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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,

volby do zastupitelstev obcí jsou za námi, podrobné informace 
o  výsledcích v  Mníšku se dozvíte na straně 3. Účast byla letos 
těsně pod 50 %, což je o 3,3 % méně než v roce 2018, ale jinak 
je Mníšek stále mezi obcemi s  nadprůměrně vysokou volební 
účastí. 
V  minulém čísle Zpravodaje jsem Vás informovala o  několika 
chystaných dopravních omezeních, která budou v  průběhu 
podzimu ovlivňovat dopravu v  našem městě. Tím prvním je 
obnova povrchu dálnice D4, kvůli které bude v  průběhu října 
uzavřen dálniční sjezd do města a zrušena autobusová zastávka 
Mníšek pod Brdy – závod, hlavní silnice. Pro sjezd z dálnice bude 
nutné v průběhu října využít sjezdy na Řitku nebo Kytín (více na 
str. 22). Náhradní autobusové spojení mezi Mníškem a Příbramí 
bude linkou 317 na Dobříš a  následně s  přestupem na linku 
395 do Příbrami. Na ranní spoje linky 317, kterými budou dojíždět 
mníšečtí žáci do středních škol v Příbrami, bude navazující spoj 
395 na Dobříši čekat. Podrobný popis změny najdete na straně 
22. V  době tisku Zpravodaje stále probíhalo jednání s  ROPID 
o zachování přímého spoje mezi Mníškem a Příbramí přes jinou 
zastávku, o výsledku Vás budeme informovat hned, jak to bude 
možné. Tím druhým omezením je obnova povrchu Lhotecké 
ulice, konkrétně etapa od točny autobusu ve Stříbrné Lhotě 
na Kvíkalku. Firma PORR s.r.o. zažádala o dopravně-inženýrské 
opatření s  termínem zahájení opravy od 11. října, po  tomto 
termínu tedy, prosím, sledujte kanály města nebo místní vývěsky 
kvůli konkrétním dopravním omezením.
V průběhu října nás také čeká několik hudebních, společenských 
i sportovních událostí, např. v úterý 11. 10. se v kostele sv. Václava 
uskuteční koncert smíšeného pěveckého sboru Mikrochor, 
v sobotu 15. 10. budou opět v předzámčí oblíbené mníšecké trhy 
Najíme se a v pátek 28. října proběhne pod taktovkou místních 
sokolů od 14 do 17 hodin Sokolský běh republiky k  výročí 
vzniku samostatného Československa. Je též pravděpodobné, 
že v  průběhu října bude svoláno ustavující zasedání nového 
zastupitelstva pro volební období 2022–2026, pozvánku najdete 
včas na mediálních kanálech města a městských vývěskách.
Na závěr bych Vám já osobně ráda poděkovala za Vaši 
podporu ve volbách, ve kterých jste mi opět dali nejvyšší počet 
preferenčních hlasů ze všech kandidujících. Velmi si toho vážím. 
A bez ohledu na to, jak dopadne sestavování nové koalice, bych 
Vám ráda poděkovala i za uplynulé čtyři roky, ve kterých mi bylo 
ctí být Vaší starostkou.

Magdalena Davis

Obsah čísla

3

VOLBY 2022
  Výsledky voleb do Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

4–9

Z RADNICE
  Poděkování za speciální autosedačku pro hendikepovanou Anežku
  Radnice uskutečnila modernizaci městského mobiliáře
  Příspěvek k problematice divokých prasat
  Startuje říjnová Výzva 10 000 kroků. Zapojením bojujete za své zdraví!

10–11

ROZHOVOR
  Miroslav Lhotka: Když jsem viděl poprvé Predátora,  

ani ve snu mě tenkrát nenapadlo, že ho někdy budu hrát

12–14

KULTURA
  Dvaadvacátý Štrůdl chutnal báječně, dramaturg dokázal poskládat jednotlivé 

ingredience s citem
  Mníšecký kostel hostil premiérově Festival Jakuba Jana Ryby

15

KNIHOVNA
  Nové knihy

16–17

ŠKOLSTVÍ
  Pěšky do školy 2022
  Sportovní den mníšeckých prvňáků 2022
  Važme si svobody, ve které žijeme!

18–19

SPORT
  Dorostenci zvládli letní soustředí v Němčičkách na výbornou
  Mladí badmintonisté přivezli z Vinoře čtyři medaile
  Cyklistický oddíl BIKE puzzle team slaví tři roky

20–21

SPOLKY
  Skauti slavnostně otevřeli novou klubovnu
  Sedmikvítek otevřel lesní komunitní školu a rozšířil lesní školku

22–25

ZAJÍMAVOSTI
  Dálniční exit 18 Mníšek pod Brdy bude celý říjen ve směru na Strakonice uzavřen
  Snoezelen již slouží našim uživatelům
  Včelník patřil divadlu, umění i sportu
  Letošní Blešák podpořil ukrajinské běžence

26

HISTORIE
  Krutá pomsta obuvnického pomocníka Pazdery

27

ZÁBAVA
  Křížovka o poukazy do multikina

28

PODPORUJEME MNÍŠECKÉ PODNIKATELE
  Dopřejte si vy a vaše ratolesti jógu s lektorkou Denisou Dolejšovou
  Bratři Jarolímkovi si zakládají na řemeslné výrobě a kvalitě svého pečiva

29–32

INZERCE

2



Spolu s nimi se do 15členného zastupitelstva dostaly další 4 kandidující 
subjekty: STAROSTOVÉ A  NEZÁVISLÍ, Mníšek – Město pro rodinu,  
SPOLU a Sdružení nestraníků.
O  tom, kdo ze zvolených zastupitelů usedne do Rady města Mníšek 
pod Brdy a obsadí křeslo starosty a místostarosty, se bude diskutovat 
při povolebních vyjednáváních.
Letošních komunálních voleb se v  Mníšku pod Brdy zúčastnilo  
49,98 % oprávněných voličů. Jedná se o druhý nejnižší počet v post-
totalitní historii naší země*.

Do zastupitelstva bylo zvoleno následujících 15 kandidátů
(řazeno podle počtu získaných preferenčních hlasů):

Davis Magdaléna Mgr. Ph.D.  
(Společně pro Mníšek – koalice Zelených,Pirátů a nezávislých) – 743

Dalešická Dana Ing.  
(Společně pro Mníšek – koalice Zelených, Pirátů a nezávislých) – 708

Kožíšek Luboš Mgr.  
(Společně pro Mníšek – koalice Zelených, Pirátů a nezávislých) – 649

Nováková Markéta MUDr. (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ) – 630

Kroutil Michal  
(Společně pro Mníšek – koalice Zelených, Pirátů a nezávislých) – 585

Šretrová Marie Bc. (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ) – 559

Kotouč Milan Bc. (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ) – 556

Digrin Petr Ing. Ph.D. (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ) – 542

Páterová Daniela DiS. (Mníšek – Město pro rodinu) – 466

Trkan Michal Mgr. (SPOLU) – 446

Sáblík Radko Ing. (SPOLU) – 427

Solnička Ondřej Mgr. (Mníšek – Město pro rodinu) – 406

Vyskočil Zdeněk (Mníšek – Město pro rodinu) – 382

Kotoučová Hana Ing. Ph.D. (Sdružení nestraníků) – 369

Minaříková Bohumila Bc. (Sdružení nestraníků) – 357

Ustavující schůzi nově zvoleného zastupitelstva má dosavadní starost-
ka povinnost svolat nejpozději do 26 dnů od vyhlášení výsledků voleb 
Státní volební komisí (pokud někdo v desetidenní lhůtě, počínající ná-
sledující den po vyhlášení výsledků, nepodá stížnost na průběh voleb 
ke krajskému soudu).

Z dat Českého statistického úřadu zpracoval 
Libor Kálmán

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
Volby do Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy vyhrálo Společně pro Mníšek – koalice Zelených, 
Pirátů a nezávislých. Rozhodli o tom voliči ve dnech 23. a 24. září 2022.

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy (2022):

kandidující subjekt počet hlasů procenta počet mandátů

Společně pro Mníšek – koalice Zelených, Pirátů a nezávislých 8 676 27,82 % 4

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 159 22,95 % 4

Mníšek – Město pro rodinu 5 285 16,94 % 3

SPOLU 4 975 15,95% 2

Sdružení nestraníků 3 793 12,16 % 2

Mníšečtí patrioti 1 295 4,15 % 0

* Pro srovnání: účast v komunálních volbách v Mníšku pod Brdy:
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Dvě darovací smlouvy
Zastupitelé schválili dar ve výši 300  000 Kč 
pro Hasičský záchranný sbor Středočeské-
ho kraje (dále jen HZS) za účelem pořízení 
věcných předmětů, požární techniky nebo 
realizaci stavebních úprav objektů sboru. 
Ze strany města se jedná o  projev solidari-
ty, neboť již dříve od HZS získalo bezúplat-
ným převodem vozidlo CAS 15 Mercedes 
Atego v  hodnotě zhruba 4,5 milionu Kč 
jako náhradu za původní CAS 25 LIAZ 101. 
Dále byl zastupiteli schválen dar ve výši 
15 000 Kč pro Jiřího Trtíka za účelem pořádá-
ní unikátního Koncertu pro les, který se konal 
na Skalce ve dnech 8. a 9. července 2022. Orga-
nizátor již dostal od rady města dar ve výši 20 
tisíc a  zbývajících 15 tisíc bylo tedy dorovná-
ním původně slíbené finanční podpory.

Příspěvek na školkovné
Na návrh místostarostky Dany Dalešické 
schválili zastupitelé „Pravidla poskytová-
ní příspěvku na školkovné pro školní rok 
2022/2023“. O příspěvek mohou požádat ro-
diče dětí od 3 let, které se nedostaly do žádné 
městem zřizované mateřské školy a  navště-
vují soukromé zařízení. Měsíční příspěvek činí 
až 1 500 Kč dle docházky dítěte. Přesná pra-
vidla i žádost najdete v článku na webových 
stránkách města: bit.ly/3SCarse.

Program regenerace městské památkové 
zóny Mníšek pod Brdy
Zastupitelé jednohlasně schválili nový 
„Program regenerace městské památ-
kové zóny Mníšek pod Brdy“, jehož au-
torkou je Ing. arch. Jitka Brychtová. 
Díky němu můžeme v  příštích letech 
žádat Ministerstvo kultury ČR o  dotač-
ní podporu na opravy památek na úze-
mí našeho města, například na opravu 
kostelní zdi, interiéru a  fasády kostelíka na 

Skalce, dokončení rekonstrukce kláštera 
nebo postupnou obnovu drobných pa-
mátek, jako jsou kapličky, boží muka, kříž-
ky a  další památkově chráněné stavby. 
Poslední program regenerace byl již neplatný 
(zpracovává se nejdéle na dobu 10 let), a tudíž 
neumožňoval Mníšku žádat o finance v někte-
rých dotačních programech. 

Aktualizace generelu vodovodu a kanaliza-
ce města Mníšek pod Brdy
Zastupitelstvo schválilo aktualizaci „Generelu 
vodovodu a kanalizace města Mníšek pod Brdy“, 
kterou představil Ing. Štěpán Zrostlík ze společ-
nosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 
Původní generel byl zpracován v  roce 
2019, ale od té doby vznikly nové poža-
davky na jeho aktualizaci. U  kanalizace 
v  době zpracování nebyly stanoveny poža-
davky na nebytové rozvojové plochy, což 
je jeden z  důvodů, proč vznikla potřeba ak-
tualizace výhledového stavu stokové sítě. 
Také u generelu vodovodu byla nutná nová bi-
lance spotřeby vody se stanovením maximál-
ního počtu obyvatel pro jednotlivé rozvojové 
plochy a  následně byl proveden výhledový 
stav. 

Klimaticko-energetický plán města
Zastupitelé schválili „Klimaticko-energetický 
plán města“ (dále jen KEP), který představil 
Ing. Kamil Novotný, energetický manažer měs-
ta Mníšek pod Brdy. Jedná se o  strategický 
dokument, který rozvíjí oblasti hospodaření 
s energií, vodou a adaptace na změnu klima-
tu v  rámci majetku města. Navazuje na práci 
energetického managementu, stanovuje 
obecné cíle i  konkrétní záměry a  umožňuje 
přímou vazbu na přípravu rozpočtu města. 
Umožňuje pracovat přímo se zásobníkem KEP 
opatření a optimalizovat výdaje s ohledem na 
budoucí provozní náklady.

Důsledně prováděný energetický manage-
ment může v Mníšku generovat významné 
úspory energie, ve spojení s  dobře připra-
venými investičními záměry se může jednat 
až o několik set tisíc korun ročně!

Zásady města Mníšek pod Brdy pro spolu-
práci s investory na rozvoji veřejné infra-
struktury
Zastupitel Pavel Grygar představil návrh aktualizo-
vaných „Zásad města Mníšek pod Brdy pro spolu-
práci s  investory na rozvoji veřejné infrastruktury“ 
(dále jen Zásady), které zpracovala advokátní kan-
celář Frank Bold Advokáti. Zásady mají stanovit výši 
spoluúčasti investora na zvýšených nákladech měs-
ta na veřejnou infrastrukturu vyvolaných investič-
ními záměry, řešení deficitů veřejné infrastruktury 
a veřejné vybavenosti a zajištění udržitelného roz-
voje a ochrany životního prostředí a zájmů obyvatel. 
Zastupitelstvo ustanovilo Pracovní skupinu pro 
dopracování Zásad a  pověřilo radu města před-
ložením dopracovaného návrhu Zásad ke schvá-
lení do příštího, ustanovujícího zastupitelstva. 
Starostka vyzvala přítomné zastupitele k nominaci 
členů (z řad zastupitelů i veřejnosti) do této skupiny.
Zářijové jednání zastupitelstva můžete 
celé vidět na youtube kanálu města: bit.ly/
YoutubeMnisek. Toto zastupitelstvo bylo 
poslední v  rámci volebního období 2018-
2022. Následovat bude ustanovující zastu-
pitelstvo, které vzejde z  komunálních voleb 
O přesném termínu jeho konání vás budeme 
včas informovat prostřednictvím komunikač-
ních kanálů města. Libor Kálmán

Aktualizace z 19. 9.:
Do pracovní skupiny byli nominováni: 
Magdalena Davis, Petr Digrin,  
Pavel Grygar, Hana Kotoučová,  
Andrea Midkiff (zastupitelé)  
a Josef Tlustý (městský architekt).

