem krátký 
nebo Proklínám.
Žánrovou změnu přinese sedmičlenný big 
band Original Vintage Orchestra. V  rytmu 
swingu zahrají a zazpívají zaranžované písně 
Bruno Marse, Amy Winehouse, Visacího zám-
ku nebo například Tří sester.
Naprostá pecka čeká obecenstvo na závěr 
programu, protože na mníšecké pódium vy-
stoupí excentrická Jana Uriel Kratochvílová 
s kapelou Illuminati.ca. Vystoupení této zpě-
vačky s unikátním hlasem a originálním proje-
vem slibuje neopakovatelný zážitek.
Programem v předzámčí bude provázet mní-
šecká moderátorská stálice, pohotový a  po-
hodový Jiří Hladovec.

Program na náměstí
Stranou dění nezůstane ani náměstí F. X. Svo-
body. Prostor před Albertem bude po celou 
sobotu pro automobilovou dopravu uza-
vřen. 

Celou pěší zónu pod kostelem budou až k Al-
bertu lemovat stánky prodejců nejrůznějších 
laskomin, řemeslných výrobků a dalšího pou-
ťového sortimentu. 
O rozruch vedle kostelní zdi se třikrát během 
odpoledne postarají ozbrojenci ze skupiny 
scénického šermu Artus Thor, kteří budou 
mezi sebou svádět nemilosrdná rytířská klání. 

Nejmenší děti i kolemjdoucí bude bavit svými 
průběžnými vstupy kočovné Divadlo Kvelb 
s loutkami a chůdaři.

Zasazením programu na pěší zónu se 
vyhovělo připomínkám několika oby-
vatel, kteří poukazovali na to, že se pou-
ťový ruch odehrává v  posledních dvou 
letech převážně v  předzámčí, zatímco 
náměstí je o něj ochuzeno. 

Farní zahrada a koncert pro seniory
Nezapomínáme ani na naše seniory, na které 
čeká pohodový program v poklidném pro-
středí pod korunami stromů na farní zahradě. 
Celé dvě hodiny je tu bude bavit populární 
dechová kapela Rožmitálská Venkovanka.

Kolotoče a houpačky
Lunapark Helfer, zábavný sektor s  oblíbe-
nými kolotoči, houpačkami, autodromem 
a  dalšími atrakcemi a  nezbytnými stánky 
s  cukrovou vatou a  gumovými hady, nejvíce 
potěší nejmenší návštěvníky. Pouťové atrakce 
budou, stejně jako v  minulých dvou letech, 
umístěny od pátku do neděle na travnaté plo-
še mezi Komenského ulicí a dálnicí D4. Tento 
model si po zkušenostech z  předchozích let 
pochvalují nejen návštěvníci pouti, ale i sami 
provozovatelé atrakcí. 
Děti směřující do lunaparku se budou moct 
cestou zapojit do kreslení na chodník, které 
bude probíhat v prostoru před Pavilonem.

Pouťový program pokračuje až do neděle
Do příjemného prostředí farní zahrady si jistě 
najdou cestu rodiny s dětmi na nedělní dopo-
lední pohádku o Zlatovlásce v podání Divadla 
Liberta.

Pokud bude počasí přát, tak si nenechte ujít 
tradiční Neckyádu, která se bude konat již 
potřinácté u  Zadního rybníka. Stále ještě se 
hledají odvážné posádky, které by se chtěly se 
svým plavidlem recesistické plavby zúčastnit! 
K poslechu a možná i tanci bude hrát folková 
kapela Nawostro, na děti čeká napínavé vy-
stoupení krotitele dravých ptáků.

Skaleckou pouť 2022 zakončí podvečerní kon-
cert v kostele sv. Václava v podání dvojice Jiří 
Sycha (housle) a Filip Dvořák (cembalo), kte-
rá nás seznámí se stopami folkloru v barokní 
hudbě.
Vstup na kulturní program je pro všechny 
zdarma.

Časový harmonogram Skalecké pouti 2022 
najdete v tomto vydání Zpravodaje na str. 36.

Libor Kálmán

Hvězdou letošní Skalecké pouti bude Janek Ledecký
Čtvrtý červencový víkend pořádá město Mníšek pod Brdy ve spolupráci s místní Římskokatolickou 
farností tradiční SKALECKOU POUŤ. V sobotu a neděli 23. – 24. července 2022 ožijí Mníšek i nedaleký 
vrch Skalka nejvýznamnější kulturní a společenskou akcí regionu. Koncerty pod širým nebem, oblíbené 
pouťové atrakce a trh plný dobrého jídla a pití, to vše čeká na návštěvníky letošní Pouti.

Original Vintage Orchestra

Janek Ledecký
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B r d s k ý  k o s  z a z p í v a l  p o d v a a d v a c á t é

První červnová sobota patřila v Mníšku jazzu a blues

Pavilon byl po celý den naplněn zpěvem ta-
lentovaných dívek a  chlapců, pro které je 
hudba koníčkem a radostí. Zaznělo celkem 64 
písní v pěti soutěžních kategoriích. Z největší 
dálky přijeli soutěžící až ze Vsetína a Zlína.
Pan Milan Herman, hudební producent a ma-
jitel mníšeckého nahrávacího studia, který 
usedl do poroty této soutěže již poosmé, 
hodnotil letošní ročník slovy: „Pěvecká soutěž 
Brdský kos 2022 je za námi a  já mohu s radostí 
konstatovat, že se úroveň soutěže opět posunu-
la o stupínek výše. Tou úrovní nemám na mysli 
jen úroveň pěveckou, vždyť se jedná o soutěž pro 
neprofesionální zpěváky již od 5 let, a  my jsme 
rádi za každého, kdo překoná trému a na pódiu 
vystoupí. Spíše si všímám toho, že letos dorazilo 
soutěžících opravdu hodně a zejména dost těch, 
kteří na Kosa přijeli poprvé. Vedle toho se v mní-
šeckém Pavilonu zlepšilo i zázemí pro doprovod 
soutěžících díky nově otevřené kavárně.“

Vítězové jednotlivých kategorií:

1. kategorie (5–8 let): Jolana Jirotková  
s písní Zámek v oblacích

2. kategorie (9–11 let): Magdalena Müller 
s písní Someone Like You

3. kategorie (12–14 let): Ondřej Tolar  
s písní Popocatepetl Twist  
a Rozálie Mühlová s písní Jolene

4. kategorie (15–18 let): Amélie Lavaud 
s písní Always be my baby

5. kategorie (vícečlenná uskupení):  
Jolana, Anděla, Tereza a Eliška Jirotkovy 
s písní Jasná hvězda

Nesnadnou úlohu poroty, hodnotící výkony 
jednotlivých soutěžících, komentoval Milan 
Herman slovy: „Snad poprvé jsem se letos po vy-
hlášení vítězů setkal s mírnou kritikou poroty. V po-
rotě jsme čtyři a hodnotíme jednotlivé výkony jako 
ve škole, od jedničky do pětky. Pak se o přestávce 
sejdeme a sčítáme výsledky. V minulých ročnících 
to bylo nějak jednodušší, většinou byl v každé ka-
tegorii jasný favorit. Ale letos, najednou v  každé 
kategorii jsme těch jedniček u jednotlivých výkonů 
měli každý více. Pak nastává diskuze, a  nakonec 
jakási shoda většiny na výsledném pořadí, což je 
fér. Osobně věřím, že posláním Brdského kosa není, 
a ani to nejde, hodnotit zpívání jako sportovní vý-
kony. Nejdůležitější je dát mladým zpěvákům příle-
žitost, aby mohli ostatním ukázat, na čem pracují, 
jak se zlepšili od minulého ročníku, a navíc si budo-

vat sebevědomí, když seberou odvahu stoupnout 
si na pódium před plným sálem. Těším se, že se za 
rok opět sejdeme v ještě větším počtu, a hlavně že 
si celý den užijeme.“
Ve čtyřčlenné porotě letošního ročníku, vedle 
Milana Hermana, zasedly: Zora Jandová (zpě-
vačka a  herečka), Lucie Freiberg (operní pěv-
kyně a  sbormistryně) a  Michaela Mervartová 
(několikanásobná finalistka Brdského kosa).

Libor Kálmán (text)
Michal Kroutil (foto)

Od návštěvy této výjimečné hudební událos-
ti neodradilo ani deštivé počasí a hlediště se 
postupně zaplnilo stovkami diváků. Na pódiu 
se vystřídalo pět hudebních formací, které 
vyznávají tyto dva původně severoamerické 
hudební styly, které vznikly počátkem minu-
lého století.
Festival otevřelo bluesové duo Ptaszek 
& Bužma, které k nám přijelo ze Slezska. Pro-
fesionální hráč na foukací harmoniku a zpěvák 
Matěj Ptaszek patří mezi evropskou blueso-
vou špičku a  originálním způsobem rozvíjí 

tradici autentického blues z delty Mississippi. 
Jeho kolega Luboš Bužma Khýr, původním 
povoláním bankovní ředitel, se kvůli praktic-
ké slepotě začal věnovat výhradně hudbě. 
V  Mníšku se předvedl jako hráč na kytaru 
a dobro kytaru. Jejich převážně anglicky zpí-
vané songy nás přenesly na americký jih 1. po-
loviny 20. století. 
Následovala legendární kapela Impuls, exis-
tující přes 50 let, která je jedním z průkopníků 
a nejkvalitnějších interpretů moderní jazzroc-
kové hudby v ČR. Tvoří ji Zdeněk Fišer (kyta-
ra), Pavel Kostiuk (klávesy), Jaromír Helešic 
(bicí) a Přemysl Faukner (baskytara). Na úvod 
svého vystoupení zavzpomínali na zesnulého 
mníšeckého občana Jindřicha Bílka, který jim 
dělával manažera. 
Hvězdou večera byl bezesporu trumpetis-
ta Laco Dézci, na němž nebyl vůbec poznat 
věk 84 let! Se svou kapelou Celula New York 
předvedli jazz nejvyšší třídy s  nezaměnitel-
ným autorovým rukopisem, postaveným na 
kompaktní funky rytmice kulminující v  ener-
gických sólech, při kterých posluchačům do-
slova naskakovala husí kůže. Na bicí hrál Vai-
co Déczi (kapelníkův syn), na klávesy Walter 
Fischbacher a na baskytaru Michael Krásný. 

Koncert byl navíc okořeněný Décziovými ori-
ginálními komentáři. Po celou dobu ho neo-
pouštěla dobrá nálada a bavil publikum svými 
vtipnými historkami. Jazzové Trio Martina 
Kratochvíla vystupovalo v  Mníšku pouze ve 
dvou, protože jejich spoluhráč na perkuse se 
zotavuje po operaci. Spoluhráč legendárního 
českého jazzmana Jiřího Kratochvíla, Ameri-
čan Tony Ackermann, oslnil publikum nejen 
svou hrou na akustickou kytaru, ale i  výbor-
nou češtinou. Ke dvěma songům si na pódium 
pozvali hráče na foukací harmoniku Matěje 
Ptaszka.
Závěr festivalu obstaral hráč na foukací har-
moniku a  zpěvák Juraj Schweigert se svou 
kapelou The Groove Time, která patří mezi 
bluesovou špičku na Slovensku. Svůj reperto-
ár postavili na swingových tanečních rytmech 
a směsi blues, soulu a jazzu.
Letošní ročník festivalu Bronfest měl opět vy-
sokou úroveň. Jeho organizátorovi a zároveň 
dramaturgovi Broňkovi Přibylovi patří podě-
kování za to, že do Mníšku dokázal přivézt 
nejkvalitnější tělesa naší jazzové a  bluesové 
scény.

Libor Kálmán (text i foto)

Poslední květnovou sobotu se ve velkém sálu mníšeckého Pavilonu konal v pořadí již 22. ročník 
dětské pěvecké soutěže Brdský kos.

V Amfiteátru u Káji Maříka se v sobotu 4. června konal oblíbený hudební festival BRONFEST. Půldenní 
festival, který pořádá Mníšečan Broněk Přibyla, je určen fanouškům a fanynkám kvalitní muziky 
napříč hudebními žánry. V pořadí již 7. ročník festival zasvětil jeho pořadatel jazzu a blues.

Vítězka nejmladší kategorie Jolanka Jirotková

Hvězdou letošního Bronfestu byl Laco Déczi
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KNIHY PRO DĚTI

A-Ž PŮJDEŠ DO ŠKOLY / Michaela Fišarová
Příručka pro holky, co se chystají poprvé do školy. Každé písmenko abece-
dy představuje člověka, věc nebo místo, se kterými se ve škole děti potkají.

CIRKUS SVĚT / Pavel Brycz
Napínavý příběh o čaroději Ravenovi, který se chce stát vládcem světa, zastí-
nit slunce a nastolit na Zemi nekonečnou tmu. Někdo mu ale překazí plány.

HRDINOVÉ ŘECKÉ MYTOLOGIE / Sonia Elisabetta Corvaglia
Příběhy z řecké mytologie jsou upravené a převyprávěné pro mladší 
děti, které se tak mohou poprvé seznámit s řeckými bohy a mytologic-
kými postavami. 

