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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou horké léto přerušované bouřkami, náhlými 

poryvy větru i vytrvalými dešti, jejichž kombinace často způsobila 

spoušť v podobě popadaných stromů, zaplavených nemovitostí 

a neprůjezdných silnic. Ráda bych proto hned na úvod poděkovala 

všem pracovníkům složek integrovaného záchranného 

systému, kteří se podíleli na likvidaci škod, a zejména pak našim 

mníšeckým a  stříbrnolhoteckým dobrovolným hasičům, kteří 

obětavě a  neúnavně vyjížděli na všechna hlášení a  s  čerpadlem 

a motorovou pilou zřejmě chodili i spát.

V  polovině srpna se na mě řada z  Vás obrátila v  souvislosti 

s nečekaným oznámením Ředitelství silnic a dálnic, že v průběhu 

září zruší z důvodu rekonstrukce D4 autobusovou zastávku Mníšek 

pod Brdy – závod. Vzhledem k  tomu, že během školního roku 

z  této zastávky dojíždí asi 20 žáků do středních škol v  Příbrami, 

se zrušením zastávky bez náhrady nemůžeme jako vedení města 

souhlasit. Situaci proto nyní řešíme se zástupci Regionálního 

organizátora pražské integrované dopravy (ROPID) a  Integrované 

dopravy Středočeského kraje (IDSK). O dalším vývoji Vás budeme 

v průběhu září informovat na on-line kanálech města.

Co se týče dalších dopravních omezení, oprava mostu u restaurace 

Káji Maříka postupuje dle plánu (více na str. 3), naopak v obnově 

povrchu Lhotecké ulice od Kvíkalky k točně autobusu ve Stříbrné 

Lhotě došlo v  termínech realizace na straně dodavatele ke 

zpoždění a  obnovu silnice pravděpodobně zahájí až v  průběhu 

září nebo začátkem října. Ohledně aktualizovaných termínů 

zahájení stavebních prací a  omezení s  nimi spojených prosím 

sledujte v příštích týdnech informační kanály města.

Pak tu mám pro Vás několik pozvánek. Ve středu 7. září se od 18 hod 

bude konat v sále školního Pavilonu veřejné projednání změny č. 1 

územního plánu, veškeré podklady najdete na úřední desce města 

a  budou podrobně představeny i  přímo na veřejném projednání. 

O  týden později 14. září od 18 hod se v  sále Pavilonu uskuteční 

slavnostní, závěrečné zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 

ve volebního období 2018 – 2022. Volby do zastupitelstva města pro 

volební období 2022 – 2026 proběhnou v pátek a v sobotu 23. – 24. 

září, proto neváhejte a  přijďte vyjádřit svůj názor, je to příležitost, 

jak využít svých občanských pravomocí v demokratické společnosti 

a ovlivnit směřování města na příští čtyři roky.

Co se týče kulturních a  společenských akcí, 2. – 3. září pořádá 

spolek Rorejs svůj tradiční festival Štrůdl, 10. září budou oblíbené 

trhy Najíme se, 18. září proběhne v  rámci Festivalu Jakuba Jana 

Ryby koncert v kostele Sv. Václava a 24. září se v předzámčí opět 

uskuteční mníšecké slavnosti piva.

Na závěr bych ráda všem školákům i  jejich rodičům popřála 

co nejhladší vstup do nového školního roku a  všem ostatním 

pohodový návrat do každodenního života. 
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Oprava Lhotecké ulice 

(od Kvíkalky směrem do Stříbrné Lhoty ke křížku).

V  současné době čekáme už jenom na vy-

dání DIO (dopravně-inženýrské opatření) od 

Městského úřadu Černošice, oddělení dopra-

vy a správy komunikací. 

Vysoutěženým zhotovitelem je PORR a.s.

Oprava Lhotecké ulice 

(od Kvíkalky směrem ke Skalecké ulici).

Očekáváme dotaci od Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR, a tak je s rekonstrukcí tohoto úseku 

Lhotecké ulice počítáno na rok 2023.

Výstavba chodníku v Čisovické ulici 

(za dálnicí).

Na základě připomínek občanů bude pláno-

vaný chodník v Čisovické ulici prodloužen až 

k  odbočce na Rymani. V  současné době če-

káme na souhlas dvou vlastníků dotčených 

pozemků.

lik

Opravy výtluků a trhlin  

na Lhotecké silnici u sídliště »

D a l š í  p l á n o v a n é  i n v e s t i c e  d o  k o m u n i k a c í

Dopravní omezení

Stavba probíhá za částečné uzavírky Skalecké 

ulice, kdy je doprava zajištěna vždy na po-

lovině mostu svislými dopravními značkami s 

vyznačenou předností jízdy. Chodník pro pěší 

je zachován vždy na neopravované polovině 

mostu.

Stavební práce a s ní spojená dopravní omezení 

jsou rozdělena na tři etapy:

• 1. etapa (od srpna do poloviny září)

• 2. etapa (od 2. poloviny září do listopadu)

•  3. etapa (jeden listopadový víkend) – dojde 

ke kompletní uzavírce mostu z důvodu polo-

žení izolace a kostek v jedné vrstvě.

Výsledky stavebně technického průzkumu

Most se již nachází ve špatném stavu, pro-

tože do nosných i opěrných konstrukcí kvůli 

nekvalitní hydroizolaci a netěsnosti detailů 

pronikala voda ze silnice a chodníků. Ná-

sledné cyklické působení mrazu i korozních 

procesů za přítomnosti vnikající vody způ-

sobily zhoršující se stav betonářské výztuže 

mostu.

parametry současného mostu:

délka mostu: 7,75 m

šířka mostu: 10,055 m

plocha mostu: 66 m²

Přehled zásadních oprav

Součástí kompletní opravy je odbourání be-

tonového zábradlí, rozebere se a znovu položí 

žulová dlažba na komunikaci, odstraní se as-

faltový povrch na chodnících, udělají se nové 

železobetonové zídky, provede se sanace 

odhalených povrchů a mimo jiné se zhotoví i 

drenáže se zaústěním do koryta na výtokové 

straně mostu. 

Dokončení prací se očekává do konce listo-

padu 2022.

Zhotovitelem je společnost BM Construction, 

spol. s r.o.

Libor Kálmán 

(text i foto)

Probíhá kompletní oprava mostu ve Skalecké ulici
Poslední červencový týden (s termínem se čekalo až po Skalecké pouti) začala dlouho očekávaná 
celková oprava mostu přes Bojovský potok!

Stavební práce běží na mostku přes Bojovský potok od začátku srpna

Z RADNICE
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Magdalena Davis:  Vidím spoustu hotové  práce, 

Jak byste zhodnotila své čtyřleté působení 

na mníšecké radnici, co se povedlo?

Mám tendenci výsledky své práce trochu pod-

ceňovat, takže to pro mě není úplně jednodu-

chá otázka, ale vedení města je týmovou záleži-

tostí, takže se pokusím s ohledem na své kolegy 

a kolegyně odpovědět co nejlépe. 

S odstupem čtyř let vidím spoustu hotové práce, 

která naše město posunula zase o kus dále. Patří 

k ní dostavba školního Pavilonu včetně úpravy 

jeho okolí a nového parkurového hřiště, vlast-

ní fi rma na svoz odpadů, zkapacitnění čistírny 

odpadních vod nebo nové vodovody v Rymani, 

Na Madlenkách a v ul. Za Rybníky, na které lidé 

čekali desetiletí. Vybudovali jsme nové chod-

níky a parkovací místa na starém sídlišti a v ul. 

Pražská, vysázeli přes 300 stromů a založili ko-

munitní zahradu. Velmi pozitivní ohlasy máme 

na zavedení farmářských trhů, moje pravidelná 

setkáních s  veřejností, Senior Taxi a  elektroni-

zaci služeb úřadu. Díky novému kamerovému 

systému se nám podařilo zvýšit bezpečnost ve 

městě. Nesmím zapomenout ani na záchranu 

železniční dopravy, které vloni hrozilo zruše-

ní ze strany Středočeského kraje. Povedlo se 

také zateplit hasičskou zbrojnici, schválit nový 

územní plán, zavést energetický management 

města a zřídit potravinovou banku pro občany. 

Podstatně jsme rozšířili informační servis pro 

obyvatele Mníšku, který kromě tradičního Zpra-

vodaje zahrnuje i SMS a e-mailový kanál Muni-

polis, Instagram, Facebook a několikrát denně 

aktualizované Zprávy z Mníšku.

 

Pracujete i  teď na něčem? A  je něco, co se 

nepodařilo?

Pracovat budu do poslední chvíle svého man-

dátu, protože mám na stole spoustu rozdělané 

práce, která se kvůli covidu, dotacím či z jiných 

důvodů zpozdila. Část její realizace se určitě 

překlopí i  do nového volebního období. Je 

to například dokončení rekonstrukce mostu 

u  restaurace U  Káji Maříka, obnova Lhotecké 

ulice, oprava Prostředního rybníka, zpevnění 

povrchu v ulici Na Kvíkalce, výstavba chodní-

ku v Čisovické ulici, nový vodovod v ulici V za-

hrádkách nebo nový systém třídění v odpado-

vém hospodářství. 

Je tu i spoustu odvedené práce na projektech, 

které jsme nestihli nebo nemohli zrealizovat, 

ale jsou připravené a čekají na realizaci v příš-

tím volebním období, jako je výstavba nové 

mateřské školy a  svazkové základní školy, 

chodníky v  ulicích Lhotecká, Dobříšská, silni-

ce 116 k nádraží a k Dolíkům, retenční nádrže 

na dešťovou vodu u ZŠ Komenského 420 a na 

náměstí F. X. Svobody, bioplynová stanice na 

komunální odpad, sanace ekologické zátěže 

v  Bažantnici, rekonstrukce Zadního rybníka, 

přístavba ZUŠ, nová jídelna a nové šatny v ZŠ 

Komenského 420, obnova skaleckého kostelí-

ku v rámci regenerace památkové zóny a další.

Co si ze své zkušenosti starostky odnášíte? 

Pokoru. Odhodlání. Touhu dokončit rozdě-

lanou práci. První volební období na radnici 

je obecně dost specifi cké, a to i v případě, že 

vám z  něj skoro dva roky nespolkne covid 

a půl roku uprchlická krize, tak jako se to stalo 

nám. Osobně bych to přirovnala k výpravě na 

vzdálenou horu, na kterou jste se do té doby 

mohli jen dívat z okna, v ruce máte neúplnou 

mapu a předpověď počasí je nejistá. Naplánu-

jete si trasu, po cestě si do mapy doplňujete 

chybějící místa, občas zabloudíte, občas při-

jde nečekaně vichřice, občas se někdo z  vaší 

party rozhodne vrátit, někdy musíte původní 

plán upravit, a tak dále. Čím déle jdete, tím jste 

zkušenější a cesta vám lépe ubíhá, ale čas na 

výpravu je omezený a  jednoho dne skončí. 

Jako každá uskutečněná cesta má i  tahle dvě 

roviny. Zaprvé, jak blízko jste došli k  cíli (ne-

boli do jaké míry se vám podařilo uskutečnit 

volební program, který jste si předsevzali), a za 

druhé, co jste se na ní naučili a jak jste zmoud-

řeli i  vzhledem k  možným budoucím výpra-

vám (neboli o kolik jsou lepší vaše schopnosti 

a dovednosti pro případ, že budete na radnici 

pokračovat). Kdybych to měla shrnout, velkou 

část volebního programu se i navzdory covidu 

podařilo realizovat nebo alespoň projektově 

připravit. Netvrdím, že to bylo jednoduché, ale 

právě díky tomu jsme dnes zkušenější a o dost 

připravenější na budoucnost.

Já osobně jsem si před čtyřmi lety předsevzala, 

že do jednání města vrátím slušnost a respekt, 

které se v  předchozích volebních obdobích 

jaksi vytratily, a že nikdy nebudu dělat krátko-

dobá populistická rozhodnutí na úkor dlouho-

dobých potřeb města. To druhé je samozřejmě 

dvousečné, protože dlouhodobé investice se 

někdy projeví třeba až za 10 či 20 let a lidé je 

hned nedokážou docenit. Na druhou stranu, 

pokud bychom je nedělali, doplatili bychom 

na to později, stejně jako nyní doplácíme tře-

ba na to, že sídliště Eden nemá vlastní nájezd 

na silnici 116 nebo že budovy v majetku města 

z  drtivé většiny nejsou energeticky úsporné. 

Svým předsevzetím jsem zůstala po celou 

dobu věrná a nelituji toho.

 

Jak za tu dobu vnímáte například pozici 

Mníšku v rámci regionu?

Myslím, že za poslední čtyři roky se povedlo 

nebývale sjednotit obce mníšeckého regionu, 

a  částečně i  okolních regionů, do funkčního 

společenství, které je mnohem silnější než kte-

rákoli jednotlivá obec, což platí i o samotném 

Mníšku. Díky tomu se podařilo rozjet vlastní 

svozovou společnost BOS s.r.o. na nakládání 

s  odpady, založit Místní akční skupinu MAS 

Hřebeny, která přináší do regionu nové dotač-

ní peníze, založit svazek obcí Svazková škola 

pod Skalkou na výstavbu nové základní školy, 

která regionu zajistí chybějící místa pro 560 

žáků, a  postupovat koordinovaně na jedná-

ních s Ministerstvem dopravy a Středočeským 

krajem ohledně zajištění dopravní obslužnosti 

ve všech obcích. Považuji to za velký úspěch 

právě uplynulého volebního období a  záslu-

hu na něm mají všichni starostové a starostky 

regionu. Nové dotační období Evropské unie 

pro období 2021-2027 bude zvýhodňovat 

regionální projekty, budoucnost proto jedno-

značně patří meziobecní spolupráci.

V termínu 23. a 24. září se uskuteční komunální volby, ve kterých budou mníšečtí občané rozhodovat 

o novém složení zastupitelstva a radnice. Končí čtyřleté volební období, kdy Magdalena Davis stála v čele 

našeho města jako starostka. Nyní je ideální čas, kdy může vyhodnotit svou dosavadní starostenskou misi.

Setkání se starostkou se konají pravidelně každé druhé úterý v měsíci
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k t e r á  n a š e  m ě s t o  p o s u n u l a  z a s e  o  k u s  d á l e
Co Vás za poslední čtyři roky příjemně pře-

kvapilo?

Ze všeho nejvíc mě mile překvapilo – i když lepší 

je spíš slovo „dojalo“ – jak si lidé v Mníšku navzá-

jem pomáhali během první vlny covidu nebo jak 

se ujali ukrajinských uprchlíků v prvních týdnech 

po invazi Ruska na Ukrajinu. Vím, že solidarita má 

omezenou trvanlivost a po nějaké době vždycky 

vyčichne, někdy ji dokonce vystřídá cynismus 

nebo řevnivost. To ale nemění nic na tom, že 

v klíčových okamžicích se v nás probouzí a mů-

žeme se na ni spolehnout. Ukazuje to nejen naši 

lidskost, ale i to, že ve skutečnosti jsme mnohem 

lepší, než si o sobě jako společnost myslíme.

No a  pak jsou tu taková ta malá, každodenní 

překvapení, jako třeba když na moje pravidelné 

setkání s občany přijde někdo zpětně poděkovat 

za vyřešení problému, nebo zaměstnankyně úřa-

du sama navrhne, že zůstane v práci po pracovní 

době jen proto, abychom spolu něco stihli včas 

dokončit, nebo se na mě na ulici usměje nezná-

mý kolemjdoucí. Prostě malé radosti.

 

Co Vás naopak za poslední dobu zklamalo?

Zklamání cítím hlavně když já sama udělám 

nějakou chybu – třeba když něco špatně od-

hadnu, něco nedomyslím, na něco zapomenu 

a  podobně. Nejsem tak naivní ani arogant-

ní, abych si myslela, že bych celým volebním 

obdobím mohla projít bez chyb, přesto mě 

to pokaždé zamrzí. Občas samozřejmě cítím 

zklamání i  z  chování jiných lidí nebo institu-

cí, někdy zase z  konkrétních věcí – třeba ze 

zamítnuté dotace na něco, co by nám hodně 

pomohlo, jako jsme nedávno zažili například 

s rekonstrukcí školní jídelny. Ale zklamání k té-

hle práci patří, nechci si stěžovat.

 

Zmínila jste přípravu několika zajímavých 

projektů, které ještě nebyly realizovány. 

Mohla byste je v krátkosti představit?

Předpokládám, že nemáte na mysli projekty 

typu oprava mostu U Káji Maříka, obnova Lho-

tecké ulice nebo výstavba nových chodníků, 

které jsou sice důležité, ale velmi přímočaré. 

Z těch zajímavějších je asi nejvíc na spadnutí 

rekonstrukce Prostředního rybníka z  dotace 

Ministerstva zemědělství, ze které se bude 

teď na podzim rekonstruovat hráz, odstraňo-

vat náletové dřeviny a  odbahňovat dno. Pro-

běhnout by mělo i zpevnění břehů. Po rekon-

strukci bude na Prostředním rybníku probíhat 

sportovní rybolov stejně jako na Zámeckém 

rybníku. Připravený je i projekt na rekonstruk-

ci Zadního rybníka k veřejnému koupání, tam 

bude kromě bezpečnostního přelivu hráze 

a odbahnění upraven i vstup do vody.

Důležitým připraveným projektem je nová 

mateřská škola v  lokalitě Na Oboře, která by 

měla pomoct s  nedostatkem míst ve stávají-

cích školkách. V brzké době se očekává i zve-

řejnění podmínek dotační podpory, ze které 

bychom chtěli projekt fi nancovat.

 

Další projekt, kde čekáme na výsledek přidě-

lení dotací, jsou velké retenčních nádrže na 

dešťovou vodu u ZŠ Komenského 420 a na ná-

městí F. X. Svobody, které budou do budouc-

na zcela klíčové pro udržení městské zeleně 

v prohlubujících se obdobích sucha a náhlých 

přívalových dešťů.

Pro obnovu památek se nám podařilo zpraco-

vat plán regenerace památkové zóny, díky kte-

rému bude město do budoucna čerpat dotace 

na památky v centru města nebo v barokním 

areálu Skalka.

 

Krátce bych také představila i již zmíněné pro-

jekty, na kterých spolupracujeme s  obcemi 

mníšeckého regionu, a sice novou svazkovou 

školu a  nový systém odpadového hospodář-

ství. Shodou okolností jsem nedávno zaslechla 

názor, že nová škola je pro Mníšek zbytečná, 

protože my už přece jednu školu máme a  ta 

nová bude pro děti z  jiných obcí, tak proč by 

měla stát v  Mníšku. Ráda bych všechny nosi-

tele tohoto názoru vyvedla z  omylu, protože 

opak je pravdou. Z  krajských dat vyplývá, že 

ve Středočeském kraji a zejména prstenci ko-

lem Prahy je nárůst počtu žáků trvalým tren-

dem na mnoho desetiletí dopředu a místa pro 

školáky budou za pár let chybět i mníšeckým 

rodinám, i kdyby do ZŠ Komenského 420 ne-

chodilo ani jediné dítě z  regionu. Svazkovou 

školu tedy potřebujeme úplně všichni, včetně 

Mníšku. Předvídat a připravovat se na budouc-

nost je jedním z úkolů starostů, proto jsou také 

starostové a starostky regionu v tomto tématu 

tak jednotní.

 

Podobně je to i s odpadovým hospodářstvím. 

Podle nové legislativy musí obce od roku 2023 

zvlášť svážet a využívat biologicky rozložitelný 

odpad, od roku 2030 se již nesmí vůbec sklád-

kovat směsný komunální odpad. V zájmu obcí 

je proto široká spolupráce na svozu, třídění 

a  druhotném využívání odpadu, tak aby se 

minimalizovaly náklady, směsného komunál-

ního odpadu zbylo co nejméně a jeho likvida-

ce byla co nejlevnější. Z tohoto důvodu jsme 

pro občany připravili systém třídění tzv. door-

-to-door, ve kterém většina domácností bude 

moct třídit odpad přímo u sebe doma. Biolo-

gicky rozložitelný odpad se zpracuje v komu-

nální bioplynové stanici, jejímž bioplynem 

budou v  budoucnu poháněna svozová vozi-

dla. Žádosti o dotace na tento systém budeme 

podávat teď na začátku září.

 

Není toho málo a je s tím spojeno dost starostí. 

Ale musím říct, že navzdory všem těm výzvám, 

stresům, zklamáním a dopadům covidu nebo 

války na Ukrajině mě ta čtyřletá práce v  čele 

města bavila a je mi ctí ji vykonávat.

Libor Kálmán (text)

Michal Kroutil (foto, není-li uvedeno jinak)

Slavnostní otevření nového parkourového hřiště v červnu 2020      Foto: autor

Od prosince 2021 máme vlastní 

odpadářskou společnost BOS

Pro Mníšek a okolí jsme zachránili 

osobní vlakovou dopravu
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ANKETA ZASTUPITELŮ
V zářijovém čísle Zpravodaje přinášíme Anketu zastupitelů, kterým redakce položila otázku:

JAK BYSTE SI PŘEDSTAVOVALI SPRÁVU MĚSTA V PŘÍŠTÍCH ČTYŘECH LETECH?