Speciální autosedačka již od srpna slouží jede-
náctileté Anežce, žačce ZŠ Komenského 886 
s  psychomotorickým postižením. Díky této 
autosedačce je téměř každodenní cestování 
automobilem pro Anežku pohodlnější.
„Chtěla bych vám oznámit skvělou zprávu, že 
Anežce již firma přivezla novou autosedačku, 
kterou jsme získali i díky vašemu milému a štěd-
rému příspěvku. Autosedačku firma dodala po 
dlouhých odkladech na straně výrobce (chybě-
jící komponenty) začátkem srpna a  Anežce se 

v  ní moc pěkně cestuje, mě usnadňuje ma-
nipulaci při nakládání a  vykládání Anežky 
z auta. Ještě jednou jménem Anežky mnohokrát 
děkujeme,“ nešetří slovy chvály její maminka 
Lucie Valšubová.

Založení Fondu zastupitelů vloni iniciovala 
radní Andrea Midkiff a přispívali do něj po celý 
rok mníšečtí zastupitelé libovolnou částkou 
dle svých možností a svého uvážení.

Libor Kálmán

Z astupitelé schválil i  nov ý Program regenerace 
městské památkové zóny Mní šek pod Brdy

Poděkování za speciální autosedačku pro hendikepovanou Anežku

Ve středu 14. září 2022 se ve velkém sálu Pavilonu konalo Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy. 
Přítomno bylo 13 zastupitelů, jeden se zúčastnil online, další se z jednání omluvil.

Jedním z výsledků lednového mníšeckého zastupitelstva bylo 
schválení usnesení, podle kterého byla celková, ve Fondu zastupitelů 
shromážděná částka ve výši 100 000 Kč, věnována na nákup speciální 
autosedačky.
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Nové lavičky 
Mníšecká radnice je nechala nainstalovat na 
několika frekventovaných místech. Sedm jich 
přibylo na náměstí F. X. Svobody a dalších 
šest v bezprostřední blízkosti Zdravotního 
střediska v Komenského ulici.
Nové parkové lavičky mají bočnice z recyklo-
vané a  plně recyklovatelné hliníkové slitiny, 
sedák i  opěradlo tvoří desky nebo lamely 
z  masivního dřeva. Osm z  nich má navíc po 
obou stranách praktické područky.
Tento typ laviček byl vybrán cíleně, neboť 
svou konstitucí nabízí pohodlné sezení 

a  vstávání i  méně pohyblivým osobám. 
Zejména nové lavičky umístěné u vchodů do 
zdravotního střediska poskytnou pacientům, 
čekajícím na ošetření u praktických lékařů, pří-
jemné posezení na čerstvém vzduchu.

Odpadkové koše a popelníky
Nové odpadkové koše jsou dvojího druhu: 
-  Celkem 13 odpadkový košů je se stříškou 

a popelníkem, každý z nich má obsah 50 lit-
rů. Koše mají ocelové tělo, opláštění dřevěný-
mi lamelami, ve stříšce je popelník s nerezo-
vým zhášečem cigaret.

-  Další dva koše jsou trojité (na tříděný od-
pad) se stříškou. Mají ocelové tělo a opláště-
ní dřevěnými lamelami. Tyto trojité koše jsou 
cíleně umístěny k prodejně Albert a k auto-
busové zastávce ve směru na Prahu.

Před prodejnu Albert a k autobusové zastávce 
jsou navíc nainstalovány dva solitérní popel-
níky o objemu 1 litr a stojan na sáčky na psí 
exkrementy.
Všechny odpadkové koše i popelníky a větši-
na laviček byla umístěna do betonových pa-
tek. Budou tak stabilní a  zamezí se tak jejich 
zcizení.
Dodavatelem mobiliáře je společnost mmcité a.s.
Mobiliář byl pořízen ve spolupráci s  měst-
ským architektem Ing. arch. Josefem Tlu-
stým a  vše bylo konzultováno s  Národním 
památkovým ústavem (NPÚ).
„Je důležité, aby městský mobiliář byl nejen 
funkční, ale také krásný. Pořízené lavičky i  od-
padkové koše těmto požadavkům zcela vyho-
vují. Mníšecké náměstí, které je součástí památ-
kové zóny, si takové řešení zaslouží,“ vyjádřil se 
k novým lavičkám i košům městský architekt.
Osazení nových laviček je pokračováním 
procesu modernizace městského mobiliáře, 
během něhož se již počátkem léta objevilo 
devět nových laviček v  Barokním areálu 
Skalka. Dalších 10 laviček bude v nejbližších 
dnech umístěno do ulice V Lipkách, do Před-
zámčí a před budovu České pošty.

Libor Kálmán (text)
Michal Kroutil (foto)

Dřevěná socha s kovovým zvonkem byla vytvo-
řena v rámci tradičního Sochařského sympozia, 
které se uskutečnilo koncem letošního srpna 
v Trnové. Její autor, známý umělec Milan Beza-
niuk, ji zvládl vytvořit za pouhých 6 dní z dubu, 
který rostl v kytínských lesích (lokalita V Potocích 
v oboře Točná). Je vysoká 2,6 metru a má průměr 
půl metru. Zvonek speciálně pro tuto příležitost 
vyrobil všeuměl Zdeněk Vejražka z Otvic.
„Při tvorbě sochy se vždy snažím inspirovat mís-
tem, kde bude potom stát. O vsi Rymani jsem se 
dočetl, že kdysi vznikla kolem potoka, který po-
skytoval dostatek vody jejím obyvatelům i hospo-
dářským zvířatům. Proto tvar rymaňské Zvoničky 
symbolizuje vlnění potoka,“ uvedl její tvůrce 
a  dodal: „Zvoničku navíc zdobí dvouocasý lev, 
kterého má ve znaku i město Mníšek pod Brdy.“

Milan Bezaniuk (* 1972) je ilustrátor knih, 
řezbář a  sochař tvořící svá díla ze dřeva 
i z písku. Je nadšený samouk, který se dře-
vořezbářství věnuje zhruba 20 let a přivedl 
ho k němu kamarád. Většina jeho děl končí 
v soukromých sbírkách. Bydlí v Chomutově.

Zvonička není jediným Bezaniukovým dílem 
na území našeho města a  v  okolí. Pro Kytín 
a  jeho volnočasový areál udělal knihobudku 
a lavičku, v Nové Vsi pod Pleší má sochy vodní 
víly na rybníku a  koně před budovou obec-
ního úřadu. Může se také pochlubit sochou 
Máří Magdalény z  lipového dřeva, která je 
umístěna ve Stříbrné Lhotě.
Přejeme obyvatelům Rymaně i  turistům, 
aby jim Zvonička dělala radost co možná 
nejdéle!

Zvonička (vznikla z  iniciativy Osadního 
výboru Rymaně) je již třetím „mníšeckým“ 
dílem, které bylo v  posledních letech vy-
tvořeno v rámci pravidelných Sochařských 
sympozií konaných v  našem regionu. 
V  roce 2019 vznikla socha Mnicha umís-
těná na náměstí F. X. Svobody. Na loňském 
sympoziu byla vytvořena socha Káji Maří-
ka, která teď stojí před základní školou.

Libor Kálmán 
(text + foto)

Radnice uskutečnila modernizaci městského mobiliáře

R y m a n i  o z d o b i l a  d u b o v á  Z v o n i č k a

Od září slouží obyvatelům Mníšku 13 nových laviček. Na náměstí přibylo 15 nových košů na odpadky.

Ve středu 5. října v 17 hodin proběhne u vodní nádrže v Rymani slavnostní odhalení nové Zvoničky. 
Při té příležitosti nové soše požehná kněz mníšecké římskokatolické farnosti R. D. Jan Dlouhý.

Před Albertem stojí nová lavička, trojitý odpadkový koš, popelník a stojan na sáčky

Zvonička stojí nad vodní nádrží v Rymani
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Po sérii právních tahanic v rámci Honebního 
společenstva Kytín, které sdružuje vlastníky 
honebních pozemků se situace snad již zklid-
nila. Honební společenstvo nyní provozuje 
honitbu Kytín na vlastní účet, a to mj. díky 
aktivnímu přístupu města Mníšek pod Brdy 
a obce Kytín jakožto členů honebního spole-
čenstva.
Honební společenstvo vydává lovcům povo-
lenky k  lovu a  od poloviny září také plomby 
(nesnímatelné značky) potřebné k evidenci při 
odlovu černé zvěře. Legislativní překážky byly 
odstraněny a aktivní lov prasat mohl začít.
Bohužel prasata se v tuto dobu v lese nezdr-
žují. Jednak je vyhnaly davy všudypřítom-
ných houbařů a dalším důvodem je množství 
žížal, které prasata vyhledávají pod drny trá-
vy, aby živočišnými bílkovinami vykompen-
zovala rostlinnou stravu v  podobě žaludů 
a kaštanů.
Myslivci proto opět připravují společnou  
naháňku, přistavili další pojízdný posed 
v  místech migrace prasat a  umístí druhou 
odchytovou klec.
Žádáme obyvatele o respektování případné-
ho zákazu vstupu do míst společné naháňky, 
dále aby se nezdržovali v  blízkosti posedů 
a odchytových klecí.
Připomínáme, že lov i odchyt do klece může 
probíhat jen na honebních pozemcích. Tzn. že 

nikdo nesmí lovit v  např. v  intravilánu měs-
ta, pokud mu to nadřízený orgán nepovolí. 
V  tomto případě je to ORP Černošice, který 

v  poslední době toto nepovolil z  bezpeč-
nostních důvodů.

Dana Dalešická, místostarostka

Celkové náklady na vybudování nádrží jsou 
21,9 mil. Kč, dotace z  nich tak pokryjí bez-
mála 77 %. První z nich (5,6 mil. Kč) je na vy-
budování retenčních nádrží pro využití dešťo-
vých vod v okolí Základní školy Komenského 
420. Druhá dotace (11,2 mil. Kč) je na vybu-
dování retenční nádrže pro využití dešťových 
vod z náměstí F. X. Svobody.

Nádrže budou do budoucna významné pro 
zálivku městské zeleně, v  důsledku prohlu-
bující se klimatické změny lze totiž očekávat 
čím dál extrémnější výkyvy počasí a  dlouhá 
období sucha bude nutné kompenzovat ze 
zachycené vody během náhlých přívalových 
dešťů. Retenční nádrž na náměstí F.X. Svobo-
dy bude navíc plnit dvě další důležité funkce: 

jednak zadrží srážkovou vodu, která v součas-
nosti odtéká do společné kanalizace a v přípa-
dě velkých dešťů vyráží kanalizační poklopy 
a vyplavuje městskou čistírnu odpadních vod, 
a jednak do ní bude svedena voda z jižní části 
střechy kostela, čímž se výrazně odvodní okolí 
kostela a zlepší stav podmáčené kostelní zdi.

Magdalena Davis, starostka

Jedná se o  skupinu akátů, kterým výrazně 
prosychá koruna. Kácení bude probíhat jed-
nak z  bezpečnostních důvodů, jednak se 
jedná o dřevinu, která je invazivní a u nás ne-
původní. A právě kvůli její velké schopnosti in-
tenzivního kořenového zmlazení (nové pruty 
akátu vyrůstají z  kořenů pokácených dřevin 
a  tvoří neprostupnou trnitou houštinu) se 
často akáty kácí na tzv. „vysoký“ pařez. Tímto 
způsobem budou tedy pokáceny i  tyto stro-
my. Zmlazení se pak soustředí na kmen, není 

tak živelné a snadněji se pak také odstraňuje. 
Pařez se finálně seřízne až po několika letech. 
Do tohoto prostoru bude ale zároveň vysazen 
nový strom, který byl pro Skalku získán z akce 
Aukce potomků památných stromů. Tuto akti-
vitu iniciuje Nadace Partnerství a naše město 
bylo nadací osloveno ke spolupráci. Myšlen-
kou akce je propojit zajímavá historická místa 
s památnými stromy. Na Skalce vysadíme po-
tomka Dubu letního (Quercus robur), památ-
ného to dubu z Horažďovic. Tento záměr byl 

samozřejmě předem domlouván a  následně 
odsouhlasen Národním památkovým ústa-
vem i ORP Černošice.
Na Skalce během podzimu přibydou ještě 
čtyři nové stromky – slivoně, vysokokmeny 
starých odrůd. Doplníme tak pozůstatek sadu 
v  prostoru za klášterem. Také mohutný buk, 
rostoucí vedle kostelíka, se dočká kontroly 
a úpravy vazeb a zároveň ošetření své koruny.

Jiřina Romová,  
Odbor vnitřních věcí MÚ Mníšek pod Brdy

P ř í s p ě v e k  k  p r o b l e m a t i c e  d i v o k ý c h  p r a s a t

S k v ě l á  z p r á v a :  1 6 , 8  m i l i o n u  p r o  M n í š e k !