ŠUŠKÁNÍ O TRPASLÍCÍCH / Barbara Supel
Bohatě ilustrované příběhy trpaslíků, kteří jsou vzhůru od jara do pod-
zimu a zimu prospí ve svých postýlkách.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

BÍLÁ VODA / Kateřina Tučková
Rozsáhlý román, ve kterém se prolíná příběh mladé ženy z počátku 
21. století s událostmi spjatými s temným obdobím kláštera Bílá Voda, 
kde během náboženské perzekuce za komunistického režimu byly ná-
silím internovány řeholnice.

ŽIVOTICE / Karin Lednická
Tragické události v obci Životice na Těšínsku roku 1944, kdy bylo zabito 
více než třicet zdejších mužů oddíly gestapa jako odveta za likvidaci tří 
příslušníků této tajné policie partyzány.

NEKLIDNÁ KREV
Soukromého detektiva Cormorana Strika osloví s prosbou o pomoc žena, 
jejíž matka před čtyřiceti lety zmizela za podivných okolností. I přes malou 
šanci na objasnění odloženého případu se Strike pouští do vyšetřování.

JAK TO MĚLO BÝT / Jude Deveraux
Jude Deveraux přináší inspirativní novou ságu o dvou cílevědomých 
ženách, které touží vydat se vlastní cestou.

JAKO HVĚZDY V TEMNÉ NOCI
Jo Moyes
Romanticky laděný příběh se společensko-kritickým podtextem o ně-
kolika ženách, které se společně vzepřou celospolečenskému předpo-
kladu o životě ženy ve 30. letech 20. století na americkém venkově.

NOČNÍ BRÁNA / Peter May
V ospalé francouzské vísce vytrhnou kořeny vyvráceného stromu ze 
země mrtvolu muže s prostřelenou hlavou. O týden později je v ne-
dalekém domě zavražděn známý umělecký kritik. Obě vraždy však od 
sebe dělí více než sedmdesát let. 

SVĚTLA NAD PRAHOU / Nicole Jarvis
V temných uličkách Prahy číhají bytosti, o jejichž existenci nemají 
Pražané potuchy. Jen díky lampářům – lovcům příšer – je město chrá-
něno před nadvládou upírů, vodníků či duchů. 

KOČIČÍ STOPA / Dominik Dán
Detektivní román, v němž vyšetřovatelé z oddělení vražd odhalují 
okolnosti složitého případu, na jehož počátku je brutálně usmrcena 
kočka Lívie.

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

Mníšecká knihovna pořádá dvě výstavy z českých dějin

K oběma výročím připravily knihovnice Tereza Bauerová a  Nikola  
Bláhová dvě zajímavé výstavy v budově mníšecké knihovny.

Anthropoid
Před 80 lety byl v Praze spáchán úspěšný atentát na zastupujícího říš-
ského protektora Reinharda Heydricha. Tato nejvýraznější akce česko-
slovenského odboje zásadně ovlivnila nejen dění na území Protekto-
rátu Čechy a Morava, ale také v celé okupované Evropě. Likvidace 3. 
nejvýše postaveného muže Německa znamenala mj. odvolání podpisů 
obou západních mocností (V. Británie a Francie) na Mnichovské doho-
dě a otevřela cestu k obnovení ČSR v hranicích před rokem 1938.
Výstava se zabývá osudy členů výsadku Anthropoid, přípravou a reali-
zací atentátu, ale i německým terorem v době tzv. heydrichiády. Najde-
te ji v přízemí knihovny a obsahuje 20 panelů.

Marie Terezie
Před 305 lety se ve Vídni narodila Marie Terezie (žila v letech 1717–1780), 
jediná vládnoucí žena na českém trůnu, která za svou čtyřicetiletou 
vládu zásadním způsobem změnila poměry na území celé monarchie. 
Iniciovala celou řadu reforem, které nejen zmodernizovaly habsbur-
skou říši, ale také zahájily cestu k obrození českého národa.
Výstava ukazuje Marii Terezii jako reformátorku v mnoha oblastech: škol-
ství, financí, vojenství, ale třeba i včelařství a mnoha dalších. Obsahuje 
16 panelů a můžete ji vidět na schodišti vedoucím do 1. patra knihovny.

Obě výstavy by měly v městské knihovně probíhat až do konce září 2022.

Libor Kálmán

Květen letošního roku přinesl dvě významná výročí: úspěšnou vojenskou operaci Anthropoid (1942) 
a půlkulaté výročí narození české a uherské královny Marie Terezie (1717).
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Štědří lidé z Mníšku dávají uprchlíkům z Ukrajiny naději na lepší budoucnost
Potravinová a  materiální pomoc pro uprchlíky z  Ukrajiny pokračuje 
i v létě – jen díky vám. Lidé v nouzi mají možnost odnést si 2× týdně 
základní potraviny a drogerii ze skladu potravinové pomoci, který spra-
vují ve volném čase dobrovolníci a dobrovolnice z Mníšku. Díky štědré 
pomoci dárců můžeme každý týden trochu usnadnit těžkou situaci 40 
rodinám. Většina příjemců pomoci si přivydělává a  těší se na návrat 
domů a shledání se svými blízkými, jakmile to bude možné.

Komu jste pomohli?
Sestry Ksenia a Valeria utekly z obléhaného Kyjeva, bydlí teď u hod-
ných hostitelů v Rymani. Jejich tatínek a maminka zůstali doma, pomá-
hají jako dobrovolníci a starají se o babičku. Ksenia a Valeria tu studu-
jí půlroční online kurz frontend programování, aby si jako vývojářky 
snadněji našly práci.

Mladá lékařka Maria přišla z města Kryvyj Rih na jižní Ukrajině, které je 
nedaleko frontové linie. V Rymani našla bezpečí pro sebe a dvouletého 
syna Romana. Její muž a rodiče zůstali na Ukrajině. Maria chodí na kur-
zy češtiny a dělá velké pokroky. Vypomáhala nejdříve v ambulanci na 
Zbraslavi a teď našla novou práci přímo v Mníšku: bude jako zdravotní 
sestra pečovat o klienty našeho domova pro seniory.

Paní Larisa přijela s dcerou Olhou a vnukem Sašou z Buči. Jejich byt je 
vybombardovaný, auto zničené. Přišli o všechno, vrátit domů se zatím 
bohužel nemohou. Zeť paní Larisy je v nemocnici a manžel bojuje na 
Donbasu. V Mníšku je ubytovali hodní lidé, dojatá paní Larisa dostala 
od českých dárců potraviny, přikrývky a povlečení. Všem velice děkuje! 
Doma pracovala jako zahradní architektka – bude vděčná za nabídky 
práce na zahradě nebo v domácnosti.

Srdečně děkujeme za jakýkoli dar – nákup nebo peníze zaslané na účet 
mníšecké charity. 
Aktuálně nejvíce chybí trvanlivé potraviny (těstoviny, pohanka, kon-
zervy, káva, čaj, cereálie), mléčné výrobky (máslo, sýr, jogurty), pro děti 
Sunar 3, plenky velikosti 5 a 6.

Pomoc je možné nosit do Městského kulturního střediska (Na Oboře 
610) nebo zaslat přes Rohlík či Košík ve čtvrtek od 16 a 18 hodin nebo 
v sobotu od 9 do 11 hodin.

Tereza Herdová 
za organizátory materiální pomoci pro ukrajinské uprchlíky

Sestry Valeria a Xsenia

Larisa s vnukem

Maria se synem
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Milá Péťo, když jsme Tě poprvé v 7. třídě po-
tkali, byla to láska na první pohled. Hned jsme 
poznali, že jsi a budeš fajn. Byla jsi tu vždy pro 
nás, pomáhala jsi nám vyřešit i  ty nejtěžší si-
tuace. Měli jsme k Tobě důvěru, byla jsi vždy 

na naší straně. A popravdě, Péťo, Tvoje koláč-
ky jsou opravdu vynikající a jejich chuť si vždy 
vybavíme. 
V době distanční výuky jsi tu pro nás byla ne 
na 100 %, ale na 200 %. Posílala jsi nám vý-

pisky, úkoly a připomínala nám termíny ode-
vzdání úkolů, protože jsi chtěla, abychom měli 
dobré známky. A za to jsme Ti opravdu vděční! 
V září jsme měli adaptační kurz, tam jsi s námi 
bohužel nemohla být přes noc. Ale i tak jsi za 
námi ráno dojížděla dvě hodiny autem a večer 
dvě hodiny zpět, a ještě Ti zbyl čas na upeče-
ní dobrot. Petro, jsi skvělý člověk, dokážeš 
rozdávat pozitivní energii, radost a úsmě-
vy. 
A ještě pár řádek od Prokopa: „Pomáhala jsi mi 
s učením a přípravou na přijímací zkoušky. Nej-
víc jsem Tě potřeboval v hodinách češtiny a fyzi-
ky. Často jsme spolu mluvili o knížkách. Chybí mi 
Tvoje přítomnost. Přinášela jsi mi klid a pohodu 
a  hodně času jsi mi věnovala před zkouškami. 
Chci Ti popřát štěstí a hodně zdraví.“

Žáci 9. C 
(všichni na fotografii i s paní asistentkou)

Slýchám poslední dobou čím dál více stížností 
na všechno možné, co se okolo nás děje. Ano, 
souhlasím, většina z nás se asi má o něco hůře 
než třeba před půl rokem, protože ekonomic-
ká situace se zhoršila.
Profesionální kouči rádi používají jeden mož-
ná dnes už trochu obehraný příměr. A  to že 
na sklenici, která je z poloviny zaplněná, se lze 
dívat buď jako na poloprázdnou, anebo také 
jako na poloplnou.
Pojďme se alespoň pokusit se na naše životy 
dívat jako na poloplnou sklenici. Buďme vděč-
ni za to, co všechno máme.
Ano, trochu jsme asi zchudli, a ještě asi zchud-
neme, ale stále jsme schopni si dopřávat 
většinu z  toho, co patří k  našemu životnímu 
stylu. Možná budeme muset omezit některé 
činnosti. Ale stále chodíme nakupovat, vybí-
ráme si kam a také co, pokračujeme třeba ve 
sportovních nebo jiných aktivitách. Chodíme 
do kina, do divadla, plánujeme a odjíždíme na 
dovolené.
V  dnešních dnech začíná stoupat počet ze-
jména ukrajinských žen, které se vracejí domů.
Do země, kde nejde o to, kolik zaplatíte za ben-
zín, ale o to, zda ho vůbec seženete. Do země, 
kde nevíte dne ani hodiny, kdy vás vzbudí siré-
ny leteckého poplachu. Do země, kde dovole-
ná bude pro mnoho lidí ještě dlouho nedosa-
žitelným snem. Do země, kde spousta pro nás 
samozřejmých věcí se na dlouhou dobu stane 
luxusem.
Jsem ráda za to, kolik z vás nabídlo lidem z vál-
kou sužované země pomoc. Na druhou stra-
nu, i řada z nás teď možná bude řešit existenč-
ní potíže a  Ukrajinci nejsou jediní, kdo bude 
vděčný za podporu ostatních.
Podobnou pomoc si určitě zaslouží i  mnoho 
našich spoluobčanů. Většina z  nás se stále 

ještě má docela dobře a je naší morální povin-
ností pomáhat těm, kteří pomoc potřebují.
Buďme rádi za to, co máme a  v  čem žijeme. 
Prokázali jsme jako národ velkou soudržnost, 
když zaútočil kovid. Ustáli jsme to a ustojíme 
i to, co nás tíží teď.
Nezapomínejme kvůli válce na Ukrajině po-
máhat i  našim lidem. Ti silnější by vždy měli 
mít snahu pomoci těm slabším. Svět nám za 
ty roky budování blahobytu a  narůstajícího 
pocitu bezpečí (bohužel falešného, jak ukázal 
vývoj) možná přinesl více možností k hroma-
dění materiálních požitků. Nicméně to přece 
kvalitu života netvoří. Naopak se nyní musíme 
naučit žít více úsporněji. Více jezdit na kole, 
chodit pěšky, neplýtvat jídlem, méně topit, 
nenechávat svítit zbytečně…

Já se ale o budoucnost nebojím.
Vidím mezi námi naštěstí stále ještě mnoho 
pracovitých lidí s chladnou hlavou a zároveň 
velkým srdcem, selským rozumem, pokorou, 
empatií, altruismem a  nadhledem podpoře-
ným životními zkušenostmi.
Vám všem takovým, kteří jste takoví byli, jste 
a budete, upřímně a ze srdce za Vaše postoje 
a  názory děkuji. Děkuji za ně soukromě jako 
člověk, ale i z pozice ředitelky základní školy. 
Dokáži myslím docenit, jak obrovský vliv mají 
Vaše postoje a  chování na to, jakým způso-
bem budou jednou Vaše, naše děti řídit chod 
této země….