Magdalena Davis

Společně pro Mníšek

Představovala bych si 

ji jako procházku růžo-

vou zahradou, ve které 

je vše zalité sluncem… 

Ne, teď vážně. Správu 

města vnímám jako sé-

rii rozhodnutí o  tom, jak nakládat s  dostup-

nými zdroji, ať už se jedná o zdroje finanční, 

lidské nebo jiné, přičemž cílem je zajistit nej-

lepší možné podmínky pro život všech ob-

čanů. Při nedostatku zdrojů se totiž i  ta nej-

lepší rozhodnutí projeví jen velmi omezeně, 

zatímco špatná rozhodnutí mohou zbytečně 

mrhat zdroji, které mohly být využity lépe. 

V ideální správě města by veškerá rozhodnutí 

vedla ke 100 % efektivnímu využití veškerých 

zdrojů a výsledkem by byl ten nejlepší možný 

efekt na život VŠECH občanů. Závodníci For-

mule 1 přirovnávají takovou maximální efek-

tivitu investice – výkon k situaci, kdy závodní 

auto jako první projede cílem a těsně za ním 

se rozpadne. 

Ideální správa města je ale v  reálném světě 

prakticky nemožná, protože všichni, kdo mají 

rozhodovací pravomoci, by museli se 100% 

úspěšností předvídat veškeré budoucí tren-

dy a události. Obyvatelstvo je navíc různoro-

dé a to, co jedni vnímají jako zlepšení, může 

pro druhé znamenat přesný opak. 

Přesto bychom se o  ideální správu města 

měli neustále pokoušet. Znamená to zapojit 

relevantní zkušenosti a  dovednosti, schop-

nost předvídat, ochotu naslouchat a odvahu 

dělat to, co je zrovna potřeba, nikoli nezbyt-

ně to, co je právě populární.

Bylo by snadné tvrdit, že v  příštím čtyřle-

tém období půjde život dál tak, jak jsme byli 

zvyklí. Uvnitř již ale řada z nás jistě tuší, že to 

není pravda. Události okolního světa se nás 

dotýkají a  v  příštích letech to zřejmě bude 

platit více než kdy jindy. Na úrovni správy 

města musíme počítat s  tím, že hrozby jako 

je zdražování, nedostatek energií, covidová 

epidemie či mezinárodní konflikty se mohou 

dále prohlubovat a  město na jejich dopady 

musí být připravené a schopné náležitě rea-

govat. Jako kritické období vnímám příštích 

12-18 měsíců, kdy přijdou dopady zdražová-

ní a  energetické krize, zatímco opatření na 

jejich zmírnění nebudou ještě účinná. Bude 

to doba, kdy se správa města bude muset 

postavit za svoje organizace, za svoje školy, 

školky, domov pro seniory, za spolky a  za 

občany, protože všichni budou potřebovat 

pomoct. Zbývající tři roky by měly být věno-

vány opatřením, které posílí odolnost města, 

jako je snižování energetické náročnosti bu-

dov, investice do alternativních zdrojů ener-

gie nebo posílení vazeb a vztahů s místními 

zemědělci, výrobci, spolky a  dalšími organi-

zacemi.

Dana Dalešická

Společně pro Mníšek

Jako prioritu považuji po-

kračování v  nastavených 

procesech rozvoje města. 

Jako podporu při rozho-

dování vedení města při 

dalších krocích jsme ne-

chali zpracovat do této doby v Mníšku neexistují-

cí strategické dokumenty, např. strategický plán, 

generel vodovodů a kanalizací, pasport místních 

komunikací, demografickou studii, analýzu od-

padového hospodářství, aj. Je to sice časově ná-

ročnější cesta, ale eliminuje chybné kroky při na-

kládání s veřejnými financemi. Pokud se veškeré 

dění ve společnosti nebude muset opět uzavřít 

kvůli pandemii nebo jinému obdobnému pro-

blému, zapojili bychom opět rádi veřejnost do 

diskuzí nad směřováním města. Chceme pokra-

čovat v setkávání s obyvateli nejen na náměstí, 

ale i  formou participativních procházek nebo 

participativního rozpočtu. Čtyři roky jsou po-

měrně krátká doba na dokončení dlouhodobých 

projektů. Mnohé jsme již začali, a proto bychom 

aspoň některé z nich rádi dokončili. Mám na my-

sli především výstavbu nové školky (ta by mohla 

být hotová dříve) a školy v horizontu minimálně 

5ti let. Také směřování našeho odpadového hos-

podářství je v souladu s politikou státu, která tla-

čí na obce z hlediska max. třídění odpadů a mini-

málního (nulového) skládkování. Pokud bychom 

se neubírali tímto směrem, město by v blízké bu-

doucnosti vynakládalo velké finanční prostředky 

na svoz a likvidaci odpadů. Obdobná situace se 

z hlediska budoucí strategie města týká také na-

kládání s povrchovými vodami a nejen energe-

tické soběstačnosti.

Pavel Grygar

SPOLU

Mníšek pod Brdy

Promyšlenou.

Jak úředníci, tak volení 

zastupitelé a  radní mu-

sejí znát skutečné potře-

by města a  ty se snažit 

v  maximální míře realizovat. Nesmějí mrhat 

úsilím, časem či penězi na projekty a nápady, 

které nelze realizovat, nebo o které ve skuteč-

nosti není zájem. To ovšem neznamená, že ve-

dení nemá mít dlouhodobější vizi, a že nemá 

realizovat i  změny, které třeba zpočátku ne-

jsou vidět, ale v delším horizontu mohou být 

pro město i okolní obce přínosem.

Vstřícnou. 

K občanům, kteří zde žijí, a kterým mají úřad 

i samospráva sloužit. To oni, obyvatelé města, 

jsou skutečnými zaměstnavateli všech úřední-

ků i členů samosprávy.

Zodpovědnou. 

Nejen ve smyslu efektivního a účelného vyna-

kládání finančních prostředků a v péči o ma-

jetek města a  jeho včasnou a  kvalitní údrž-

bu. Přinejmenším stejně to platí pro pečlivé 

zvážení dopadů všech rozhodnutí, která jsou 

v rámci správy města činěna.

Otevřenou. 

Všechny záměry a plány je třeba představovat 

občanům co nejdříve a  v  nejširším možném 

rozsahu, aby se předešlo šíření různých spe-

kulací a  fám mezi lidmi. Čím větší nebo dlou-

hodobější dopad záměr má, tím je otevřenost 

důležitější. Veřejnost musí být informována 

a  současně musí mít možnost se k  tomu, co 

se chystá, také vyjádřit. Reakce veřejnosti je 

pak cennou zpětnou vazbou, která umožňuje 

změnit směr nebo šlápnout na brzdu, pokud se 

ukáže, že je to v zájmu obyvatel města potřeba.

Andrea Midkiff

KDU-ČSL/SPOLU

Mníšek pod Brdy

Obvykle se rozepisuji, 

ale v  tomto případě mi 

pro odpověd postačí 

jedna věta (detailní popis 

efektivního, profesionál-

ního a vstřícného výkonu 

veřejné správy přenechám svým zastupitelským 

kolegům), řízení města v  jakémkoliv volebním 

období si jako ideální představuji takové, aby se 

občanům žilo natolik dobře, že nejen oni, ale i je-

jich děti a vnuci se do Mníšku budou chtít vracet, 

zakládat zde své rodiny a spokojeně žít; o to víc, 

když vystudují či uspějí v zahraničí. 

Daniela Páterová 

Mníšek 

– Město pro rodinu

V  komunální politice 

působím osmým rokem 

a  před mou první kan-

didaturou v  roce 2014 

jsem měla konkrétní 

představu o tom, jak by se měl Mníšek rozvíjet. 

Některé mé představy se naplnily, jiné ne. Cítím 

vděčnost, že se podařilo postavit Pavilon, navý-

šit několikrát kapacitu školek, navýšit finanční 

příspěvky spolkům, podpořit otevření nové or-

dinace lékařky pro děti a dorost, postavit nová 

hřiště a mnoho dalšího. S odstupem času si uvě-

domuji, jak je důležité poučit se z vlastních chyb, 

nadchnout pro své plány všechny, kteří se na je-

jich realizaci budou podílet a nenechat se zasta-

vit zdánlivými problémy, ale hledat nová řešení.

Správu města vnímám ve dvou liniích. První od-

povídá na otázku, v jaké situaci a kondici by se 

město mělo po uplynutí čtyř let nacházet. Mní-

šek bude živé fungující město, z něhož nebudou 

mít lidé potřebu a důvod odjíždět do Prahy, na 

Dobříš či jinam, ale najdou zde vše, co k  napl-

něnému životu potřebují. Mníšek bude mít dvě 

základní školy, bude fungovat dětská skupina, 

rodičům odpadnou stresy s  umístěním dětí 
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a  složité hledání alternativ, když se dítě nikam 

nedostane. Nevyroste zde další obytná zóna, 

zato bude postavena nová knihovna s nízkopra-

hovým centrem, která bude přirozeným místem 

setkávání pro starší děti a mládež a kam si budu 

moci večer zajít na zajímavou přednášku, po-

vídání či workshop. Jízda po silnicích ve městě 

bude plynulá a pohodlná a pěšky nebo na kole 

se dostaneme bezpečně nejen do práce či do 

školy, ale také jen tak pro radost, kamkoli bude-

me chtít.

Druhá linie se týká způsobu, jakým bude měs-

to spravováno. Zásadní je vzájemná úzká 

spolupráce mezi jednotlivými radními včetně 

starosty, pravidelná profesionální komunikace 

(týdenní porady, i  za účasti tajemníka úřadu) 

a vzájemný respekt. Dovolím si navrhnout, aby 

každý radní měl svou oblast působnosti odpo-

vídající nejlépe jeho odbornosti a zájmu (maje-

tek, školství, životní prostředí, územní rozvoj, aj.) 

a za tu zodpovídal. Nepřipadá mi vhodné, když 

„všichni mluví do všeho“, ale pak nikdo nic ne-

dělá, protože mu to „nepatří“. Samozřejmostí je 

sdílený kalendář radních se zaměstnanci úřadu.

Vůči zaměstnancům úřadu bych kladla důraz 

na důstojné podmínky pro výkon práce, trans-

parentní a  konzistentní zadávání úkolů a  opět 

oboustrannou komunikaci. 

Vůči občanům bych doporučila, aby měl každý 

radní své „úřední hodiny pro veřejnost“, kdy 

bude opravdu přítomen na úřadě a kdokoli z ob-

čanů za ním může osobně zajít. A pokud zrovna 

přítomen není, tak aby mohl občan svou záleži-

tost vyřešit s  určeným úředníkem, který předá 

informace danému radnímu. 

Věřím, že takové město by se líbilo vám všem, 

občanům Mníšku.

Radko Sáblík 
ODS / SPOLU 
Mníšek pod Brdy

Velmi jsem zvažoval, jak 

moc politicky korektně 

odpovědět. Nakonec 

budu otevřený a upřímný, 

byť je před volbami. Nebo 

možná právě proto, že je před volbami. 

Pokud chci, aby něco fungovalo, musím si napřed 

udělat analýzu současného stavu, poctivě a prav-

divě ji vyhodnotit a hledat varianty řešení. Tu nej-

lepší vybrat a realizovat. Což je ale v Mníšku těžké, 

neboť zde nehrají takovou roli fakta, ale daleko 

více emoce. Ostatně z výzkumů vyplývá, že až 80 

% rozhodnutí lidé činí na základě svých emocí. 

V Mníšku pod Brdy se zastupitelé moc ideologic-

ky neliší. Bohužel však je komunální politika pro-

stoupena osobními vztahy, někdy hraničícími až 

s osobní nenávistí a záští. Nevím, kde v minulosti 

se zrodila, bohužel je natolik silná, že ovlivňovala 

celé minulé volební období. Pokud se má něco 

změnit, musí se noví zastupitelé oprostit od to-

hoto přístupu. 

Měl jsem velké vize, ale zůstalo jen u nich. Dal 

jsem své slovo paní starostce a  řekl jsem jí, že 

je pro mě moje slovo víc než podpis koaliční 

smlouvy. Mohl jsem koalici vydírat a  snažit se 

prosadit svoje vize, ale nikdy jsem nepodmínil 

své hlasování tím, že když neprojde můj návrh, 

tak hlasování shodím. Snažil jsem se ostatní pře-

svědčit, ale respektoval jsem, že mám z  voleb 

jen jeden hlas. Naopak u  některých mých ná-

vrhů bylo jinými řečeno, že „jen přes mou mrt-

volu“. A tak místo realizace mých nápadů jsem 

se snažil pomáhat udržet koalici v chodu a řešit 

přízemní a často i nesmyslné spory. 

Mojí silnou stránkou jsou vize, schopnost pro 

ně lobovat a zázemí Smíchovské SPŠ a gymná-

zia, plné nadaných a  motivovaných mladých 

lidí. Chtěl jsem toho využít ve prospěch Mníšku, 

ale nebyl zájem. Od města, od školy. A tak moji 

učitelé, absolventi a studenti intenzivně spolu-

pracují s  Prahou a  zároveň společně rozvíjíme 

školu, ale i české školství, ve spolupráci s MŠMT 

a dalšími. Za minulé čtyři roky jsme získali z růz-

ných grantů a dotací více než 100 milionů korun, 

vybudovali Coworkingové centrum při škole, 

i s Inkubátorem Start-upů, vlastní Mediální dům 

Preslova a mnoho dalšího. 

Po zkušenostech z  minulých čtyřech let jsem 

zvažoval, zda vůbec znovu kandidovat. Ale 

vznikl projekt SPOLU, bylo mi nabídnuto čtvrté 

místo na kandidátce a projeven zájem, abych ho 

přijal. Po zvážení jsem tak učinil a nechám na ob-

čanech, zda mi dají kroužek či nikoli. 

Minulé čtyři roky ze svého pohledu beru jako 

promarněnou příležitost posunout Mníšek pod 

Brdy do 21. století. Snad noví zastupitelé dokáží 

odlišit priority od zástupných problémů. 

Šárka Slavíková 

Klímová 

TOP 09 / SPOLU

Mníšek pod Brdy

Mníšku bych moc přála 

vedení, které konečně 

bude férové, profesionál-

ní a otevřené k veřejnos-

ti. Svá rozhodnutí, zvláště u  velkých projektů, 

bude mít odůvodněné tím, co projekt přinese 

obyvatelům města. Voliči si volí své zástupce 

s tím, že běžné záležitosti ve městě, jako je vyvá-

žení odpadů, fungující veřejná doprava, opravy 

komunikací a budov, údržbě zeleně atd., budou 

bezchybně fungovat. 

Také že město bude investovat do potřebných 

projektů, ale také proto, aby lidé měli možnost 

ovlivnit projekty, které velmi výrazně ovlivní je-

jich život, a město je v tom podpoří. 

Dalším pro mne zásadním bodem je, aby vede-

ní města podporovalo spolky a  jejich činnost. 

Zvláště po posledních dvou letech, kdy tyto ak-

tivity jen těžko přežívaly. 

Také bych si přála, aby mnohem lépe fungova-

ly komunikace a  součinnost města a  základní 

školy. Oboustranná podpora je zásadní pro obě 

instituce a některé kroky posledních let byly pro 

mne nepochopitelné. Zaměstnanci školy mou 

podporu mají a měli a mrzí mne, že docházelo ke 

sporům často založených spíše na osobních vzta-

zích. Musí fungovat i podpora dalších organizací 

zřizovaných městem. Čeká nás finančně náročné 

období a udržení činnosti škol a školek, Domova 

pro seniory a dalších služeb ve městě bude vel-

kou výzvou. Vedení města bude muset udělat 

vše proto, aby tyto služby v Mníšku byly zachová-

ny. Je na čase více komunikovat s vedením kraje 

i se státními institucemi, aby hlas našeho města 

byl slyšet i tam, kde se rozhoduje o financích. 

Jaké si tedy představuji další vedení města? Pro-

fesionální vedení, které nerozhoduje na základě 

osobních antipatií, které je vstřícné k lidem, na-

slouchá a je nápomocné všem skupinám, které 

v našem městě žijí, nebo působí. 

Michal Trkan

SPOLU

Mníšek pod Brdy

Vážení spoluobčané,

v  zastupitelstvu jsem te-

prve od ledna letošního 

roku, ale za své krátké pů-

sobení jsem se snažil hle-

dat smysluplná řešení, která budou překonávat 

dlouhodobě existující názorové rozpory mezi 

zastupiteli a v konečném důsledku budou zna-

menat řešení výhodná pro město a jeho občany. 

K  dobrému fungování města pro další volební 

období je podle mého názoru zapotřebí zave-

dení a realizace několika opatření. Za prvé je to 

kvalifikované a odborné řízení, které se týká i ko-

munikace vedení města s  úřadem a  zastupitel-

stvem, dále pak včasné a otevřené informování 

veřejnosti o navrhovaných záměrech, jakož i ak-

tivní zapojení veřejnosti do rozhodování o nich. 

Správa města nesmí být nikdy poznamenána 

hašteřením a osobní nevraživostí. Hádky zastu-

pitelů občanům nic dobrého nepřinášejí. Nechť 

si noví zastupitelé své protikladné názory vyříka-

jí na pracovních jednáních a veřejnosti pak jasně 

a srozumitelně představí navrhovaná řešení.

Vzhledem k  aktuálním celospolečenským pro-

blémům, inflaci, rostoucím cenám energií, cel-

kové nejistotě na mezinárodních trzích, čekají 

v následujícím období město Mníšek pod Brdy 

spíše horší časy, což je třeba si říci na rovinu. 

Kdo vám říká, že díky němu zase „bude líp“, tak 

neříká úplnou pravdu nebo zastírá skutečný 

stav věcí. Jako řešení pro následující čtyři roky 

vidím posílení vedení města tak, aby efektivně 

fungovalo i  komunikovalo a  noví zastupitelé 

v maximální míře hájili jeho zájmy a zájmy jeho 

občanů. Osobně bych po volbách preferoval vy-

tvoření stabilní většiny, kdy zastupitelé táhnou 

za jeden provaz a zásadní rozhodnutí nestojí na 

jednom hlasu.

Bylo by velmi naivní si myslet, že v letech, která 

přijdou, bude možné prosazovat zájmy měs-

ta Mníšek pod Brdy bez spolupráce s  krajem 

nebo ústředními orgány státní správy. Při kaž-

dém takovém jednání je třeba zajistit co nejvý-

hodnější podmínky pro Mníšek, přinášet nové 

investice, vytvářet podmínky pro podnikání, 

zajistit nové služby atd. Domnívám se, že svojí 

bohatou právní praxí, zkušenostmi ze soudních 

a jiných jednání, a z řízení procesů dopravních 

staveb, mohu být městu přínosem. Také jsem 

pochopil, že z pozice občana sice můžete měs-

tu pomáhat, ale jen v omezené míře, protože 

rozhodující slovo mají volení zástupci ve ve-

dení města, kteří vašim odborným a dobře mí-

něným radám a doporučením ne vždy dopřejí 

sluchu. A  proto jsem se rozhodl přijmout no-

minaci stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a jako lídr 

uskupení SPOLU se ucházet o vaši důvěru pro 

příští volební období.

Ostatní zastupitelé příspěvek nedodali.
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Vážení občané, 

Ředitelství silnic a dálnic chystá po roce další opravu dálnice D4 u Mníš-

ku pod Brdy (3.5 km dlouhý úsek), a to v jízdním pásu směrem na Pří-

bram, včetně mimoúrovňové křižovatky. Práce by měly začít v  září 

a skončit v říjnu. Podle vyjádření ŘSD bude zrušena autobusová zastáv-

ka „Mníšek pod Brdy, závod“.

Se zrušením zastávky bez náhrady zásadně nesouhlasíme, v mi-

nulých letech jsme na toto téma také opakovaně jednali s ŘSD, Mini-

sterstvem dopravy, ROPID a  IDSK, a  za město vždy hájili zachování 

zastávky zejména kvůli dětem, které odtud dojíždějí do školy na Pří-

bram.

Požádala jsem proto o další jednání, které má proběhnout do konce 

srpna, následně vás budeme informovat o dalším vývoji.

 Magdalena Davis, 

starostka

Vyjádření k plánované opravě dálnice D4 a zrušení zastávky

Oznámení o plánované rekonstrukci komunikací na území Mníšku pod Brdy

Autobusovou linkou 393 jezdí do Příbrami desítky mníšeckých studentů 

(foto ze září 2020)

Vážená paní, vážený pane,

Město Mníšek pod Brdy svým usnesením 

ZM č. 37/20/2022 ze dne 22.6.2022 schváli-

lo uzavření Smlouvy o  spolupráci veřejných 

zadavatelů na akci „Okružní Křižovatka II/116 

a  III/11626 a  rekonstrukce komunikací II/116, 

III/11626 a  III/11624 Mníšek pod Brdy I. a  II. 