P o d z i m n í  n o v i n k y  z e  S k a l k y

V posledních dnech se do města opět vrátila v hojném počtu divoká prasata. Tato skutečnost  
má několik důvodů.

Město Mníšek pod Brdy získalo dvě dotace ze Státního fondu životního prostředí na retenční 
nádrže pro zachycování dešťové vody v celkové hodnotě 16,8 milionu korun.

V nadcházejících dnech dojde ke kácení devíti kusů trnovníku akátu na Skalce, v prostoru mezi 
klášterem a občerstvením. 

Rozrytá louka v centru města  Foto: autorka
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Nedostatek pohybu nevratně poškozuje 
zdraví každého člověka. Chůze naopak zvyšuje 
obranyschopnost těla a přispívá k vyplavování 
toxinů. Snižuje vysoký krevní tlak a  vysoký 
cholesterol, čímž snižuje riziko mozkové 
příhody a  dalších problémů souvisejících se 
srdcem. Chůze je nejlepší pro duševní kondici. 

Mníšek pod Brdy se zapojuje již počtvrté 
Vedení města Mníšek pod Brdy podporuje 
celorepublikovou Výzvu 10  000 kroků již 
od jejího vzniku. Dosud proběhly celkem 
tři Výzvy (duben a  říjen 2021 duben 2022), 
do kterých se zapojily více než dvě stovky 
mníšeckých obyvatel a  znovuobjevily 
kouzlo a přínosy „obyčejné“ chůze.
„Jsem ráda, že se Výzva 10 000 kroků v našem 
městě ujala a  oslovila poměrně široké 
spektrum lidí. Z  vlastní zkušeností vím, že se 
do ní zapojili nejen sportovci, ale i  lidé, kteří 
do té doby nebyli zvyklí pravidelně chodit. Já 
jsem se zúčastnila všech tří Výzev a  během 
těch tří měsíců jsme s  dcerou nachodily 
přes 700 kilometrů. Věřím, že se do říjnové 

Výzvy přihlásí nejen „staří známí“, ale zapojí 
se i  nováčci. Těším se, až se budeme spolu 
potkávat na loukách a  lesních cestách 
v  okolí našeho krásného města. Držím 
všem účastníkům palce a  přeji jim, aby 
u  pravidelného pohybu vydrželi co nejdéle,“ 
zve k  účasti v  říjnové Výzvě mníšecká 
místostarostka Dana Dalešická.

Pravidla říjnové Výzvy 10 000 kroků
Dubnová Výzva probíhá od 1. do 31. říj-
na 2022. Pokud máte o  účast ve Výzvě 
zájem, zaregistrujte se na stránkách Výzvy 
www.desetitisickroku.cz, kde si vytvo-
říte osobní profil. Pokud jste se již Výzvy 
účastnili, pak bude vaše registrace jed-
nodušší – po jednom kliknutí se vám ob-
noví osobní profil z  minulého ročníku. 
Svou denní aktivitu (chůzi, běh nebo nor-
dic walking) si můžete měřit na jakém-
koliv zařízení (osvědčila se například ap-
likace Krokoměr) a  následně ji do osob-
ního profilu nahrát. Body, které získáte 
za každý nachozený kilometr, se přepo-
čítávají koeficienty, a  tak lidé starší a  lidé 
s  vyšším BMI dostanou za jeden kilome-
tr více bodů, než lidé mladší a  štíhlejší.  
Snahou je umožnit všem umístění na  prv-
ních místech „výkonnostního“ žebříčku 
s  ohledem na individuální možnosti. Pra-
vidla Výzvy můžete najít také na stránce  
www.desettisickroku.cz/pravidla.

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

hodnoceny samostatně v  týmové Výzvě.  
Nově se mohou zúčastnit také dvoučlenné 
partnerské týmy (bez ohledu na pohlaví), 
vícečlenné školní nebo firemní týmy, které 
budou hodnoceny samostatně.

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

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

Neseďte jenom doma a zapojte se do Výzvy také!  
Registrace tentokrát není časově omezena, 
takže zapojit se můžete kdykoli během 
října!

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

Libor Kálmán,  
koordinátor Výzvy za Mníšek pod Brdy

Startuje říjnová Výzva 10 000 kroků. Zapojením bojujete za své zdraví!
V sobotu 1. října 2022 startuje další etapa Výzvy 10 000 kroků, která má pomoci těm, kdo se už necítí 
dobře kvůli své váze a chtějí nastartovat změnu.
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O t á z k y  p r o  v e d e n í  m ě s t a  s e s b í r a n é 

Zde je uvádíme v přesném přepisu bez redakč-
ní úpravy i s odpověďmi starostky Magdaleny 
Davis.

1. Kdy bude opraven most přes Bojovský potok?
Most přes Bojovský potok u Káji Maříka se 
již opravuje a  bude dokončen v  listopadu 
2022. Most u  Billy je ve vlastnictví kraje 
a  navzdory opakovaným urgencím města 
zatím nebyly zahájeny ani projekční práce.

2. Kdy bude po 22 letech slibů opravena cesta 
Na Oboře? (Davis, Digrin, Merunková, Jirota)
Projektovou dokumentaci včetně výměny 
sítí pod komunikací jsme dokončili vloni, 
rozpočet podle starých cen je 11 mil, bude 
nutné sehnat dotaci a  koordinovat s  vý-
stavbou nové MŠ na Oboře.

3. Louky všude, děkuji.

4. Chodníky z města (řeč byla o Čisovické, Ry-
mani, Nádraží apod.)
Na žádost obyvatel se přepracovává pro-
jekt na Čisovické za dálnicí (jinak by již 
byla stavba zahájena), projekt na chodník 
k nádraží a dál směrem na Včelník byl vy-
řazen z  dotace z  důvodů, na který město 
nemělo žádný vliv. Projekt chodníku na 
Dobříšské směrem od zastávky k  bunga-
lovům je dokončen a připravuje se žádost 
o  stavební povolení. Projekt chodníku na 
Lhotecké je připraven. Chodník od pod-
chodu u  STK směrem do Rymaně se nyní 
projektuje.

5. Lavičky (řeč bylo o potřebě více laviček pro 
seniory po Mníšku)
Nové lavičky jsou již instalovány na Skalce 
a na Pivovárce, v průběhu září budou umís-
těny i na Skaleckém náměstí, u zdravotního 
střediska a u skateparku.

6. Přidat jednu lavičku do přístřešku autobusové 
zastávky u Velké (jedna je málo, bývá obsazena).
Děkujeme za podnět, zařídíme.

7. Opravit Kytínskou ulici.
Komunikace je v  majetku kraje, který ve 
spolupráci s městem připravil projektovou 
dokumentaci na kruhovou křižovatku u vý-
jezdu z  města (realizace v  r. 2023) a  nový 
průtah městem v  ul. Pražská, Dobříšská, 
Kytínská (realizace v r. 2024). Město do této 
doby musí našetřit finance na výměnu sítí 
pod touto komunikací.

8. Kdy bude opravena ulice Pražská?
Viz odpověď 7.

9. Jeřábkovy klády před Jeřábkův dům (?)

10. Rozkvetlá zahrada je krásná.
Děkujeme.

11. Kdy bude opravena cesta (silnice) z Mníšku 
do Lhotky?
Etapa ze Stř. Lhoty na Kvíkalku bude do-
končena na podzim 2022, na etapu z  Kví-
kalky na staré sídliště je zažádáno o dotaci 
(realizace v roce 2023).

12. Chodník Rymaně Hladový vrch?
Viz odpověď 4, další část projektu naváže 
na chodník v ul. Čísovická směrem na auto-
busovou zastávku Hladový vrch.

13. Moc velký vůz na svoz odpadu na Malé ná-
městí.
Svozová firma v srpnu vysoutěžila dodava-
tele menšího vozu, začne jezdit na podzim.

14. Na úřadě vyvěste vlajku Mníšku a ne UA !!!
Bude instalován třetí držák vlajek, aby se 
vešly všechny.

15. In line dráha
Inline dráha byl projekt minulého vedení 
města v záplavové oblasti v nivní louce na 
Pivovárce, kde to není vhodné. Pokud se 
podaří koupit pozemky po bývalé vlečce 
z Kovohutí, měla by na bývalém tělese drá-
hy vzniknou cyklostezka a  inline dráha do 
Čisovic.

16. Koupání
Projektová dokumentace na revitalizaci 
Zadního rybníka pro veřejné koupání včet-
ně odbahnění je dokončena a  v  současné 
době připravujeme žádost o  dotaci. Díky 
změně rybí obsádky se již letos markant-
ně zlepšila kvalita vody (viditelnost 50 cm, 
žádné řasy).

17. Otřesné podmínky. Nekoupání se již 30 let.
Problémy, které trvají 30 let, nelze změnit 
za jedno volební období. Koupání viz 17.

18. Krásná luční louka!! 
Děkujeme z pochvalu, té není nikdy dost.

19. Okrasné jezírko v  Rymani zasypat! Šílení 
komáři!
Zasypat jezírko by byla škoda, ale souhla-
sím, že musí být funkční, proto již byla ob-
jednána oprava, která proběhne na pod-
zim.

20. Dodržování klidu (sekačky) v neděli
Při porušování vyhlášky o  obdobích klidu 
prosím volejte Městskou policii!

21. In-line dráha
Viz odpověď 16.

22. Tobogán ze Skály do Rybníku
Zajímavý nápad. Podejte ho do příštího 
participativního rozpočtu.

23. Díky za kvetoucí louku.
Rádo se stalo.

24. Lavičky víc v Mníšku.
 Viz 5.

25. Máte krásnou loučku.
Děkujeme.

26. Proč jsou silnice v  tak katastrofálníma 
ostudném stavu? (v Mníšku) – pod to se nás tu 
podpisuje víc.
Jak jsem již psala, problémy, které trva-
jí 30 let, nelze změnit za jedno volební 
období, navíc krajské silnice jsou v  kata-
strofálním stavu na většině míst Středo-
českého kraje. Samozřejmě nás to trápí, 
protože také chceme pěkné silnice, ale 
každá oprava je drahá (i  ta, která se za 
rok musí dělat znovu) a městský rozpočet 

V rámci Skalecké pouti byly dne 23. července 2022 sesbírány dotazy, postřehy a náměty od návštěvníků 
této tradiční mníšecké akce.

Časté dotazy se týkaly laviček, kterých má Mníšek nově 22

8

Z RADNICE



p ř i  S k a l e c k é  p o u t i  2 0 2 2

na všechny opravy nestačí. Proto žádáme 
o dotace, což je náročný a zdlouhavý pro-
ces, a vyjednáváme s krajem, aby si opra-
vil své silnice (Pražská, Dobříšská a Kytín-
ská), ty jsou krajem přislíbeny na rok 
2024. Mezitím na podzim 2022 a v průbě-
hu roku 2023 proběhne obnova Lhotecké 
ulice, což už samo o sobě je velká změna 
k lepšímu.

27. Proč chybí chodníky? Viz Lipová alej naho-
ru ke Skalce. Může být mlatová – chceme bez-
pečnost pro děti.
Na chodník v Lipové aleji je zpracován pro-
jekt v podobě mlatového povrchu, ale rad-
ní se neshodli na způsobu jeho realizace. 
Proto bylo konečné rozhodnutí odloženo 
a rozhodne nové vedení města.

28. …a proč se na ul. Lhotecká skladuje asfalt 
už víc než rok?
Jedná se o  vybagrovaný asfalt z  pokládky 
optického kabelu, zhotovitel byl již upozor-
něn, že ho má odstranit.

29. Zachovat přírodní ráz rybníků s biotopy. 
Souhlasím.

30. Rekreační hodnota musí mít prioritu před 
intenzivním rybolovem.
Souhlasím.

31. Kvetoucí louka vprostřed města – hnus!
Také názor.

32. Silnice Za Rybníky opravit.
Zásyp výkopu po pokládce vodovodního 
řadu musí řádně sesednout, aby nedošlo 
k  propadnutí, teprve pak se může asfalto-
vat.

33. Co chodník do Rymaně!
Viz odpověď 4 a 12.

34. Přestavit skate park.
Děkujeme za podnět. Možná další projekt 
do participativního rozpočtu?

35. Zařiďte změnu D4 na silnici I. třídy, aby 
se nezrušily zastávky autobusů, hrozí nám 
zahlcení Mníšku cestujícími z okolních obcí 
na přímé autobusy z Mníšku.
Zařídili bychom to velmi rádi, ale ochota na 
straně Ministerstva dopravy k tomuto kro-
ku je absolutně nulová, již jsme apelovali 
na ministra, iniciovali několik setkání mezi 
zástupci dotčených obcí a  zástupci minis-
terstva, ŘSD, ROPID a  IDSK, ale zatím bez 
výsledku.

36. Chodník od Marjány do Mníšku – Prosím 
než se něco stane (dopsáno: Pravda!).
Viz odpověď 4.

37. Doprava mezi Mníškem a Řevnicemi.
Město se finančně podílí na dopravě v rám-
ci PID.

38. Silnice Řevnická hrůza – připomíná rok 
1920 (dopsáno – souhlas!)
Plán pro Řevnickou je každoročně opra-
vovat stávající stav, dokud nebude možné 
provést totální rekonstrukci (po dokončení 
výstavby nové školy). Část silnice jsme ne-
chali opravit loni, letos na jaře byly oprave-
ny díry ve střední části a na podzim bude-
me pokračovat v horní části.