Vaše Michaela Pažoutová,  
ředitelka ZŠ Komenského 420

Zahájení Dětské dne 3. června     Foto: Lenka Živná

P o d ě k o v á n í  p a n í  a s i s t e n t c e  P e t ř e  Ř e h o ř o v é

N e s t ě ž u j m e  s i …
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Na začátku devátého ročníku základní školy 
jsme dostali za úkol si rozmyslet, kde a  jaký 
obor budeme následující 4 roky studovat. 
Někteří z nás pořádně nevěděli, co chtějí, ale 
když se začalo blížit datum odevzdání přihlá-
šek, museli jsme učinit konečné rozhodnutí. 
Bylo to velice těžké, ale první krok v cestě na 
střední školu jsme úspěšně splnili. 
Z  důvodu pandemické situace nám nebylo 
umožněno navštívit školy osobně. Covid nám 
tedy celkově ztížil možnosti výběru školy, 
a především možnosti přípravy na střední ško-
ly. Bylo to něco jiného, než co zažívaly minulé 
deváté ročníky a my se s tím museli vypořádat. 

Následující 3 měsíce nastaly přípravy na di-
daktické testy. Někdo se připravoval sám 
doma v karanténě a někdo zase ve škole. 
Čas utíkal jak voda a  co nevidět jsme seděli 
v lavicích s papíry rozhodujícími o naší budouc-
nosti. Během přestávek na zcela neznámých 
školách jsme všichni sdíleli své pocity dálkově 
přes třídní skupinu na sociálních sítích. Tento 
zážitek jsme tedy prožili společně. Po několika 
měsících stresu už zbývalo jen čekat na výsled-
ky. Většina z nás uspěla již v prvním kole, někdo 
až v druhém, ale všichni končíme základní ško-
lu s vědomím o naší budoucnosti.

Barbora Barlová, žákyně 9. třídy

Od 6. června třídy 1.A a 2.E ZŠ v Mníšku pod 
Brdy společně prožily týden ve škole v přírodě 
plný sportování, bádání, výletů a her. V rámci 
pobytu na Orlíku děti navštívily orlický zámek, 
projely se parníkem po Vltavě a  prohlédly si 
živočichy žijící ve zdejších vodách v  místním 
Akváriu. Kromě toho děti řešily úkoly nauč-
ných stezek, namalovaly vlajku Orlíku, hrály 
stolní hry, věnovaly se sportování, zatančily si 
na diskotéce, těšily na večerní poštu, opekly si 
voňavé vuřty a společně si zazpívaly táborové 
písně nebo se nebojácně prošly noční stez-
kou. Týdenní pobyt obou tříd přispěl k sezná-
mení a vytvoření nových kamarádství.
Poděkování patří paní Slepičkové za vý-
bornou domácí stravu, panu Slepičkovi 
za přípravu diskotéky a  táboráku, oběma 
pak za pomoc s realizací noční stezky, dále 
paní Menclové za skvělou realizaci stez-

ky za zvířátky, paní Burešové za pečlivou 
zdravotní péči, panu Humlovi za nezištnou 
pomoc s našimi zavazadly, kolegyním Ma-
rianně Felixové a Lucii Branné za vysoké 

nasazení a péči o děti. Také bych chtěla 
poděkovat všem dětem, neboť byly celý 
týden skvělé. 

Eva Branná, učitelka (text i foto)

Za dobrodružstvím jsme jeli na Orlík

P ř i j í m a c í  z k o u š k y  n a  s t ř e d n í  š k o l y

D o b r o d r u ž s t v í  n a  O r l í k u

MiniMix
Náš nový počin, MiniMix, se konal ve Dřevá-
ku v  Řevnicích. Odpoledne bylo nadupané 
hudbou a divadlem. Velký úspěch sklidili ne-
jen naši tři absolventi, kteří zde odehráli svá 
závěrečná vystoupení, ale především kapely, 
včetně té mníšecké, kterou vede pan učitel 
David Vostrý. Ema Hofmeisterová (letošní 
absolventka mníšeckého pěveckého oddělení 
u paní učitelky Martiny Bauerové) si pak zazpí-
vala s Go On Bandem. S ním se představila i na 
velkém festivalu, kde sklidili velký potlesk.

MixFestival
Tradiční MIXFestival se konal poslední květno-
vou sobotu v  řevnickém Lesňáku. Tentokrát 
to byla čirá RADOST, a  to i podtitulem. Úvod 
patřil naším orchestrům, které zahrály filmové 
melodie. V  rámci programu se konalo i  slav-
nostní předání diplomů a ocenění za úspěšné 
ukončení jedno ze dvou stupňů základního 
vzdělávání celkem 36 absolventům. Jejich po-
čet se rok od roku zvyšuje a je to pro nás velká 
radost. Atmosféra byla jako vždy báječná a již 
se těšíme na další MIX.

Tanečníci v Pavilonu
Tanečníci se předvedli znovu o čtyři dny poz-
ději v sále Pavilonu, kde měli na Den dětí své 
závěrečné, a  někteří i  absolventské, vystou-
pení. Svá poslední představení v rámci studia 
I. stupně základního vzdělávání na ZUŠ zde 
odtančily Julie Machová, Anežka Pešičková, 
Alžběta Romová a  Amálie Wollnerová ze 
třídy paní Jarmily Matouškové.

Ústřední kolo soutěže ZUŠ
Pět našich postupujících z krajských kol národ-
ní soutěže základních uměleckých škol čekalo 
v  květnu poslední, ústřední kolo. Uspěli i  dva 
studenti z  mníšeckého dechového oddělení, 
klarinetistka Barbora Kopecká obsadila 2. mís-
to a Vít Nekl, jako náš nejstarší student, který 
v  naší škole ukončuje II. stupeň vzdělávání 
a pokračuje na konzervatoř, se loučí se ZUŠkou 
1. místem ve své kategorii ve hře na lesní roh.

Výstava
Absolventskou výstavu mají za sebou i tři žá-
kyně výtvarného oboru v Mníšku: Alice Gurt-
nerová, Sára Holbová a  Anna Kohoutová.  

Jejich díla jste mohli zhlédnout do konce červ-
na ve Dřeváku v Řevnicích, kde byla vystavena 
spolu s pracemi jejich řevnických kolegů. 

Prázdninové aktivity
Ani o prázdninách škola neutichne. V červenci 
v  jejích prostorách vypukne Letní škola. Děti 
se tak ve čtyřech skupinách budou věnovat, 
divadlu, tanci, výtvarce a filmování. 
Podobnou náplň pak má i letní „výjezdní“ tá-
bor, na který vyrazíme v srpnu. Letos poprvé 
do rekreačního střediska Zátiší u Plas.

Simona Hrubá za ZUŠ Řevnice

Aktivity žáků ZUŠ poslední týdny před prázdninami
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Zhodnocení uplynulého školního roku v ZŠ Komenského 886

P r o j e k t  E U  Š a b l o n y  I I I  v  Z Š  K o m e n s k é h o  8 8 6

I v této souvislosti bych chtěla poděkovat větši-
ně rodičů našich žáků za přístup, pomoc a spo-
lupráci v této složité době, velmi si toho vážím. 
Zrovna tak si vážím obrovského nasazení mých 
kolegů, se kterými všechny náročné situace 
zvládali. Přesto dovolte malou poznámku k ak-
tuálnímu dění. Chápu, že jsme ze všeho unavení, 
že bychom už všichni chtěli žít normálně. Mějme 
prosím ale na paměti, že značná část obyvatel 
Ukrajiny, lidí jako Vy nebo já, ze dne na den při-
šla o své blízké, včetně dětí, o své domovy, zažila 
válečné útrapy na vlastní kůži.  Nepodceňujme 
to, protože ukrajinská hranice je blízko a  ruský 
agresor je nenasytný a nevyzpytatelný. Svoboda 
je opravdu křehká.
Ale zpátky ke škole. V  posledních třech měsí-
cích proběhla celá řada školních aktivit, snažili 
jsme se žákům nahradit období, kdy jsme byli 
v  mnoha činnostech omezeni. Mladší žáci si 
prošli pohádkový okruh na mníšeckém zámku 
s dílničkami, zúčastnili se programu s písničkami 
z večerníčků, kdy za melodie z Včelích medvídků 
nikdo nezůstal sedět na židli, všichni radostně 
zpívali a tančili. Žáci si prohlédli interaktivní vý-
stavu v Oranžérii na Dobříši na téma les a voda 
a oboru se zvířecími mláďaty. Starší žáci shlédli 
ve spolupráci s dobříšskou školou dvě student-
ská divadelní představení s  preventivní tema-

tikou a  také v  rámci Dne Země spolu s  lesníky 
zasázeli v lese několik stromků. S úspěchem se 
žáci zúčastnili také několika výtvarných soutěží.
V závěru roku jsme se po dvouleté pauze sešli 
s rodiči a žáky na zahradní slavnosti, kde byly pro 
všechny připraveny sportovní i kreativní aktivity.

Našim deváťákům přejeme úspěšná další stu-
dia a  dobré uplatnění v  životě, všem žákům 
a  jejich rodinám co nejhezčí prázdniny, plné 
odpočinku, sluníčka a pohody.

Marcela Krákorová, 
ředitelka ZŠ Komenského 886

V dubnu se celá škola vypravila na celoden-
ní výlet do Plzně. Ti nejmenší měli připravený 
program v zoologické zahradě, větší žáci šli ob-
divovat expozice do Techmanie. Tam prohlou-
bili své znalosti z fyziky, přírodopisu či chemie. 
Mohli se podívat např. jak funguje motor, které 
vynálezy vedly k  sestrojení současného auto-
mobilu či jak funguje vodní výtah.
Ve škole byl pro mladší žáky připraven program 
Malý architekt od Malé technické univerzity, kde 
se za pomoci lektorky naučili číst v technickém 
výkresu, zjistili, co je to půdorys domu a také si 
takový dům zkusili navrhnout a  postavit. Další 
projektový den byl v  režii organizace Pochop 
přírodu, kdy nás pan lektor ujistil, že není potře-
ba bát se hadů, strašilek nebo pavouků, protože 
každý z nich má v přírodě své místo. Získali jsme 
také spoustu zajímavých informací o  sovách 
a dravcích, které se nám nejednou prolétli nad 
hlavami. Pro starší žáky byl připraven projektový 
den s názvem Umělecké algoritmy anebo když 
maluje počítač, ve kterém se dozvěděli, jak po-
čítač rozpoznává obrázky nebo jak může vytvo-
řit umělecké dílo podle toho, co mu nadiktují. 
Čtvrtý projektový den se konal za pomoci mo-
bilního planetária, kdy jsme si všichni vlezli do 

nafouknuté kupole a sledovali příběh o tom, jak 
vznikl vesmír, následovala diskuse a zpracování 
tematických listů.
Kromě projektových dnů se s velkým úspěchem 
u žáků setkal robotický kroužek, ve kterém po-
stupně sestavovali roboty a  učili se základům 
programování. O něco méně si užívali doučová-
ní, které ale bylo o to víc prospěšné, a žáci si tak 
prohloubili učivo, které zcela neovládali.

Zapojení do projektových aktivit čekalo i  na 
rodiče našich žáků. Díky Šablonám III. jsme 
pro ně mohli připravit 6 dvouhodinových od-
borně-tematických setkání, která se věnovala 
např. ochraně dětí v  digitálním světě, závis-
lostem, pubertě nebo tipům jak přistupovat 
k dětem s poruchami učení či ADHD.

Markéta Kopalová, učitelka

Den dětí u Zadního rybníka  Foto: autorka

Robotický kroužek  Foto: autorka

I tento školní rok byl poněkud zvláštní, ovlivněný zejména covidovými opatřeními a válkou 
na  Ukrajině. Obojí se samozřejmě do školního prostředí značně promítlo. Každá taková situace, 
kromě nepopiratelného vlivu na osobní život lidí v různých oblastech, přináší i nový rozměr ve formě 
další školní legislativy, nárůstu administrativy a nových výzev, se kterými se musíme vypořádat, jak 
nejlépe umíme.