část“ mezi městem Mníšek pod Brdy a Kraj-

skou správou a údržbou silnic Středočeského 

kraje, p. o. 

Při stavbě rekonstrukce komunikací II/116, 

III/11626 a III/11624 v Mníšku pod Brdy se jed-

ná o  obnovu vozovky, krajnic a  odvodňova-

cích zařízení. Stavba obnovy komunikací se 

týká silnic Dobříšská, Pražská, Kytínská a nám. 

F. X. Svobody. Obnova komunikací bude pro-

vedena asfaltovým krytem. 

Žadatelem o  souhlas se stavbou a  zároveň 

investorem stavby je Krajská správa a údržba 

silnic Středočeského kraje, příspěvková orga-

nizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5. Pro-

jektovou dokumentaci vypracoval Ateliér pro-

jektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 

24b, 140 00 Praha 4. 

V  souvislosti s  touto akcí bude stavbě před-

cházet obnova infrastruktury města, konkrét-

ně obnova vodovodních a  kanalizačních pří-

pojek a případně zbudování nových připojení 

na vodovodní a  kanalizační řad. Tato stavba 

bude také koordinována z hlediska Dopravně 

inženýrského opatření se stavbou okružní kři-

žovatky silnic II/116 a III/11626 a D4 PS MNÍŠEK 

POD BRDY – KYTÍN A MÚK EXIT 18 PS, Oprava 

povrchu a odvodnění.

Na základě výše uvedeného si Vás dovoluji vy-

zvat k vyjádření, zda plánujete v příštích dvou 

letech (v termínu před realizací obnovy krytu 

vozovky) výměnu Vaší vodovodní a  kanali-

zační přípojky nebo se chcete nově připojit 

na kanalizační a  vodovodní řad města v  této 

lokalitě. V  případě, že výměnu či napojení 

v  současnosti neplánujete, Vás upozorňuje-

me, že pozdější napojení, které se neobejde 

bez bourání nového krytu vozovky, nebude 

možné po dobu minimálně 5ti let po realizaci 

obnovy komunikací. 

Pravděpodobný termín akce obnovy krytu vo-

zovky je stanoven na rok 2024.

Svá vyjádření, sdělení a dotazy můžete učinit 

telefonicky na čísle: 604 471 563 nebo e-mai-

lem ladislava.soukupova@mnisek.cz do 31. 10. 

2022 

 S úctou 

 Magdaléna Davis, starostka

(přepis dopisu)
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S k a l k a  –  z d r o j  e n e r g i e

Názor odborníka

Proto jsem oslovila pana Davida Pecha, 

energetického specialistu žijícího v  Mníšku 

a profesně dlouhodobě se zabývajícího ener-

getickými úsporami a  také energetickými 

koncepcemi měst i  krajů, co si o  tomto zá-

měru myslí. Dle jeho slov se nyní v důsledku 

geopolitického dění jedná někdy až o překot-

nou snahu co nejrychleji nahradit zemní plyn. 

Nicméně jakýkoli zvolený alternativní zdroj 

energie by měl vzejít z posouzení konkrétního 

případu. A  než realizovat unáhlený záměr, je 

rozumnější nechat si provést nezávislou stu-

dii vhodnosti dostupných alternativních paliv 

a k tomu potřebných příslušných zdrojů ener-

gie. Také zmínil, že Domov pro seniory Pod 

Skalkou patří spolu s  domácnostmi a  zdra-

votnickými objekty (dle vyhlášky č. 344/2012 

Sb. ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb. o stavu 

nouze v plynárenství) mezi tzv. chráněné zá-

kazníky do kategorie F, tj. s nejvyšší prioritou, 

u  kterých by k  zastavení dodávek zemního 

plynu došlo až na posledním místě. 

Diverzifikace zdrojů tepla

Potvrdil můj dojem, že nejen v  dnešní nejis-

té době by města neměla spoléhat pouze na 

jediný zdroj tepla, ale je rozumné tyto zdroje 

v  závislosti na typu budov co nejvíce diver-

zifikovat, např. kotle na propan-butan (LPG), 

instalace fotovoltaických panelů, tepelná 

čerpadla, dřevní pelety atd. Je také nutné si 

nastavit priority, tj. zda je na prvním místě 

ekonomický, ekologický nebo bezpečnostní 

pohled, což se však v mnoha případech může 

vylučovat. 

Na dalším jednání rady města jsem získané 

poznatky představila a  posléze navrhla, že 

se pokusím získat informace k  možnosti vy-

užití tepelného čerpadla v  prostorách býva-

lého dolu Skalka. Na tento nápad mě přivedl 

místní starousedlík a ekologický farmář Libor 

Čermák, který také posléze oslovil ochotného 

správce dolu Igora Gajduška s  tím, zda by-

chom se nemohli sejít, prohlédnout si důlní 

prostory a probrat možnost využití vody z ša-

chet pro vytápění alespoň části města.

Výsledky exkurze do dolu

Exkurze proběhla v sobotu 23. července. Kro-

mě výše zmíněných se jí zúčastnili také zastu-

pitelé Michal Trkan a Pavel Grygar.

V  dole je, dle slov pana Gajduška, přibližně 

2 mil. litrů vody s přítokem cca 60 litrů za minu-

tu (v závislosti na stavu srážek) a s průměrnou 

teplotou okolo 11 °C (primární zdroj energie), 

což je dostačující z hlediska vydatnosti vodní-

ho zdroje i předání tepla přes teplosměnnou 

plochu výměníku sekundární vodě, jež je 

ochlazena cca o  4° C (vzhledem k  vysokému 

obsahu železa může voda v  šachtách sloužit 

pouze jako nosič tepla do výměníku). Sekun-

dární kapalina by byla čerpána a v optimálním 

místě vedena v izolovaném potrubí k tepelné-

mu čerpadlu (dále TČ) typu voda/voda umís-

těného u  budovy (např. domov pro seniory) 

a povýšila by na základě principu TČ na teplo-

tu otopné vody. Zde je však určité úskalí, u ne-

zateplených budov se starší otopnou sousta-

vou totiž bývá poměrně vysoký teplotní spád 

(80/60 °C, 70/50 °C atd.), zatímco pro využití 

TČ jsou vhodné nižší teplotní spády v otopné 

soustavě a objekty s nižší energetickou nároč-

ností. Je také nutné počítat se ztrátou teploty 

(v  řádu jednotek procent) samotným přeno-

sem energie, která by zde však měla být mi-

nimální, protože by potrubí k vytápěným bu-

dovám (domov pro seniory, popř. v budoucnu 

spolková škola aj.) bylo vedeno z  větší části 

hluboko v  zemi. Jistou výhodou je i  fakt, že 

voda odchází z dolu kanálky, které by také šlo 

využít pro položení trubek a dalšímu ohřevu 

pomocí této odváděné vody. 

Závěr je takový, že použití technologie na vý-

robu tepla pomocí tepelného čerpadla (voda/

voda) by zde bylo možné. Otázkou zůstává, jak 

ekonomicky a právně náročná by byla samot-

ná výstavba tohoto systému (z hlediska tech-

nologického i  bezpečnostního) a  dostupný 

výkon tepelného zdroje. I proto by bylo vhod-

né zadat nezávislou studii proveditelnosti.

Do budoucna je také na zvážení využití tepla 

přímo ze skály. Je však nutné přesně regulo-

vat jeho odvod, aby se zabránilo vzniku puklin 

(přílišným ochlazením skály) a  tím narušení 

její stability. 

Andrea Midkiff, zastupitelka (KDU-ČSL)

Na červencovém pracovním jednání zastupitelů k záložním zdrojům energie nám byla představena 

možnost vybudovat v našem městě kontejnerový kotel na biomasu (konkrétně slámu) a teplovod, 

který by v případě úplného výpadku dodávek plynu mohl vytápět některé budovy, např. domov pro 

seniory. Nápad jistě zajímavý, ale dle mého názoru jednostranný.

Vnitřek bývalého dolu Skalka     Foto: Montannispolecnost.cz

Vrch Skalka

Pod švýcarskou Ženevou se klikatí přes pět kilometrů trubek, které přivádějí vodu z jezera 

do systému pro chlazení a vytápění budov tamních mezinárodních organizací. Voda se čerpá 

z hloubky 37 metrů. Ochlazená voda v chladicích systémech pak protéká střechami budov 

a nahrazuje tradiční klimatizaci. V zimě tepelná čerpadla z vody získávají teplo pro vytápění. 

Díky němu se ušetří 30 %  energie a vypustí do ovzduší o 80 %  méně oxidu uhličitého.

Zdroj: E15.cz
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Přístřešek smontovali pracovníci města na škol-

ním hřišti, z boku nové tělocvičny. Do stojanů 

se vedle sebe vejde pohodlně 10 jízdních kol. 

Jeho pořízení vyšlo radnici na 68 000 Kč.

Přístřešek bude sloužit dětem, které dojíždí do 

školy na kole ze vzdálenějších míst. Možná se 

stane i motivací pro další děti, které by do školy 

také rády cestovaly na kole, ale dosud se obá-

valy toho, že o něj můžou přijít. Jejich bicykly 

budou pod přístřeškem chráněny před deštěm 

a zároveň si je mohou k jeho kovové konstrukci 

připevnit vlastním lankovým či jiným zámkem.

Dosavadní řešení, kdy v  areálu školního hřiš-

tě stál pouze nekrytý dřevěný stojan, nebylo 

ideální. Jednak nebyla kola chráněna před 

deštěm a také zabezpečení před jejich případ-

ným odcizením bylo nedostatečné.

Postavením přístřešku na nová kola se poda-

řilo realizovat jeden z návrhů, které v loňském 

roce posílali občané do participativního roz-

počtu s názvem Nápad pro Mníšek. 

Přejeme školákům, aby jim přístřešek sloužil 

co nejdéle, a byl pro ně motivací k tomu, aby 

více jezdili na kole a prospívali svému zdraví.

Libor Kálmán (text + foto)

Školákům bude sloužit nový přístřešek na kola
Mníšecká radnice připravila dětem dárek. Od nového školního roku budou moct svá kola zaparkovat 
do nového přístřešku.

V rámci dotační výzvy OPŽP zaměřené na preven-

ci a snižování množství odpadů má město mož-

nost zažádat pro své občany také o kompostéry.

Z  tohoto důvodu žádáme občany, kteří mají 

zájem o kompostér zdarma, aby do 5. září 

2022 napsali na e-mailovou adresu dana.dale-

sicka@mnisek.cz  své jméno, příjmení, adresu 

bydliště a  tel. kontakt. Do předmětu zprávy 

uveďte slovo „kompostér“.

Děkujeme za spolupráci.

Dana Dalešická, místostarostka

Nabídka kompostéru zdarma

Foto: Michal Kroutil

Od začátku tohoto roku probíhala intenzivní 

práce na novém Program regenerace památ-

kové zóny Mníšek pod Brdy pod vedením 

architektky a urbanistky Ing. arch. Jitky Brych-

tové, která má zkušenosti s  tvorbou progra-

mu regenerace pro město Lysá nad Labem 

a Poličku. 

K  čemu je vlastně takový program regenerace 

dobrý? Kvalitně připravený program regenera-

ce je předpokladem pro získaní finančních pří-

spěvků od Ministerstva kultury ČR na obnovu 

hodnotných budov a památek uvnitř městských 

památkových zón. Není třeba si nic nalhávat, fi-

nančně nákladné opravy památek nejsou vždy 

prioritou, a proto je důležité se pokusit získat co 

nejvíce financí z  jiných zdrojů, než je městská 

pokladna. V našem případě investice nutně po-

třebuje kostel sv. Václava – zejména opěrná zeď 

kolem kostela s nárožními kapličkami a městem 

vlastněný Barokní areál Skalka, jehož obnova 

nebyla zdaleka dokončena.

V novém programu regenerace najdeme také 

seznam hodnotných budov, které se nachází 

v centru města a v jeho okolí, u nichž bychom 

měli (míněno vlastníci a veřejné instituce) usi-

lovat o  zachování nebo obnovu jejich krásy. 

Zajímavým doporučením, které vychází z no-

vého programu, je například alespoň mírné 

rozšíření pro chodce nekomfortních chodníků 

v Pražské ulici přibližně od Pasáže Pražská po 

náměstí (je nutno ověřit proveditelnost kvůli 

autobusové dopravě a  vůli různých institucí 

tak učinit).  

Luboš Kožíšek

Nový program regenerace městské památkové zóny 
umožní čerpání dotací na obnovu památek

Nový přístřešek stojí u tělocvičny

O Z N Á M E N Í  O   J E D N Á N Í

Z A S T U P I T E L S T VA 

Starostka města Mníšek pod Brdy

Magdalena Davis zve veřejnost

ke sledování zasedání Zastupitelstva, 

které se uskuteční 

ve středu 14. září 2022 od 18 hodin

ve velkém sálu Pavilonu.

Online ho můžete sledovat na: 

bit.ly/YoutubeMnisek.
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Lípa byla poškozena během nedávné bouřky, 

kdy poryvem větru došlo ke zlomení poloviny 

stromu. Během výškových prací bylo provede-

no ošetření druhé, větrem nepoškozené polo-

viny lípy. Došlo k bezpečnostnímu řezu větví 

do 30 cm průměru, obvodovému redukčnímu 

řezu a provedení nových dynamických vazeb.

Dynamická vazba stromů se používá pro 

stabilizaci, neboť má chránit zajištěnou 

větev nebo kmen před prasknutím, popří-

padě má zachytit části koruny, které padají 

při selhání defektu, aby nedošlo k věcným 

škodám, k  újmám na zdraví osob, anebo 

k poškození samotného stromu.

Dynamická vazba, provedená loni v  květnu 

na obou lípách stojících u kaple na Malé Sva-

té Hoře, zachránila tuto kulturní památku při 

vichřici v  sobotu 23. července 2022 před pá-

dem těžkých větví a jejím poškozením!

Práce prováděla firma ARBOVERT s.r.o.

Libor Kálmán (text i foto)

Květnatou louku na ploše zhruba 400 m² tu 

koncem letošního dubna zasadil Pavel Jeřábek 

s  dobrovolníky z  Hnutí Brontosaurus. Její vy-

budování stálo město necelých 28 tisíc, z toho 

více než třetinu nákladů stálo kvalitní osivo. 

Pro osetí byla vybrána směs pro sušší stanovi-

ště, která je namíchána z 58 druhů trav a bylin. 

Vedle sebe tu můžete v  plném květu spatřit 

například mateřídoušku, řimbaba, rozrazil, 

kohoutek, černohlávek, dobromysl, šalvěj, 

řebříčky, chrpy nebo hvozdíky. Mezi víceleté 

rostliny obsažené ve směsi byla ještě přimí-

chána ještě letničková směs, aby louka půso-

bila veseleji. 

Květnatá louka umí zadržet vodu, a  tím se 

stane půda méně náchylná k vysychání a zá-

roveň poskytuje životní prostor a  potravu 

pro celou řadu hmyzu. Různorodost rostlin, 

kterou louka skýtá, vábí mlsné sosáky všech 

včelek a motýlů a dalšího užitečného hmyzu. 

Najdou na ní nejen potravu, ale i útočiště.

Květnatá louka přitahuje zaslouženou pozor-

nost i mnoha mníšeckých obyvatel i kolemjdou-

cích turistů, a tak u ní můžete potkat „lovce beze 

zbraní“ s cvakajícími fotoaparáty a mobily.

Připomeňme si na závěr jednu zásadu: ko-

chejme se, ale nic netrhejme!

Libor Kálmán (text)

Michal Kroutil (foto)

Na Pivovárce byla ošetřena památná lípa

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

Ve středu 27. července 2022 proběhlo na Pivovárce ošetření 
dvousetleté lípy malolisté, jednoho z památných stromů na území 
Mníšku pod Brdy.

Navzdory mnoha skeptikům uměle zasazená louka vedle kostela vykvetla v červenci do krásy.

Stavební práce běží na mostku přes Bojovský 

potok od začátku srpna

Květnatá louka u kostela září barvami

POZVÁNKA
na veřejné projednání 

návrhu změny č. 1

Územního plánu

Mníšek pod Brdy
 

Koná se ve středu 

7. září 2022 

ve velkém sálu

Pavilonu 

od 17:30.

Materiály ke stažení najdete na 

bit.ly/3A2wgtw 
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Lavičky byly rozmístěny napříč celým skaleckým areálem: k Poustevně, 

k rybníku, vedle cesty, ke klášteru a okolo kostelíku (5 ks). Nahradí tak 

lavičky původní (dřevěné a železné), které budou postupně rozvezeny 

na nová místa v Mníšku pod Brdy.

Tento typ laviček byl vybrán cíleně, neboť souzní s atmosférou poutní-

ho areálu a zároveň svou konstitucí nabízí pohodlné sezení a vstávání 

i méně pohyblivým osobám. Aby se zabránilo jejich zcizení byly umís-

těny do betonových patek. 

Jedná se o robustní dřevěné parkové lavičky od firmy Roberta Blížence 

z Novohradských hor a jejich zakoupení přišlo na zhruba 200 tisíc korun. 

Jejich pořízení a rozmístění bylo konzultováno s památkáři a městským 

architektem Josefem Tlustým, který k výběru uvedl: „O kvalitě vybraného 

mobiliáře svědčí i to, že firma svými lavičkami vybavila známé pražské veřej-

né prostory: zahradu Kinských na Smíchově, Královskou oboru Stromovka, 

Vojanovy sady na Malé Straně, Průhonický park nebo oboru Hvězda.“

Libor Kálmán (text), Michal Kroutil (foto)

Na přelomu srpna a září dojde k přetrasování Všerubské Svatojakub-

ské cesty, která nově povede z Prahy přímo přes Skalku (dříve ji míjela 

a vedla přes Hřebeny rovnou do Kytína) až do dalekého Santiaga de 

Compostela ležícího ve španělské Galicii. Společně se spolkem Ultreia 

jsme nechali vyrobit informační budku, která bude viditelně umístěna 

po pravé straně kostelíka u vyhlídky na město. Poutníci a kolemjdoucí 

v ní naleznou informační letáčky o Svatojakubských cestách s mapkou, 

razítko s motivem Skalky a zápisník, ve kterém bude možné zanechat 

vzkaz či zapsat vzpomínku pro ostatní putující.

Město Mníšek pod Brdy podpořilo činnost spolku Ultreia, jenž Svatoja-

kubské cesty na našem území spravuje a  dlouhodobě propaguje, po-

skytnutím finančního daru ve výš 15 000 Kč. Spolek jej využije výhradně 

na tvorbu informačních materiálů o Všerubské Svatojakubské cestě. 

A do jakých koutů vás tato trasa zavede? Všerubská cesta vede od koste-

la sv. Jakuba v Praze na Starém Městě přes poutní místa na Skalce, Svaté 

Hoře, v Nepomuku nebo v Klatovech až na hranici mezi ČR a Německem 

do tzv. Všerubského sedla, kde na ni navazuje Východobavorská cesta 

(Ostbayerischer Jakobsweg). Poutník tak prochází malebným údolím 

podél Berounky, přes Brdy, Plánickou vrchovinu až do Podšumaví.

Nezbývá nic jiného než poutníkům popřát: ¡Buen Camino! Určitě se jim 

totiž bude na naší Skalce líbit.

Luboš Kožíšek

N a  S k a l k u  p ř i b y l o  d e v ě t  n o v ý c h  l a v i č e k

Všerubská Svatojakubská cesta zavede poutníky přímo na Skalku

Do barokní areálu Skalka bylo koncem července 2022 nainstalováno devět nových dubových laviček.

Na jaře tohoto roku radnice zahájila spolupráci se spolkem Ultreia, která přinesla první ovoce.

Na nových lavičkách si mohou turisté vychutnávat také výhledy na městoJedna z laviček byla umístěna nahoru před Poustevnu

Poutnická budka zvenčí a zevnitř    Foto: Michal Kroutil
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KNIHY PRO DĚTI

Q JE O S OCÁSKEM / Ivona Březinová

O ztraceném písmenku, které se často v česky 

psaných slovech nevyskytuje, ale vyslovuje-

me ho častěji, než si myslíme. Kniha pro začí-

nající čtenáře.  

OLÍKOVA DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA

William Joyce

Dobrodružná kniha, která zavede malé čtená-

ře do říše oblíbených dětských hraček.

BLÁZNIVÁ ŠKOLA / Lukáš Pavlásek

Oblíbený komik napsal knížku plnou veselých 

a neuvěřitelných příběhů ze školního prostře-

dí. Kniha je doplněna o vtipné ilustrace.

DRAČÍ DCERA / Liz Flanaganová

Milla je dívka bez minulosti sloužící u  jedné 

šlechtické rodiny. Jednoho dne se stane svěd-

kem vraždy. Od zavražděného si vezme tašku, 

ve které objeví čtyři dračí vejce. Přinesou draci 

spásu pro nebo plameny pro město Arcosi?