39. Zjednosměrnění ulice Za Rybníky od kři-
žovatky s ulicí Tovární kolem bytovky u statku 
a Nowakovy vily.
Podléhá rozhodnutí dopravní policie. Sou-
časné opatření navržené dopravní policií 
eliminovalo množství aut, která se zde v úz-
kém místě potkávala a  současně rozdělila 
auta tak, že se nezvyšuje dopravní zátěž na 
ulici Lhotecká.

40. Úřad – není megalomanský? – vysoké ná-
klady – velký počet menších zasedaček, počet 
kanceláří není jich moc?
Projekt vychází z  přesných požadavků de-
finovaných již za minulého vedení města 
a doplněné o archivní prostory, které úřadu 
zoufale chybí. Vzhledem k současné situaci 
však není realizace nového úřadu prioritou, 
nebo jen s velmi výhodnými dotacemi.

Michal Kroutil (text i foto)

Chválu sklízela vysazená květnatá louka vedle kostela

Ilustrační foto ze Skalecké pouti 2022
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Miroslav Lhotka: Když jsem viděl poprvé Predátora, 

Proč jste si vybral k  životu zrovna naše 
město?
Bydleli jsme dlouhodobě s  rodinou v  Praze, 
v  paneláku na Černém Mostě. S  manželkou 
jsme ale nechtěli, aby naše dvě holčičky vy-
růstaly na pražském sídlišti, a  tak jsme začali 
hledat nějaké hezké místo k bydlení. Pročítali 
jsme inzeráty domů na prodej ve vzdálenosti 
do 40 kilometrů od Prahy a absolvovali spous-
tu prohlídek. Zalíbilo se nám až v Rymani, kam 
jsme se přijeli podívat na jeden dům a koupi-
li ho. Sám pocházím z  Vysočiny, takže se mi 
zdejší kopcovitá a zalesněná krajina moc líbí.

Co ve volných chvílích podnikáte?
Jsem orientovaný na sport, takže kromě práce na 
zahradě a údržby domu, jezdím hodně na kole, 
mám rád míčové sporty a gymnastiku. V garáži 
jsem si udělal soukromou posilovnu. Nejenže 
mě sporty baví, ale musím se jako kaskadér stále 
udržovat v dobré fyzické kondici. Mám to už tak 
nastavené od dětství, kdy mě bavilo zkoušet ex-
trémní výkony. Táta byl členem Svazarmu, takže 
moje první sportování byl Dukelský závod bran-
né zdatnosti, což byla taková obdoba letního 
biatlonu. Kromě toho rád jezdím na své motorce 
Triumph Scrambler 900 Cafe Racer. Leckomu 
může připomínat motorku, na které se proháněl 
Steve McQueen ve filmu Velký útěk.

Kdy jste se rozhodl stát kaskadérem? 
Hodně mě ovlivnily filmy s Belmondem, které 
jsem jako kluk doslova hltal. Většinu nebez-
pečných scén natočil sám, aniž by se nechal 
dublovat. On je pro mě ten důvod, stejně 
jako pro spoustu kolegů v  mém věku, proč 
jsem se rozhodl stát kaskadérem. Belmondo 
je dodneška náš guru. Měl jsem i další vzory, 
jako byli Bud Spencer, Terence Hill nebo Steve 
McQueen. Moje srdcovka je i film Limonádový 
Joe, ve kterém se dala dohromady parta ko-
lem Jaroslava Tomsy parta našich kaskadérů. 

Později z  ní vznikla agentura Filmka, jejímž 
majitelem je Ladislav Lahoda, a  pro kterou 
pracuji od roku 1993 i já. 

Z jakého důvodu si zahraniční filmaři oblí-
bili české kaskadéry?
Ten zlomový moment přišel s filmem Titanic, 
do kterého filmaři potřebovali zhruba 100 kas-
kadérů. Nabírali je z  celého světa včetně na-
šich kluků. Nejdříve tam měli jet Češi pouze na 
tři týdny, ale nakonec tam zůstali půl roku až 
do konce natáčení a dělali i ty největší scény. 
Naši kaskadéři si tím udělali ve světě dobré 
jméno, protože přesvědčili svými výkony. Pak 
ta spolupráce pokračovala i  na legendárních 
filmech Zachraňte vojína Ryana nebo Mumie. 
Zajímavé ale je, že na natáčení přímo v USA se 
nemáme šanci dostat, protože američtí kaska-
déři mají za sebou odborové organizace.

Kudy vedla Vaše cesta ke kaskadérství?
Už na střední škole jsem cvičil, takže jsem měl 
dobrou fyzickou kondici. Díky tomu jsem se do-
stal na vojnu k výsadkářům do Chrudimi. Když 
už jsem musel na základní vojenskou službu, 
tak jsem ji chtěl strávit nějak smysluplně. Výcvik 
jsem si moc užíval, skákali jsme z  vrtulníků na 
padácích, nacvičovali jsme „přežití v týlu nepří-
tele“ a spoustu dalšího. Na vojně mě začaly bavit 
bojové sporty. Byla tam fajn parta, bavilo nás to 
a učili jsme se od sebe navzájem. Po vojně jsem 
pak začal v  Praze pracovat jako ochrana osob. 
Kamarád mě jednou přivedl na kaskadérský tré-
nink do tělocvičny Gymnázia Nad Štolou v Pra-
ze 7, protože se mu tam nechtělo samotnému. 
Přišli jsme tam vyjukaní, viděli jsme na vlastní 

oči kaskadérské legendy, které jsme znali jenom 
z televize: Jaroslava Tomsu, Zdeňka Srstku, Ladi-
slava Lahodu nebo Petra Drozdu. První drsnější 
trénink nás neodradil.

Co práce kaskadéra obnáší?
Je to něco mezi hercem a sportovcem, kdy se 
kromě denní fyzické přípravy učíme i filmové-
mu řemeslu: jak ztvárnit představu režiséra. 
Ve sportu se snažíte soupeře zasáhnout, ale 
v kaskadéřině to musí jenom vypadat, že je to 
rána. Já musím úder dobře dát a parťák musí 
zase dobře zahrát, že ho dostal. Takže trénu-
jeme distance a přidáváme k tomu ještě úhel 
filmové kamery. Musíme mít cit pro kameru, 
poznat, kdy nás vidí a kdy už ne. Jde o souhru 
několika věcí. Občas se pracuje pod velkým 
fyzickým i  psychickým tlakem. Pokud by to 
někdo z nás zkazil a nepovedl by se kvůli tomu 
natočit důležitý záběr, tak to může znamenat 
i ztrátu statisíců dolarů. 

Který byl Váš první velký filmový projekt?
Paradoxně nám mladším kaskadérům po-
mohlo, že starší kluci odjeli natáčet Titanic, 
takže pro nás zůstala najednou lepší práce. 
Můj první velký film, na který zároveň moc 
rád vzpomínám, byl Gladiátor. Hrál jsem tam 
gladiátora ze skupiny kolem hlavního hrdi-
ny, kterého hrál Russell Crowe. Sváděl jsem 
v  arenách spoustu soubojů, při kterých jsem 
i několikrát „umřel“. Natáčelo se v Maroku a na 
Maltě. Tam jsem potkal kulturistickou legendu 
Ralfa Moellera, kterého jsem měl v pokojíčku 
na plakátu. Bohužel moje angličtina nebyla 
v  té době ještě na takové úrovni, abychom 
spolu pohovořili víc. Rok na to jsme se s čes-
kými kaskadéry do Maroka vrátili na natáčení 
filmu Mumie se vrací a za další rok jsme tam 
natáčeli snímek Černý jestřáb sestřelen. 

Dubloval jste některé známé herce?
Když se v Žatci natáčel britský film Bídníci, tak 
jsem při bojích na barikádách dubloval Lia-
ma Neesona, který hrál hlavní postavu Jeana 
Valjeana. Co si budeme povídat, málokdo ze 
slavných herců má skoro 2 metry a přes 90 ki-
logramů, abych ho mohl dublovat. Díky mé 
vysoké postavě mě ale zase rádi maskují do 
postav různých monster a příšer.

Jaké známé monstrum jste si zahrál?
Bylo to v hororu Vetřelec vs. Predátor, kde jsem 
dubloval herce, který hrál postavu Predátora.
Bylo to dost fyzicky náročné, měl jsem na sobě 
30  kilogramů těžký kostým a  na dýchání jen 
malý otvor. Byl to pogumovaný overal s  vel-
kými tlapami s  dlouhými drápy a  nasazovací 
hlava. A to při akčních scénách, kdy se Predá-
tor pere s Vetřelcem, propadá podlahou nebo 
skáče, pro mě jako astmatika bylo dost vyčer-
pávající. K  té práci jsem se navíc dostal náho-
dou, protože jsem na poslední chvíli zaskakoval  

Se svou téměř dvoumetrovou vysportovanou postavou, ostře řezanými rysy a výrazným tetováním 
budí přirozený respekt, takže nikoho snad nepřekvapí, že se věnuje profesi kaskadéra. Již devátým 
rokem je naším sousedem, můžete ho potkávat v Rymani, kde bydlí se svou čtyřčlennou rodinou.

Miroslav Lhotka
(* 1973 v Havlíčkově Brodu)
Dětství prožil v Lipnici nad Sázavou. 
Vystudoval střední průmyslovou školu. 
Od roku 1993 pracuje u agentury Filmka 
Stunt Team. Od roku 2013 bydlí s rodinou 
v Rymani. S manželkou Ivanou mají dcery 
Kláru (14 let) a Stellu (9 let).

Pauza během natáčení filmu 6 underground: 
Tajné operace (2019)
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ani ve snu mě tenkrát nenapadlo, že ho někdy budu hrát
za  německého dubléra, který se zranil. Když 
jsem viděl poprvé Predátora s  Arnoldem 
Schwarzeneggerem, ani ve snu mě tenkrát ne-
napadlo, že ho někdy budu hrát.

Jaké postavy nejčastěji ztvárňujete?
V  historických filmech z  2. světové války hraji 
díky své postavě a  fyziognomii německé vo-
jáky, esesáky nebo gestapáky. Je to paradox-
ní, protože právě československý odboj a věci 
spojené s operací Anthropoid jsou moje srdco-
vá záležitost! Když jsme před osmi lety dělali na 
britském filmu Anthropoid, tak jsem jako člen 
zásahové jednotky „umřel“ hned několikrát bě-
hem bojů s parašutisty v kostele. Podobnou roli 
jsem měl i v Nabarveném ptáčeti nebo napří-
klad v seriálu Tři králové, kde jsem hrál skuteč-
nou historickou postavu gestapáka Mischkeho, 
kterého štábní kapitán Morávek zastřelí poté, 
co vyrazí dveře konspiračního bytu.

Který z novějších filmových projektů máte 
za sebou?
Hodně teď také točíme různé seriály i  filmy 
pro Netflix, Amazon nebo Apple TV. Naštěstí 
je práce dost. Teď je v kinech český akční film 
Jan Žižka, kde jsem si zahrál kumánského bo-
jovníka z družiny krále Zikmunda. Na tom fil-
mu je znát, že jeho režisér Petr Jákl býval sám 
kaskadér, takže nám nechal v akčních scénách 
více prostoru. Na filmování ale nevzpomínám 
moc rád. Při pádu ze šestimetrové skály jsem 
v těžkém brnění padal hluboko do vody, ne-
stihl jsem vyrovnat tlak a  prorazil si ušní bu-
bínek. Vážnější zranění se mi naštěstí vždy vy-
hýbala, naštípnuté kosti, rozseklé hlavy nebo 
výrony ani nepočítám. 

Šlo Vám někdy při práci o život?
Mně naštěstí ne, ale před 20 lety jsem byl svěd-
kem smrtelného úrazu jednoho amerického 
kaskadéra, mimochodem bývalého vojáka 
a specialisty na padáky. V Praze jsme točili film 
XXX a on měl scénu, kdy měl na padáku pod-
letět Palackého most a přistát na ponorce. Na 
tom padáku ho za sebou táhl motorový člun. 
Režisér ale stále nebyl spokojen, protože ho 
chtěl mít co nejblíž k  mostnímu oblouku. Při 
několikrát opakovaném pokusu narazil kaska-
dér v té rychlosti do mostu a byl na místě mrtev. 
My jsme pak jeho tělo tahali z vody do člunu.

Vzpomínáte si na nějakou zvlášť povede-
nou scénu?
Točili jsme pro německou produkci film 
z 1.  světové války Na západní frontě klid, kte-
rý uvede Netflix v říjnu. Mám tam jednu hořící 
scénu, kdy nás, odpočívající německé vojáky, 
překvapí Francouzi a plamenomety nás zapálí. 
Po dobu 20 vteřin nás hořelo v zákopu 10 osob. 
Plus si k tomu ještě připočtěte pár vteřin navíc, 
než nás hasiči uhasili. V hořící masce nesmíme 
dýchat a  všechno děláme na jeden nádech. 
K tomu si přidejte zběsilé pohyby, které u toho 
musíme dělat, protože hrajeme hořící vojáky. 
Na tuhle akci jsem dost pyšný. Byla to největší 
hořící scéna, která se u nás kdy dělala!

Kterou akci byste jako kaskadér nechtěl točit?
Pravděpodobně bych nešel do pádu z  výšky 
přes 20 metrů. Ne že bych měl strach, ale určitě 
by to někdo jiný zvládnul lépe než já. Já se po-
važuji za univerzálního kaskadéra. Jsem schop-
ný jezdit autem, na koni, šermovat, bojovat se 
zbraněmi i beze zbraní, padat ze schodů, hořet, 
pracovat na lankách nebo dělat takzvané tr-
hačky, což jsou reakce na výbuch pomocí pístů 
nebo pádové brzdy. Je mi už přece jenom 49 
let a regenerace trvá tělu o dost delší čas než 
mladším kolegům. Kaskadéřina bolí, modřiny 
a odřeniny jsou běžnou součástí naší práce.