Projekt Motivací ke školní úspěšnosti v rámci Šablon III realizujeme již druhým rokem. Kvůli pandemii 
jsme řadu aktivit museli odložit až na poslední čtvrtletí školního roku, o to více si je žáci užili.
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Na jeho plánování jsme sice měli jen pár týdnů 
a ještě v pondělí jsme se obávali, aby všechno 
dopadlo podle plánu, ale naše obavy byly zby-
tečné. Všechno běželo jako na drátkách a  ko-
lem poledne vypukly přípravy. Děti ze starších 
ročníků pomáhaly s  přípravou lavic a  židlí pro 
stanoviště jednotlivých spolků, podium bylo 
postavené a  už se chystalo ozvučení a  mode-
rátorky z řad žákyň si procházely svůj text. Po-
stupně přišli zástupci všech spolků, které se do 
ětského dne zapojily, aby přichystali jednotlivá 
stanoviště. Ve 14 hodin se otevřely pomyslné 
brány registrace a do areálu školního hřiště za-
čaly proudit děti se svými rodiči i prarodiči užít 
si krásné odpoledne plné zábavy. A že té zába-
vy bylo – děti si mohly projít 16 stanovišť, kde 
získaly za splněné úkoly razítka a za plnou kar-

tičku dostaly sladkou odměnu i malou hračku. 
Mohly si zaskákat na obří BootCamp atrakci, na 
menším skákacím hradu, vyzkoušet si zábavné 
sportovní vybavení, dát si něco dobrého u stán-
ku s občerstvením, které připravily ženy s Ukra-
jiny v rámci projektu „Z Ukrajiny mezi nás“ pod-
pořeného Nadací Via, udělat si vlastní placku, 
nechat si namalovat něco krásného na obličej, 
nechat si zaplést barevné copánky a nakonec si 
dát výbornou cukrovou vatu. Některé rodiny si 
objednaly piknikový koš v kavárně Tady a Teď 
nebo si daly kávu a  limonádu od Patina Hou-
se. Po celou dobu probíhal také doprovodný 
program – vystoupily děti z MŠ 9. května, Ema 
Hofmeisterová zazpívala píseň It ś my life, děti 
ze třídy 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.E, 4.A, 4.B a 5.C před-
vedly svá vystoupení, děti z  kroužku hraní na 

flétnu zahrály na flétničky a děvčata z Biosfitu 
za mohutného potlesku zacvičila. K tomu nám 
hrál a zpíval skvělý David Pet. Dále měli návštěv-
níci možnost seznámit se s prací a vybavením 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů Mníšek 
pod Brdy a Asociace dobrovolných záchranářů 
ČR. Podle úsměvů na tvářích návštěvníků od-
cházejících na konci dne domů jsme usoudili, 
že se dětský den 2022 povedl. A spokojení byli 
i zástupci spolků, které trochu zaskočila oprav-
du vysoká návštěvnost – vydali jsme přes 600 
kartiček. Samozřejmě máme i  několik námětů 
na zlepšení pro příští rok. 

Poděkování
Děkujeme sponzorům: Bios s.r.o., Lékárna 
Bellis, Maqfort, Esmarin, Lískovka, PromoTech, 
manželé Hornovi, Kavárna Malý Mnich.
Děkujeme spolkům a organizátorům: Andrea 
Kučerová, Asociace dobrovolných záchraná-
řů ČR, Biosfit, Badminton Mníšek pod Brdy, 
Čejka - Přírodovědný klub z  Mníšku, Domov 
pro seniory pod Skalkou, Fotbalový klub Mní-
šek pod Brdy, Helen Doron English, Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů Mníšek pod Brdy, 
Ještěrka Mníšek, Malý princ – zdravý pohyb 
v  podzámčí, Mateřské centrum Oáza, Mysli-
vost a lesnictví, OK Dobříš, TJ Sokol – všestran-
nost, TJ Sokol - stolní tenis, SK Divočáci, Teniso-
vá škola, Výtvarné tvoření s Ninou Danišovou, 
zaměstnanci a žáci ZŠ Mníšek pod Brdy
Děkujeme Lence Živné za krásné fotografie. 

Michaela Pažoutová, Linda Sevaldová,  
Daniela Páterová za organizátory

I přesto, že jsme byli již jednou nohou v letních 
prázdninách, přípravu na prázdninové sjíždě-
ní řek a tábory nechali naši atleti a atletky ještě 
chvíli stranou a namísto toho ještě provětrali 
závodní tretry ve třetím kole Středočeského 
krajského přeboru družstev, do kterého se 
v této školní sezóně zapojil náš tým mladších 
i starších žákyň. 
Úspěch družstva závisí na výsledcích každého 
jednotlivého člena týmu ve zvolených atletic-
kých disciplínách. I přesto, že naše týmy jsou, 
co do počtu členů, velmi komorní, děvčata se 
nedala a  z  jednotlivých atletických disciplín 
přinášela svým týmům cenné bodíky. 
Krása královny všech sportů je mimo jiné také 
v  její pestrosti. Naleznete v  ní krátké sprinty, 
běhy dlouhé, přespolní či přes překážky, skoky 
do dálky i výšky, vrhy a hody atletickým náči-
ním, sportovní chůze či víceboje, které všech-
ny dovednosti unikátně kombinují. Právě 
vstupem do Krajského přeboru žactva v pě-
tiboji mohli holky i kluci tuto krásnou paletu 
atletických disciplín okusit a  svou všestran-
nost uplatnit jak na hladké šedesátce, tak na 
překážkách stejné trati, v  hodu kriketovým 

míčkem, skoku do dálky a  ve vytrvalostním 
běhu na 800 m. Do těchto vícebojů, kterých se 
účastnili ve Středočeském i Libereckém kraji, 
se pouštěli s obrovskou chutí a houževnatostí.
A protože je léto v plném proudu, zveme na 
letní atletický příměstský tábor v  termínu 

25.  až 29. července, na kterém si i  vy můžete 
zkusit překonat své limity v atletickém pětiboji. 
Létu a atletice zdar!

Petra Raušová za SK Mníšecký Expres, z.s.  
(text i foto)

Foto: Lenka Živná

Zleva: Kačka Kudová, Jakub Drašar, Anička Hršelová, Emča Raušová, Emča Hršelová,  
Anička Raušová, Kristýnka Bojdová, trenéři Josef Hršel a Lukáš Rauš

D ě t s k ý  d e n  j s m e  o s l a v i l i  n a  š k o l n í m  h ř i š t i

Atletický víceboj nejen v závodní sezóně, ale také o prázdninách

Byl pátek 3. června od rána svítilo sluníčko a bylo jasné, že bude krásný den. A za to jsme byli všichni 
rádi, protože odpoledne měl vypuknout Dětský den. 
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Cesta do finále
Cesta na celorepublikové finále pro ně ale 
nebyla rozhodně jednoduchá. Do Černošic se 
totiž musely probojovat přes čtyři postupová 
kola, která se v průběhu letošního roku konala 
v Praze, Ostravě, Kutné Hoře a Plzni. O finálo-
vou účast si to rozdaly s dalšími 35 kluby z celé 
České republiky. Díky výborným výsledkům 
a dosaženým bodům v jednotlivých kolech si 
splnily sen a vybojovaly si účast na červnovém 
finále.

Finále proběhlo ve velkolepé atmosféře, při 
slavnostním nástupu hráli českou státní hym-
nu, jednotlivá vystoupení doprovázelo bouřli-
vé fandění publika. V hodnocení klubů obsa-
dila děvčata z BIOS fitu úžasné 3. místo (vyhrál 
Corridor z  Prahy a  Českého Brodu, druhý 
skončil Maniak z Havířova). 
Kromě klubové trofeje získala řadu medailí 
i v soutěžích týmů a jednotlivců.

Show
V soutěži SHOW (Soutěží mnohočlenné týmy 
s  tříminutovou sestavou. Porota hodnotí 
ztvárnění zvoleného tématu pohybem, sou-
lad s hudbou, synchron, techniku závodníků, 
obtížnost a variabilita cvičení.) dosáhly skvě-
lých úspěchů:

•  1. místo a titul mistryně ČR v kategorii AG 
(12–14 let) – tým Aladin pod vedením  
Lindy Sevaldové a Nicoly Malkusové.

•  2. místo v kategorii Mini Mistři (4–6 let) 
– tým Šípková Růženka pod vedením 
Viktorie Žákové.

•  3. místo v kategorii NG (6–8 let)  
– tým Cikánská věštba pod vedením 
Michaly Jungmannové.

•  3. místo v kategorii ND (9–11 let)  
– tým Čert a Káča pod vedením Nicoly 
Malkusové.

Gymnastický aerobik
V  soutěži GYMNASTICKÝ AEROBIK (Soutěží 
jednotlivci, dvojice, trojice i pětičlenné týmy. 
Sestavy mají sportovní charakter. Porota 
hodnotí nejen techniku cvičení, provedení 
povinných a  povinně volitelných prvků, ale 
také uměleckou stránku: předvedení, soulad 
s  hudbou, nápaditost, aerobní vazby a  pře-
chodové části.) dosáhly skvělých úspěchů:

•  1. místo a titul mistryně republiky vybo-
jovala Natalie Malkusova (kategorie ND–
jednotlivci).

•  2. místo vybojovaly Karolína Hrdinová  
a Karolína Okénková (kategorie ND–dvojice).

„Nesmírně si vážím úspěchu, kterého naše 
děvčata dosáhla. Jsem na ně pyšná, protože 
dokázala obstát v  silné konkurenci a  porazila 
i  renomované kluby z  Plzně, Sedlčan a  Kutné 
Hory. Krásnými výsledky se nám podařilo zúročit 
poctivou přípravu a práci s dětmi a mládeží, kte-
ré se náš klub dlouhodobě věnuje,“ komentuje 
úspěch svých svěřenkyň předsedkyně spolku 
Linda Sevaldová.

Úspěch se rodil na soustředěních
Za jejich úspěchem ale stojí hodiny a  hodiny 
dřiny na trénincích a soustředěních. Příprava na 
závodní sezónu, která trvá od ledna do června, 
začíná již na letním soustředění v areálu Moní-
nec u  Sedlčan. Vznikají tu nové choreografie, 
která pak děvčata pilují během podzimní pří-
pravy, ladí formu, učí se technické prvky, roz-

víjí sílu, flexibilitu obratnost a spoustu dalších 
dovedností. Příprava na blížící se sezónu pak 
vrcholí zimním soustředěním na oblíbeném 
Monínci. Dřina se jim všem vyplatila a do čer-
nošického finále se probojovala většina závod-
nic z BIOS fitu. Odměnou celému klubu je úžas-
né 3. místo v hodnocení klubů a také celá řada 
týmových i individuálních medailí.

Poděkování rodičům
Netřeba připomínat, že podobného úspěchu 
by nedosáhly bez podpory obětavých rodičů, 
kteří je v jejich sportovním koníčku maximál-
ně podporují a cestují s nimi i na závody, kde 
jim vždy vytvoří báječnou diváckou kulisu!

Děkujeme všem závodnicím i trenérkám BIOS 
fit za skvělou reprezentaci klubu i města Mní-
šek pod Brdy a  přejeme jim mnoho dalších 
sportovních úspěchů!

Libor Kálmán

Tým Aladin získal titul mistryň ČR

Natalie Malkusová, Karolína Hrdinová  
a Karolína Okénková

Tým Šípková Růženka při cvičení

BIOS fit vybojoval na celorepublikovém mistrovství třetí místo
V sobotu 4. června se v Hale Věry Čáslavské v Černošicích uskutečnilo finále závodní série Mistry 
s Mistry – Mistrovství ČR II VT v gymnastickém aerobiku. Skvělého úspěchu na nich dosáhl spolek 
BIOS fit, jehož závodnice vybojovaly třetí místo. 
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Chovatelé zvou na 62. výstavu králíků, holubů a drůbeže

Už  js te  vašim  dětem  v y brali  příměs t sk ý  t ábor?

I letos se na vás těšíme na paloučku u  bývalého penzionu Obora na 
naší třídenní výstavě; otevřeno budeme mít v pátek 22. 7. od 14:00 
do  19:00, v  sobotu od 8:00 do 19:00 a  v  neděli od 8:00 do 14:00. 
Kromě hlavního programu celé akce, tedy přehlídky oceněných cho-
vaných králíků, drůbeže, holubů a dalšího zvířectva nejen našich členů 
ale i chovatelů z blízkého i dalekého okolí, chystáme i tento rok bohatý 
doplňkový program. I tentokrát se u nás setkáte s Hankou Kotoučovou 

při povídání o  práci s  koňmi 
a  péčí o  ně s  možností se 
svézt, rozjednána je návštěva 
poníků z  farmy Bojov, ukázky 
králičích dovedností Hopí-
ků ze Suchomast, setkání se 
skupinou terapeutických psů, 
divadelní představení pro děti 
s  dílničkou a  další. Pro děti 
máme přislíbený skákací hrad.

Po celou dobu výstavy se stánek s vynikajícím občerstvením postará 
o vaši pohodu a budete moci vyzkoušet štěstí v naší tombole.
Chceme, aby se naše výstava stala opět pohodovým klidným a příjem-
ným místem, kam rádi s  celou rodinou zavítáte, pobavíte se a  dovíte 
něco nového ze života zvířat. Třeba se na výstavě setkáte se zvířetem, 
které si získá vaše srdce a vy rozšíříte řady mníšeckých chovatelů.
Vstupné na výstavu bude pouhých 40 Kč za dospělého, děti zdarma.

Více informací i konečný program s časy najdete na našem webu: 
http://cschzomnisekpodbrdy.freepage.cz/  
nebo https://zocschmnisekpodbrdy.webnode.cz/.  
Případně pište na e-mail: cschzo.mnisekpodbrdy@seznam.cz.

V  případě jakýchkoliv dotazů, či nabídce pomoci při konání výstavy 
nás neváhejte kontaktovat.