BYL JEDNOU JEDEN ČLOVĚK: PRAVĚK

Jean-Charles Gaudin

Knižní verze oblíbeného dětského televizního seriálu.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

ŽELEZNÁ RUKAVICE / František Niedl

Ondřej Rohatec se vrací do Čech na hrad Jen-

čov. Bohužel klid, který si přál, zde nenalezne.

VRAŽEDNÁ MYSL / Angela Marsons

Další z  detektivních příběhů vyšetřovatelky 

Kim Stoneové. Tentokrát řeší případ, který vy-

padá jako sebevražda.

ŠTĚSTÍ V NEŠTĚSTÍ / Danielle Steel

Isabelle stále hledá lásku a rodinné štěstí. Život 

s sebou opět přináší dramatické změny. Můžou 

se životní výzvy proměnit v požehnání?

STRÁŽCE Z VYSOČINY / Hannah Howell

Lady Annys čelí nebezpečí. Jediný muž, který 

jí může pomoci je sir Harcourt Murray. Histo-

ricko-společenský román.

ŠACHY POD SOPKOU / Hakan Nesser

Inspektor Barbarotti řeší případ zmizení 

úspěšného spisovatele. 

PŘÍBĚH SLUNEČNICE / Miriam Blahova

Prolínají se zde příběhy dvou různých žen 

a generací. Někdo musí lásku prožít, aby o ní 

mohli jiní vyprávět.

NEPŘÍLIŠ ŠŤASTNÁ RODINA / Shari Lapena

Mertonovi byli brutálně zabiti pár hodin poté, 

co přivítali na velikonoční nedělní večeři své 

tři dospělé děti. Ty jejich smrt pochopitelně 

těžce nesou. Nebo ne?

NAVŽDY SPOLU / Elizabeth Haran

Jackson Hastings se věnuje farmaření, ale stá-

le ho to táhne do města. Proto si ve městě zří-

dí obchod a začne podnikat. Zásnuby s Loise 

jeho venkovskou minulost nadobro uzavřou. 

Pak se ovšem do jeho života vrátí Melody 

a všechno se začne komplikovat. 

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

Táborníci se v ydali po stopách pražsk ých pověstí

V pondělí dopoledne poté, co jsme se mezi se-

bou seznámili, jsme se vydali pomoci mistru Ha-

nušovi se stavbou orloje. Děti daly dohromady 

všechny součástky a díly, které mistru chyběly, 

aby jeho dílo mohlo být dokonáno. A  protože 

nám zbylo trošku času, postavili jsme pro per-

moníčky v  lese domečky. Odpoledne se neslo 

v tvořivém duchu. Vyráběli jsme, již poněkoliká-

té, savovaná trička. Všem se moc povedla.

Úterý bylo náročné, protože jsme museli 

nejdřív pomocí šipek a  různých úkolů najít 

Dalibora a pak ho osvobodit. Hlídal ho stráž-

ce, který měl nabité gule, ale nakonec se nám 

povedlo přes něj projít a  Dalibora zachrá-

nit. Odpoledne jsme pak stavěli Karlův most 

a nebylo to vůbec jednoduché. Museli jsme si 

především sehnat materiál. Takže za slepice-

mi, aby nám daly vejce, pak je přehodit přes 

řeku. Několik vajec hod nepřežilo, bohužel 

ani cestu do knihovny. Takže jsme celkově do-

nesli 17 vajec z 30. Obchodníci nám za vejce 

dali další materiál v podobě špejlí a modelíny. 

Všechny mosty udržely panáčka z lega. 

Ve středu jsme putovali k Martině Pochmano-

vé, která ukázala všechny své pastviny pro koně. 

Měli jsme to štěstí, že jsme mohli vidět i krouž-

kování ptáků, např. sýkorky koňadry nebo sojky. 

Martina nás nechala vyčistit koně a poníky. Za 

odměnu jsme se pak na nich mohli povozit. Po 

obědě a poledním klidu jsme si uplácali každý 

svého Golema a také jsme ze zbylých vajec udě-

lali čtyři různé vajíčkové pomazánky. 

Čtvrteční den se nesl v  duchu celodenního 

výletu. Dopoledne jsme navštívili Muzeum 

strašidel a pražských pověstí, celým muzeem 

nás provádělo místní strašidlo a  řeklo nám 

spoustu zajímavostí o  Praze a  jejích pověs-

tech. Ještě jsme si se strašidlem zahráli několik 

her, dali svačinu a vzhůru do Muzea Alchymi-

stů a Mágů staré Prahy, kde jsme viděli dílnu 

Mistra Kellyho. Nejvíce jsme se však těšili na 

odpoledne, protože pro nás byla zamluvená 

jedna aréna laser game v Hamleys. Tam jsme 

si to všichni moc užili. Někteří z nás v knihov-

ně zůstávali ten den přes noc. Vyráběli jsme 

si pytlíčky na drobnosti, četli si hororové po-

vídky, a nakonec nás čekala i tajuplná cesta se 

spoustou strašidel. Když bojovka skončila, za-

lezli jsme do svých pelíšků a spali až do rána.

Pátek byl poslední den. Po snídani jsme se 

vydali pro poklad. Nebylo to vůbec snadné. 

Nejdříve jsme museli rozluštit několik šifer, 

abychom zjistili, kde se poklad nachází. Byl 

v  knihovně, avšak nebylo jednoduché se 

k němu dostat. Klíč byl schovaný v nějaké kni-

ze. Pomocí šifer, jiných klíčů a hledání v katalo-

gu jsme se ke klíči dopracovali a mohli otevřít 

truhlu s pokladem. Vevnitř nás čekala odmě-

na v  podobě knihy Veverka a  Myška v  Praze 

a  také omalovánek a  bonbónů. Po obědě si 

nás začali vyzvedávat rodiče. 

Těšíme se zase v příštím roce!

Děkuji každému, kdo se na přípravě a chodu 

příměstského tábora podílel. Jmenovitě: Mar-

kétě Paulové a Kateřině Poborské za pomoc 

na táboře, Gitě Otavové za přípravu progra-

mu a  her, Gastro TEMAR s.r.o. za výborné 

obědy a  Martině Pochmanové za návštěvu 

u koní, všem strašidlům na tajuplné cestě.

Nikola Bláhová

Letošní ročník příměstského tábora se nesl v duchu pražských pověstí.

Táborníci v Praze před laser game   Foto: archiv
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S k a l e c k o u  p o u ť  2 0 2 2  j s m e  s i  p o  d v o u 

Mníšecká radnice si ve spolupráci s místní řím-

skokatolickou farností připravila pestrý pro-

gram, který si užívaly tisíce místních obyvatel 

i  návštěvníků z  okolí. Pouťové veselí se ode-

hrávalo na Skalce, v předzámčí, na náměstí 

F. X. Svobody i  v  prostoru mezi základní 

školou a dálnicí.

Liturgickou část hostila Skalka

Duchovní část Skaleckých poutí je věnová-

na pobožnostem a  procesí na vrch Skalka, 

kde se koná slavnostní mše svatá k  uctění 

svaté Máří Magdalény. Procesí, které letos 

opět vedl mníšecký pan farář Jan Dlouhý, 

a  směřující na Skalku z  kostela sv. Václava 

na náměstí, doprovázel písněmi o  světici 

soubor historické hudby Ritornello. Letoš-

ní mši celebroval P.  Jozef Andrejčák, farář 

ze Starého Knína a  člen Rytířského řádu 

Křížovníků s červenou hvězdou, který býval 

knězem v mníšecké farnosti v letech 1987 až 

1992 a  do našeho města se stále rád vrací. 

Mši doprovázela farní rodinná kapela Fa-

milion. Komentované prohlídky barokním 

areálem, o které projevilo zájem 82 návštěv-

níků, zajistil pan Petr Kunt. Po bohoslužbě 

následoval na pódiu před kostelíkem svěží 

koncert dvojice Acoustic Stories (Karel Bár-

ta a  Kryštof Bartošek). Diváci se mohli bě-

hem hodinové produkce zaposlouchat do 

filmových melodií z Pána prstenů, Hry o trůny 

nebo Čaroděje ze země OZ v provedení houslí 

a  kytary. Mimořádně byla otevřena Poustev-

na, kde mohli návštěvníci vidět sousoší Pieta 

od barokního mistra Jana Brokoffa a výstavu 

starých fotografií Skalky.

I  tento rok měly na Skalce stánek organiza-

ce nabízející v  našem městě sociální služby: 

Domov pro seniory pod Skalkou a Magdaléna, 

o.p.s.

V  předzámčí zahrály a  zazpívaly hvězdy 

české hudební scény

Sobotní hudební odpoledne zahájila svým 

mocným hlasem rockerka Leona Šenková, 

která se do povědomí diváků dostala svou 

účastí v  soutěži Česko Slovenská Superstar 

v roce 2009. Dokonce si troufla i na ikonickou 

píseň „Jednoho dne se vrátíš“ z westernu Ten-

krát na západě. 

Na pódiu ji vystřídala populární „zábavová“ 

kapela KEKS, která se na české bigbítové scé-

ně pohybuje neuvěřitelných 41 let. Nadšené-

mu publiku, které je už nesčetněkrát slyšelo 

po středočeských sokolovnách či poutích, do-

přála i své nejslavnější ploužáky „Víš“, „Nářez“ 

nebo „Proč holky pláčou“, které již prakticky 

zlidověly.

Příjemným osvěžením a skokem do jiného, na 

Skaleckých poutích zatím neslýchaného žán-

ru, byl koncert Original Vintage Orchestra. 

Kapelník Petr Kroutil předvedl se svým jede-

náctičlenným swingovým big bandem neví-

daně dynamickou a vtipnou show, při které se 

jim dokonce podařilo roztančit část publika. 

Zdatně jim sekundovalo pohledné trio voka-

listek Hot Sisters, taneční kreace (charleston, 

lindy hop, boogie woogie nebo tango) před-

váděla na pódiu Nikol Mikesková, jinak semi-

finalistka Mistrovství světa ve standardních 

formacích z  roku 2018. Charismatický Petr 

Kroutil vsadil na vlastní úpravy slavných mo-

derních písní v dobovém stylu 20. až 40. let 20. 

století. V nezvyklém aranžmá jsme tak mohli 

slyšet songy Queenů „We Are the Champions“, 

Michaela Jacksona „Black Or White“, z domácí 

produkce pak „Pohodu“ od Kabátů, „Dej mi 

víc své lásky“ od Olympicu nebo „Známku 

punku/swingu“ od Visacího zámku. 

Závěrečný koncert Jany Uriel Kratochvílo-

vé a  její doprovodné kapely Illuminati.ca se 

bohužel nekonal z důvodu závady na elektric-

kých rozvodech způsobené průtrží mračen.

Janek Ledecký se představil jako všestranný 

umělec

Největší hvězdou letošní Skalecké pouti byl 

jednoznačně Janek Ledecký, kterého si přišla 

poslechnout více než tisícovka diváků a spo-

lehlivě zaplnila louku v mníšeckém předzám-

čí. Legendární hudebník se mníšeckému pub-

liku představil ve skvělé formě a málokdo by 

mu hádal 60 let (kulatiny oslavil čtyři dny po 

koncertu). 

Kromě zpěvu, hraní na kytaru a foukací har-

moniku se připomněl také jako textař a skla-

datel muzikálů, ale překvapivě i  jako básník. 

Spolu s ním na pódiu vystoupila doprovodná 

kapela, u mikrofonu mu zdatně sekundovaly 

dvě vokalistky. Hlavní část koncertu, na kte-

rou se publikum těšilo nejvíc, tvořily letité 

hity „Všechno bude fajn“, „Pěkná pěkná pěk-

ná“, „Proklínám“ nebo „Právě teď“. V předsta-

veném repertoáru nechyběly ani písně z jeho 

populárního muzikálu Galileo, při nichž vzdal 

hold představiteli titulní role, svému kamará-

Letošní Skalecká pouť, která se uskutečnila předposlední červencový víkend, pro nás znamenala 

návrat do normálu: žádné respirátory, žádné kontroly u vstupu, žádná potvrzení o bezinfekčnosti!

Procesí se ubíralo na Skalku 

po své původní trase ulicí V Lipkách

Petr Kroutil předváděl se svým big bandem dynamickou show

Hvězdou Skalecké pouti 2022 byl Janek Ledecký

Štěpán Kojan z kapely KEKS
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dovi a nezapomenutelnému zpěvákovi Petru 

Mukovi, který už 12 let není mezi námi. V pře-

stávkách mezi muzikou zarecitoval ze své 

sbírky básní nazvané „Verše potrhlé“, urče-

né „dětem s  doprovodem rodičů a  rodičům 

s  doprovodem dětí“, kterou ilustroval jeho 

syn Jonáš.

Náměstí ožilo rytíři a pouličními herci

Tvůrci programu mysleli i  na děti a  na pěší 

zónu pod kostel umístili skupinu scénické-

ho šermu Artus Thor. Během tří vystoupení 

bojovali rytíři a  ozbrojenci z  jejích řad nejen 

o svou čest, ale především o přízeň přihlížejí-

cích žen a dívek. Kromě lítých soubojů s chlad-

nými zbraněmi bylo u  všech představení 

spousta legrace, která k  podobným hrátkám 

neodmyslitelně patří.

Svými výkony na chůdách udivovalo pouliční 

Divadlo Kvelb. Jeho herci shlíželi na diváky 

z nadhledu tří metrů a odvážné zájemce po-

vozili i v obřím kočárku.

Zasazením programu na pěší zónu a před kos-

tel se vyhovělo připomínkám několika oby-

vatel, kteří poukazovali na to, že se pouťový 

ruch odehrává v  posledních letech převážně 

v  předzámčí, zatímco náměstí je o  něj ochu-

zeno.

Stan s plánovanými projekty města

Kromě prodejních stánků s rozličným pouťo-

vým zbožím, mohli zájemci na náměstí na-

vštívit také prezentaci chystaných projektů 

města, kterou ve velkém párty stanu připra-

vilo Hnutí Brontosaurus. Mohli se seznámit 

s plánovaným projektem oprav Prostředního 

i Zadního rybníka, plánem na výstavbu nové 

mateřské školy nebo nového úřadu, s  pod-

klady pro novou svazkovou školu se zázemím 

pro učitele, záměrem na úpravu vodního re-

žimu na Pivovárce i  s  návrhy cílenými na zá-

jmovou činnost dětí.

Farní zahrada hostila program pro seniory 

i děti

Příjemné a  stinné prostředí mníšecké farní 

zahrady se již osvědčilo při pořádání akcí pro 

seniory. Tentokrát je v rámci dvouhodinného 

vystoupení potěšila dechová kapela Rožmi-

tálská Venkovanka.

O  tradiční nedělní „pouťovou“ pohádku se 

postaralo Divadlo Liberta a před zaplněným 

venkovním hledištěm sehrálo za pomoci lou-

tek pohádku o princezně Zlatovlásce.

Spolky uspořádaly výstavy

V  pořadí již 62. výstavu králíků, holubů 

a  drůbeže pořádali místní chovatelé. Kromě 

prezentace drobného zvířectva si připravili 

i zajímavý a pestrý program pro děti. Nechy-

běl skákací hrad, jízdy na koních, canisterape-

utičtí psi ani populární králičí hop.

Den otevřených dveří ve své zbrojnici v Praž-

ské ulici uspořádali již tradičně místní hasiči. 

Zájemcům se pochlubili svým vozovým par-

kem i veterány, mezi nimiž byly i takové perly 

jako stříkačka na ruční pohon tažená koňmi 

(tzv. koňka) z konce 19. století, motorová stří-

kačka od firmy Ebert z roku 1908 a přes 70 let 

starý hasičský vůz Praga RN.

Novinkou pro rodiny s  dětmi, směřující z  ná-

městí do lunaparku, byla Pouťová stezka, 

kterou si pro ně připravilo sedm mníšeckých 

spolků a organizací (SDH Stříbrná Lhota, Ele-

ment pohybu, TJ Sokol Mníšek pod Brdy, Ješ-

těrka, Badminton Mníšek pod Brdy, Oáza Mní-

šek pod Brdy a Rorejs).

Lunapark Helfer byl potřetí u dálnice

Zábavná část s  pouťovými atrakcemi byla již 

třetím rokem umístěna v  prostoru mezi Ko-

menského ulici a dálnici D4. Tento model si po 

zkušenostech z předchozích let pochvalují ne-

jen návštěvníci pouti, ale i sami provozovatelé 

lunaparku, neboť na rozhlehlý prostor můžou 

umístit více atrakcí, než tomu bylo dříve v před-

zámčí. Díky rovné ploše mají i  méně starostí 

s  jejich podkládáním a  vyrovnáváním s  okol-

ním terénem.

Pouť zakončila klasická hudba

Důstojnou tečkou za Skaleckou poutí 2022 byl 

koncert klasické hudby v  kostele sv. Václava 

v  podání dvojice Jiří Sycha (housle) a  Filip 

Dvořák (cembalo). Během hodinového vy-

stoupení seznámili publikum s  perlami ital-

ské, skotské, irské, anglické, maďarské nebo 

rumunské barokní tvorby ovlivněné lidovou 

hudbou. Připomněli méně hrané autory jako 

byli Bartolomeo Montalbano, Thomas Linley 

či slepý bard putující irskými vesnicemi Tur-

lough O'Carolan.

Příští ročník Skalecké pouti je plánován 

na  22.  červenec 2023 a  symbolicky vychází 

na svátek sv. Máří Magdalény!

Libor Kálmán (text)

Michal Kroutil (foto)

Na koncert Janka Ledeckého se přišla podívat přes tisícovka diváků

Herci pouličního Divadla Kvelb s pasažérkou v maxi kočárku

l e t e c h  u ž í v a l i  b e z  v l á d n í c h  o m e z e n í
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Tentokrát se závodů na Zadním rybníku zú-

častnila tři plavidla, všechna podomácku vy-

robená a  oplývající mnohoznačnými názvy: 

Ponorka, Cesta do pekel a Poslední koupel.

Hned po startu šla do čela Ponorka se čtyř-

člennou posádkou a své vedení si udržela až 

do cíle. Z vítězství se po zásluze radovali Matěj, 

Honza, Vojta a Kuba. Kluci se Neckyády s vlast-

noručně sestaveným vorem zúčastnili už po-

třetí a pokaždé se radovali z výhry. „I když jsme 

slyšeli, že za první místo je sud piva, tak nám bylo 

hned od začátku jasné, že si pádlujeme pro dort,“ 

poznamenali k cenám ještě nezletilí kamarádi.

Druhé skončily velké necky s  názvem Cesta 

do pekel s  lodivodem Danielem Smolkou ze 

Stříbrné Lhoty, který svou účast komentoval: 

„S  tím, že dneska pojedu Neckyádu jsem vůbec 

nepočítal, ale protože mám nižší hmotnost než 

jejich konstruktér, tak jsem dostal důvěru já.“ 

Příď necek zdobila rohatá lebka patřící podle 

jejich konstruktéra, farmáře ze Stříbrné Lhoty 

Libora Čermáka, koze, která si před lety dokon-

ce zahrála v  divadelní hře Postřižiny uváděné 

v Amfiteátru Hostince u Káji Maříka! O jejím dal-

ším osudu ovšem později rozhodla nesnášenli-

vost s ostatními obyvatelkami kozího výběhu.

Plavidlo pojmenované Poslední koupel s lo-

divodem Markem Sovou z nedaleké osady Na 

pískách, dostálo svému názvu a už po pár me-

trech úporného, leč marného pádlování šlo ke 

dnu. Výkon svých necek hodnotil s úsměvem: 

„Původně jsem samozřejmě počítal s vítězstvím, 

ale nakonec jsem byl rád, že jsem se neutopil.“

Budoucnost zúčastněných plavidel bude pod-

le Libora Čermáka záviset na vývoji situace na 

trhu s  energiemi: „Všechny teď uskladníme na 

statku, a pokud nebude nouze o palivo, tak příští 

rok na Neckyádu vyrazí znovu.“

Libor Kálmán (text i foto)

Strážníci Městské policie Mníšek pod Brdy bě-

hem pouťového víkendu řešili spoustu malých, 

ale i  bohužel větších událostí. V  sobotu se vy-

dali, po všech přípravách a umístění stánků na 

náměstí, s procesím z kostela až do barokního 

areálu Skalka. Poté prováděli běžnou hlídkovou 

činnost ve všech sektorech Skalecké pouti, při 

které si například všimli zaklíněného autobusu 

u  objektu Lesní správy blokujícího Dobříšskou 

ulici. Po dobu, než dorazil dispečer a  autobus 

uvedl opět do provozu, usměrňovali strážníci 

provoz, aby nedošlo k dopravní nehodě.