Měl jste někdy i „mluvící“ roli, kde jste ne-
byl za kaskadéra?
V seriálu Slunečná jsem hrál muže „na špinavou 
práci“ Viktora, který je ochrankou kontroverzní-
ho podnikatele Johna Linharta, kterého ztvárnil 
Maroš Kramár. Původně to měla být jednodenní 
práce, ale pak mi přidávali více a více textů, takže 
se má role časově natáhla. Vzpomínám si dokon-
ce i na jednu svou líbací scénu v seriálu Přešlapy, 
kde jsem hrál barmana. Musím se ovšem přiznat, 
že tyto projekty neřadím mezi své favority.

Líbí se dcerám Vaše povolání? Chtěly by si 
někdy zahrát ve filmu?
Obě naše holčičky už točily a moc si to užíva-
ly. Starší Klárka už v 10 letech, díky své gym-
nastické přípravě, dublovala hlavní dětskou 
hrdinku v  dánském filmu Zemětřesení, kde 
„padala“ z nejvyššího patra bortícího se hote-
lu. Vše se samozřejmě točilo v ateliéru a byla 
uchycená na lankách.
Mladší Stella hrála před dvěma lety malého 
zombíka v americkém hororu Armáda lupičů. 
Klárka studuje příbramské gymnázium a  má 
už jiné plány, ale Stella chce být kaskadérka. 
Tak uvidíme, jestli jí to vydrží.

Co byste chtěl ve svém oboru ještě zažít 
nebo dokázat?
V první řadě bych si přál, abych se mohl profesi 
kaskadéra věnovat co možná nejdéle. Baví mě, 

že to není stereotypní práce. Nezůstávám na 
jednom místě a  potkávám zajímavé lidi. Uvi-
dím, co mi tělo dovolí. Jinak samozřejmě i my 
kaskadéři máme svou světovou cenu, jakousi 
obdobu filmového Oscara, která se jmenuje 
Taurus. Uděluje se v USA v několika kategori-
ích: za nejlepší bojovou scénu, nejlepší scénu 
s ohněm, nejlepší práci ve výšce nebo nejlepší 
automobilovou scénu. Mezi jejími nositeli je 
dokonce i  jeden Čech, který ji získal s  celým 
britským týmem za nejlepší bojovou scénu. 
Členové našeho týmu na ni byli nominováni 
již několikrát. 

Co byste doporučil zájemcům, kteří by se 
chtěli stát kaskadéry? 
Základem je sportovní průprava, tím musí  
každý začít. Měl by mít minimálně základy  
úpolových sportů a  gymnastiky. To jsou 
všechno sporty, které se při práci kaskadéra 
používají. Ve všech sportech nemusí být sa-
mozřejmě na vrcholové úrovni, ale měl by jimi 
projít. Potom musí začít chodit na kaskadérské 
tréninky, kde ho naučíme filmovému řemeslu. 
Cílem našich tréninků je přetavit sportovní 
zkušenosti ve filmové. Kromě sportovních dis-
pozic musí mít uchazeč samozřejmě také trpě-
livost a pokoru. Kaskadéřina je totiž především 
týmová práce založená na důvěře a loajalitě.

Libor Kálmán

S kolegy při natáčení filmu Černý jestřáb sestřelen (2001). Miroslav Lhotka stojí vpravo

Úprava masky do hororu Vetřelec vs Predátor 
(2004)
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Dvaadvacátý Štrůdl chutnal báječně, dramaturg 

Dramaturgovi festivalu, Janu Krásnému, 
se opět podařilo namíchat do letošního 
ŠTRŮDLu takový poměr ingrediencí, který 
musel chutnat všem.

Na úvod křehká písničkářka
Zahájení 22. ročníku obstarala písničkářka 
a  multiinstrumentalistka Bára Zmeková. Na 
basklarinet ji doprovázel Ondřej Vychodil, 
na trumpetu Oskar Török. Kdo přišel na je-
jich večerní koncert do Pavilonu, měl možnost 
sledovat vílu pobíhající po rozkvetlé louce. 
Křehká bytost Bára Zmeková navodila natolik 
příjemný pocit, že se snad nikomu nechtělo 
ani po dvou hodinách odcházet domů. Z  je-
jích textů doslova prýští poetika a ve spojení 
s  nádherným hlasem a  doprovodnými in-
strumenty navozují vyloženě relaxační atmo-
sféru. Promítá do nich své pocity a  prožitky 
spojené s  rozmary počasí (Plačtivo, Vítr), sta-
vem vlastní duše (Když se bojíš, jdi do lesa, 
Klidně se mě ptej), výlety do přírody blízké 
i  vzdálené (Vřes, Altaj), ale třeba i  setkání 
s nepříjemnými lidmi (Soused). Na závěr kon- 
certu nemohla chybět její ikonická skladba 
Svatojánská.

Nejlepší štrúdly pečou Emna a Jarka
V  rámci festivalu se již podruhé konalo klání 
amatérských pekařů a pekařek o nejlepší závin.  
Do soutěže bylo přihlášeno 12 sladkých a 2 sla-
né štrúdly. Hodnotící komise, která je ochutná-
vala ve složení Šárka Slavíková Klímová, R. D. 
Jan Dlouhý a Michal Moučka, neměla vůbec 
snadnou roli, protože všechny soutěžní vzorky 
byly kvalitativně na podobné úrovni. Při klasifi-
kaci postupovali podle mezinárodních kritérií, 
kde především rozhoduje chuť (tvoří až 50 % 
bodů), dále vzhled (20 %), textura (20 %) a krea-
tivita (10 %). Hodnocení probíhalo samozřejmě 
anonymně (všechny vzorky byly očíslovány). 
Jak trefně poznamenal její předseda, gastro-
nomický publicista Michal Moučka: „Soutěžní 

vzorky mě příjemně překvapily a to i vzhledem 
k  tomu, že je vytvořily ryzí amatérky. Bývám 
často komisařem na podobných soutěžích 
a  musím uznat, že vaše štrúdly měly vysokou 
úroveň. Všechny by obstály na pultech pekáren 
a  cukráren, a byly, jak my komisaři rádi říkáme, 
prodejné.“
Vítězkou „sladké kategorie“ se stala Jarka 
Baumruková, která svůj štrúdl nazvala Tré-
nink, protože ho vylepšovala a ladila několik 
měsíců. Byl složen z několika druhů ovoce, při-
čemž dominantní byly meruňky a blumy. Do 
listového těsta přidala piškoty, aby nasály šťá-
vu z použitého ovoce, másla, tvarohu a smeta-
ny, dále vlašské ořechy, citrónovou kůru a cukr. 
Prvenství ve „slané kategorii“ získala Emna 
Riahi z  Tuniska, která byla v  Mníšku na ná-
vštěvě u  příbuzných. Její závin oslnil porotu 
i  další ochutnávače svou exotickou chutí 

a  volbou v  našich končinách nezvyklých in-
grediencí. Autorka při pečení použila kuřecí 
maso, cibuli, olivy, balsamico, koriandr, kmín, 
chilli a ementál.

Pohádka o pomáhání
Organizátoři Štrůdlu nezapomínají ani na nej-
menší děti a do Mníšku opět pozvali kočovné 
divadlo Já to jsem Víti Marčíka mladšího. 
Energický principál tentokrát přijel se svými 
loutkami sám a natěšenému publiku předvedl 
pohádku o princezně, princi, skřítcích, drako-
vi, žabákovi, koktajícím pavoukovi a neopod-
statněném strachu. Víťa se ukázal nejen jako 
šikovný loutkoherec a  majitel hned několika 
hlasů, ale i  jako fanoušek rokenrolu a  hráč 
na kytaru. Divadelní scénu vytvořil ze staré 
školní lavice a starých strojů, s jejichž pomocí 
dokáže vytvářet zvuky meluzíny nebo deště. 
Nemohly chybět ani statečné dobrovolnice 
z  řad ochotných maminek, které se před di-
váky vlnily a  házely svými vlasy v  rytmu roc-
kenrolu nebo políbily žabáka, který se sice do 
prince nakonec neproměnil, ale „pomáhat se 
musí, i když z toho nic mít nebudeme“ a také 
z  toho důvodu, protože „pomáhání nám dělá 
velkou radost“.

První zářijový pátek a sobotu se v Mníšku pod Brdy konal v pořadí již 22. ročník rodinného festivalu 
ŠTRŮDL, který zorganizoval místní spolek ROREJS.

Zleva: Ondřej Vychodil, Bára Zmeková a Oskar Török

Rocker Víťa Marčík se spolupracujícími 
maminkami z publika

Zleva: Jan Dlouhý, Michal Moučka, Emna Riahi, Šárka Slavíková Klímová a Jana Bílková
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Profesor Bílek poučoval i bavil
Štěstí se usmálo na toho, kdo zavítal na mní-
šeckou farní zahradu, kam v rámci svých cest 
Edubusem dorazil profesor David Bílek. Re-
spekt budil nejen svými hlubokými znalostmi 
z  oboru chemie a  fyziky, excentrickým proje-
vem nepostrádajícím humor, bílým pláštěm 
nesoucím dosud zřetelné stopy dávných 
experimentů, ale především nepřehlédnu-
telnou parukou barvy pučících květů pivo-
něk. A  aby nebyl na všechno sám, zjednal si 
k  ruce dvě šikovné asistentky, Kláru a  Rózu. 
K  nejefektnějším pokusům patřila hořící 
a  přitom nespálená ruka (hořel propan bu-
tan schovaný v  bublinách jaru a  vody, která 
se odpařovala, a  proto nedošlo k  poškození 
ruky), barevné bengálské ohně, kterými už 
staří Číňané udivovali své poddané a zastrašo-
vali nepřátele (směs chlorečnanu a dusičnanu 
s oxidující látkou, kterou může být cukr nebo 
škrob), sloní pasta (reakce jodidu draselné-
ho s peroxidem vodíku) nebo kouřící roztoky 
kvapem se linoucí z  nádob (suchý led – oxid 
uhličitý, který v kontaktu s vodou vytváří páru). 
Z  fyziky mohli diváci zhlédnout evakuaci 
vzduchu pomocí luxu, která děti zaujala na-
tolik, že i  dlouho po skončení produkce si 
vzájemně vysávaly vzduch z plastových pytlů 
vysavačem. U  pokusu s  plastovou raketou se 
uplatnil Newtonům zákon o  zachování hyb-
nosti (naráz uvolněný tlak v nádobě, která se 
nafouká pumpičkou a  jakmile hodnota tlaku 
dosáhla hraniční hodnoty, tak došlo k vystře-
lení rakety a zároveň špuntu druhým směrem). 
Velký obdiv patří všem dobrovolníkům 
z  řad publika, kteří při pokusech pomáha-
li nebo dokonce posloužili jako figuranti! 
P. S. Během pokusů nebylo (snad) ubližováno 
ani zvířatům ani lidem.

Na závěr neobvyklé sportovní klání
Závěr letošního Štrůdlu obstaral česko-fran-
couzský soubor pohybového divadla Tyhle se 
svým dynamickým představením LegoRyt-
mus.
Během hodinového vystoupení beze slov 
nás čtyři zvláštní sportovci v  národních 
barvách provedli spartakiádou s  hromad-
nými cvičebními sestavami i  několika dis-
ciplínami letních olympiád. Byli jsme očitý-
mi svědky hodu oštěpem, vzpírání, skoku 
o  tyči, řecko-římského zápasu, hodu diskem 
nebo štafety, kterou jsme si mohli dokonce 

vychutnat ve zpomalené sekvenci s  vítěz-
nými i  bolestnými grimasami jejích členů. 
Inscenace se snaží humornou cestou do-
jmout diváka, aby se začal ptát, co je vý-
kon, forma, rytmus, povinnost, řád, kon-
vence, poddajnost a  následně svoboda. 
Jako bonus poskytli umělci po představení pro 
všechny zájemce lekci nácviku na spartakiádu.

Slovo dramaturga
Za propracovanou dramaturgií Štrůdlu stojí 
již řadu dlouhých let Jan Krásný, jeden ze 
zakládajících členů mníšeckého spolku Ro-
rejs. Letošní, v  pořadí již 22. ročník zhodno-
til slovy: „Moc nás potěšila velká návštěvnost 
a  mám pocit, že rok od roku počet diváků na 
Štrůdlu roste. Na přípravách Štrůdlu i  na jeho 
průběhu se podílí velká skupina lidí kolem Ro-
rejsu a  tímto jim chci za jejich nasazení moc 

poděkovat. Děláme to všichni v našem volném 
čase, o to cennější jsou potom pozitivní ohlasy 
obecenstva. Hlasité reakce dospělého i dětské-
ho publika během jednotlivých představení 
i  závěrečný potlesk jsou pro nás, organizátory 
tím největším oceněním. Určitě bych rád podě-
koval také všem našim sponzorům a především 
městu Mníšek pod Brdy, bez jehož finančního 
příspěvku bychom Štrůdl vůbec nemohli pořá-
dat. Finanční podpora od města je pro nás, jako 
organizátory, klíčová.“

A na závěr i jedna konstruktivní kritika směrem 
k  organizátorům: příště dejte profesu Bílkovi 
náhlavní mikrofon, aby dokázal jásací publi-
kum překřičet.