Krásné dny a chovu zdar!  Martin Cihla za organizátory

Přinášíme přehled dosud neobsazených turnusů příměstských táborů, které v Mníšku pod Brdy organizují spolky a jiné organizace během 
července a srpna 2022.

název termín organizátor kontakt 

JEŠTĚRČÍ VÝTVARNÝ S MARCELOU A LÍDOU 11. – 15. 7. KT-CLUB, spol. s r.o. marcelakretschmerova@seznam.cz 

APAČOVÉ NA CESTĚ ZA POKLADEM 11. – 15. 7. Rodinné centrum Essentia, z.s. tabor@7kvitek.cz 

INDIÁNSKÉ LÉTO 11. – 15. 7. Oáza Mníšek pod Brdy, z.s. akce.mcoaza@seznam.cz

JEŠTĚRČÍ OUTDOOR S MARCELOU A LÍDOU 18. – 22. 7. KT-CLUB, spol. s r.o. marcelakretschmerova@seznam.cz 

ATLETICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP 25. – 29. 7. SK Mníšecký expres, z.s. info@skmniseckyexpres.cz

TENISOVÝ KEMP 1. – 5. 8. Tenisový klub Mníšek, z.s. jprochazka@jprochazka.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 1. – 5. 8. SK Divočáci z Mníšku, z.s. skdivocaci@gmail.com

CESTA KOLEM SVĚTA ANEB 5 DNÍ V BALÓNĚ 1. – 5. 8. Oáza Mníšek pod Brdy, z.s. akce.mcoaza@seznam.cz

APAČOVÉ NA CESTĚ ZA POKLADEM 1. – 5. 8. Rodinné centrum Essentia, z.s. tabor@7kvitek.cz  

LETNÍ TÁBOR DIVOČINA (Plasy) 6. – 13. 8. ZUŠ Řevnice, z.s. zus.rev@seznam.cz

VESMÍRNÉ PUTOVÁNÍ 8. – 12. 8. Rodinné centrum Essenia, z.s. tabor@7kvitek.cz  

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 8. – 12. 8. SK Divočáci z Mníšku, z.s. skdivocaci@gmail.com

CESTA ZA POKLADEM 8. – 12. 8. BIOS fit, z.s. nicola@biosfit.cz

KOUZELNICKÁ ŠKOLA 15. – 19. 8. Oáza Mníšek pod Brdy, z.s. akce.mcoaza@seznam.cz

TENISOVÝ KEMP 22. – 26. 8. Tenisový klub Mníšek, z.s. jprochazka@jprochazka.cz

JEŠTĚRČÍ OUTDOOR S MARCELOU, MÍŠOU A SÁROU 22. – 26. 8. KT-CLUB, spol. s r.o. marcelakretschmerova@seznam.cz 

Základní organizace českého svazu chovatelů Mníšek pod Brdy vás srdečně zve na svou již 62. výstavu 
při Skalecké pouti, která proběhne od 22. do 24. července 2022.

Ilustrační foto
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Středočeský kraj spustil příjem žádostí o kotlíkové dotace

Pozvánka 
na ekumenickou
bohoslužbu

Termín
Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou 
třeba samoživitelé nebo senioři, mohou na 
výměnu kotle dostat výhodnou dotaci, která 
představuje 95 % způsobilých výdajů. O  do-
tace je možné žádat pouze elektronicky. 
Příjem žádostí ve středních Čechách bude 
evidovat Středočeský kraj. Posledním dnem, 
kdy je možné o dotaci v elektronické podobě 
zažádat, je 31. srpen 2022.

Podmínky pro získání dotace
Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace 
je (spolu)vlastnictví nemovitosti ve Středo-

českém kraji, v  které žadatel trvale pobývá, 
a která je nebo byla vytápěna kotlem na tuhá 
paliva 1. nebo 2. emisní třídy (plynových kotlů 
se tedy žádost netýká).
Žádost do dotačního programu kraje může 
podat pouze ten žadatel, jehož průměrný čis-
tý příjem na člena domácnosti v roce 2020 ne-
byl vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel, který 
je (a také všichni další členové domácnosti) ve 
starobním nebo invalidním důchodu 3. stup-
ně. 

Proplácí se 95 % doložených uznatelných 
výdajů

Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95 
% doložených uznatelných výdajů, a to maximál-
ně do výše 180 tis. Kč, když jste si pořídili tepelné 
čerpadlo, resp. 130 tis. Kč – kotel na biomasu, 100 
tis. Kč – plynový kondenzační kotel (pokud jste si 
ho aspoň závazně objednali do 30. 4. 2022).
Pokud byste chtěli využít radu telefonem, vy-
užijte linku 257 280 991 nebo svůj dotaz na-
pište na e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz.

Krajský úřad Středočeského kraje

Zveme Vás na ekumenickou bohoslužbu při 
příležitosti Dne slovanských věrozvěstů Cy-
rila a  Metoděje v  úterý 5. července 2022 
od 17 hodin v kapli sv. Floriana na Jílovišti.
Bohoslužbu společně povedou Vendula 
Glancová, farářka (Farní sbor Českobratr-
ské církve evangelické ve Hvozdnici) a P. Jan 
Dlouhý, farář (Římskokatolická farnost Mní-
šek pod Brdy)

Těšíme se na shledanou.
hvozdnice.evangnet.cz, farnost.mnisek.cz

Zora Kasiková

Až do konce srpna 2022 mohou nízkopříjmové domácnosti ve Středočeském kraji požádat o dotaci 
na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový.

P o s e d m é  b u d e  v  M n í š k u  B l e š í  t r h

Můžete tak učinit na již sedmém bleším trhu 
v Mníšku pod Brdy. Připravili jsme jej pro vás na 
mimořádně na neděli 18. září 2022 od 8 do 12 
hodin na prostranství před zámkem.
Na Bleším trhu se mohou objevit jen věci, kterých 
se potřebujete zbavit, tedy z vyklizených domů, 
bytů, sklepů, garáží, altánů, z  osobního vlast-
nictví, staré, nové i  použité. Pokud máte doma 
přebytek domácích výrobků (zavařenin, okurek, 
bylinek atd.), klidně je můžete nabízet na Blešá-
ku také. Věci je možné na místě nabízet zadarmo 
nebo prodávat za symbolickou cenu, která musí 
být vždy uvedena. O cenách je možné smlouvat. 
Věci, které neudáte, je nutné zase odvézt. Není 
stanoven žádný účastnický poplatek, není 
potřeba se registrovat, stačí na místo zajet 
autem a vyložit své věci na zem či na stoleček. 

Tradicí Blešáku se stalo i  to, že prodávající 
něco napečou nebo přinesou něco se svých 
domácích zásob na ochutnání ostatním. Věci, 
který nepotřebujete a válí se nevyužité někde 
na půdě, mohou být pokladem pro někoho 
jiného. I tento rok bychom chtěli propojit Ble-
šák s charitou, ještě zjišťujeme možnosti.
Hrají si Vaše děti rády na obchod a  nakupo-
vání? Přijďte si s  nimi vyzkoušet „skutečný“ 
obchod. Nechte je vytřídit hračky, knihy a jiné 
věci, se kterými si již nehrají, pomozte jim věci 
ohodnotit a přijďte je s nimi prodat. Připrave-
ny budou stolečky a stany. Cílem Blešáčku je 
nejenom vyklidit přeplněné dětské pokoje, 
ale také to, aby si děti zkusily samy prodávat, 
učily se přitom počítat, znát hodnotu peněz 
a rozvíjely sociální dovednosti.

Přijďte se potkat a objevit NĚCO zajímavého. 
Těšíme se na Vás. 

Zuzana Škodová a Josef Porsch

Jednou za čas je dobré si najít čas na úklid v sobě a kolem sebe. My vám nabízíme pomoc s tím 
vnějším úklidem. Třeba jste našli čas doma uklidit a přebrat věci. Převracíte je v rukách a říkáte 
si: je  to důležité anebo ne? Pokud se vám takových již nepotřebných věcí doma nashromáždilo 
dostatek, vypravte se je poslat zase dál.

Kaple sv. Floriana na Jílovišti
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Důležitým bodem programu celého dne je oka-
mžik, kdy všichni utvoří kruh a každý se krátce 
představí. Každoročně přijíždí lidé, kteří abstinují 
pět, deset, ale i dvacet let. Doprovází je rodiny, 
přijíždí s dětmi, nebo s přáteli. A co od nich za-
znívá? „Magdaléna mi dala vůli a sílu. Změnila mi 
život. Mám rodinu, jsem tady s dětmi. Stojí to za 
to. Děkuji…“ Právě tohle je chvíle, kdy terapeuti 
i další zaměstnanci zažívají pocity, které se dají 
popsat slovy jako smysl, respekt, naděje. Lucie 
Krejčíková, vedoucí programu Chrpa pro závislé 
klienty s duální diagnózou, pracuje v Magdalé-
ně, o. p. s. dvacet tři dodává: „Každá výroční ko-
munita je pro mě hnacím motorem pro pokračo-
vání v této práci. Čím jsem starší, tím více se dívám 
s respektem a úctou na naše klienty, kteří dokázali 
změnit svůj život. A je pro mě důležité, že když kli-
ent změnu chce a má alespoň základní podmínky 
tuto změnu provést, tak to jde. A my ty podmínky 
dokážeme zajistit.“ Setkání s úspěšnými bývalými 

klienty má smysl i pro stávající klienty, protože 
se může stát dalším impulzem pro svou motiva-
ci na cestě k abstinenci.
K našim životům patří rituály a není tomu jinak 
ani v Magdaléně, o. p. s. Rok abstinující klienti tak 
dostávají nejen diplom, ale mají možnost cokoli 
namalovat na betonový plot, který obklopuje 
celý areál. A pak se vám stane, že jdete a slyšíte: 
„To jsem malovala před dvaceti lety,“ kdy jedna 
z bývalých klientek, dnes máma s dětmi, komen-
tuje svoji malbu. Po třech letech abstinence se 
klienti stávají přáteli klubu Magdalény. 
Na celý den je připraven program, který vzniká 
díky terapeutům a  stávajícím klientům tera-
peutické komunity a  pobytového programu 
Chrpa. Připravují občerstvení, program pro 
děti a další aktivity, které ke dni nezbytně patří. 
Právě jejich podíl na celé akci je nezastupitelný.
Závislost je nemoc, která se negativně pro-
pisuje nejen do života závislého člověka, ale 

také do životů jeho rodiny a  blízkého okolí. 
Průměrně sedm lidí z  deseti, kteří u  nás ab-
solvují pobytovou formu léčby, zvládne ab-
stinovat. A my si vážíme toho, že nám o tom 
přijedou říct.

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

Program otevřeli ředitel Ondřej Sklenář, Domi-
nika Weiss Hošková, vnučka zakladatelky orga-
nizace Marie Kaplanové, starostka Mníšku pod 
Brdy Magdaléna Davis a senátor Petr Štěpánek. 
Za celou organizaci jim děkujeme za milá přání 
a vážíme si, že nás přijeli podpořit. 
Na hlavním pódiu vystoupily děti z dramatické-
ho souboru ZUŠ Řevnice pod vedením Rena-
ty Rychlé. Jejich podání hry Davida Williamse 
„Pan Smraďoch“ sklidilo velký potlesk. Hu-
morně pojatý příběh o přátelství dvanáctileté 
dívky s bezdomovcem zvládli mladí herci pro-
fesionálně zahrát. Úspěch mělo i pásmo básní 
nejmladších žáku dramatického oboru. Menší 
děti okouzlil klaun Bilbo. Jiří Bilbo Reidinger 
je v cirkusovém světě znám již několik desítek 
let. Věnuje se také režii, choreografii a  učí na 
pražské AMU klaunské vidění světa a  akro-
bacii. Kombinace hlubokých textů a  hrou na 
akordeon je typické pro Sylvii Krobovou, která 
svým hlasem rozezněla celý areál. Kromě hud-
by si návštěvníci užili i ukázky cvičení a tance. 
Vystoupila děvčata ze závodního oddílu gym-
nastického aerobiku Bios Fit a také mistři světa 
ve společenském tanci manželé Skýbovi před-
vedli ukázku latinskoamerických tanců. Večer 
patřil koncertům. Sabina Ludányiová s kapelou 

rozhýbaly návštěvníky a jejich pohodová hud-
ba mnohé příjemně překvapila. Celý program 
zakončilo vystoupení Davida Krause s kapelou. 
Jeho rozmanitý repertoár ve skvělém podání si 
užili všechny věkové kategorie. Poděkování pa-
tří moderátorce Vlaďce Pirichové, která s citem 
a humorem provázela celým dnem.
Celé odpoledne se mohli návštěvníci seznámit 
s našimi adiktologickými službami. Terapeuti z lé-
čebným programů připravili ukázky skupinové 
terapie a relaxační techniky mindfulness, lektoři 
z Centra primární prevence připravili ochutnáv-
ku odborných preventivních programů pro děti, 
mládež ale i pro učitele a veřejnost. Tým z harm 
reduction služeb kromě seznámení návštěvníků 

se svou činností připravil i  „opilecké brýle“, kdy 
si lidé mohli vyzkoušet pocit pod vlivem alko-
holu či jiné návykové látky. Spolky z Mníšku pak 
pomohly vytvořit workshopy pro děti i dospělé 
– Lesní klub Sedmikvítek připravil nízká lana, Ješ-
těrka Mníšek kreativní dílnu, Mirka Engelová se 
věnovala zdravému pohybu a manželé Pokorní 
nabídli tančírnu či výtvarný workshop. 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří v  nety-
picky horkém počasí dorazili, ale i všem, kteří 
se podíleli na organizování akce. Věříme, že si 
všichni s námi užili oslavy našeho výročí v po-
hodové atmosféře letního dne. 