Vandalismus

První vážnější případ byl oznámen strážníkům 

ze Skalky, kde mělo dojít k poškození obrazu 

na výstavě. Podezřelá nesouhlasila s  umístě-

ním konkrétního obrazu v  kostelíku a  obraz 

zahodila dolů ze stráně. Strážníci tento případ 

řeší jako přestupek proti majetku (přibližná 

hodnota obrazu je 6 tisíc).

Průtrž mračen a popadané stromy

Kolem 19. hodiny začalo vydatně pršet a při-

dala se vichřice, během níž popadalo větší 

množství stromů na dálnici D4, v  Dobříšské 

ulici směrem na Malou Svatou Horu, v Kytín-

ské ulici (provoz na této komunikaci byl obno-

ven až po 20 dnech!) a u křižovatky na Kytín, 

kde mezi spadlými stromy zůstala stát auta. 

Na místě společně se strážníky zasahovali 

dobrovolní i profesionální hasiči, Krajská sprá-

va a údržba silnic a Policie ČR. Strážníci neprů-

jezdné komunikace mezi Kytínem a Mníškem 

uzavřeli a pomáhali s odklízením stromů. Akce 

v  Dobříšské byla ukončena zajištěním prů-

jezdnosti okolo 23:30, v  Kytínské příjezdem 

těžké techniky údržbářů zhruba v 01:30. 

Rušení nočního klidu a opilci

Hlídka, která se vracela od popadaných stromů 

si v Dobříšské ulici povšimla dvou nápadně se 

chovajících skupinek. Vynikali v nich dva pá-

nové, kteří se uráželi a vyhrožovali si i fyzickým 

napadením. Hlídka skupinky rozpustila, a  tak 

k žádnému fyzickému útoku naštěstí nedošlo.

Následně strážníci ukončili sešlost u  jedno-

ho ze stánků s občerstvením v předzámčí, kde 

postávalo několik osob. Jednu z  nich potkali 

ve městě v silně podnapilém stavu ještě okolo 

01:45 a s úspěšným výsledkem ji upozornili na 

rušení nočního klidu. V 02:15 našli jinou silně 

podnapilou osobu za autobusovou zastáv-

kou na náměstí. Vzhledem k tomu, že se jed-

nalo o osobu známou, přivolali na místo jejího 

otce, který si ji odvezl domů.

Neděle

V neděli zasahovala hlídka u kapličky na Malé 

Svaté Hoře, kde po vichřici praskl strom. 

Strážníci na místě usměrňovali po dvě hodiny 

provoz a  zajišťovali tak bezpečnost zasahují-

cích hasičů a dalších účastníků provozu. 

Před koncem denní směny jeli strážníci k ha-

dovi, kterému se nechtělo odplazit z  garáže 

v ulici Ke Škole. Hlídka na místo přijela, užovku 

odchytla a vrátila ji do přírody.

Tímto bych rád poděkoval strážníkům, po-

licistům a především hasičům, kteří zajisti-

li průjezdnosti komunikací!

Mgr. Petr Smorádek, DiS. – vedoucí strážník 

Městské policie Mníšek pod Brdy

Třináctou Neckyádu vyhráli kluci na Ponorce. Za sebou nechali dvoje necky

Sk a le c k á  p o uť  2022  p o h le de m  mě s t s ké  p o l ic ie

Již potřinácté zakončovala venkovní program Skalecké pouti oblíbená NECKYÁDA.

Skalecká pouť, největší a nejnavštěvovanější akce v Mníšku pod Brdy, je z pohledu bezpečnosti vždy náročná.

Všechna tři plavidla krátce po startu

Kalamita na silnici do Kytína   Foto: internet

16

KULTURA



Anička je mníšecká rodačka, u  které se několik měsíců po narození 

objevilo vzácné onemocněni, Spinální svalová atrofie, a to hned v nej-

progresivnější formě. Protože je upoutaná na vozík a dýchá s podpo-

rou plicního ventilátoru, organizují kamarádi a přátelé ve spolupráci 

se sponzory a partnery benefiční koncert na její podporu. 

Obdobně jako v předchozích letech se na podiu postupně vystřídalo 

několik účinkujících. Již tradiční účinkující 008, Raďouch DC a Dead 

Daniels letos doplnily Blaženka, Pure Olcoholic Punk, Amberlane 

a AEROSMITH Tribute (Eros Myth EU).

Na náročné přípravě a průběhu benefičního koncertu se také podílela 

celá řada sponzorů a partnerů, bez kterých by nebylo možné vytvo-

řit nezbytné zázemí jak pro účinkující, tak pro návštěvníky. Hlavním 

partnerem a  sponzorem se stalo město Mníšek pod Brdy. Dalšími 

partnery a sponzory byly Hard Rock Bar Praha, Skalka Mníšek pod 

Brdy – Občerstvení, Hostinec U  Káji Maříka, Grizzly´s  Burger, 

Pekařství a  Cukrářství Jarolímek, Restaurace U  Benáků, JSDH 

Mníšek pod Brdy JPO III, Tiskárna Mníšek a PSS Bohemia. Všem 

sponzorům a partnerům patří velké poděkování. Bez vzájemné spo-

lupráce, pochopení a koordinace by nebylo možné benefiční koncert 

uskutečnit. Zvláštní poděkování za přípravu velmi bohaté tomboly, 

na které se podíleli mj. Ivča Šťastná, Irena Kalužíková, Hana Sklená-

řová a Škwor. 

Úspěchem byl také výtěžek ve výši 6 900 Kč, který byl vložen 

na sbírkový účet Nadačního fondu Atrofka, který byl založen na pod-

poru Aničky (2601988877/2010). 

Velké poděkování patří nejen všem, kteří se na přípravě a organizaci 

podíleli, ale také všem, kteří se zúčastnili a společně s Aničkou si be-

nefiční koncert užili. Takže nezbývá věřit, že se na konci června 2023 

znovu na benefičním koncertu setkáme.

Ondřej Hlavica (text)

Libor Kálmán (foto)

Umělecké uskupení STRO.MY Ensemble tu pod vedením skladatele 

a dirigenta Jiřího Trtíka dokázalo, jak citlivě lze propojit hudbu a příro-

du. Zhruba stovka nadšených diváků byla svědky rituálu opěvujícího 

přírodu jako něco dokonalého, fungujícího a harmonického, stojícího 

v opozici proti vyčerpané lidské společnosti, jež se dostala na hranice 

svojí udržitelnosti. V netradičním prostředí vykáceného lesa se před-

stavilo na 30 umělců z několika zemí (kromě České republiky bylo za-

stoupeno Norsko, Ukrajina nebo Španělsko). 

Zážitkem byla pro návštěvníky již sama cesta od shromaždiště u roz-

cestí na mýtinu. Zhruba dvacetiminutovou procházku jim zpříjem-

ňovaly tóny hudebních nástrojů (fagot, lesní roh, housle, kontrabas, 

violoncello, harfa, perkuse a další) i zpívajících sboristů postupně se 

linoucí z okolního lesa. Cestou mohli mezi stromy zahlédnout i exp-

resivní kreace tanečníků.

„Spojení hudby a přírody, to je pro mne to nejbližší a velmi niterné téma. 

Už od dětství pro mne les představuje symbol harmonie a dokonalosti, 

který momentálně čelí velkému nebezpečí. Hudba jako lidský výtvor 

nejbližší přírodě umožní divákům pouze na těchto místech prožít silné 

spojení s mizejícími lesními zákoutími a hlavně se zamyslet nad naším 

současným vztahem k přírodě,“ přiblížil svou motivaci k projektu Jiří 

Trtík.

Prožitek z pátečního podvečera byl o to cennější, že se jednalo o premi-

érové představení tohoto netradičního uměleckého počinu!

Libor Kálmán (text)

Michal Kroutil (foto)

Benefiční koncert pro Aničku vynesl bezmála sedm tisíc korun

Brdy hostily světovou premiéru Koncertu pro les

Poslední červnovou sobotu se v mníšeckém předzámčí uskutečnil IV. BENEFIČNÍ KONCERT PRO ANIČKU.

Jedinečný kulturní zážitek čekal na všechny, kteří se v pátek 8. července vydali na mýtinu nedaleko 
rozcestí Červený kříž, aby si dopřáli KONCERT PRO LES.

Anička Hlavicová s hlavními organizátory koncertu: 

Tomášem Vágnerem a Josefem Seltnerem

Koncert pro les
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I když se jedná o rozdílné patro politiky, obě 

události mají mnoho společného. Přímá vol-

ba hlavy státu znamená, že každý z nás může 

ovlivnit, kdo bude náš stát reprezentovat 

v  příštích letech. Stejně tak občané Mníšku 

pod Brdy mohou přímo ovlivnit, kdo bude 

další období zastupovat jejich zájmy. Budu vě-

řit a doufat, že v obou těchto na první pohled 

vzdálených procesech si voliči vyberou osoby, 

které nezklamou jejich očekávání. 

Škola je instituce, která by měla zůstat apo-

litická. Proto se jako ředitelka školy vyhnu 

jakýmkoli konkrétním komentářům. Historic-

ky však existuje určitý model, co určuje dění 

v obci, co dává určitý etický a morální rámec 

všemu, co se v  daném místě odehrává. Dalo 

by se říci, že jde o jakousi trojnožku. Tuto troj-

nožku by měla tvořit trojice radnice – škola – 

kostel. Ideálem je, aby tyto tři opory byly do-

statečně silné a rovnoměrně vyvážené. To jde 

ale jedině za předpokladu, že tyto tři instituce 

spolupracují a  ruku v  ruce ovlivňují normy 

chování v dané lokalitě.

Moc si přeji, abychom my všichni volili hlavu 

státu odpovědně, ideálně jako působení do-

savadní zkušenosti, zdravého rozumu a samo-

zřejmě i s jistou dávkou přiměřených emocí.

A  já, i  když přímo v  Mníšku nebydlím, bych 

naší škole, které jsem již věnovala deset let 

práce, přála tu nejlepší volbu. Protože radnice 

jako zřizovatel školy může její chod zásadním 

způsobem ovlivnit.

Moc bych si přála, aby v  čele státu i  všech 

radnic v celé zemi stáli lidé čestní, držící dané 

slovo, kteří svou funkci berou jako službu ob-

čanům, ne jako příležitost hrát mocenské hry 

ke svému majetkovému prospěchu nebo pro 

uspokojení vlastního ega. Politici se rádi řídí 

heslem „Slibem nezarmoutíš“. Nedovolme 

jim to.

Ať mají žáci naší školy dobré vzory nejen ve vr-

cholové politice, ale hlavně tam, kde bydlí. Ať 

vidí, že nejdál se dojde s poctivostí a že lež má 

krátké nohy. Ať vnímají, jak korektně se k sobě 

chovají představitelé nejdůležitějších institucí 

v obci. A ať si to odnesou jako normu s sebou 

do běžného života. 

Vaše Michaela Pažoutová

V období od 7. 7. do 15. 7. se děti proměnily 

v „Mladé badatele“. Zkoumaly rostliny a příro-

du na přírodovědných a  turistických vycház-

kách do místních lesů v blízkém okolí celého 

Mníšku pod Brdy. V  letošním roce jsme se 

pro změnu vypravili do bývalého sídla Karla 

Čapka ve Staré Huti. Památník Karla Čapka je 

muzeum věnované životu a dílu Karla Čapka 

a jeho ženy Olgy Scheinpflugové nacházející 

se v  malebné krajině lesů a  rybníků Dobříš-

ska.

Na školním hřišti se děti blíže seznámily se ži-

votem dravců formou enviromentální před-

nášky. Sledovaly let a  krmení dravců. Opět 

jsme zavítali na farmu Klínec, kde se seznámi-

ly s chovem hospodářských zvířat. Dětem se 

také věnovali dobrovolní záchranáři formou 

přednášky o poskytnutí první pomoci, moh-

ly si vyzkoušet postup při odvozu raněného 

sanitkou. Blíže se seznámily s  vyprošťovací 

technikou potřebnou při nehodě.

Součástí aktivit bylo také oživení všeobec-

ných znalostí ve formě kolektivních her a kví-

zů, výtvarné tvoření, spousta sportovních 

her. V  závěru děti obdržely diplom a  malou 

pozornost za účast na našich aktivitách. 

Pevně věříme, že se dětem líbilo a  že nám 

zůstanou věrné i v dalších letech. Hezké léto 

všem.

Jitka Vočková, 

ZŠ Mníšek pod Brdy

Foto: Lenka Živná

Na exkurzi v Památníku Karla Čapka      Foto: autorka

V  z á j m u  b u d o u c n o s t i

Základní škola Komenského 420 a její prázdninové aktivity

Školní rok 2022/2023 bude specifický. Během něj se odehrají dvě důležité události, které ovlivní 
na dlouhou dobu životy náš všech. Jednak proběhnou začátkem příštího kalendářního roku 
prezidentské volby, ale již několik týdnů po vydání tohoto čísla se uskuteční volby komunální.

Každoročně naše ZŠ pořádá pro děti prázdninové aktivity, které nechyběly ani letos. V hojném počtu 
se sešly děti z prvního stupně od první až po pátou třídu.
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Největší boje se však vedly o kulturní a spolko-

vé zázemí Pavilonu v přízemí. Odpůrci strašili, 

že kulturní sál v kombinaci s kavárnou přine-

sou do okolí hluk a opilce.

Tři roky fungování ukázaly, že prostor pro kul-

turní a  společenské akce, divadla, besedy či 

konference funguje a v kombinaci s kavárnou 

plní původní zadání o  vytvoření důstojného 

a moderního prostoru pro setkávání lidí. 

„Sál v  Pavilonu může být skvělým centrem kul-

turního dění, je ale potřeba podpora města,“ 

říká vedoucí Kulturně komunitního centra Ko-

runa z Radotína Dana Radová, která působila 

v komisi pro zprovoznění Pavilonu a se svým 

divadlem v  něm účinkovala v  jednom z  prv-

ních představení.

Před neúplným výčtem představení a dalších 

kratochvílí je třeba upozornit, že se Pavilon 

otevřel v  září 2019 a  od března 2020 platila 

s  přestávkami až do roku 2021 protipande-

mická opatření.

Navzdory jim hostil Pavilon karneval Oazy, 

Rorejs v  něm zahajoval festival Štrůdl, o  ví-

kendech chodili děti na pohádky, dospělí na 

večerní představení třeba Klauniků Brno či 

představení Jana Přeučila, mníšečtí se mohou 

učit tanci… a to nemluvě o přednáškách pro 

veřejnost a i pro školu. V prostorách Pavilonu 

se konají i schůze mníšeckých SVJ a zastupitel-

stva města.

Radost neskrývají ani pořadatelé pěvecké 

soutěže Brdský kos. Vyzdvihují, že mohou 

mladí zpěváci ukázat svůj um místo tělocvičny 

v důstojném prostředí.

Občas lze zaslechnout povzdech, že je sál 

malý, že nestačí na uspořádání třeba plesu. 

Jenže o nic podobného se zatím nikdo nepo-

kusil a  na výše vyjmenované aktivity sál bo-

hatě stačil.

Je potřeba dát sálu koncepci dle jeho možnos-

tí a zkoušet, o co je zájem. Nelze se zavděčit 

všem a hrát zde veškerý koncertní či divadelní 

žánr. Takové sály jistě existují, ale vypadají ji-

nak a stojí jiné peníze.

„Co by jinde za takový sál dali, vzpomínám si 

na skvělá divadla, koncerty i  plesy, které pořá-

dal spolek Rorejs v sokolovně. O kvalitě zvuku či 

osvětlení nemůže být řeč, přesto to bylo krásné,“ 

uzavírá vedoucí centra Koruna Dana Radová.

Lukáš Nádvorník

Divadlo Kubko si s  sebou v  červnu přivezlo 

Pirátskou pohádku. Krásné loutky, zapojení 

dětí do představení a  humor vykouzlily nád-

hernou atmosféru. Děti si pohádku náram-

ně užily. Poté měly možnost vzít loutky do 

svých ručiček, prohlédnout si je a  povodit si 

je. Kubko s sebou přivezlo i spoustu her. Ně-

kolik velkých panelových, například dřevěnou 

skládačku potopeného pokladu nebo házení 

kroužků na chobotnici. Děti si hrály s velkým 

zájmem. Nakonec dostaly malou sladkou od-

měnu, pirátské oko a diplom na důkaz toho, že 

se z nich stali též malí piráti. 

Krásné letní počasí, bezva nálada a  dopo-

ledne uteklo jako voda. Tento den byl záro-

veň i  rozlučkový, neboť některé děti odchází 

k 1. září 2022 do mateřských školek. Měli jsme 

velikánskou radost, že za námi na Staré sídliš-

tě dorazili kamarádi z dětské skupiny „V Trávě“ 

i z adaptačního programu „Hračičkové “ z Ma-

teřského centra Oáza. Všichni si to společně 

užili.

Rádi bychom poděkovali divadlu Kubko za 

krásnou pohádku a za to, že vykouzlilo na tvá-

řích malých dětí nejeden úsměv. A ještě jedno 

poděkování patří Městskému úřadu Mníšek 

pod Brdy, že nám umožnil uspořádat předsta-

vení na dětském hřišti vedle „Hračičků“ a  fir-

mě Jarolímek s.r.o. za zajištěnou svačinku.

Přejeme všem krásný vstup do nového školní-

ho roku!

Romana Němečková 

za Hračičky

Zdroj: P. Kučera – archiv GRIDO

Foto: Zuzana Černá

Pavilon

K  H r a č i č k ů m  o p ě t  z a v í t a l o  d i v a d l o

Před třemi roky se otevřel Pavilon – dlouho očekávaná přístavba základní školy. Multifunkční budova měla plnit několik úkolů 

najednou, především dát škole prostor, který aktuálních tisíc žáků využívá naplno.

Již počtvrté měli malí Hračičkové možnost zhlédnout na Starém sídlišti shlédnout divadelní představení.
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Skautskému středisku Skalka Mníšek pod 

Brdy poprvé posloužila už pro příměstský tábor, 

který se tu konal ve 2. polovině srpna. Její zrod 

je pro mníšecké skauty o to cennější, že kromě 

finančních darů od štědrých dárců a  pomoci 

ochotných dobrovolníků z řad rodičů a sympa-

tizantů se o ni zasloužili vlastní pílí na brigádách.

Plány na novou klubovnu

Myšlenka na vlastní a  především větší klu-

bovnu, kde by se skauti mohli scházet, zrála 

už dlouho. Dosavadní klubovna V  Lipkách 

227, kterou skauti využívali přes 20 let (začí-

nali tam v  45 lidech), už kapacitně pro 180 

skautů a  skautek nedostačovala. Středisko 

už řadu let bojovalo s  tím, že počty zájemců 

o vstup do dětských oddílů převyšovaly kapa-

city dané starou klubovnou V Lipkách. Oddíly 

čítající 20 a 30 dětí už se do místnosti o 20 m² 

prostě nevešly. 

A protože město žádnými vhodnými volnými 

prostory nedisponovalo, rozhodlo se vedení 

střediska jít cestou vybudování nové klubov-

ny na, pokud možno, vlastním pozemku. 

Budování 

Zlomovým momentem bylo rozhodnutí mní-

šeckého zastupitelstva v prosinci 2017, které pro 

stavbu klubovny darovalo středisku pozemek 

mezi Edenem a dálnicí D4 o rozloze 715 m².

Následoval zdlouhavý proces vyřizování po-

třebných povolení od různých institucí, se 

kterým skautům nezištně pomáhali ochotní 

pracovníci mníšeckého městského úřadu. Po 

jeho úspěšném zvládnutí mohla být v dubnu 

2019 stavba klubovny konečně zahájena!

„Pozemek je pro naše skautské potřeby situován 

ideálně. Nedaleko je školní hřiště, kam dochází-

me na sportovní aktivity, a máme to i podcho-

dem pár minut do lesa do Dolíků,“ vypočítává 

výhody lokality Roman Freisleben, vedoucí 

střediska a společně se svým zástupcem Da-

videm Bílkem, hlavní iniciátor stavby.

Bez štědrých dárců by to nešlo

Výstavba klubovny a pořízení vnitřního vyba-

vení vyšla přes 4,2 milionu Kč. Financování 

stavby je pokryto z několika zdrojů a podě-

kování ovšem patří všem, kteří přispěli, 

a to jakoukoli částkou.

Seznam všech, kteří pomáhali, najdete 

na webových stránkách: 

mnisek.skauting.cz/pomahaji-nam.

Brigádnické hodiny 

Příspěvky od štědrých dárců by celkové ná-

klady na novou klubovnu nepokryly, a tak se 

skauti a skautky účastní pravidelných brigád, 

jejichž každoroční výtěžek ve výši až 100 tisíc 

putuje na její dostavbu i  splácení bezúročné 

půjčky poskytnuté ústředím Junáka. Na brigá-

dy jezdí do Prahy, kde se starají o údržbu zele-

ně na chráněných územích v majetku města. 

Například vyřezávali náletové dřeviny v  pří-

rodních rezervacích V  Hrobech (Praha 4), na 

Šancích (Praha 12) nebo na Krňáku (Praha 16).