Libor Kálmán 
(text i foto) 

Profesor Bílek s dobrovolnicí při pokusech 
se „sloní pastou“

Prostovlasý muž s bradkou uprostřed za všechno může aneb Jan Krásný ve víru sobotního 
dopoledne na farní zahradě

Cvičenci při spartakiádní sestavě

dokázal poskládat jednotlivé ingredience s citem
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V příjemném prostředí tu vystupovala zpěvačka Petra Hapková se 
svým pořadem BLUES A STARÝ DOBRÝ FLÁKY. Na elektrickou kytaru 
ji doprovázel Michal Hanák, na akustickou kytaru Petr Kadlček a na 
cajón Dušan Moravec (její manžel).
Během téměř dvouhodinového koncertu zahráli staré bluesové pec-
ky z minulého století od B. B. Kinga, Tracy Chapman, Bonnie Raitt, Otise 
Reddinga nebo Erica Claptona. Kromě blues zazněly i hity od jazzmanky 
Peggy Lee, Paula Simona a Chrise Isaaka. Pro přítomné přátele z Neapole 
přidala zpěvačka s  podmanivě hlubokým hlasem ještě píseň v  italštině. 
Překvapením večera byl již téměř zlidovělý zábavový song „Já na to mám“ 

v podání jeho autora, jinak frontmana rockového Naturalu Petra Kadlčka.
Hudebníci se s  vděčným publikem rozloučili 61 let starým šlágrem 
„Stand By Me“ od Bena E. Kinga.

Libor Kálmán (text i foto)

Vůbec poprvé zavítal do kostela sv. Václava odborníky i  laickou 
veřejností oceňovaný Festival Jakuba Jana Ryby, který se koná na 
místech spojených s osobou tohoto českého skladatele (v předcho-
zích třech letech se jeho mníšecká část odehrávala v klášteře na Skalce).
V  průběhu koncertu vystoupili Lucie Sedáková Hůlová (housle  
+ zasvěcený výklad o  jednotlivých skladatelích), Martin Sedlák  
(violoncello) a  Ondřej Valenta (varhany a  cembalo, jinak varhaník  
Vyšehradské kapituly).
Během devadesátiminutového koncertu představili tvorbu tří českých 
skladatelů: Jakuba Jana Ryby, Františka Bendy a  Josefa Fialy a  uvedli 
také díla Johanna Sebastiana Bacha.
Jejich impozantní hudba přenesla publikum do 18. a na počátek  19. sto - 
letí a  mělo možnost účastnit se produkce, která se v  té době konala 
v kostelních lodích i na šlechtických dvorech.
Vrcholem produkce byla Rybova Preludia F dur a D dur zahraná na kostelní 
varhany. I když jsou varhany novější výroby a Ryba, coby učitelský pomoc-
ník a varhaník v Mníšku, na ně v roce 1788 tudíž hrát nemohl, na mníšec-
kém kůru skutečně ve své době koncertoval! Podle Lucie Sedlákové Hůlo-
vé je tedy náš kostel „dosud prosycen jeho duchem a má Rybův genius loci.“
Kromě Mníšku pod Brdy se vystoupení v rámci 5. ročníku festivalu ko-
nala ještě v Rožmitálu pod Třemšínem, Starém Rožmitálu, Plzni, Přešti-
cích a Březnici.

Těšíme se, jakou dramaturgii si připraví ředitel festivalu Šimon Kaňka 
na příští festivalový ročník.

Libor Kálmán (text), Michal Kroutil (foto)

Mníšecký kostel hostil premiérově Festival Jakuba Jana Ryby

Farní zahradu rozezněly bluesové melodie
Úžasný kulturní zážitek čekal na několik desítek diváků, kteří přišli druhou srpnovou neděli na farní zahradu.

Lucie Sedláková Hůlová a Martin Sedlák, Ondřej Valenta sedí vzadu u cembala

Zleva: Michal Hanák, Petra Hapková, Dušan Moravec a Petr Kadlček

14

KULTURA



KNIHY PRO DĚTI

ČERNOBYLSKÉ DÍVKY / Anne Blankmann
Historický Young Adult román o černobylské havárii a životě v Sovět-
ském svazu z pohledu dvou dospívajících dívek.

OPERACE BANÁNY / David Walliams
Příběh malého chlapce a gorily plný dobrodružství a smíchu je zasazen 
do kulis válečné Británie v roce 1940, inspirovaný skutečnými událostmi.

STUDIE STÍNŮ / Maria V. Snyder
Když Jelena bývala pouhou ochutnavačkou, byl její život jednodušší. 
Přežila a stala se klíčovou součástí rovnováhy sil mezi soupeřícími ze-
měmi Ixií a Sitií.

ŠEPTAJÍCÍ LES / ANDREAS SUCHANEK
Tato kniha je vydařeným úvodem do nové dobrodružné řady plné ma-
gie a napětí.

VELKÉ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ V ZOO / Sophie Schoenwald
Zvířátka se rozhodla, že si přestanou čistit zuby, a tak se kolem zoo šíří 
nepěkný puch. S tím se musí něco udělat.

Z POHÁDKY DO POHÁDKY / Marie Tetourová
Máte doma předškoláka nebo začínajícího čtenáře? Objevte společně 
s ním pohádkový svět a rozvíjejte jeho vnímání. Veselé obrázky, které 
nahrazují slova v textu, udrží jeho pozornost a čtení se stane zábavou.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

20. OBĚŤ / James Patterson
Seržantka Lindsay Boxerová má na stole složitý případ. Vypadá to, že 
mezi třemi oběťmi, zastřelenými ve třech různých městech, existuje 
spojitost. Přesnost střel je stejně děsivá jako výběr vrahova cíle.

KOCOUR Z MONTMARTRU / Michaela Klevisová
Volné pokračování úspěšné povídkové knihy Čekání na kocoura, která 
obsahuje deset nových úsměvných i smutných příběhů o kočkách, je-
jichž osudy se proplétají s těmi lidskými.

STUDNA / Dominik Dán
Detektivové Karuz a Chosé z oddělení vražd řeší případ brutální vraždy 
mileneckého páru.

TEMNOTA / David Lagercrantz
Úvodní díl nové detektivní série představuje geniálního, i když pro 
život naprosto nepraktického profesora a mladou policistku, která se 
kromě vyšetřování musí potýkat i s vlastními démony.

DRŽ SE BLÍZKO / Harlan Coben
Tři zdánlivě obyčejné životy, které pojí temná minulost... Strhující thri-
ller, který se stal předlohou stejnojmenného seriálu na Netflixu!

MONTESSORI MIMINKO / Simone Davies
Každý rodič a každé dítě mohou těžit z Montessori přístupu od prvních 
týdnů, prvních dnů, prvních hodin života děťátka – dokonce už v době, 
kdy je ještě v matčině děloze.

VESNICE / Kristýna Trpková
Kriminální komisařka Laura Linhartová a její kolega Adam Beneš ote-
vírají dávno odložený případ a pouštějí se do napínavého vyšetřování.

PŘÍPAD UKRADENÉ SOLI / Stanislav Češka
Kdosi začal vraždit bavorské kupce přivážející do země sůl a krást jejich 
náklad. Tyto zločiny hrozí zničit křehký mír panující mezi Východofran-
skou říší a Moravským královstvím.

Tereza Bauerová a Nikola Bláhová,   
knihovnice

Představujeme čtenářům nové knihy v městské knihovně
knihovna.mnisek.cz / telefon: 318 592 552, 731 693 021 / e–mail: knihovna@mnisek.cz
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Tradiční podzimní výzva má za úkol zvýšit po-
čet dětí, které se budou pravidelně dopravo-
vat do školy pěšky. Snížit množství aut, které 
se v  ranních hodinách nashromáždí v  okolí 
školy a  zvýšit tak bezpečnost pro všechny 
chodce. 
Máme velkou radost, že znovu po roce se žáci 
a pedagogové naší školy spolu s rodiči do akce 
zapojili. Letošní program jsme zahájili oblíbe-
ným ranním setkáním nazvaným „Pěšky na 
snídani do školy.“ Účast byla ohromující a sní-
daně před školou byla skvělá motivace, proč 
jít do školy pěšky. 
V úterý 20. září 2022 proběhl před školou krát-
ký workshop o zdravé chůzi s panem Mgr. Mi-

chalem Elčknerem, pohybovým specialistou, 
pro kterého je pohyb vášní. Děti i  rodiče si 
dále vyzkoušeli chodník naboso. Svaly prokře-
hlé studeným ranním vzduchem se probudily 
k životu při zahřívací rozcvičce. Pan Elčkner se 
rozhodl zdarma podobné rozcvičky, připravo-
vat pro děti na workoutu před školou i násle-
dující dny. 
Na závěr celé akce jsme, stejně jako loni, zor-
ganizovali za pomoci městské policie společ-
ný pochod od mníšeckého zámku ke škole. 
Věříme, že celá akce má smysl a  budeme se 
i  do budoucna snažit podobné aktivity pod-
porovat. Vždyť cesta do školy je zážitek. Je to 
příležitost někoho potkat a popovídat si. Chů-

ze je prospěšná a blahodárná a proto pojďme 
„Pěšky do školy!“

Marcela Zemanová, vedoucí školní družiny

Letošní setkání vyšlo na pátek 9.září. Čtyři prv-
ní třídy, v počtu 96 dětí, uvítal pan Bambousek 
osobně v areálu školního hřiště, kde měl se 
svým týmem pro žáky připraveny 4 stanoviště 
s různými disciplínami.
Prvním stanovištěm byla štafeta s kolíkem, 
kde žáci soutěžili ve družstvech na rychlost a 
mocně fandili svým spolužákům.
Na druhém stanovišti organizátoři vyzkouše-
li u žáků jejich schopnost orientace v běhu. 
Úkolem bylo najít zvířátka na jednotlivých 
kontrolách a správně je orazit na kartičce, kte-
rou s sebou žáci měli.
Ve třetí disciplíně si žáci vyzkoušeli, jak fungu-
je opravdový závod s elektronickým čipem a 
ražením. Start - Kontroly - Cíl.
Čtvrtá a poslední disciplína ukázala svoji ná-
ročnost na orientaci v terénu. Žáci se sezná-

mili poprvé s buzolou a jejím základním fun-
gováním. Pracovali s mapou Mníšku pod Brdy. 
Podle buzoly určovali světové strany a v mapě 
hledali blízké budovy (škola, hřiště, Pavilon).
Nakonec si vyzkoušeli různé variace štafetové-
ho běhu, který svou náročností na provedení 
simuloval různé překážky v lese.
Všichni jsme si dopoledne užili. Počasí nám 
přálo, neunavitelné děti a učitelé se vzájemně 
více sblížili.
Věřím, že po tak inspirativní nabídce aktivit, 
které nabízí orientační běh, bude mít neje-
nom Orientační klub Dobříš nabité dveře!
Prvňáčci poděkovali organizátorům prostřed-
nictvím nakreslených obrázků.

Marie Davídková, 
třídní učitelka 1.A

Pěšk y do školy 2022

Spor tovní  dopoledne pro pr vňáč k y

Rok se s rokem sešel a byl tu znovu zářijový Evropský týden mobility. Ve dnech ETM (Evropský týden 
mobility) pořádá organizace Pěšky městem celorepublikovou akci Pěšky do školy.

Sportovní klub orientačního běhu Dobříš každoročně pořádá s rodinnou podporou pana Martina 
Bambouska sportovní dopoledne pro prvňáčky Základní školy v Mníšku pod Brdy.

Ve školním roce 2020–22 jsme měly možnost 
se do tohoto projektu zapojit i my a vyzkoušet 
si tak práci rozhlasových reportérek. Sezná-
mily jsme se sourozenci Izákovými, s  panem 
Davidem a  jeho sestrou Lucií a  paní Michae-
lou Izákovou, jejich maminkou. Vyslechly jsme 
rodinný příběh, který se odehrával na naší 
škole v osmdesátých letech minulého století, 
v době vlády komunistické strany. Sourozen-
ci David a Lucie si na základní škole v Mníšku 
pod Brdy prožili hodně těžká léta. Ústrky, kte-
ré si naše generace nedokáže vůbec předsta-
vit. Co byste asi prožívali, kdybyste nedostali 
známky, které si zasloužíte, jenom proto, že 
věříte, že existuje Bůh? A dokonce je vám brá-
něno dostat se na svou vysněnou školu a mít 
možnost získat zaměstnání, které by vás bavi-

lo? Takové a další jiné nepříjemné zážitky Da-
vid s Lucií jako děti zažívali. Jejich vzpomínky 
ještě více ožily při prohlídce školy. Např. v che-
mické učebně poznali katedru z  jejich mládí. 
Když jsme šli v  přízemí školy kolem okénka, 
které dnes nemá žádný účel, dlouho jsme si 
marně lámaly hlavu, proč tam vůbec je, Da-
vid s  Lucií záhadu objasnili. Tehdy se v  něm 
totiž vydávaly lístky na oběd. Dnes již pozby-
lo svého účelu i proto, že jídelna byla později 
přistavěna v jiné části školy. Nechceme zapo-
menout na poslední slova z  reportáže, které 
nám David kladl na srdce: „Važte si svobody, 
ve které žijete!“
Jsme rády, že jsme do tohoto projektu vstou-
pily, i  když byl pro nás náročný. Musely jsme 
se seznámit s  tím, jak se žilo v  osmdesátých 

letech minulého století, připravit si otázky 
pro rozhovor s pamětníky, naučit se pracovat 
s  diktafonem, napsat scénář a  z  hodinového 
povídání sestříhat tříminutovou reportáž. Tato 
zkušenost nás obohatila a přinesla hodně ne-
všedních zážitků.