Šárka Slavíková Klímová

„ Abstinuji  už dvacet let  a  jsem tady s  rodinou “

M a g d a l é n a ,  o .  p .  s .  o t e v ř e l a  s v é  b r á n y

Terapeutická komunita v areálu na Včelníku má v Magdaléně, o. p. s. historii dlouhou již čtvrtstoletí. 
Za tu dobu prošly léčbou stovky klientů. Každý rok v červnu se pravidelně koná výroční komunita. 
Je to setkání, na kterém se potkávají bývalí klienti, jejich rodiny, známí, zaměstnanci, ale i současní 
klienti terapeutické komunity a pobytového programu následné péče Chrpa. Přichází i dobrovolníci 
a přátelé Magdalény. Celá akce je ve znamení sdílení zkušeností, radostí, i starostí, ale také přátelských 
setkání. Výroční komunita dává smysl nejen činnosti naší organizace, ale ukazuje, že  abstinence 
umožňuje klientům žít plnohodnotný život s rodinou, s dětmi.

Včelnický areál bývalé raketové základny je posledních dvacet pět let sídlem obecně prospěšné 
společnosti Magdaléna. Stejnou dobu je také domovem terapeutické komunity, kde se léčí lidé ze 
závislosti. V neděli 19. 6. se poprvé otevřely brány pro veřejnost, která si mohla nejen prohlédnout 
bývalý vojenský areál, ale také si užít bohatý program. Ten vznikl díky velké podpoře všech účinkujících, 
kteří Magdalénu, o. p. s. podpořili bez nároku na honorář.

Koncert Davida Krause Foto: Michal Kroutil

Foto: Michal Kroutil
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Stříbrná Lhota je kolébkou Českosloven-
ského Pony Expressu, v roce 1985 odtud od-
startoval jeho 1. ročník. Šlo o spontánní projev 
sympatií mnoha nadšenců pro americký zá-
pad a navazuje na legendární americký Pony 
Express. O to víc statečnější bylo, že si ho do-
volili uskutečnit v  době hluboké husákovské 
normalizace.

Pony Express byla kurýrní služba, která 
v letech 1860-61 přepravovala poštovní zá-
silky z východního pobřeží USA na pobřeží 
západní. 
V polovině 19. století přestala být města na 
východním pobřeží jedinou výspou civili-
zace v USA. Díky nálezům zlata v Kalifornii 
se začal prudce rozvíjet i americký Západ. 
Železniční spojení ještě neexistovalo, a tak 
jediným, co obě pobřeží v  té době spojo-
valo, byly poštovní linky. Ale ani jejich do-
stavníky nedokázali zásilku z  východu na 
západ dostat dřív než za tři měsíce. Proto 
přišla společnost Russel, Major a  Waddel 
s  nápadem na zřízení expresní poštovní 
linky, která by dobu přepravy zásilky zkrá-
tila na několik dní. Přeprava zásilek, kte-
rou chtěli provozovat měla být především 
rychlá. 

Založení Československého Pony Expressu
U  zrodu myšlenky na obnovení tradice Pony 
Expressu stáli tři mníšečtí občané, vášnivý 
tramp a aktivista Jindřich Bílek a westernoví 
jezdci Stanislav Vodenka s  Tomášem Krá-
lem. Se svým plánem zaujali další nadšence: 
Bohumila Kašpárka alias Hospodáře, Jana 
Valchaře, Miroslava Kozelského, Miroslava 
Koláčka, Jaroslava Čvančaru a další kamarády 
a  společnými silami vše směřovali k  úspěšné 
realizaci.
Jejich sen se stal skutečností a k uctění památ-
ky jezdců amerického Pony Expressu vyjel 
13. září 1985 ve 4 hodiny ráno první jezdec 
Stanislav Vodenka na prvním úseku 400 
kilometrů dlouhé trasy ze Stříbrné Lhoty 
do Suchdola nad Odrou. Tímto aktem byla 
započata dodnes trvající tradice vzpomín-
kových jízd realizujících se každoročně vždy 
v měsíci srpnu. 

Evropský Pony Express
Od roku 1989, kdy se připojila i německá vě-
tev, se jezdí Pony Express i v Evropě. V roz-
mezí několika dalších let se připojily i  další 
země: Slovensko (od roku 1999) a  Polsko 
(2001). V roce 2009 se na dva roky připojilo 
i Nizozemí, trasa ze západu na východ tehdy 
dosáhla délky téměř 3 600 kilometrů a jezdi-
lo na ní přes 200 jezdců. V současné době 
činí celková délka téměř 4 tisíce kilome-
trů!

Poštovní jezdci a poštmistři
Na organizaci Pony Expressu se podílejí šerif, 
předáci jednotlivých větví, poštmistři, jezdci 
a jejich pomocníci, celkem jde asi o 200 osob. 
Na  území České republiky je sedm různých 
větví s 60 úseky s celkovou délkou 1 200 km!  
Poštovní zásilky od předávky k  předávce na 
jednotlivých úsecích přepravují jezdci na ko-
ních. Mají na sobě westernový oděv s červe-
nou košilí a žlutým šátkem. Spolu s mochillou, 
což je kožený přehoz přes sedlo se čtyřmi 
poštovními brašnami, k  nimž mají klíče jen 
šerif a  poštmistři, předává jezdec svému ná-
sledovníkovi na dalším úseku i trubku, jejímž 
zvukem ohlašuje svůj příjezd.
Na určených místech zřizují poštmistři poš-
tovní úřady (Post Office Pony Expressu), kde 
je i  seznam stanic, do kterých lze zásilku po-
slat. Má-li zásilka dojít státní poštou, musí 
být ofrankována. Adresát si ji může osobně 
vyzvednout v  místě určení a  bude na ní jen 
razítko Pony Expressu. Pokud si ji nevyzvedne, 
dojde mu až domů normální poštou.

Historická přísaha jezdců Pony Expressu 
z roku 1860, kterou dodržují i všichni sou-
časní jezdci, zní:
Přísahám, že pokud budu jezdit u firmy 
Pony Express Co., nebudu klít, nebudu 
požívat opojné nápoje, nebudu vyhle-
dávat hádky a  spory s  ostatními jezdci 
firmy, budu jednat v  každém ohledu 
čestně, budu pečlivě plnit své povinnosti 
a svěřený mi úsek trasy zdolám i za cenu 
ztráty života v  termínu a  limitu, jak mi 
bylo řečeno. K tomu mi dopomáhej Bůh.

Šerif
Organizaci všech jízd v  rámci naší republiky 
řídí a  koordinuje šerif Československého Pony 
Expressu a  jeho úkolem je, aby vše probíhalo 
hladce a  bez komplikací. Od roku 2017 zastá-
vá klíčovou funkci šerifa Jaroslav Čermák ml. 
(mníšecký občan), který své seznámení s touto 

zábavou komentuje slovy: „S  Pony Expressem 
jsem spojen od samého jeho začátku. U  startu 1. 
ročníku jsem se vlastně ocitl čirou náhodou, když 
jsem šel ze školy a před hospodou ve Stříbrné Lho-
tě, odkud pocházím, se ještě svítilo. Šel jsem se tam 
podívat a  on to startoval Pony Express. Během 
dvou dalších let jsem se zapojil do jeho organizo-
vání a už jsem u toho i zůstal. Mám odjeto třináct 
ročníků jako jezdec, ale pak jsem ze zdravotních 
důvodů jezdit přestal a  začal jsem se víc věnovat 
té organizaci jako takové. Nejdříve jsem byl předá-
kem Západní větve, potom mě zvolili šerifem. Pro 
mě je vždycky fajn, když se ten daný ročník vydaří, 
trasa se odjede, pošta předá a všechno klapne pod-
le plánu. Z toho mám vždycky ten nejlepší pocit.“

Stříbrná Lhota je nejen centrem Českoslo-
venského Pony Expressu, ale slouží i  jako do-
pravní uzel, kde se sbíhají zásilky ze tří českých 
větví a odtud je pak jezdci a jezdkyně na ko-
ních vezou na východ do Suchdola nad Odrou 
a dále na Slovensko a do Polska. 

Pokud chcete vidět romantiku připomínající 
dávné časy Divokého západu na vlastní oči, 
přijďte ve čtvrtek 18. srpna mezi 3. a 4. ho-
dinou ranní k  hostinci do Stříbrné Lhoty 
a  uvidíte jezdce Pony Expressu při plnění je-
jich náročného úkolu.

 Libor Kálmán (text)
foto: Pony-express.cz

Pony Express projede Stříbrnou Lhotou potřicátéosmé
Ve čtvrtek 18. srpna 2022, mezi 3. a 4. hodinou ranní, se stane Stříbrná Lhota jednou ze zastávek 
Československého Pony Expressu. Sem, do improvizovaného poštovním úřadu před hostincem, 
přijedou jako každoročně se svými zásilkami jezdci na koních, aby je, po orazítkování a roztřídění, 
přebrali jejich čerství následovníci a uháněli s nimi dále na východ. Děje se tak každý rok, 
nepřetržitě už od roku 1985!

Jezdci Pony Expressu

Před hostincem ve Stříbrné Lhotě, Jaroslav Čermák ml. stojí vlevo
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Ve čtvrtek 26. května zemřel můj otec Jindřich 
Bílek. Ačkoliv pocházel z Moravy a závěr života 
prožil na Jindřichohradecku, jeho aktivní část 
života je spojena zejména s Mníškem pod Brdy. 
Do Mníšku se přistěhoval, jako do rodiště své 
ženy Blanky, v roce 1975 a ihned se zapojil do 
občanského života v městečku. Jako dítě si pa-
matuji na dětské dny, závody kár, závody zruč-
nosti jízdy na kole, které pro nás spoluorgani-
zoval. Nezůstal však jen u  akcí pro nejmenší. 
Většina starších obyvatel si možná vzpomene 
na kolo štěstí na plesech nebo aktivity kolem 
fotbalového klubu. V roce 1989 byl jedním ze 
členů Občasného fóra a  následně po nějaký 
čas i zvoleným zastupitelem města. Řadu ak-
tivit realizoval pro kamarády ze „stolní společ-
nosti“ ve Velké restauraci. Zaznamenáníhod-
ná je třeba cesta autobusem do Sázavy, aby se 
na místě rozhodl spor o názvu obce. Zásadní 
stopu však zanechal vytvořením Českoslo-
venského Pony Expressu. Tato jízda je dodnes 
každý rok realizována, a v osobě současného 
šerifa Jardy Čermáka ml. je symbolicky stá-
le spojena s  Mníškem pod Brdy, i  když se již 
dávno nejezdí jen z Mníšku do Suchdola nad 
Odrou. Své trampské sny o divokém západě si 
otec realizoval také v  přepřažní stanici Wells 
Fargo pod zámkem, kam mohli mníšečtí zajít 
na krušovické pivo či se svézt v replice dostav-
níku.

Na důchod se odstěhoval do Jindřichova 
Hradce, aby měl blíže ke své milované chalu-
pě. Ale i odtud podnikal občasné výpady do 
Mníšku a mohli jste ho potkat v některé z mní-
šeckých hospod, kde vyprávěl své historky či 
naopak naslouchal svým spolustolovníkům. 
V  jednom ze starších Zpravodajů jsem našel 

článek, kde je otec titulován jako „aktivista 
Bílek“. Myslím, že toto slovo hezky vystihuje 
jeho zapojení do dění v obci. Bohužel již ne-
přidá žádnou další akci, na kterou by se mohlo 
vzpomínat, ale i tak za ním podle mého zůsta-
lo dost pozitivního.

David Bílek

V z p o m í n k a  n a  J i n d ř i c h a  B í l k a

Jindřich Bílek (1947-2022)
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Spojovačka
Spojte body od jedničky do padesátky 
a zvíře, které děti spatřily, je před vámi. 
Jak se jmenuje, lehce vyluštíte  
s pomocí nápovědy.



Restaurace U Sokola
Historie mníšecké Sokolovny (č. p. 52) sahá do 
roku 1910, kdy zde byla postavena a otevřena 
Švarcova restaurace u Sokola, pro kterou se 
později vžil název U Sokola. Hostinský Švarc 
získal parcelu pro stavbu své restaurace po 
velkém požáru horní části náměstí roku 1900, 
neboť na tomto místě do té doby stával dům 
Františka Bureše.
V restauraci došlo záhy k významné historické 
události, neboť zde 32 vážených mníšeckých 
mužů založilo 29. června 1910 Tělocvičnou 
jednotu Sokol Mníšek pod Brdy.
Na vrcholu nové budovy vzpínala svá křídla 
socha sokola, symbolu České obce sokolské. 
Na svém místě vydržela zřejmě až do roku 
1941, kdy byla sokolská organizace německý-
mi okupanty rozpuštěna.

Cvičebna
V roce 1911 byl k hostinci přistavěn zezadu sál 
a oficiálně vznikla cvičební místnost, do kte-
ré byly zakoupeno nářadí: americká hrazda, 
bradla, kůň, koza a stojany na skok za 670 ko-
run. Téhož roku mníšecký Sokol zřídil, na žá-
dost místních děvčat, také ženský odbor. 