Postavením nové klubovny získali mníšečtí 

skauti důstojné zázemí pro svou činnost. Nová 

budova nabízí dvě prostorné místnosti pro 

pravidelné schůzky jednotlivých oddílů a také 

dostatečné skladovací prostory. Na prostorné 

zahradě by mělo vzniknout ohniště. 

Zatím na ně ještě čekají další práce na dovy-

bavení interiérů a finalizace podoby venkovní 

plochy kolem klubovny.

Pozvánka

„Bylo úžasné, jak nám po celou dobu lidé pomáha-

li. Obrovské poděkování patří tedy nejen dárcům, 

kteří nám poslali finanční příspěvky, ale i rodičům 

dětí z našich oddílů a dalším sympatizantům, kteří 

pomoci stavbě klubovny věnovali svůj volný čas. 

Jmenovité poděkování patří Václavu Lhotskému, 

bez něhož by klubovna nestála. Přispěla také řada 

mníšeckých řemeslníků, kteří nám účtovali jen 

nejnutnější náklady. V  neposlední řadě bych rád 

připomenul i ochotné úředníky mníšeckého úřadu, 

kteří nám byli nápomocni při vyřizování potřeb-

ných dokumentů, a především zástupcům města, 

bez jejichž přízně bychom neměli ani pozemek ani 

klubovnu,“ oceňuje jejich přínos Roman Freisle-

ben a dodává: „Všechny bychom vás v naší nové 

klubovně rádi přivítali na Slavnostním otevření, 

které plánujeme na neděli 18. září od 17 hodin.“

Přejeme skautům, aby se jim v nové klubovně 

líbilo a sloužila jim co nejdéle!

Libor Kálmán

Milí chovatelé domácích mazlíčků, přátelé, 

rádi bychom vás pozvali na naši první mníšec-

kou výstavu morčat DUO CAVY SHOW Mní-

šek pod Brdy. Kromě naší obvyklé výstavy 

králíků, holubů a  drůbeže, kterou jste v  hoj-

ném počtu navštívili v červenci, jsme se letos 

rozrostli o další odbornost a tou jsou morčata. 

V této odbornosti se náš spolek poprvé před-

stavil v únoru v Řevnicích, nyní se přesouváme 

přímo k vám do Mníšku pod Brdy. 

Výstava se uskuteční v sobotu 10. 9. 2022 

v prostorách Pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy 

od 10 do 18 hodin. V tuto chvíli je zatím při-

hlášeno přes sto morčat v 18 plemenech, včet-

ně nového ještě zatím neuznaného plemene 

minipli a velkých Cuy morčat. Morčata během 

výstavy získají hodnocení od dvou zahranič-

ních posuzovatelů (Nikola Moser z  Německa 

a Monika Spychala Komorowska z Polska). 

Náš zkušený chovatel morčat Tomáš Vacek 

bude k dispozici pro vaše případné dotazy.

Vstupné na výstavu bude obvyklých 40 Kč za 

dospělého, děti zdarma. Některá morčata bu-

dou i v prodejní sekci.

Více informací najdete na našem webu: 

https://zocschmnisekpodbrdy.webnode.cz/. 

Případně pište 

na cschzo.mnisekpodbrdy@seznam.cz.

Těšíme se na vás. Krásné dny a chovu zdar! 

Tomáš Vacek a Martin Cihla, 

ZO Mníšek pod Brdy

Roman Freisleben a David Bílek pózují na do-

končené základové desce (listopad 2019)

Nová klubovna už stojí (srpen 2022)

S k a u t i  s e  k o n e č n ě  s t ě h u j í  d o  n o v é  k l u b o v n y

Pozvánka na 1. výstavu morčat konanou v Mníšku

Několik desetiletí trvající sen o vlastní klubovně si mníšečtí skauti a skautky splnili letos v srpnu, 
kdy se po tříleté výstavbě mohli nastěhovat do zbrusu nové budovy.

Přehled největších dárců (v tabulce jsou uvedeni pouze dárci nad 100 tisíc):

dárce výše finančního daru

město Mníšek pod Brdy 1 300 000 Kč

Fabiánek z.s. 411 000 Kč

Darujme.cz (online platforma, 

přes kterou přispívala celá řada dárců)
320 000 Kč

Středočeský kraj 295 000 Kč

Fond Nemovitostí Junáka 270 000 Kč

Nadace Jaroslava Foglara 200 000 Kč
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Julie  Bambousková:  Orientační  běh mě naučil 
soustředit  se i  pod velk ým stresem

Proč zrovna orientační běh? Měla jste v ro-

dině nějaké vzory?

K orientačnímu běhu mě přivedl můj taťka Martin 

Bambousek, dlouholetý trenér oddílu OK Dobříš. 

Původně chtěl, aby sportoval bratr, a  protože 

orientační běh je rodinný sport, tak jsme začali 

běhat všichni najednou. Taťka byl v tomto sportu 

vždy mojí hlavní motivací a podporovatelem. 

Kolik let se věnujete orientačnímu běhu? 

Jaké byly Vaše začátky?

Orientačnímu běhu se věnuji téměř 10 let. Za-

čala jsem už v šesti letech, takže to nejdřív bylo 

spíše o kamarádech než o výkonech. Měla jsem 

také období, kdy jsem s tím chtěla přestat, ale 

rodiče mě u  orienťáku udrželi. Po pár letech 

jsem začala mít výsledky na závodech v rámci 

Středočeského kraje a to mě hodně motivova-

lo. Pro malé dítě je to neskutečně krásný pocit 

stát na stupních vítězů. Proto jsem začala i více 

trénovat. Mám i velké štěstí v tom, že se mi za-

tím vyhýbala vážnější zranění.

Co Vám orientační běh přináší?

Orientační běh je pro mě životní styl. Není den, 

kdy bych ho neřešila, buď běhám, nebo něco or-

ganizuji. Díky němu jsem se seznámila se spous-

tou skvělých lidí z  celé České republiky. Díky 

soustředěním s Tréninkovým střediskem mláde-

že jsem poznala i spoustu zajímavých míst v za-

hraničí, především ve Švédsku, které je kolébkou 

orientačního běhu. Zároveň mám dobrý vztah 

k přírodě a jsem zvyklá trávit venku spoustu času, 

což je podle mě velmi důležité. Orientační běh 

mě naučil soustředit se i  pod velkým stresem, 

což se mi hodí například při testech ve škole.

Orientační běh je sport založený na schop-

nosti orientace v terénu s mapou a buzolou. 

Účastníci na startu obdrží mapu, obvykle 

terénu, který neznají. Na mapě jsou vyzna-

čena kontrolní stanoviště, která mají účast-

níci nalézt v určeném pořadí. Úspěch závisí 

nejen na vynikající fyzické připravenosti 

a běžecké rychlosti, ale také na výběru nej-

rychlejší cesty mezi kontrolami.

Jak byste zhodnotila Vaše dosavadní nej-

větší sportovní úspěch?

I když mám čerstvě medaili z mistrovství Evro-

py, tak za svůj největší úspěch považuji vítěz-

ství na mistrovství České republiky, které se 

běželo začátkem letošního června na svazích 

pod Černou Studnicí v Jizerských horách. Bylo 

to o to cennější, protože se běžela individuální 

disciplína a na první místo jsem si kvůli nároč-

né horské trati moc nevěřila. Jizerské terény 

mi nikdy moc neseděly, je tam více borůvčí, 

kamenů a bažin než u nás v Mníšku. Navíc se 

k tomu přidala podmáčená podložka, takže se 

v lese špatně běhalo.

Vyhrát mistrovství Evropy v  Maďarsku 

bylo v tomto směru jednodušší?

Oproti Jizerským horám, kde jsem vyhrála v indi-

viduální disciplíně, jsme v Maďarsku měly silnou 

tříčlennou štafetu a na vítězství jsme si s holka-

mi, Kateřinou Douškovou a Viktorií Škáchovou, 

hodně věřily. Naše trojice měla dlouhodobě nej-

lepší výsledky ze všech soupeřek z ostatních 23 

štafet, takže papírově jsme měly být nejsilnější. 

Přesto nás to vítězství stálo hodně fyzických sil 

i emocí. Trať vedla kopcovitým terénem u města 

Salgótarján nedaleko slovenských hranic a měla 

převýšení až 200 metrů. K tomu se přidalo vedro 

a sucho, kdy se hlína ve skalnatých roklích pod 

nohama doslova drolila. Já jsem štafetu rozbíha-

la a už od začátku jsme si držely dostatečný ná-

skok na ostatní. Naše radost v cíli byla obrovská. 

Nejúžasnější pocit jsme měly, když jsme stály 

na stupních vítězů a hrála česká hymna – to byl 

opravdu skvělý pocit. 

Když chce člověk vyhrát mistrovství, tak 

musí hodně trénovat. Jak vypadají Vaše 

tréninkové dávky?

Na začátku mi šlo především o to, abych si orien-

tační běh užívala a potkávala se s kamarády. Až 

okolo 10 let jsem si po dohodě s taťkou začala při-

dávat tréninkové dávky, takže jsem běhala třikrát 

týdně. Kromě oddílových tréninků s  ostatními 

na vytyčené trati jsem navíc sama běhala v okolí 

Mníšku. Od podzimu 2020 už mám osobní tre-

nérku, Martinu Bochenkovou, která má na mých 

výkonech velký podíl. Trénuji pětkrát týdně, což 

znamená naběhat průměrně asi 40 kilometrů, 

ale záleží na týdnu. Kromě běhu také trénuji ori-

entaci v mapě a na trať se občas vydáváme kvůli 

obtížnosti i v noci. Spoustu tréninků absolvujeme 

společně s  mou kamarádkou ze Stříbrné Lhoty 

Barborou Houskovou, se kterou se po celou dobu 

v oddílu vzájemně motivujeme. 

Stala se Vám při běhání nějaká kuriózní příhoda?

Při trénincích v Brdech se běžně potkávám s di-

vokými prasaty, další lekavý zážitek se mi stal na-

příklad v bažině, kdy vedle mě vylétl nečekaně 

tetřev. Asi nejzajímavější příhoda se mi stala na 

soustředění ve Švédsku, kde proti mně vyběhli 

losi. Do té doby jsem vůbec netušila, jak velká 

a impozantní zvířata to jsou. Zároveň ve Skandi-

návii bývá v lese hodně bažin, takže se mi hod-

někrát stalo, že jsem do nějaké při závodě nebo 

tréninku zapadla, někdy třeba až po pás.

Jak jde skloubit s  trénováním studium 

na gymnáziu?

Zvládat gymnaziální látku mi problémy nedělá, 

studium zvládám doma docela v pohodě. Občas 

se ale učím i při cestách na tréninky organizova-

né po celém Středočeském kraji Tréninkovým 

střediskem mládeže. Během dvouhodinových 

jízd autem se dá zopakovat spousta probírané 

látky. Při mém studijním a sportovním vytížení 

už ale nemám čas na další koníčky.

Kam byste chtěla jít po maturitě?

Po gymnáziu bych chtěla studovat fyzioterapii 

na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy. Rozhodně se budu i  nadále věnovat 

orientačnímu běhu a pak se uvidí, co bude dál.

Co byste vzkázala dětem, které chtějí s ori-

entačním během začít?

Ať to určitě zkusí. Pokud se jim to bude ale-

spoň trochu zamlouvat, ať vydrží. Čím déle 

to budete dělat, tím to bude lepší. Potkáte 

spoustu lidí a budete mít šanci vyhrát medaili. 

Spíš se ale stává, že děti k orientačnímu běhu 

přivedou rodiče. Proto pokud hledáte nějakou 

aktivitu pro celou rodinu, kdy spolu budete 

trávit čas sportováním v přírodě, orientační 

běh je za mě určitě správná volba.

Libor Kálmán

Drobná šestnáctiletá dívka ze Stříbrné Lhoty patří mezi naši dorosteneckou špičku v orientačním 
běhu. Díky své píli dosáhla skvělých úspěchů doma i v zahraničí a na závodech pravidelně atakuje 
stupně vítězů. Začátkem července, kdy si její vrstevníci užívali letní prázdniny u vody, přivezla 
nejcennější kov z mistrovství Evropy, kde vzorně reprezentovala naši republiku. I přes své nesporné 
úspěchy zůstává nadále skromnou studentkou dobříšského gymnázia.

Julie Bambousková (* 2006 v Praze)

Bydlí s  rodinou ve Stříbrné Lhotě v  ulici 

Za  Rybníky. Má staršího bratra Jana (24 let) 

a  mladší sestru Viktorii (3 roky). V  současné 

době studuje sextu na Gymnáziu Karla Čapka 

v Dobříši. Je odchovankou oddílu orientační-

ho běhu OK Dobříš. V roce 2022 se v tomto 

sportu stala dorosteneckou mistryní Evropy 

a mistryní České republiky – jedná se o nej-

vyšší možné ocenění, protože v této věkové 

kategorii se mistrovství světa neběhá.
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Letní soustřední měli orientační běžci v Jizerkách
Na padesátku účastníků čekalo krásné letní 

počasí, osm mapových tréninků, jak tradičních 

(jako např. dlouhé postupy, middle, štafety či 

kombotech), tak netradičních (knockout-s-

print, trénink na čtení popisů kontrol), „ne-O“ 

soutěže a překvapení Pavla Jirouška – Jizerský 

X-boj. 

Jako správní orientační běžci a přátelé přírody 

jsme v Harrachově pomohli KRNAPu při úkli-

du jedné obří polomové paseky (strmé svahy, 

spleť větví a vývratů + slunce = náročná kom-

binace). Z této čtvrteční brigády jsme zamířili 

rovnou do chladivé vody na koupališti v Luča-

nech nad Nisou.

 

A co ještě? 

Čekaly nás pravidelné večerní brífingy a  roz-

bory, dorostenci před snídaní vyráželi na ran-

ní koupel do rašelinného rybníčka na Tiché 

říčce, ve chvílích volna probíhaly různé formy 

řádění, her a  legrace v  týmech nejrůznějšího 

složení, sběr malin a borůvek, zpívánky při hře 

na kytaru a klavír, posezení u kafíčka či u pivíč-

ka apod. Poslední, páteční večer pak proběhlo 

vyhlášení hlavních disciplín a X-boje a večerní 

grilovačka na zahradě Potkávárny.

Vydařené soustředění je za námi. Poděkování za 

organizaci patří nejen trenérům, ale také zdat-

ným tatínkům z  řad členů, kteří pomáhali roz-

nášet a sbírat kontroly v mapově i fyzicky obtíž-

ném terénu, rodičům – řidičům za dopravu dětí 

na tréninky, Pavlovi Jirouškovi za manažerování 

celého týdenního soustředění a X-boj, Martino-

vi a  Ondrovi Snížkům za premiérový a  organi-

začně náročný Knock-Out sprint, Martinovi za 

IT-servis při promítání GPS záznamů postupů, 

Blance Hruškové za tisk map a všem účastníkům 

za nasazení a přátelskou atmosféru.

Jana Bochenková za OK Dobříš

Letní soustředění oddílu OK Dobříš již potřetí hostily Jizerské hory a Potkávárna u Havrana v Josefově Dole.

T-Mobile olympijský běh se uskutečnil již pošesté

Ranní závody školáků

Ráno jsme my, organizátoři ze spolku BiosFit,

připravili běžecké závody pro první stupeň 

základní školy. Nebyli jsme na to sami. Ob-

rovskou pomocí nám byly paní učitelky, 

asistentky a družinářky, které se podílely na 

přípravě závodu i  na samotném průběhu. 

Ráda bych jim i  vedení školy moc poděko-

vala, spolupráce probíhala bezvadně. Děti si 

užily nejen samotný běh, ale celé sportov-

ní dopoledne, které jsme pro ně připravili 

spolu s  dalšími spolky z  Mníšku – Magda-

léna, o.p.s., Element pohybu a  SK Sportuj 

pod Brdy. Trenérky ze spolku BiosFit všech-

ny děti připravily na běh rozcvičkou a  pak 

se mohlo jít závodit. Výkony byly opravdu 

skvělé, obdiv všem dětem! 

Odpolední běhy

Odpoledne již patřilo T-Mobile olympijské-

mu běhu. Nejprve byly na řadě děti na tra-

sách 250 až 500 metrů. Doběhly všechny 

v  parádních časech a  jejich výkony podpo-

rovali rodiče, u  těch nejmenších závodníků 

přímo na trase. 

Přesně v  18:00 odstartoval hlavní běh, trasy 

na 5 km a  8 km. Na start se vedle nováčků 

postavila spousta známých tváří. Jsme moc 

rádi, že se běžci na náš závod vrací, že je baví. 

Máme je rádi a  snažíme se pro ně připravit 

skvělý závod v Mníšku pod Brdy. Proběhnou 

trasu vedoucí jak městem, tak i přírodou, do 

kopečka, po rovince, ke konci si užijí trasu 

z  kopce ke škole. A  závěr trasy? Kolečko na 

ovále za mohutného podporování fanoušků. 

Myslím, že i  letos se nám povedlo vytvořit 

pěknou atmosféru pro všechny běžce!

A trocha statistiky:

trasa ženy, 5 km:

1. Ficová Markéta (v čase 22:33)

2. Urbanová Jana (22:53)

3. Boháčová Tereza (24:37)

trasa muži, 5 km:

1. Koutný Roman (21:43) 

2. Hršel Josef (24:02) 

3. Škopek Michal (24:21)

trasa ženy 8 km:

1. Ficová Radka (38:59)

2. Svobodová Iveta (42:14) 

3. Amsalem Barbora (42:33)

trasa muži 8 km:

1. Fic Martin (31:56)

2. Skalák Vojtěch 1997 m 33:59 

3. Pilský Tomáš 1976 m 34:26

Jiřina Elčknerová za organizátory (text i foto)

T-Mobile olympijský běh má na Mníšku již pěknou tradici. Letošní již šestý ročník se konal ve středu 

22. června 2022 a na jeho hlavní trať bylo přihlášeno 53 běžců. Ale popořadě…

Soustředění nejmenších běžců před startem

Účastníci letního soustředění

OK Dobříš přijímá nové členy, 

začít lze v každém věku!
Ve středu 7. září pořádá oddíl orientač-

ního běhu náborový trénink, který se 

bude konat od 18 hodin v Anglickém 

parku v Dobříši.

Tréninky jsou každou středu, běžecké 

pro starší pak v úterý, vždy od 18 hodin. 

Zájemci nás mohou kontaktovat také na 

oddílovém e-mailu okdobris@seznam.cz.

Jana Bochenková za OK Dobříš
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Mníšečtí dorostenci obstáli na turnaji v Zahořanech se ctí
Na fotbalové hřiště u  zahořanského rybníka 

se sjelo celkem 10 mužstev. Nechyběli mezi 

nimi ani mníšečtí dorostenci, kteří si pro tur-

naj zvolili název BODLÁCI a  nastupovali ve 

složení: Michal Jeřábek, Tomáš Minařík, Filip 

Zemančík, Václav Melen, Tomáš Erbek, Jakub 

Lakatoš, Daniel Gruntorád, Dominik Lacina 

a Yulian Goshovskyy (jarní posila z Ukrajiny).

V  zápasech ve skupině Bodláci postupně 

zdolali týmy THC Špek 1:0, Vejdi a  neuškoď 

2:1, sedlčanské Hory míří 2:0. Podlehli pou-

ze favoritům turnaje čisovickým Rangers 0:3 

a skončili na druhé příčce. Ve čtvrtfinále přešli 

přes mužstvo Na Ex výsledkem 3:1. V semifiná-

le narazili na pozdějšího vítěze, domácí Rum 

Zahořany A, se kterým prohráli 1:3. V souboji 

o  třetí místo nestačili na THC Špek, kterému 

po urputném boji podlehli 3:4. 

Celkové čtvrté místo mníšeckých dorostenců 

bylo překvapením i  pro samotné pořadatele 

turnaje, neboť byli jediným týmem, který tvo-

řili hráči mladší 18 let.

„Turnaje v malé kopané v obsazení 4+1 se moji 

kluci zúčastnili vůbec poprvé a musím uznat, že 

tento herní systém zvládli výborně. Jsem spoko-

jen, jak s  jejich herním projevem a  bojovností, 

tak i  celkovým umístěním“, zhodnotil výkony 

svých svěřenců na turnaji trenér Miloš Grun-

torád.

Libor Kálmán (text)

Matouš Filipi (foto)

Poslední červencovou sobotu se konal fotbalový turnaj v malé kopané s názvem Rum Zahořany Cup.

Mní šeč tí Divočáci zabojovali  na Školském poháru
Na turnaj se přihlásilo celkem 30 dětí, a to 

z Českých Budějovic, Hodonína, Plzně, Pra-

hy a Mníšku pod Brdy. Turnaj byl rozdělen 

na dvě věkové kategorie: juniory a kadety. 