Na závěr chceme poděkovat regionálnímu ko-
ordinátorovi Příběhů našich sousedů panu Ji-
římu Štěpovi a pedagogickému vedení Tereze 
Bory a Jitce Izákové za jejich pomoc.

Anna Raušová, Tereza Červená,  
Magdaléna Kouklíková, Stella Nádvorníková,  

Barbora Plocková, Kateřina Pokorná,  
Johana Vejvodová – žákyně osmých tříd,  

ZŠ Mníšek pod Brdy

Važme si  svobody,  ve k teré žijeme!
Již několikátým rokem je naše škola zapojena do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů 
neziskové organizace Post Bellum.

Autor: Lenka Živná

Autor: Lenka Živná
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Sledujeme vývojové fáze každého dítěte. Na-
bízíme činnosti vhodné pro rozvoj všech ob-
lastí jejich zájmů, vedeme je k samostatnosti, 
podporujeme jejich silné stránky. Děti se rea-
lizují v kreativní činnosti, zpěvu a pohybových 
činnostech.
V  uplynulých třech letech jsme měli velké 
štěstí, že naši školku navštěvovalo pravidelně 
i  nepravidelně až 25 dětí ročně. Samozřejmě 
ne všechny najednou, neboť klademe velký 
důraz na to, aby skupina nebyla příliš velká. To 
proto, aby každé dítě mělo dostatečný prostor 

samo pro sebe a abychom se i my mohli napl-
no věnovat podpoře jejich vývoje nabízením 
různých činností, které zdokonalují jemnou 
i hrubou motoriku, podporují logické myšlení 
a  rozvoj řeči a  slovní zásoby, a  to především 
Montessori metodikou a pomůckami, kterých 
máme velké množství.
Pro každý rok máme podrobně zpracovaný me-
todický plán přizpůsobený věku a  potřebám 
dětí. Podle knihy Chaloupka na vršku prochá-
zíme s dětmi celý rok, zaměřujeme se na lidové 
tradiční zvyky. Na známé i na ty méně známé.

Vedeme děti tak, aby respektovaly přírodu 
a pomáhaly s její ochranou. Na naší zahrádce 
pěstujeme bylinky, které používáme při pří-
pravě pomazánek na svačiny nebo do vody 
k pití. Povedlo se nám sklidit i několik malých 
rajčátek či jahod... ovšem děti byly kolikrát 
rychlejší než proces zrání. Plody přírody po-
tom hojně využíváme při výtvarné výchově, 
která je pravidelnou součástí našich aktivit. 
Lidové zvyky a  přírodu připomínáme i  v  pís-
ničkách a pohybových básničkách, které děti 
milují, stejně tako hru na hudební nástroje, 
kterých máme velkou zásobu.
Rodiče informujeme o dění ve školce osobně 
denně při předávání dětí, také na uzavřené 
facebookové skupině vytvořené speciálně 
pro rodiče nebo na třídních schůzkách a be-
sídkách, které pořádáme, abychom ukázali 
radost dětí z toho, co všechno se samy nau-
čily.
Pokud hledáte pro své dítě láskyplné, pečují-
cí a podporující prostředí, kde zažije spoustu 
legrace a  vyzkouší mnoho dosud nepozna-
ného, kontaktujte nás: www.skolkachaloup-
ka.cz nebo na telefonním čísle 723 442 286.

Těšíme se na Vás a Vaše děti.

Lucie Šarmanová, ředitelka (text i foto) 

Počet dětí se rok od roku navyšuje, ale zřejmě 
z kapacitních důvodů je letos prvňáků méně.  
Zúčastnily se všechny čtyři třídy, tedy cca 100 
dětí. Vše jsme připravili brzo ráno tak, aby se 
děti po příchodu do školy mohly hned přesu-
nout na hřiště. 
Přivítali jsme se společným pozdravem „ahoj“, 
který byl slyšet široko daleko (zase až na třetí 
pokus). Následovalo představení našeho od-
dílu, sportu a nastínění programu dopoledne. 
Po tomto úvodu jsme děti rozdělili na jednot-
livá stanoviště. 
Zajímalo je povídání o  orientačním běhu 
v podání Jany Bochenkové, což bylo spojeno 
s  během na obratnost mezi překážkami, tra-
dičně také měřený okruh s SI čipy i zvířátkový 
OB s plyšáky na jednotlivých kontrolách. Celý 
štafetový okruh na oválu se zdál být pro ně-
které děti na první pohled příliš dlouhý, ale 
nakonec to zvládly všechny. 
Počasí bylo objednané a  nádherné, pozdní 
léto nám nabídlo příjemně teplý den. Děti 
zvládly všechny úkoly, fyzicky i mentálně jsou 
na tom skvěle. Věříme, že tato forma našeho 
příspěvku povede děti (a  rodiče) správným 

směrem, tedy ke zdravému pohybu, nejlépe 
v naší krásné přírodě v okolí Mníšku pod Brdy. 
Pro některé z dětí se tak i díky vedení města, 
ZŠ a OK Dobříš stane sport a příroda nedílnou 
součástí jejich života. 
Za sebe bych rád poznamenal, že letos byly 
děti klidné a  přitom rychlé, ukázněné, a  při-
tom živé a  učitelky velmi vyrovnané. A  to je 
z mého pohledu to nejdůležitější. Vyrovnaná 
a pohodová učitelka a rodič se rovná spokoje-
né a klidné dítě plné života.
Děkujeme vedení města Mníšek pod Brdy za 
podporu naší činnosti věnované dětem. Akce 
se uskutečnila i díky podpoře ředitelky ZŠ Mi-
chaely Pažoutové, která má, stejně jako každý, 
jistě své mouchy, ale hlavně obrovský přehled 
a  schopnost organizace a  můj velký obdiv. 
Dokázat zvládnout takový velký cirkus, jakým 
je mníšecká škola s  takovým množstvím dětí 
a učitelů, není opravdu jednoduché. 
Můj velký dík patří také mým kamarádům, se 
kterými jsme akci připravili: Janě Bochenkové, 
Milanovi Bochenkovi, Jindrovi Houskovi, Mar-
kétě Žižkové, Blance Hruškové, Julii Bambous-
kové a Lence Mirčeva. 

Tak zase za rok, třeba s vašimi dětmi, vnouča-
ty či kamarády. Potkáme se spolu na některé 
z akcí města, nebo dokonce s naším báječným 
sportem, jakým bezesporu orientační běh je.

Za OK Dobříš akci organizoval 
Martin Bambousek 

J a k  t o  c h o d í  v  C h a l o u p c e ?

S p o r t o v n í  d e n  m n í š e c k ý c h  p r v ň á k ů  2 0 2 2

Jesle a školka Chaloupka podporují u dětí především samostatnost. Snažíme se, aby děti zvládaly 
překonávat velké výzvy, měly radost z osobního růstu, touhu po vědění, rády objevovaly nové poznatky 
a chtěly se učit po celý život.

Letos jsme stejně jako v minulých letech navázali na spolupráci se základní školou a městem Mníšek 
pod Brdy a společně připravili sportovní den pro prvňáky. Akci, kterou začínáme plánovat již v červnu, 
jsme po dohodě s paní ředitelkou Michaelou Pažoutovou naplánovali na druhý pátek nového školního 
roku, tedy na 9. 9. 2022.

Děti z Chaloupky zažívají spoustu zábavy

Akce se zúčastnila stovka prvňáků
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Přípravného kempu se zúčastnilo osm doros-
tenců a  dva trenéři. Kdo by předpokládal, že 
dorostenci pojedou na jižní Moravu jenom 
odpočívat a užívat si prázdniny, ten by se hlu-
boce mýlil. Všech 6 dnů strávených mezi vino-
hrady bylo naplněno tréninkem. Soustředění 
bylo o to náročnější, že odpolední teploty ata-
kovaly hranici 40 stupňů!
Dny na soustředění vypadaly následovně: 
ranní rozcvička, dopolední běh (10 až 15 km), 
bazénová rehabilitace, odpolední trénink 
s míčem, nacvičování herních situací, opět ba-
zénová rehabilitace, večerní trénink s  míčem 
a  napotřetí bazénová rehabilitace. Běhalo se 

po sjezdovce, po okolních vinohradech až 
k  rozhledně Kraví hora. Trénink herních do-
vedností probíhal na fotbalovém hřišti vedle 
plaveckého areálu.
K náročným tréninkovým dávám si dorostenci 
ještě přidali jeden přátelský zápas s domácím 
týmem FC Hustopeče, který ale hraje o dvě tří-
dy vyšší soutěž. Konečný výsledek 2:3 lze po-
važovat za úspěch také vzhledem k tomu, že 
zatímco Hustopeče střídaly během zápasu 18 
hráčů, Mníšek měl k dispozici pouze 11 borců. 
Podle trenérova krokoměru naběhali kluci 
během šesti dnů i se zápasem neuvěřitelných 
133 kilometrů!  

„S úrovní letošního soustředění jsme jako trenéři 
velmi spokojeni. Kluci k němu přistoupili zodpo-
vědně a  jeli na maximum. Věříme, že nabitou 
fyzičku zúročí v nové sezóně,“ zhodnotili kemp 
Michal Ondrášek a Miloš Gruntorád.

O pravdivosti přísloví „těžko na cvičišti, lehko 
na bojišti“ svědčí dosavadní výkony doros-
tenců v  podzimní části soutěže: ve čtyřech 
odehraných zápasech pokaždé zvítězili a mají 
skóre 26:4!

Libor Kálmán (text)
Miloš Gruntorád (foto)

Turnaj začal tradičně smíšenou čtyřhrou. 
K  našemu překvapení Deniska s  Edou na-
stupovali do soutěže v  roli nasazených 
jedniček. V  prvním kole se utkali s  domácí 
dvojicí klubu MTAC Praha Nikol Paterovou 
a  Jakubem Grossem, nad kterými zvítězili 
ve dvou setech. Druhým kolem také prošli 
bez ztráty setu. Ve finále stanuli proti dal-
ší domácí dvojici Sally Mouai, Antonín Mi-
chael Turoň. Byl to nervy drásající třísetový 
souboj, ve kterém naši hráči lépe zvládli 
koncovku a  zvítězili poměrem 12-21, 21-13, 
21-18!

V  dámské čtyřhře se sešly pouze čtyři páry 
dívek. Jednotlivé dvojice sehrály zápasy ve 
skupině každá s každou. Deniska s partnerkou 
Sárou Kupilíkovou (SK Hamr, z.s.) vyšly vítězně 
ze dvou kol. Osudnou se jim stala sehraná do-
mácí dvojice Paterová, Mouaie, které podlehly 
13-21, 13-21.

Aby byla postupka kompletní, přidala Deniska 
bronz v dívčí dvouhře. V semifinále hrála o po-
stup se Sally Mouaie. Bohužel Denda podlehla 
ve třetím setu. Můžeme se domnívat, zda to 
bylo kvůli zranění prstu, nebo celkovému vy-
pětí. Každopádně skvělý výkon!

Eda v  prvním kole dvouhry narazil na sice 
mladšího, ale mnohem zkušenějšího hráče, 
kterému podlehl. V deblu spojil síly s hamer-
ským Neumannem. Úvodní zápas sehráli pro-
ti nasazeným dvojkám z  Olomouce. Chlapci 
uhráli vyrovnaný první set, ale z  postupu se 
radovali olomoučtí. I tak cenné zkušenosti.
Gratulujeme k výsledkům, děkujeme za repre-
zentaci klubu a přejeme mnoho dalších úspě-
chů v sezóně.

Tereza Kudrnová, 
předsedkyně spolku  

Badminton Mníšek pod Brdy, z.s.

Dorostenci zvládli letní soustředí v Němčičkách na výbornou

Mladí badmintonisté přivezli z Vinoře čtyři medaile

Obec Němčičky na jižní Moravě hostila předposlední srpnový týden soustředění týmu mníšeckého 
fotbalového dorostu.

V sobotu 3. září se naše „vlaštovky“ vydaly na svůj první turnaj letošní sezóny. Denisa Audy a Edvard 
Matyasko se zúčastnili GPC U13 hraného v pražské Vinoři. Odvezli zlato ze smíšené čtyřhry, stříbro 
z holčičího deblu a bronz z holčičí dvouhry.

Mníšečtí dorostenci na soustředění Trénink s medicimbalem

Denisa Audy a Edvard Matyasko s trenérkami 
Lucí Audy a Terezou Kudrnovou (vpravo) 

Foto: archiv autorky
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Před třemi roky byl založen náš sportovní oddíl BIKE puzzle team a za 
tu dobu už si zvládl vydobýt pevné postavení mezi respektovanými 
cyklistickými týmy. V současné době máme na čtyři desítky dětských 
členů ve věku šest až čtrnáct let a  stabilní trenérský tým čítající šest 
dospěláků nadšených pro cyklistiku a práci s dětmi. Svůj díl práce sa-
mozřejmě odvádí i zanícení a angažovaní rodiče.

Závodní skupina i cyklokroužek
Pro nejmenší děti, které s cyklistikou teprve začínají, je vyhrazen středeční 
cyklokroužek. Starší děti a ty, které se věnují závodění, potom navštěvují 
úterní a čtvrteční tréninky dělené do tří až čtyř výkonnostních skupin.
Naší hlavní snahou je budování týmového kolektivu, v  němž vládne 
přátelská atmosféra, a kde děti přirozeně respektují fair play pravidla. 
Po sportovní stránce klademe důraz na techniku ovládání kola, k če-
muž okolní terény nabízí ideální podmínky.
V  současné době máme v  týmu kolem pětadvaceti závodících dětí, 
z  nichž deset jich závodí v  kategoriích „Mladší žáci“ a  „Starší žáci“. 
V těchto kategoriích je už fyzická a technická zdatnost na opravdu vy-
soké úrovni a je nutný poměrně komplexní trénink. U závodících dětí 
proto klademe mimořádný důraz na jeho správnou skladbu a pochopi-
telně do něj zahrnujeme i kompenzační aktivity.