Kampelička a Husův dům
Ve 20. letech minulého století byl k  budově 
restaurace U Sokola přistaven další, přízemní 
objekt (č. p. 134), tentokrát směrem do Dob-
říšské ulice.  Objekt během 1. republiky sloužil 
jako Kampelička (družstevní záložna posky-
tující různé finanční služby svým členům) a po 
válce jako Husův dům (modlitebna Českoslo-
venské církve husitské). V  letech 1952–1962 
tu sídlila Městská lidová knihovna. 

Sokolovna
Rok 1931 je pro mníšecký Sokol zlomový, ne-
boť od pana Stehlíka (tehdejší majitel) kupují 
celou restauraci. Budova byla celá opravena, 
k sálu přistavěno jeviště a pod ním šatny. Cel-
kové náklady na koupi budovy, hostinského 
inventáře a přístavby činily 358 900 Kč. Soko-
lovna byla slavnostně otevřena 10. října 1932 
divadelním představením Jiráskovy Lucerny. 

pro srovnání:
V  té době stál kilogram chleba 3,40 Kč, 
brambor 0,95 Kč, vepřového masa 16,90 Kč, 
litr mléka byl za 1,95 Kč, piva za 2,90 Kč. 
Měsíční plat úředníka činil 1 550 Kč, dělník 
si za stejné období vydělal 590 Kč a horník 
940 Kč.

Společenské centrum
Sokolovna se záhy stává kulturním i  spole-
čenským centrem města – konají se tu tělo-
cvičné akademie, divadelní představení, vese-
lice, plesy, estrády, různá cvičení i další zábavy, 
ale také třeba pionýrské sliby nebo osvětové 
přednášky, například o tuberkulóze. Často ho 
využívají mníšecké spolky a  další organiza-
ce. Po roce 1950 tu pořádají podnikové akce 
Hrudkovny a  později Kovohutě. Až do roku 
2019, do zprovoznění Pavilonu, je jediným 
velkým sálem ve městě, který je vhodný pro 
organizování společenských akcí!
Sokolovna posloužila v  minulosti několikrát 
i neveselému účelu, a to, když byly ve místním 
sálu inscenovány takzvané veřejné žaloby. 
V  dubnu 1953 se tu například konala veřej-
ná žaloba se čtyřmi vedoucími horníky, kteří 
svou nedbalostí zavinili smrt dvou svých kole-
gů v dolu Skalka.

Rekonstrukce budov
O stav Sokolovny se dlouhodobě nikdo nesta-
ral, a ta se ocitla v neutěšeném stavu, který si 
vyžádal rozsáhlou rekonstrukci dokončenou 
během roku 2020. Rekonstrukci budovy i vý-
běr nového provozovatele restaurace inicio-
val výbor Sokola a především bývalý starosta 
mníšeckého Sokola Zdeněk Freisleben, který 
zastával svou funkci v letech 2008–2022. 
Sokolové se roku 2020 pustili do přestavby celé 
střechy a krovu. Opravovala se nejen hlavní bu-
dova a sál, ale také střecha vedlejšího přízem-
ního objektu, takzvaného Husova domu, kde 
v  jedné polovině podniká soukromý nájemce 
a druhá polovina slouží jako kuchyně restaura-
ce. Celková rekonstrukce  vyšla na 3,8  milionu. 
Sokol rekonstrukci financoval z vlastních zdro-
jů, když se jim podařilo prodat část pozemků 
mezi Kovohutěmi a  silnicí do Čisovic. Z  toho 
450 tisíc spolkla nová fasáda, na kterou dostali 
dotaci ve výši 300 tisíc od České obce sokolské. 
Vše bylo pečlivě konzultováno s Národním pa-
mátkovým ústavem. Předcházela tomu ještě 
kompletní výměna všech oken (kromě restau-
race, kde už nová okna byla) v roce 2018.

Restaurace ožívá
Bývalý nájemce restaurace své podnikání ukon-
čil s první covidovou vlnou na jaře roku 2020. So-
kolové vypsali výběrové řízení na nového pro-
vozovatele restaurace, ze kterého vyšel vítězně 
projekt společnosti Gastro Prag Group, s.r.o..
Společnost se za pomoci pivovaru Staropra-
men pustila do kompletní rekonstrukce interi-

éru restaurace, kuchyně i venkovního zázemí.  
Mimo jiné se prováděly nové instalace vody, 
kanalizace, elektřiny, osvětlení a  předělalo 
se komplet sociální zařízení, dále byly opra-
veny stropy i  podlahy s  několika vrstvami 
položeného lina. A  v  neposlední řadě byla 
vybudována v  zadním traktu nová letní za-
hrádka s přístupem jak z restaurace, tak z ulice 
Za Sokolovnou. Celková částka na rekonstruk-
ci  restaurace byla  3,5 milionu, z  toho Sokol 
zaplatí 1 milion formou sníženého nájemné-
ho po dobu 10 let. Na finální opravu vlastně 
už čekají jen venkovní schody a  přední malé 
zahrádky, dva bytové prostory v 2. NP a nové 
byty v podkroví. 
V současné době je Restaurace Sokolovna 
s  tradiční českou kuchyní otevřena denně 
a k dispozici má také dvě venkovní zahrádky. 
Její provozovatelé chystají společně se Soko-
lem oživit společenský a kulturní život ve vel-
kém sálu. V plánu mají uskutečnit v lednovém 
termínu hasičský ples a dveře tu jsou i nadále 
pro pořadatele nejrůznějších akcí otevřené.

Libor Kálmán a Jaroslav Brabec

Mníšecká Sokolovna slouží veřejnosti už přes jedno století
Dominantou Dobříšské ulice je nepochybně Sokolovna, která se po nedávné nákladné rekonstrukci 
stala jednou z nejkrásnějších historických budov v Mníšku pod Brdy.

Budova restaurace na konci 
20. let minulého století

Sokolovna bez střechy 
(po zahájení oprav na jaře 2020)

Sokolovna po rekonstrukci prokoukla 
(podzim 2021)
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LUŠTĚTE KŘÍŽOVKU O ZAJÍMAVÉ CENY
„Podstatou práce diplomata je...“

(konec věty je v tajence)
Madeleine Albrightová (1937-2022) – americká diplomatka a politička; 

v letech 1997–2001 zastávala funkci ministryně zahraničí USA. 
Narodila se v Praze (roz. Korbelová); v roce 1948 její rodina emigrovala.

Správné znění tajenky tohoto čísla nám zašlete nejpozději do 31. srpna 2022 
na e-mailovou adresu zpravodaj@mnisek.cz, nebo doručte osobně 

(v pracovní dobu městské úřadu) do redakce Zpravodaje.

Řešení křížovky z červnového vydání Zpravodaje: Karel Čapek: „To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.“
Výhercem dvou dárkových voucherů do multikina se stává Josef Dintar.

Vylosovaný výherce získá
dva poukazy 
do multikina 
Cinema 
City.

Vylosovaný výherce získá
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Po přečtení článku „Výsledky dotazníkové-
ho průzkumu na téma Barokní areál Skalka“ 
nemohu nereagovat. Nejprve trochu počtů: 
podle ankety ve Zpravodaji chodí ke stánku 
na Skalce 76,6 % dotazovaných. Se sortimen-
tem je spokojeno 85,5 % respondentů. Zbytek 
by uvítalo lepší kávu a  nesmažené pokrmy, 
ovoce a zeleninu. Čím se tedy radnice řídí, že 
chce fungování a  samotný stánek na Skalce 
změnit? Těmi zbylými 14,5 %?
Chtěla bych upozornit na to, že na Skalku jezdí 
spoustu návštěvníků nejen kvůli historii sa-
motné a neuvěřitelnému geniu loci, ale i kvůli 
ryzí přírodě blízko Prahy. A  třešničkou jejich 
výletů je právě autentický dřevěný srub s pri-
mitivním sezením, opékáním buřtů v  zimě 
i létě, a když mají štěstí i s kytarovým dopro-
vodem, při kterém si zanotují a vracejí se tak 
do skautského dětství. Pokud jde o naše zná-
mé, nejsou to žádní primitivové s  lógrovým 
kafem, jak jsem zaslechla o  návštěvnících 
stánku mluvit. Jsou to výletníci, kterým všech-
ny ty moderní skleněné kostky a  gurmánské 
majstrštychy lezou krkem. A  pokud je chtějí 
v  Mníšku, už je tady také máme. A  služby? 
Toalety pod stánkem jsou, možná by stačily 

spolu s kuchyní renovovat. Nezapomeňme, že 
je to jedno z mála míst setkávání mníšeckých 
a okolních obyvatel! 
Chápu, že před volbami se šturmuje, ale ne-
bylo by lépe utratit peníze opravou silnic? Je 
to také dobře vidět. A  je jich potřebných po 

Mníšku dost, třeba ta od kulturáku ke Kvíkalce, 
na kterou čekáme už 25 let.

Alexandra Merunková

Tématem budoucnosti stánku na Skalce 
se zabýváme v tomto Zpravodaji na str. 6.

O p r a v d u  c h c e m e  n a  S k a l c e  m o d e r n u ?

V a r a n  k o m o d s k ý  v  p o l i t i c e

Má to promyšlené – doběhne k  buvolovi, 
kousne ho do zadní nohy, a  tím mu do rány 
pustí jedovaté sliny. Po kousnutí se varan stáh-
ne do ústraní, kde čeká, jestli jed a  bakterie 
buvola do několik dní zahubí.  
Varan komodský žije na několika ostrovech 
v Indonésii. Ale obávám se, že se převtělil do 
podoby mnoha lidí, protože také „kousnou“ 
a potom v ústraní čekají na reakci těch, kterým 
„kousnutí“, bylo určeno.

Tito „varani“ se nejvíc vyskytují na sociálních 
sítí, přímo z očí do očí nemají odvahu „kous-
nout“.
Zkusme si uvést několik drobných příkladů 
z Mníšku, které se mi vybaví z posledních mě-
síců.
Na sociální síti v  rámci komentářů o  stavu 
silnic v  Mníšku se objeví komentář od zastu-
pitele/zastupitelky, že město přišlo o  mnoho 
dotací na opravy povrchů komunikací. Když 

se zeptám, zda dotyčný může doložit o které 
dotace město konkrétně mělo žádat, odpo-
věď dostanu v  rovině – „stačí se podívat do 
okolních obcí“. Toho, že město prošvihlo do-
tace, se ale chytne část občanů, aniž by znali 
základní pravidla o  dotačních programech 
a možnostech žádat města. A „varan“ je spo-
kojený – jedovatou slinu vypustil, jen čeká, až 
jed otráví společnost, a pak se bude moci vrh-
nout na svoji „kořist“. 
Jiný příklad ze Skalky. Přestože praktic-
ky všichni současní zastupitelé souhlasili, 
aby studenti ČVUT v  rámci výuky navrhli 
a  postavili nový kiosek (město uhradí jen 
materiál), tak aniž bychom znali finální po-
dobu navrženého kiosku, zas jsou mezi nás 
vypouštěny jedovaté sliny, že nový návrh 
je špatný, že se tam nehodí (ke dni 7. červ-
na 2022 nebyl konečný návrh zveřejněn, 
ani stanovisko památkářů, kteří mají právo 
veta). A ještě k tomu se přidají další přídav-
ky, že někdo na stánku chce „sosat“ přestože 
nového provozovatele stánku vybere nové 
zastupitelstvo. Současný kiosek není měs-
ta, má obtížnou pozici v  jednání o  rozsahu 
služeb. 
Ale opět – „jedovaté sliny“ se chytají, zaží-
rají do mysli části občanů, a  „varani“ se těší 
na volby. Protože jed je vypuštěn mezi lid-
mi a  na jednoduché lidi spolehlivě působí. 
A o to přeci jde.  

Pavel Jeřábek

Že varan komodský je největší známý ještěr na Zemi, asi každý ví. Ale znáte, jak tento ještěr uloví 
například násobně většího buvola? 