Mníšečtí Divočáci měli zastoupení v obou 

kategoriích, protože byli nejpočetnější 

skupinou, která čítala celkem 10 hráčů 

a  hráček. Pro některé to byl první turnaj, 

kterého se zúčastnili a doufáme, že budou 

následovat další.

Junioři

V  kategorii junioři nás reprezentovali Sebas-

tian Dumont, Michal Kejla, Jakub Schiller, 

Viktorie Lišková a  Václav Hrubý. Nejlépe 

z  této kategorie dopadl Sebastian Dumont, 

který se probojoval do čtvrtfinále, kdy po 

napínavé bitvě prohrál 14:16 s  Laurou-Marií 

Černou, která reprezentovala Plzeň. Celkem 

tedy skončil na krásném 5. místě ze 14 zúčast-

něných.

Kadeti

V kategorii kadeti nás reprezentovali Antonín 

Hrubý, Zuzana Lohonková, Petr Lohonka, 

Filip Billián a  Eduard Vávra. Nejlépe z  této 

kategorie dopadli Antonín Hrubý a  Zuzana 

Lohonková, oba se dostali do čtvrtfinále. An-

tonín Hrubý se ve čtvrtfinále utkal s  Elisabet 

Vlasákovou, se kterou sehrál vyrovnaný zápas, 

ale nakonec prohrál 6:10. Zuzana Lohonková 

se utkala s  Nicolasem-Oliverem Černým, se 

kterým prohrála 8:15. Celkově se umístil Anto-

nín Hrubý na 6. místě a Zuzana Lohonková na 

7. místě z celkem 16 účastníků.

Školsky pohár nám ukázal určité mezery, ale 

ukázal nám také to, že práce s  mládeží má 

smysl, a proto v září budeme pořádat další ná-

bor dětí do našeho sportovního klubu.

Děkuji všem dětem, organizátorům, dopro-

vodu a v neposlední řadě také hlavní trenérce 

Evě Maškové za sportovní přípravu dětí.

Petr Smorádek, 

předseda SK Divočáci z Mníšku, z.s. (text i foto)

Dne 24. června 2022 se v herně Harlequin v Praze konal Školský pohár, který byl určen pro děti do 15 let.

Mníšečtí Divočáci na turnaji

Bodláci při focení před turnajem... v té době ještě s čistými dresy bez bahna
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Smyslem tréninků je naučit studenty lépe vnímat své okolí, vyhnout se 

konfliktu a v případě napadení se aktivně bránit. Učíme studenty, co 

dělat po útoku, jak se zachovat a jak to dál řešit. Týká se to i dlouhodo-

bých problémů. Vše v rámci nutné obrany. Již nejmenší děti seznamu-

jeme s tím, kdy je možné se bránit a kdy musí s obranou skončit, aby se 

nestali agresory. 

Krav Maga rozvíjí člověka, jeho koordinaci, sílu, sebeovládání. Studenti 

získávají sebevědomí a tím pak na různé situace začínají reagovat jinak, 

než by reagovali dříve. 

Krav Maga pro dospělé

Pro dospělé opět otevíráme třídu v pátek navečer. Dospělí mají Krav 

Magu rozsáhlejší než děti. Na tréninku řešíme jak běžná napadení, tak 

obrany proti útokům nejrůznějšími zbraněmi, jako je nůž, tyč, nebo vy-

hrožování střelnou zbraní. 

Přijďte si zatrénovat do dospělých. Přihlásit se můžete na www.krav-

-maga-point.cz. 

Marcel Simonides, Krav Maga Point

SK KAMIWAZA KARATE nabízí dětem velmi propracovaný systém 

rozvoje i těch nejmenších bojovníků. Děti se mohou, kromě trénin-

ků, účastnit mnoha aktivit a věřte, že program je skutečně nabitý. 

Počínaje soutěžemi, klubovými i  mimo klubovými akcemi. Jsou 

pořádány různé jarní, letní či podzimní campy. Velmi oblíbené jsou 

také příměstské tábory pro nejmenší karatisty. Je toho opravdu 

hodně, ale výhodou je, že si můžete vybrat jen to, co vás zajímá. 

Například jen skvělé tréninky. Kurzy jsou rozděleny do několika 

věkových kategorií, ze kterých si může vybrat každý. Velice oblíbe-

né jsou kurzy pro mladší děti, kde se učí zábavnou formou bojové 

umění karate, všeobecnou pohybovou průpravu a zlepšují si fyzic-

kou kondici a koordinaci těla, a to již od pěti let věku.

Přijďte si vyzkoušet zcela nezávazně a ZDARMA první lekce karate. Celý 

tým lektorů se na vás těší. Více informací na www.karate1.cz.

Denisa Šťásková   za SK Kamiwaza Karate, z.s.

Taekwon-do je korejské bojové umění vhodné pro všechny věkové ka-

tegorie, holky i kluky. Naučíme vás praktickou sebeobranu, kopat i prát 

se. Jako tradiční bojové umění ale během tréninku klademe důraz i na 

morální hodnoty jako zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání. 

Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho Yonga, se 

kterým pravidelně trénují všichni naši učitelé. Nově jako jediní v repub-

lice vyučujeme i  další korejská bojová umění jako Taekkyon, Gumdo 

a Hoppae sool. 

Není potřeba nic platit – první měsíc máte zkušební zdarma! Přihlaste 

se nejlépe v září nebo v říjnu, ať vám nic neunikne, přidat se ale můžete 

po celý rok. Jen u nás získáte zdarma zkoušky na vyšší pásek, chrániče 

nebo dobok. Proto neváhejte a přijďte si s námi zacvičit do ZŠ Komen-

ského 420 v Mníšku pod Brdy – bližší informace k tréninkům uvedeme 

již brzy na našem webu tkd.cz. 

Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat radnici města Mníšek pod 

Brdy a městu samotnému za granty, kterými dlouhodobě podporuje 

chod naší školy. 

Anna Krbcová, Ge-Baek 

Hosin Sool

O d d í l  K r a v  M a g a  n a b í r á  n o v é  č l e n y

Karate nabízí dětem propracovaný systém rozvoje

Největší škola taekwon-do v ČR začíná novu sezónu

Přemýšlíte, jaký sport zvolit pro Vaše dítě v dalším školním roce? Zkuste sebeobranu Krav Maga. 

Tréninky budou v ZŠ Mníšek pod Brdy probíhat každý pátek. 

Hledáte ideální sport pro Vaše dítě? Sport, který bude Vaše dítě rozvíjet a pomáhat mu v jeho růstu? Takovým 

sportem je karate. A kam jinam dát dítě než do největšího karate klubu v ČR s mezinárodními úspěchy. 

Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu – přijďte si zacvičit s námi! Jsme dlouhodobě 

nejúspěšnější škola s nejširší nabídkou tréninků v Čechách i na Moravě.

Foto: autor

Foto: autorka
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Cílem příspěvku je podpora dětí žijící v rodinách s nižšími a středními 

příjmy a také samoživitele, z důvodu rostoucí inflace a rostoucích cen 

energií a souvisejících komodit.

Zažádat o příspěvek můžete:

•  Přes on-line aplikaci MPSV: https://jenda.mpsv.cz/ – potřebná je 

elektronická identifikace občana, bankovní identita, mobilní klíč eGo-

vernmentu, nebo datová schránka.

•  Přes Czech POINT na městském úřadu – osobní podání po ztotož-

nění občana – potřebný je doklad totožnosti, znalost identifikačních 

údajů dítěte a případně druhého rodiče.

•  Přes Czech POINT České pošty (až od 1. 10. 2022)

O příspěvek mohou žádat rodiče:

•  Dítěte narozeného mezi 2. 8. 2004 a 31. 12. 2022.

•  Dítěte, které v České republice bydlí a má trvalé bydliště.

•  Kteří žijí s dítětem v jedné domácnosti.

•  Jejichž příjem nebo příjem dalších členů rodiny (nepočítají se prarodi-

če apod.) nepřesáhl v roce 2021 jeden milion Kč hrubého.

Peníze dostanete do 30 dnů od vydání rozhodnutí (na účet, nebo poš-

tovní poukázkou). 

Ti, kteří již pobírají Přídavek na dítě, dostanou příspěvek automaticky.

Jak na to?

•  Nedokládají se žádné dokumenty, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

si údaje vyžádá od dalších institucí.

•  Za dítě ve střídavé péči by měl žádat rodič, který nese náklady spoje-

né s nástupem dítěte do školy či školky.

•  Vyplňují se základní údaje o  žadateli a  partnerovi, žádat může i  sa-

moživitelka.

Více informací najdete na webových stránkách www.mpsv.cz.

Ze stránek MPSV 

zpracoval Libor Kálmán

Tři měsíce na úhradu dluhu

Milostivé léto II, jak vláda nazývá pokračování první akce, která pro-

běhla na přelomu minulého a letošního roku, bude opět trvat tři měsí-

ce, od 1. září do 30. listopadu 2022.

Akce je opět určena pouze fyzickým osobám, které mají dluh vůči 

státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům. Podmínkou je, aby byl 

vymáhaný soudním exekutorem a aby daná fyzická osoba nebyla v in-

solvenci. Nesmí tedy zrovna procházet oddlužením (osobní bankrot).

Soudní exekutor při splnění podmínek akce pak i bez návrhu zastaví exe-

kuci, ale pouze v řízeních zahájených přede dnem 28. října 2021. 

Co musíte udělat?

K zastavení exekuce je nutné, abyste během tříměsíční lhůty uhradili 

původní dluh (tzv. jistinu) nebo její část, na kterou je vedena exekuce, 

a zároveň zaplatili paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1 500 

Kč bez DPH za náklady řízení. Pokud je exekutor plátce daně z přida-

né hodnoty, je nutné k částce připočíst ještě 21 % DPH a poplatek bude 

ve výši 1 815 Kč. Zbytek (tzv. příslušenství dluhu) pak bude odpuštěn.

Aby exekutor zastavil exekuci, musíte mu do 30. listopadu 2022 

písemně sdělit, že žádáte o  zahájení postupu podle tohoto zákona 

(https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCDAECWM4) Zákona 

č. 286/2021 Sb., tedy že žádáte o zahájení postupu podle právní úpra-

vy tzv. milostivého léta.

Které dluhy sem spadají?

Akce se týká exekučních sporů s veřejnými institucemi. Bude tedy mož-

né se zbavit například dluhů vůči dopravním podnikům, technickým 

službám, nemocnicím, energetikám v  rukách státu (např. ČEZ), exe-

kučně vymáhaných dluhů vůči zdravotní pojišťovně, obcím za nájem 

v obecních bytech nebo dluhů z nezaplacených poplatků České televi-

zi a Českému rozhlasu.

Které dluhy sem NEspadají?

Ustanovení o milostivém létu se nevztahují na peněžité tresty nebo 

jiné majetkové sankce, které byly uložené v trestním řízení za úmyslný 

trestný čin, dále na pohledávky na náhradu újmy způsobené úmysl-

ným porušením právní povinnosti a  také na pohledávky věřitelů na 

výživné a na náhradu újmy způsobené na zdraví.

Milostivé léto nelze uplatnit ani na daňové a správní exekuce, které 

jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou soci-

álního zabezpečení.

Podle výsledků Exekutorské komory ČR v rámci první akce, probíhající 

od října 2021 do ledna 2022, exekutoři zastavili 42 tisíc případů, což 

představuje 3,2% podíl. 

Libor Kálmán

Zažádejte si o jednorázový příspěvek na vaše dítě

Startuje Milostivé léto II, máte druhou šanci snížit své dluhy

Žádosti o jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě přijímá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

od pondělí 15. srpna 2022.

Nevyužili jste nabídku minulého milostivého léta? Nevadí, v září budete mít druhou možnost. 

Své dluhy v exekuci tak budete moci splatit bez drahých úroků a dalších sankcí.
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K d y ž  s e  s  n a š i m i  d ě t m i  „ n ě c o “  d ě j e

Právě ve chvíli, kdy se rodiče domnívají, že se s  jejich dítětem „něco“ 

děje, mohou pomoct při komunikaci s ním jisté komunikační techniky. 

Mgr. Kristýna Baumová, odborná ředitelka pro prevenci a vzdělávání, 

navrhuje např. následující: 

•  Pojmenovat situaci a nabídnout pomocnou ruku a pochopení. Důleži-

tá je nabídka. Když budeme na dítě tlačit, neřekne nic, nebo si vymyslí 

zástupný problém.

•  Mohou pomoct věty jako: „Vidím, že jsi teď jiný/á, než jakého/jakou 

tě znám, a tak si říkám, jestli jsi v pořádku/jestli nemáš nějaké trápení...“, 

„Nezapomeň, že tu jsem pro tebe, ať se děje cokoliv. I kdybys měl/a po-

cit, že tohle nemůžeš říct, já věřím, že spolu to nějak zvládneme.“

•  Případně můžeme někdy nabídnout nějakou svoji patálii z dospívání 

k dobru. Nejlépe takovou, kdy jsme si to rozházeli s rodiči a zase se to 

urovnalo.

•  Ptát se, co dítě potřebuje. Nehledat hned řešení a už vůbec hned si-

tuaci řešit za ně. Dítě někdy potřebuje pouze vyslechnout. Ověřit si, 

že ho rodič neroztrhne „vejpůl“. Potvrdit si, že ho miluje, i když je ob-

čas trenažérem infarktových stavů.

•  Pokud se dítě svěří s problémem, který je větší než my, tak se nebát 

vyhledat odbornou pomoc. Je možné se obrátit na rodičovskou lin-

ku, nebo v případě podezření na závislost nebo jiné rizikové chová-

ní dítěte se mohou rodiče 

obrátit např. na naše Cent-

rum adiktologických služeb 

v  Příbrami, kde provozuje-

me adiktologickou ambu-

lanci.

Od rodiče se nečeká, že bude 

odborník na vše. A  i  kdyby 

byl, dítě ho tak v  určitém 

věku ani nemůže vnímat. 

Očekává se, že dítě podpoří v sebešílenější situaci. Kristýna Baumová 

upřesňuje: „Podpořit někdy znamená i nastavit hranice a držet je pevně. 

Jasně oddělit "toto chování netoleruji, tebe přijímám". Podpořit znamená 

být s ním, hledat pomoc a nevzdávat to.“

A  pokud nastane chvíle, kdy dítě se nechce nebo nemá komu svěřit, 

může se obrátit na Linku Bezpečí tel.: 116 111 nebo Dětské krizové cent-

rum tel.: 777 715 215. I to je důležité, aby děti věděly a nezůstaly se svým 

problémem samy.

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

Začátek školního roku přináší do životů dětí, učitelů a rodičů zásadní změnu. Nastává každodenní kolotoč, 
jak zvládnout všechny povinnosti, které souvisí s vyučováním a dalšími činnostmi. Rodiče se na jednu 
stranu těší, že jejich děti opět budou mít řád a že nebudou vysedávat do noci u počítačů či telefonů, na 
druhou stranu návrat do třídního kolektivu může znamenat pro děti stresující okamžik. Z našich zkušeností 
posledních měsíců vyplývá, že v třídních kolektivech se u žáků více objevovaly problémy se soustředěním, 
úzkostné stavy i agresivita. Stoupá také počet duševních onemocnění u dětí a mladistvých.

PODĚKOVÁNÍ
Jestli mohu, chtěl bych touto poděkovat všem složkám 

záchranného systému, které se podílely na nalezení mojí ženy.
Alzheimerova choroba jí zabránila najít cestu domů. 

Byla nalezena v noci na 1. července mokrá, špinavá, ale živá. 
Cítím se provinilým, že jsem tolika lidem přidělal tolik práce.

Petr Bukovský, Na Madlenkách

Sraz spolužáků po 68 letech
První srpnovou sobotu hostila Restaurace Marjána sraz absolventů 

mníšecké základní školy, ročník ukončení 1953/1954. Bývalých spolužá-

ků z tehdejší mníšecké měšťanky, která sídlila ještě v budově dnešního 

městského úřadu, se sešlo celkem devět: Hana Brabcová, Zdena Hen-

drychová, Ludmila Kadlecová, Božena Králová, Marie Moravcová, 

Marie Petráková (účastnice jsou uváděny dívčími jmény), Jaroslav 

Bauer, Jiří Břeň a Antonín Vašíček.

„Nálada byla výborná, vzpomínali jsme na naše školní léta a došlo i na 

veselé historky. Zavzpomínali jsme také na spolužáky a učitele, kteří už 

mezi námi bohužel nejsou,“ zhodnotil setkání Antonín Vašíček a dodal: 

„Pokud nám bude zdraví nadále sloužit, tak se tu zase potkáme příští rok.“

Libor Kálmán

Účastníci srazu Foto: Antonín Vašíček
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Koncem srpna roku 1933 zavítal do Mníšku 

v  rámci svého turné po Československu vě-

hlasný Cirkus Wolfson a  jeho představení 

jistě vzbudila mezi obyvateli našeho města 

i  širokého okolí velký zájem. Během jeho za-

hajovacího vystoupení ve čtvrtek 24. srpna, 

na které se přišlo podívat na 600 lidí, došlo 

k natolik senzační příhodě, že o ní informoval 

i celostátní tisk. 

Během večerní produkce (bylo po půl de-

váté, takže venku už panovalo šero), kdy 

se zrovna po manéži promenovalo šest 

cvičených lvů, padl výkřik: „Lev utekl!“ Oka-

mžitě nastala panika a  diváci hledali útoči-

ště v cirkusáckých maringotkách a okolních 

domech. Záhy se zjistilo, že utekly dokonce 

dvě lvice: Ilonka a  Rita. Srdnatější občané, 

ozbrojeni klacky a  různým domácím nářa-

dím, se spolu se zaměstnanci cirkusu vydali 

na hon na obě lvice. Po dvouhodinovém pá-

traní se honcům podařilo Ilonku najít v jed-

nom domě, kam vskočila otevřeným oknem, 

a nahnat do klece.

Po chvíli byla odchycena i Rita, takže tehdej-

ší autor si mohl při psaní novinového článku 

s ulehčením vydechnout: „Jest velkým štěstím, 

že útěk lvic, které dlouho běhaly po obci, si ne-

vyžádal žádného neštěstí. Roztrhané šaty, boule 

a  odřeniny, polámané ploty, jakož i  ohromné 

vzrušení, budou dlouhou upomínkou na vel-

ký cirkus v  obci.“ Neodpustil si ovšem namířit 

symbolický varovný prst směrem k představi-

telům Mníšku: „Nutno však poznamenat, že cir-

ku nebylo ani vykázáno vhodné místo ani neby-

la učiněna ze strany obce náležitá bezpečnostní 

opatření, kterých dlužno dbáti před povolením 

představení s dravou zvěří.“

Cirkus Wolfson nebyl ledajaký pojízdný zvě-

řinec, ale dostal se dokonce i do filmu. Z jeho 

prostředí byl v  roce 1928 natočen německý 

němý film Poslední představení v  Cirkusu 

Wolfson. V  roce 1943, kdy objížděl města 

v Protektorátu Čechy a Morava se cirkus pyš-

nil obrovským stanem, kam se vešlo až 3 tisí-

ce diváků a vlastnil 100 různých zvířat!

Z dobového tisku (Venkov z 26. 8. 

a Lidové noviny z 5. 9. 1933) 

zpracoval Libor Kálmán

Kterak jsme v Mníšku pořádali hon na lvice Ilonku a Ritu
Před 89 lety došlo v našem městě k natolik bizarní události, že se až doposud traduje mezi 
některými starousedlíky.

Zbytky stavení v Kytínské ulici, ve kterém 

se měla lvice Ilonka schovávat   Foto: autor

Vtipným textem opatřenou smaltovanou ta-

bulku připevnili na dřevěný objekt bývalých 

dřevěných záchodů v  mníšecké železniční 

stanici. 

„Na myšlenku umístit sem pamětní ceduli nás 

přivedl jeden nepříjemný zážitek, ke kterému do-

šlo před dvěma lety. Na mníšecké nádraží tehdy 

přijela montážní četa Správy železnic a zlikvido-

vala dřevěný manipulační domek stojící napro-

ti za tratí. Za oběť jim měly padnout i  dřevěné 

záchody, ale naštěstí se mi podařilo telefonicky 

zmobilizovat Jiřího Svobodu, generálního ředite-

le Správy železnic, a díky jeho zásahu přístřešek 

přežil,“ vysvětluje okolnosti jejího vytvoření 

hlavní iniciátor akce Robert Izák a pokračuje: 

„Cedule má jednak kolemjdoucím připomínat 

účel, ke kterému přístřešek kdysi sloužil a má být 

také zárukou toho, že v  nejbližší době nebude 

odstraněn. Cedule tak historické záchodky povy-

šuje na kulturní památku a  současně může být 

garantem jejího zachování.“

Dřevěný přístřešek, který je jednou ze tří 

původních dosud stojících drážních budov 

z roku 1897 a pamatuje tak časy rakousko-

-uherského mocnářství, sloužil svému úče-

lu ještě před 3 lety! Míval dva samostatné 

vchody, zvlášť pro muže a ženy, které si klíč 

vyzvedávaly u výpravčího ve stanici. 

Dříve byla zezadu „domečku“ ještě takzva-

ná lampárna, kde měli železničáři usklad-

něné barvy, oleje, lampy a další materiál.

Nyní je objekt již uzamčen celý a jeho uži-

tečnou roli převzala vedle stojící plastová 

mobilní toaleta, lidově zvaná TOIka.

Zeleně natřená budka, která po více než jedno 

století poskytovala úlevu mnoha cestujícím do 

našeho města, si dozajista naši pozornost zaslou-

ží i z toho důvodu, že je nejspíše jedním z posled-

ních zařízení tohoto typu na české železnici! 

Libor Kálmán (text i foto)

Dřevěný přístřešek na železniční stanici zdobí pamětní cedule
Členové a sympatizanti mníšeckého Okrašlovacího spolku odhalili ve středu 10. srpna 2022 
pamětní ceduli na místě, které obvykle nebývá podobnými poctami zahrnováno.

Zleva: Štěpán Hálek, Jaroslav Brabec, Jana Landerová, Milan Vyskočil, Robert Izák, 

Jitka Izáková a Jan Skalický (Ředitelství Vodních cest ČR)
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Letos se jeho organizátoři rozhodli podpořit ukrajinské matky s dět-

mi, které ze své vlasti odešly z důvodu ruské agrese. Seznam věcí pro 

ukrajinské běžence bude aktualizován začátkem září podle jejich po-

ptávky a zveřejněn na facebookovém profilu akce: bit.ly/Blesak2022 

nebo na webových stránkách www.zpravyzmnisku.cz. Kdo bude chtít, 

může poptávanou věc přinést rovnou na Blešák a  věnovat potřebné 

rodině. Shromážděné věci budou obratem předány obdarovaným. 

Organizátoři Blešáku děkují všem štědrým dárcům!

Bleší trh se v Mníšku pod Brdy koná již sedmým rokem a stojí za ním 

Zuzana Škodová a Josef Porsch.

Od roku 2019 je spojen i charitou. Nejdříve se po dva ročníky pomá-

halo Azylovému domu města Příbrami a loni psímu a kočičímu útulku 

Srdeční záležitosti.

„Přišlo nám fajn spojit původní smysl bleších trhů, kdy si sousedé mezi 

sebou směňují za symbolickou cenu pro ně již nepotřebné věci, s pomocí 

potřebným. V tom, že náš záměr byl správný, nás utvrzuje nejen pozitiv-

ní ohlas obdarovávaných organizací, ale především reakce štědrých lidí 

z Mníšku a okolí, kteří nám po celou dobu Blešáku nosí velké množství po-

ptávaných věcí. Společně s nimi máme radost z toho, že můžeme posloužit 

dobré věci,“ hodnotí charitativní obohacení trhu Zuzana Škodová 

lik

B l e š í  t r h  p o m ů ž e  u k r a j i n s k ý m  b ě ž e n c ů m

Spojovačka
Spojte body od 1 do 43

a vyjde vám obrázek.

V neděli 18. září 2022 se bude v mníšeckém předzámčí konat mezi 8. a 12. hodinou oblíbený Bleší trh, 
který bude již čtvrtým rokem propojen s charitou.
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Volební okrsek č. 1

Volební místnost: 

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Dobříšská č. p. 56, Mníšek pod Brdy 

Mníšek pod Brdy

Čisovická – č. p. 20, 21, 33, 105, 106, 107, 108, 

109, 110, 111, 112, 113, 114, 131, 132, 140, 152, 

153, 184, 199, 204, 220, 228, 232, 1152

Dobříšská

Hájová

Káji Maříka

Komenského – č. p. 97, 100, 101, 102, 103, 104, 

156, 182, 480

Kytínská

Lážovská

Malé náměstí

Na Madlenkách

Na Šibenci

Na Vrškách

Na Vyhlídce

Nádražní – č. p. 72, 73, 74, 88, 382, 487

Náměstí F. X. Svobody

Nová

Pražská

Skalecká – č. p 124

Terezie Wagnerové

Tovární

U Lesíka

Vejhrádek

Za Rybníky

Za Sokolovnou

a dále č. ev., 119, 181, 356

Volební okrsek č. 2

Volební místnost: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, 
Komenského č. p. 420, Mníšek pod Brdy 

Mníšek pod Brdy

Jana Šťastného

Ke Škole

Komenského – č. p. 272, 337, 357, 387,420, 427, 

433, 471, 833, 851, 881, 913, 426, 1533,1587                                          

Nádražní – č. p.  603, 604, 613, 614, 615, 616, 

617, 618, 1086

Rymaňská

Švermova

V Edenu

Volební okrsek č. 3

Volební místnost: 

DOMOV PRO SENIORY, 
Skalecké náměstí č. p. 500, Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy

5. května

9. května

K Remízku

K Rybníčku

Lhotecká

Micíkova

Na Kvíkalce

Na Oboře

Pod Lesem

Pod Skalkou

Pod sv. Terezií

Prostřední

Rudé armády

Řevnická

Skalecká (mimo č. p. 124)

Skalecké náměstí

Sluneční

Sv. Barbory

V Jalovčinách

V Lipkách

Ve Štítku

V Zahrádkách

Zahradní

Volební okrsek č. 4

Volební místnost: 

PENZION U KAŠNÝCH, 
Rymaně č. p. 655, Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy

Čisovická – č. p. 120, 213, 240, 246, 281, 283, 

284, 285, 301, 318, 362, 363, 372, 401, 409, 410, 

1022, č. ev. 306

Hladový vrch

Jarní

Kamenné

K Luckému mlýnu

K Třešňovce

Letní

Lucký mlýn

Luční

Polní

Průmyslová

Rymaně

Severní

U Červeného Kříže

U Nádraží

U Kolejí

U Lesa

U Lípy

Včelník

Za Lesem

Zimní

a dále č. p. 1112, 226, č. ev.   202, 414 

Volební okrsek č. 5

Volební místnost: 

HASIČSKÁ ZBROJNICE, č. p. 1167
Stříbrná Lhota, Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy – Stříbrná Lhota

Poznámka: 

O případných nově vzniklých ulicích a jejich 

zařazení do volebních okrsků naleznete více 

informací na www.mnisek.cz.

DATUM KONÁNÍ VOLEB

Pro Volby do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 23. a 24. září 2022, 

jsou stanoveny v Mníšku pod Brdy 

tyto volební okrsky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.

Dne 23. září 2022 (pátek) se bude hlasovat od 14:00 do 22:00 a dne 24. září 2022 (sobota)

se bude hlasovat od 8:00 do 14:00.

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU MNÍŠEK POD BRDY

K ORGANIZACI A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 

DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2022

Případné další informace 

vám poskytne

Městský úřad Mníšek pod Brdy,

Odbor vnitřních věcí

Irena Navrátilová,

telefon: 703 698 730,

e-mail: irena.navratilova@mnisek.cz

nebo také na www.mnisek.cz
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J a k  v o l i t  v  k o m u n á l n í c h  v o l b á c h  2 0 2 2

Kdo může volit

Právo hlasovat v  komunálních volbách mají 

občané České republiky starší 18 let. Každý 

volič vybírá zástupce do zastupitelstva obce, 

kde má trvalé bydliště.

Volební právo v  komunálních volbách získali 

po vstupu do EU rovněž občané jiných člen-

ských zemí, kteří mají v ČR přechodný nebo 

trvalý pobyt.

Kromě splnění výše uvedených podmínek 

nesmí u voliče nastat ve dnech voleb žádná 

z  následujících překážek: výkon trestu odně-

tí svobody, omezení svéprávnosti, omezení 

osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, 

výkon služby vojáka z povolání v zahraničí.

Když nemáte volební lístek

Volební lístek by měli obdržet všichni voliči na 

adresu trvalého pobytu nejpozději tři dny 

před začátkem voleb. Pokud jste volební 

lístek neobdrželi, můžete si o  nový požádat 

přímo ve volební místnosti.

Seznam kandidátů pro volby do Zastupitel-

stva města Mníšek pod Brdy najdete již nyní 

na webových stránkách: 

bit.ly/MnisekVolby2022.

Volební lístky: 

Jak probíhá úprava a křížkování

Na rozdíl od jiných voleb nestačí hlasovací 

lístek jen vložit do obálky, systém je poněkud 

složitější. Místo kroužkování zde navíc pro-

bíhá křížkování. Aby byl hlas platný, je nutné 

křížkovat jedním z následujících způsobů:

•  Označit křížkem jednu volební stranu 

– takto hlasujete pro kandidáty dané strany 

v pořadí, v  jakém jsou uvedeni na hlaso-

vacím lístku.

•  Označit křížkem vybrané kandidáty 

z kterékoliv volební strany – maximálně 

můžete rozdat tolik křížků, kolik je členů 

zastupitelstva (v případě Mníšku pod Brdy 

to je maximálně 15). Máte možnost kombi-

novat kandidáty z libovolných stran.

•  Propojit oba výše uvedené způsoby 

– přednostně získají hlasy jednotliví kandi-

dáti označeni křížkem. Hlasy zbývající do 

počtu členů zastupitelstva se přiřadí kan-

didátům strany, kterou jste zakřížkovali, 

a to dle jejich pořadí na hlasovacím lístku.

Jestliže označíte křížkem volební stranu 

a zároveň některé její kandidáty, platí hlas 

pro stranu. Křížkování jednotlivých kandi-

dátů se v takovém případě nebere v úvahu. 

Kdy hlas neplatí

Hlasovací lístek neplatí, jestliže:

•  Neoznačíte žádnou stranu ani žádného kan-

didáta.

•  Označíte více než jednu volební stranu, ozna-

číte více kandidátů, než kolik se volí členů do 

zastupitelstva.

•  Nevložíte hlasovací lístek do úřední obálky.

•  Je hlasovací lístek přetržený.

Hlasování ve volební místnosti:

Postup krok za krokem

Při vstupu do volební místnosti prokážete svo-

ji totožnost předložením občanského průkazu 

nebo cestovního pasu. Každý volič se musí do-

stavit do volební místnosti osobně, hlasování 

v zastoupení není možné.

1.  Od volební komise obdržíte obálku 

s úředním razítkem.

2.  S ní a hlasovacím lístkem se vydáte za plentu.

3.  Provedete úpravu volebního lístku 

křížkováním podle výše uvedeného 

návodu a vložíte ho do úřední obálky.

4.  Úřední obálku s hlasovacím lístkem vhodíte 

před zraky komise do volební urny.

Jak volit mimo trvalé bydliště

V  komunálních volbách není možné volit 

mimo trvalé bydliště. Volič se musí dostavit 

do svého volebního okrsku. Pokud volič žije 

na přechodné adrese, nemůže do místního 

zastupitelstva volit.

Voličský průkaz

Do zastupitelstev obcí nelze volit s voličským 

průkazem, pro tyto volby se vůbec nevydává. 

Jedinou možnost hlasování má volič ve svém 

volebním okrsku v místě trvalého bydliště.

Hlasování zdravotně postižených

Jestliže vám vážné zdravotní důvody nedovo-

lují dostavit se do volební místnosti, můžete si 

na městském úřadu zažádat o  hlasování do 

přenosné schránky: volejte paní Miluši Balí-

kovou, tel.: 739 571 112. S přenosnou urnou se 

k vám v domluvený čas vypraví členové voleb-

ní komise.

zpracoval Libor Kálmán

Po čtyřech letech se budou znovu konat volby do obecních zastupitelstev. Ty letošní připadají 

na 23. a 24. září 2022. Ze všech voleb, které v České republice probíhají jsou ty komunální z pohledu 

systému hlasování těmi nejsložitějšími.
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Objednejte si kominíka včas, 
letošní sezóna už začala

Rodinná Restaurace U Benáků dělá 
hostům radost už čtvrt století

Podle lidové tradice nosí kominíci štěstí. V  dřívějších dobách 

bývalo hodně požárů vzniklých od nevyčištěných komínů a hoř-

lavých dřevěných konstrukcí, takže kominíci skutečně přinášeli 

a dosud přináší štěstí.

Po roce 1989 se mohlo zdát, že je, kvůli malému zájmu učňů o tento 

obor, kominické řemeslo na ústupu, ale díky módě vytápění krbovými 

kamny a  zejména kvůli blížící se energetické krizi nastává renesance 

kominictví. Kvůli avizovanému zdražovaní energií se lidé začínají vra-

cet k topení dřevem, peletami nebo uhlím, které pro ně bude levnější 

alternativou k elektřině a plynu.

V Mníšku pod Brdy se kominickým řemeslem zabývá už 17 rokem firma 

Jana Znamenáčka z náměstí F. X. Svobody. Přestože má k ruce další 

dva pracovníky, sotva stačí vyřizovat nové objednávky. „Obvykle nám 

začíná sezóna v půlce září, ale letos, kvůli chystanému zdražování energií, 

už začala koncem července a denně mi volá 50 až 70 lidí,“ hodnotí nápor 

zakázek kominický mistr.

Jeho komická firma nabízí péči komplexní péči o komíny (na všechny 

druhy paliva včetně plynu) včetně jejich pravidelných prohlídek a re-

vizí. 

Zajišťuje především kontrolu a čištění spalinových cest, což zname-

ná odstranění pevných látek, usazenin a nečistot z komína. 

Dále provádí vložkování komínů prostřednictví nerezové, keramické 

nebo plastové komínové vložky, přičemž volba materiálu závisí na zvo-

leném druhu paliva a typu spotřebiče.

Pokud je třeba zvětšit průměr komínového průduchu, tak ho vyfré-

zují. Důvodem pro frézování komína může být netěsné zdivo, zvýšení 

výkonu spotřebiče nebo čištění velmi znečištěné spalinové cesty.

Zabývají se také stavbou komínů a připojení nových spotřebičů při 

výstavbě nových rodinných domů, montáži vícevrstvých komínů nebo 

připojení spotřebičů na tuhá a plynná paliva.

Zajišťují i revize komínů před uvedením nové spalinové cesty do pro-

vozu, po každé stavební úpravě komínu nebo i při změně druhu paliva.

Podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. je každý majitel nemovitosti povinen 

zajistit alespoň jednou ročně prohlídku komínů. Péči o váš komín roz-

hodně nepodceňujte, několikaletá zanedbaná péče vede následně 

k  vysokým nákladům při jeho čištění. Hlavní roli tu ale hraji bezpeč-

nostní riziko: řada lidí totiž kvůli špatnému odvětrání komína zemřelo 

udušením spalinami!

„Naší prioritou je spolehlivost, osobní přístup, zajímavé ceny, a  hlavně 

spokojenost zákazníků. Jsme dobrou volbou pro každého, kdo vyžaduje 

kvalitu, odbornost a  záruku bezpečí,“ shrnuje svůj přístup k  odvedené 

práci Jan Znamenáček.  

I když vystudoval kominickou školu, nadále se v oboru samovzdělává, 

sleduje nové trendy a věnuje se samostudiu v různých odborných pro-

gramech. „Hodně mě na této práci baví, že není stereotypní a nemusím 

být pořád na jednom místě. Díky ní poznávám zajímavá místa a  sezna-

muji se s  novými lidmi,“ vypočítává výhody svého řemesla kominický 

mistr a dodává: „Se závratěmi naštěstí problém nemám, nejvyšší komín 

jsem čistil asi v 35 metrech nad zemí.“

Více informací o poskytovaných službách s ceníkem a kontakty najdete 

na webu www.kominictviznamenacek.cz. Dojedou v rámci České re-

publiky kamkoliv, nejdále 

byli za zakázkou v  Peci 

pod Sněžkou.

Pokud zavoláte našemu 

kominickému mistro-

vi na mobil, tak mějte 

strpení, pokud vám ho 

hned nezvedne. Určitě 

se vám ozve zpátky, jak 

jen to bude možné, pro-

tože právě teď je zrovna 

někde na střeše. 

kal

K nepřehlédnutelným provozovnám na mníšeckém náměstí 

F. X. Svobody patří bezesporu i  díky své venkovní zahrádce 

Restaurace U Benáků, která funguje už 25 let.

Za myšlenkou provozovat ve svém domě rodinnou restauraci stojí man-

želé Věra a Bohumil Benákovi. Začínali tu s prodejnou nápojů, pak při-

dali malý bar a nápad s provozováním gastronomických služeb se jim 

zalíbil natolik, že si na dvoře otevřeli v roce 1998 zahradní restauraci. 

Jejich Restaurace U Benáků se záhy stala oblíbeným cílem místních 

i turistů a dodnes je v Mníšku pod Brdy a okolí respektovanou značkou. 

I  když si už manželé Benákovi užívají zaslouženého odpočinku, jsou 

připraveni kdykoli poradit, pomoct s nákupem surovin nebo v případě 

návalu hostů vypomoci s obsluhou.

Před 6 lety převzal po rodičích restauraci Jiří Švec, který se stal dobrou 

duší podniku a málokdy ho opouští dobrá nálada. Buď má plné ruce 

práce za barem, nebo ho vidíte kmitat s talíři mezi kuchyní a stoly se 

zákazníky. I když je vystudovaný strojní mechanik, v podniku svých ro-

dičů pracuje už od jeho otevření a za ta léta tu získal cenné zkušenosti 

nezbytné pro úspěšné vedení provozu.

Restaurace se zaměřuje především na českou kuchyni. Za ta léta už 

mají vyzkoušené, co jejich hostům chutná, a  proto se nepouštějí do 

neuvážených experimentů. Přes týden tu nabízejí v denním menu dvě 

polévky a sedm hlavních jídel včetně jednoho vegetariánského, o ví-

kendu přidají třeba kachnu nebo zvěřinu. Nevyhýbají se ani sezónním 

akcím, takže na jejich jídelním lístku můžete najít i zvěřinové hody, sva-

tomartinskou husu nebo zabijačkové dobroty. 

Milovníky spodně kvašeného piva potěší na čepu řízným Prazdrojem 

12° nebo 11° Gambrinus. Z nealka čepuje oblíbenou malinovku a neal-

koholické pivo s příchutí pomela a grepu.

Prostorově je restaurace rozdělena na tři části: spodní restaurace s ka-

pacitou 30 míst k  sezení, salonek se 40 místy a  venkovní zahrádka 

s mobilním zastřešením, která pro 20 sedících funguje podle aktuálního 

počasí od jara do podzimu. Nechybí tu ani dětský koutek s hračkami. 

Přes léto tu nabízí výbornou točenou zmrzlinu oceňované značky 

Adria Gold. Už od roku 1998 udržují U Benáků sympatickou tradici a 1. 

června rozdávají zdarma zmrzlinu dětem z  mníšeckých mateřských 

škol. Letos takhle obdarovali 249 dětí!

Salonek je ideální pro pořádání večírků, oslav, svateb nebo různých 

společenských setkání. V případě velkých rodinných událostí, jako jsou 

svatby, seženou vše takzvaně na klíč. Kromě oběda či večerního rautu 

obstarají i květiny, dorty a doporučí také vhodnou kapelu. 

Interiér je vyzdobený historickými fotografiemi Mníšku, takže si 

pauzu při čekání na oběd mohou hosté vyplnit poznáváním místních 

reálií nebo prohlížením psané kroniky restaurace. Majitel podniku, kte-

rý je místním rodákem, k nim ochotně podá výklad, pokud se zrovna 

nestará o to, aby měli všichni co jíst a pít.

Během letošního roku se mu podařilo stabilizovat pracovní tým, které-

mu to klape jak v kuchyni, tak i „na place“. V současné době, kdy je v gas-

tronomii nouze o kvalitní personál, se to U Benáků daří na výbornou.

Otevřeno mají denně od 10 do 22 hodin.  Více informací můžete najít 

na webových stránkách www.restaurace-u-benaku.cz, denní menu 

zveřejňují převážně na profilu www.facebook/ubenaku.  lib

Majitel restaurace Jiří Švec Jan Znamenáček na jedné z mníšeckých střech
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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).

MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

telefon: 317 070 054
www.masaze-pod-skalkou.webnode.cz

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

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

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

„JÓGA PODLE ORGÁNŮ“ Semináře pod vedením 
MUDr. Kristiny Höschlové zaměřené na jednotlivé orgánové systémy.  
Barokní areál Skalka, v sobotu od 17–19 h: 3. a 17. 9. a 1. 10. 2022. 

Více na www.mnisek.cz – „Kalendář akcí“

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

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

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
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 

Dominant všechny barvy, Green Shell – typu Araukana 

a Dark Shell – typu Maranska. 

Stáří 16 až 20 týdnů, cena 220 – 269 Kč/ks.  

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

• 13. 9., 14. 10. a 4. 11. 2022 v 16:20  • 6. 10. 2022 v 10:00  

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 

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

www.drubezcervenyhradek.cz.

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

Pro bližší informace volejte na 602 217 152 nebo 725 036 291.
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rorejs.mnisek.cz
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Římskokatolická farnost
Mníšek pod Brdy