Varan komodský    Foto: Wikipedia

Foto: facebook

ČTENÁŘI PÍŠÍ
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N o v á  v i n o t é k a  n a  v á s  d ý c h n e  
a t m o s f é r o u  I t á l i e  a  F r a n c i e

V Bee Happy vyučují angličtinu přímou 
a jednoduchou metodou komunikace

Ve spodní části mníšeckého náměstí funguje již třetí měsíc podnik  
VÍNO-DOBROTY TM. Otevřeli si ho Tomáš Melich z Mníšku pod Brdy 
a Jan Trojan z Dobříše.
Oba sympatičtí pánové promítli do svého podniku své dlouholeté zku-
šenosti z gastronomie. Tomáš Melich se už řadu let zabývá dovozem 
kvalitních vín ze zahraničí. Cenné zkušenosti získával při svých častých 
návštěvách vinařství a stojí za nimi spousta degustací vín v nejrůzněj-
ších oblastech Evropy. Příjmení Melich není obyvatelům Mníšku a mi-
lovníkům vína rozhodně neznámé. Osm let provozoval s  manželkou 
Věrou ve stejném domě na náměstí vinotéku a mnozí si jistě pamatují 
usměvavého a ochotného pána za pultem, což je Tomášův otec Václav, 
se kterým se můžete v podniku setkat i dnes.
Jana Trojana si můžou obyvatelé Mníšku pamatovat z Pizzerie Al Capo-
ne nebo Lískovky, kde řadu let působil jako manažer, respektive vrchní 
číšník. Jeho firma se zabývá cateringovými službami a výrobou dortů 
a lahůdek na zakázku. 
„Se společníkem jsme se rozhodli, že nechceme dělat pouze samotnou 
vinotéku, ale posuneme ten koncept dál. U nás si zákazníci můžou nejen 
nakoupit kvalitní víno, ale zároveň i výborné delikatesy. Mohou si tu i pří-
jemně posedět u stolečku uvnitř, nebo na venkovní zahrádce,“ komentuje 
nápad na otevření společného podniku Tomáš Melich. Oba se výborně 
doplňují, jeden zásobuje provozovnu vínem a druhý zajišťuje dobroty, 
zejména ty sladké, které vyrábí jeho manželka Katka.
Základní sortiment podniku tvoří vína, která dovážejí pouze od ma-
lých evropských i  tuzemských vinařů. Jezdí si je osobně vybírat a  se 
všemi vinaři se znají. Neprodávají nic, co by sami neochutnali a nepili. 
Z  domácí produkce mají především moravská vína, dále dováží vína 
z Itálie, Francie, Německa a Rakouska. Přitom platí, že z daného regionu 
se snaží vybírat odrůdy tradiční, které se zde vyrábí řadu let. Mají tu sa-
mozřejmě i šumivá vína: prosecco, sekt, šampaňské i crémant. Všechna 
vína jsou v biokvalitě, bez chemických přísad!
Nezapomínají ani na stáčená sudová vína, která mají výhradně od 
Šomana z Moravy, celkem pět odrůd bílého, červeného i růžového. Pro 
ty, kteří si chtějí vychutnat skleničku vína na místě, mysleli i na chlazení 
stáčeného vína. 
Samozřejmě rádi poradí každému, kdo k nim zavítá a potřebuje s vý-
běrem vína pomoci. To je zásadní výhoda toho, když vás obsluhuje 
znalec vín, který má všechna prodávaná vína nachutnaná.
Výborným doplňkem k  zakoupenému vínu jsou kvalitní potraviny. 
V chlazeném pultu najdete sýry, šunky, salámy, olivy, oleje nebo laný-
žové delikatesy, to všechno opět od malých producentů. Na požádání 
vám k vínu nařežou prosciutto, sýry, carpaccio a mnoho dalších specialit.
Také vás tu pohostí výtečnou kávou z  kokořínské pražírny Natur-
Park12. Není to typ tradiční italské kávy, ale má moderní ovocnou chuť 
i vůni. K čerstvé kávě si můžete dopřát lahodný zákusek. Snaží se jít 
modernější cestou s  prolnutím italského a  francouzského stylu, mají 
makronky, dorty pavlova, craqueliny, tiramisu, panna cottu a řadu dal-
ších. Vše je samozřejmě vyrobeno z kvalitních surovin a bez dochuco-
vadel a ztužovadel. 
Prozákaznická orien-
tace obou spolumajitelů 
je patrná na první po-
hled, oba se střídají i  za 
pultem a  každého no-
vého zákazníka vítají 
širokým úsměvem. Ote-
vřeno mají každý všední 
den od 10:30 do 19:30, 
v  pátek mají prodlouže-
nou do 20:30. Otevírají 
i každou sobotu od 9 do 
21 hodin.
Více informací 
můžete najít na webu
www.vino-dobroty.cz. 
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Za individuální jazykovou výukou stojí Dana Drašarová, která bydlí 
v Mníšku pod Brdy již osmým rokem. Bee Happy provozuje od dubna 
roku 2021 ve dvou přízemních místnostech v Pražské ulici. Angličtinu 
a  němčinu tu vyučují, spolu s  ní, ještě čtyři lektorky. Žáků je hodně, 
a proto hledají do týmu ještě šikovnou posilu. Na výuku sem pravidel-
ně dochází 90 žáků (maximálně po dvojicích), z nichž převážná většina 
(95 %) dává přednost angličtině. Jejich věková skladba je od 5 do 15 let, 
ale mají tu i pár dospělých a seniorů.

Bee happy je slovní hříčka: be happy = buď veselý, a  happy bee  
= veselá včelka. 
To znamená: Včelka – která je ze své podstaty pilná a zároveň 
má ze své práce radost.

Vyučují zde osvědčenou přímou metodou komunikace Direct Method 
for English. Od běžné školní výuky se liší efektivním využitím času ve pro-
spěch žáka, kde má prostor beze strachu mluvit. Dbají tu na individuální 
a empatický přístup, s žáky mají trpělivost. Jsou to ty jednoduché věci, kte-
rých se nám v našem životě a ve škole někdy nedostává v tak hojné míře. 
„Nepřekládáme tu z češtiny do angličtiny – učíme se podobně jako malé děti, 
které nechápou, že existuje nějaká gramatika. Děti se ptají a čekají spontánní 
rychlou jednoduchou a jasnou odpověď bez dlouhého rozmýšlení,“ popisuje 
používanou metodu Dana Drašarová a dodává „Vtip je v opakovávání – jed-
nu lekci zopakujeme 3× mluvením, pak ji čteme a pak následuje vypracová-
ní domácího úkolu – tím dochází k  pětinásobnému opakování stejné látky 
a k vyšší šanci aktivního zapamatování.“
K jazykům měla Dana Drašarová vždy blízko. Po studiu cestovního ruchu 
odjela na dva roky pracovat jako au-pair do Anglie. Naučila se tu výborně 
anglicky a získala i certifikát CAE. Po návratu ze zahraničí uplatnila znalost 
jazyka, a protože ji navíc bavila i historie, začala provázet anglicky mluvící 
cizince po Praze. Nápad na výuku v Bee Happy vznikl víceméně spontán-
ně. Zásadně k tomu přispěla pandemie covidu, která ze dne na den zasta-
vila příliv turistů do Prahy a paní Drašarová tím přišla o svou původní práci. 
„Během rodičovské dovolené jsem nastoupila jako lektorka do jazykové ško-
ly v Kladně, kde  jsem se seznámila s jinou formou výuky a předávání jazy-
ka, která se jmenuje Direct Method for English,“ přibližuje své pedagogické 
začátky Dana Drašarová a dodává: „Tato metoda mi vyhovovala a začala 
jsem ji aplikovat i na mé děti, které jak jsem zjistila, angličtinu moc neovlá-
daly, i když se jí učí na základní škole. Postupem doby ke mně na výuku za-
čaly docházet i děti našich kamarádů a sousedů. Za chvíli byl zájem o výuku 
tak velký, že už to přesáhlo kapacity našeho domu a tím vznikla myšlenka  
poohlédnout se po nějakých větších prostorech a tak vznikla Bee Happy.“ 
V Bee Happy si dobře uvědomují, že žádná metoda není dokonalá a je 
to jen nástroj, jak jazyk uchopit, to, jak ho pak každý bude umět pou-
žívat, záleží už jen na něm samém. „Naše lekce jim mají doplnit a upev-
nit znalosti angličtiny ze školy a doufám, že si k jazyku vytvoří i pozitivní 
vztah. Těší mě, když na dětech vidím, že je učení baví, zlepšují se a rády se 
k nám vracejí,“ sděluje na závěr Dana Drašarová. kal

Dana Drašarová Tomáš Melich a Jan Toman
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rorejs.mnisek.cz

22

česko-francouzský kolektiv umělců „tYhle“  

s představením „LEGOrymtus“  

inspirovaným olympiádou, spartakiádou i aerobikem…

16:15

15:00
populární „KABINET PROFESORA BÍLKA“  
chemické a fyzikální pokusy pro děti i dospělé

2. a 3. září 

si Vás dovoluje pozvat do

MNÍŠKU pod  BRDY
v pátek a sobotu

DO MNÍŠKU POD BRDY JEZDÍ ZE SMÍCHOVSKÉHO NÁDRAŽÍ AUTOBUS  
PID ČÍSLO 317. PŘESNÝ JÍZDNÍ ŘÁD MŮŽETE NAJÍT NA WWW.DPP.CZ. ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Bára Zmeková a kapela 

Pavilon ZŠ Komenského 420 *** vstupné 160 Kč

divadelní představení pro dospělé

20:00

PÁ
TEK

19:30

10:00

S

OBOTA

Sobotní program bude na farní zahradě  
(náměstí F. X. Svobody)
dopoledne vás zveme na „SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ“ 
s kávou, štrúdlem, výtvarná dílnou výtvarnice Daniely 
Doubkové, hrami a „SOUTĚŽÍ O NEJLEPŠÍ ŠTRÚDL“

14:00
„DIVADLO JÁ TO JSEM“ Víti Marčika jr.  

s představením „ELIŠČINY POHÁDKY“

večer

Aktuální program vždy na webu rorejs.mnisek.cz
Festival 
finančně 
podpořilo

dále 
děkujeme

tisk 
plakátů

Římskokatolická farnost
Mníšek pod Brdy
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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

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
Provádím obklady, dlažby, pokládky, drobné zednické práce.

Rychlé jednání, telefon: 602 223 184

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

  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
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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

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
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  Zastupování u soudů, 
úřadů

  Vymáhání pohledávek
  Smlouvy
  Rozvody

  Ověřování podpisů
  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

  Realitní služby

 l e-mail: tvrdek@aktvrdek.cz l www.aktvrdek.cz
Adresa kanceláře: Komenského 1533, Mníšek pod Brdy (vedle školní jídelny).
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23. a 24. července 2022

Město Mníšek pod Brdy a Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy Vás zvou na tradiční akci

2022

       mnisekpodbrdy  www.mnisek.cz
Děkujeme partnerům a sponzorům:

SOBOTA 23. července 2022
7:30  K účasti v poutním procesí svou hrou zve soubor :II:Ritornello:II:.

8:00  Odchod procesí z kostela sv. Václava na Skalku.

BAROKNÍ AREÁL SKALKA
10:00  SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ s doprovodem kapely Famillion,  
celebruje P. Jaroslav Jáchym Šimek, premonstrát ze Želivského kláštera.

Po mši bude následovat koncert v klášteře v podání dua Acoustic Stories (kytara a housle). 

Komentované prohlídky barokního areálu Skalka s panem Petrem Kuntem.

13:00  Čtení z Bible

12:00 – 17:00  Možnost prohlídky Poustevny se sousoším Pieta od Jana Brokoffa,  
výstava starých fotek Skalky.

14:00 Pobožnost křížové cesty u skaleckých kapliček.

Autobus na Skalku (sobota) 9:25 nám. F. X. Svobody, 9:30 Domov pro seniory Pod Skalkou 
12:05 a 14:15 odjezd ze Skalky.

FARNÍ ZAHRADA
14:00  Rožmitálská Venkovanka Josefa Janouška

PŘEDZÁMČÍ
12:30  Leona Šenková  14:00  KEKS
16:00  Janek Ledecký  18:15  Original Vintage Orchestra

20:15  Jana Uriel Kratochvílová & Illuminati.ca
Mezi jednotlivými vystoupeními proběhne zvuková zkouška. Změna programu vyhrazena.

NÁMĚSTÍ F. X. SVOBODY
Historický šerm Artus Thor  
13:15  Liga výjimečných  15:15  Turnaj neurozených  17:15  Ve znamení Tygřice

Vystoupení Divadla Kvelb s loutkami a chůdaři.

FARNÍ ZAHRADA
10:00  Divadlo Liberta pro děti zahraje Zlatovlásku.

ZADNÍ RYBNÍK
13:00  Ukázka dravců

14:00  13. POUŤOVÁ NECKYÁDA
15:00  Ukázka dravců

Hraje kapela Nawostro.

KOSTEL SV. VÁCLAVA
18:30  Slavnostní koncert Stopy folklóru v barokní hudbě
Duo Jiří Sycha (housle) a Filip Dvořák (cembalo)

DALŠÍ DOPROVODNÉ AKCE
Zámek POHÁDKOVÁ PROHLÍDKA v sobotu i v neděli od 11:00 
Vstupenky si mohou návštěvníci zakoupit on-line na www.zamek-mnisek.cz.

62. Výstava drobného zvířectva 
ZO ČSCH Mníšek pod Brdy, palouček Na Oboře / Vstupné: 40 Kč dospělý, děti zdarma. 
pátek 22. 7. od 14:00 do 19:00, sobota 23. 7. od 8:00 do 19:00, neděle 24. 7. od 8:00 do 14:00.

Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici SDH Mníšek pod Brdy 
Sobota 23. července 9:00 – 17:00

Dětská pouťová cesta
Během víkendu budete s dětmi moci projít a vyřešit zábavnou mníšeckou stezku.

LUNAPARK HELFER – atrakce, kolotoče
Na travnaté ploše za školním hřištěm ZŠ Komenského 420

NEDĚLE 24. července 2022