Pestré BIKE puzzle
V zimním období jsou cyklistické tréninky nahrazeny „suchou“ přípra-
vou, která probíhá na venkovním (osvětleném) fotbalovém hřišti v Klín-
ci a v nové školní tělocvičně v Čisovicích. Nad rámec úterních a čtvrteč-
ních tréninků mají naši členové v období od října do dubna k dispozici 
plavecký trénink. Ten probíhá pod vedením zkušené trenérky v bazénu 

v Příbrami. Pro závodní žákovskou skupinu jsme navíc v rámci příprav 
tréninkových plánů zahájili spolupráci s  projektem Čistý sport Ivana 
Rybaříka. Spolupracujeme také s  Michalem Elčknerem, který se přes 
zimu stará o posilování a kompenzaci našich závodících žáků.
V průběhu roku mimo jiné organizujeme i několik týmových soustře-
dění. Konkrétně letos to bylo lednové soustředění na běžkách, v břez-
nu poté vyrazila naše závodní žákovská skupina najíždět objemové ki-
lometry do Chorvatska. V červenci proběhlo předzávodní soustředění 
ve Stupně, kde se zároveň konalo Mistrovství ČR XCO MTB. A konečně 
v  srpnu jsme uspořádali velké cyklistické soustředění, kterého se zú-
častnily téměř všechny naše děti.

Medailová umístění
Přestože výsledky na závodech rozhodně nepovažujeme za hlavní mě-
řítko našeho úspěchu, můžeme se za letošní sezónu pochlubit desítkami 
medailí. Mezi nimi jsou i pódiová umístění z Českého poháru MTB XCO, 
Pražského MTB poháru, seriálu Kolo pro Život a mnoha dalších závodů. 
V minulém roce jsme získali i několik mistrovských a vicemistrovských 
titulů. A ačkoli se primárně věnujeme horské cyklistice, hodnotné umís-
tění sbíráme i v silniční cyklistice, cyklokrosu a endurových závodech.
Příspěvky a fotografie věnované našim aktivitám, dění v týmu i závod-
ním úspěchům najdete na našich FB stránkách www.facebook.com/
BIKEpuzzleteam/.

Na závěr bychom rádi poděkovali za poskytnutí finančního příspěvku 
od města Mníšek pod Brdy a Středočeského kraje. Díky této podpoře 
jsme mohli naši činnost dál posunout a rozvíjet. 

Petr Kameník za BIKE puzzle team

Cyklistick ý oddí l  BIKE puzzle team slaví tři  rok y
Dětský cyklistický tým, jehož základnou je Mníšek pod Brdy, slaví už tříleté výročí. Za sebou má řadu 
významných úspěchů.
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Slavnostní otevření přilákalo ke klubovně de-
sítky současných i bývalých skautů a nechybě-
li ani jejich sympatizanti z řad veřejnosti, kteří 
si nechtěli nechat tuto událost i  přes deštivé 
počasí, ujít. Výjimečná událost byla plná pro-
jevů a  nechybělo ani občerstvení, které při-
pravili sami skauti a jejich rodiny. Po odchodu 
veřejnosti si skauti ještě promítali fotky ze 
všech čtyř letošních táborů.
Skautům se podařilo, díky jejich vlastní píli 
a  zejména štědrým finančním darům, vybu-
dovat důstojnou klubovnu, která bude jejich 
180 členům poskytovat tolik potřebné zázemí. 

Za tímto projektem stojí především dva ve-
doucí střediska: Roman Freisleben a  jeho 
zástupce David Bílek. „Rád bych jménem 
skautů poděkoval všem dobrým lidem i  štěd-
rým organizacím, které se na výstavbě naší 
klubovny podílely. Stála přes 4,2 miliony korun 
a  v  současné době ji ještě dovybavujeme ná-
bytkem. Vám patří naše vděčnost, bez vaší po-
moci by naše klubovna nestála,“ nešetřil slovy 
chvály ve své uvítací řeči Roman Freisleben.
Stavba skautské klubovny v sobě nese i nad-
časový prvek, neboť se na procesech schva-
lování pozemku a  opakovaných finančních 
příspěvcích ze strany města Mníšek pod Brdy 
podílela celkem dvě různá zastupitelstva. 
Symbolicky tak pásku, v tomto případě pole-
no, pilou společně přeřezávali současná sta-
rostka Magdalena Davis a bývalý starosta Petr 
Digrin.
Skauti patří nedílně k našemu městu již od ob-
novení svého hnutí po roce 1989. Vždy patří 
k prvním, kteří nabízejí nezištně svou pomoc. 
O tom jsme se mohli přesvědčit v nedávné mi-
nulosti, kdy vyráběli látkové roušky nebo za-
jišťovali nákupy pro seniory a lidi v karanténě 
v době pandemie covidu!
   

Libor Kálmán 
(text + foto)

Putovní skupina je lesní školka s  kratším 
provozem
Rádi bychom vám nabídli možnost své děti 
přihlásit do putovní skupiny, kde je ještě ně-
kolik volných míst.
Skupina letos funguje tři dny v  týdnu od 
8:40 do 14 hodin. Je určena pro děti od tří 
let. Mladší děti po dohodě. Putovní se nazývá 
proto, že děti ani průvodci pravidelně nevyu-
žívají žádné stálé zázemí, jako v případě hlavní 
skupiny a  jsou pouze venku. V případě velmi 
nepříznivého počasí (v zimě i denně) mohou 
využívat jurtu na pozemku školky.
Výhodou putovní skupiny je menší kolektiv 
a  kratší provoz, což je lepší pro menší děti, 

pro které je klasická docházka dlouhá. Pro-
gram je podobný jako v  hlavní skupině lesní 
školky.

Pokud si pro vaše děti přejete školku, kde děti 
tráví velkou část dne v lese nebo na louce za 
každého počasí, pak neváhejte a  přiveďte je 
mezi nás.

Komunitní lesní škola
Během léta po dlouhých ročních přípravách 
a rozhodování vznikla v Sedmikvítku komunit-
ní třída pro prvňáčky. Dne 1. září byl pro nové 
školáky připraven rituál pasování a  v  rámci 
adaptace skupiny i přespávačka na louce pod 
širákem. Všechny děti i  rodiče byli nadšeni 
a  nadšení neopadává ani s  dalšími výukový-
mi dny. V dalším týdnu už se společně sešli ve 
skautské klubovně, kde bude mít zatím škola 
zázemí. Výuka je inspirovaná waldorfským 
konceptem a přírodní a zážitkovou pedagogi-
kou. Děti se budou učit především projektově 
s důrazem na rozvoj měkkých dovedností jako 
je komunikace, spolupráce, kreativita, samo-
statnost, kritické myšlení apod.

Letní škola rozšiřuje obzory
V  červenci se většina průvodců-pedagogů, 
i  díky podpoře našeho města, zúčastnila 13. 
ročníku Letní školy v  Ekocentru Loutí na Sla-
pech. Během pětidenního pobytu nás čekaly 
přednášky na téma Inkluzivní příroda - jak 
příroda prospívá zranitelným lidem, Resilien-
ce a interkulturní výchova, práce s konfliktem 
atd. Odpolední program byl věnován tvoři-
vým dílnám. Průvodci si namátkou vyzkoušeli 
například BUSHCRAFT (jak přežít v  přírodě), 
lanové hrátky, kopřivovou dílnu, zvukovou 
lázeň nebo dramatickou výchovu. A my se tě-
šíme, až naše zkušenosti předáme dál dětem.

Veškeré informace najdete na našich webo-
vých stránkách www.7kvitek.cz. Nebo nás mů-
žete kontaktovat na uvedených kontaktech:
Škola – Lenka Samková, tel.: 739 025 226, 
e-mail: lenka@7kvitek.cz
Školka – Petra Vaňková, tel.: 607 743 763,  
e-mail: petra@7kvitek.cz

Šárka Adamová 
za Sedmikvítek

Slavnostní řezání polena
David Bílek a Roman Freisleben pózují před 

dokončenou klubovnou

Pohoda u ohýnku Foto: archiv autorky

S k a u t i  s l a v n o s t n ě  o t e v ř e l i  n o v o u  k l u b o v n u

Sedmikvítek otevřel lesní komunitní školu a rozšířil lesní školku

Neděle 18. září se navždy zapíše do dějin mníšeckého skautingu. Po dlouhém období plném příprav, plánování a vyřizování 
různých povolení a po čtyřech letech stavební činnosti mohli skauti ze střediska Skalka Mníšek pod Brdy konečně otevřít 
novou klubovnu!

V Sedmikvítku jsme se po prázdninách sešli v dobré náladě. Učíme se nové písně, dramatizujeme dětské 
pohádky a v lese vítáme skřítka Fabiána. Připravujeme se na podzim. Tvoříme z přírodnin, sbíráme 
plody a společně vaříme.
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12. 10. 2022 od 19:00 – Pavilon ZŠ
MĚSTO SEN  BRASILIA
společenská přednáška Yvonny a Pavla Fričových

2. 11. 2022 od 19:00 – Pavilon ZŠ
JAKUB ČECH  HAYDUKE TRAIL cestopisná přednáška

11. 11. 2022 od 16:15 – předzámčí
SVĚTLO SVATÉHO MARTINA akce pro děti

26. 11. 2022 od 20:00 – Pavilon ZŠ
ÚL Divadlo V.A.D., Kladno
Hra Úl s podtitulem „včelařské divadelní rondo“ 
je komediální sondou do ročního fungování 
jedné Základní organizace Českého svazu včelařů.

10. 12. 2022 od 13:30 – farní zahrada
NA VÁNOCE DLOUHÝ NOCE
předvánoční odpoledne plné tradičních zvyků a obyčejů
– součástí odpoledne bude Rorejsí živý betlém

4. února 2023 MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM

www.rorejs.mnisek.cz
facebook/rorejs.mnisek

si vás dovoluje pozvat
na následující akce a pořady

Těšíme se na vás!
ROREJS

akce pro děti

předvánoční odpoledne plné tradičních zvyků a obyčejů
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Dálniční exit 18 Mní šek pod Brdy bude celý říjen 
ve směru na Strakonice uzavřen

Jak se školáci ráno dostanou autobusem z Mníšku 
do Příbrami po zrušení zastávky na D4

Uzavírka
Mimoúrovňová křižovatka EXIT 18 Mníšek 
pod Brdy by měla být uzavřena (ve směru na 
Strakonice) v termínu od 2. října do 2. listo-
padu 2022!

Objízdná trasa pro Mníšek pod Brdy bude ve-
dena na MÚK 14 (Řitka). Výjezd na dálnici D4 
ve směru na Strakonice bude veden na MÚK 21 
(Kytín).

Provoz na dálnici
Doprava po dálnici D4 je po dobu rekonstruk-
ce vedena v obou směrech střídavě stávající-
mi pruhy a provizorními pruhy.
Nájezd na dálnici D4 ve směru na Prahu a sjezd 
ve směru od Strakonic zůstává otevřen. Ře-
ditelství silnic a  dálnic (ŘSD) bude provoz na 
dálnici upravovat dopravním značením dle 
aktuálních potřeb.
Řidiče prosíme o maximální opatrnost a ohle-
duplnost při projíždění opravovaným úsekem 
i městem.

Popis oprav
Na zmiňovaném úseku dojde k opravě po-
vrchu a odvodnění pravého jízdního pásu 
dálnice (směr Strakonice) mezi km 17,153 
– 20,663, včetně opravy pravé strany MÚK 
EXIT 18 Mníšek pod Brdy.
Mimo opravy vozovky bude provede-
no čištění nezpevněných krajnic, jejich 
případné rozšíření a  úprava do přede-
psaného sklonu a  zpevnění asfaltovým 
recyklátem. Vyčistí se a  opraví stávající 
odvodňovací zařízení: žlaby podél vozov-
ky, příkopy, vpusti, přípojky, propustky 
atd.
Plánované je prodloužení odbočovacího 
a  připojovacího pruhu v  místě MÚK Mní-
šek pod Brdy, v  maximální možné délce 
dle místních podmínek, oprava a doplnění 
bezpečnostního zařízení (svodidla, směro-
vé sloupky) a konečně také úprava a obno-
va svislého dopravního značení a  nového 
vodorovného dopravního značení.

Zrušena bude autobusová zastávka 
„Mníšek pod Brdy, závod“. Obnovovat se 
již bohužel nebude. 

Libor Kálmán 
 (text i foto)

Autobusové spojení Mníšek–Příbram v době 
opravy D4 (předpoklad od 1. 10. do 6. 11. 
2022), kdy bude dočasně zrušen sjezd z  D4 
do Mníšku pod Brdy a dojde ke zrušení 
autobusové zastávky Mníšek pod Brdy, závod 
(hl. sil.):

Linka 317 bude z dálnice D4 vedena sjezdem 
na Řitce a dále po silnici II/116 do Mníšku pod 
Brdy s  tím, že oproti stávajícímu stavu dojde 
k prodloužení jízdní doby. Odjezd ze zastávek 
v oblasti  Mníšku bude vůči pravidelnému 
stavu časově opožděn (vlivem objízdné trasy). 
Například ranní spoj v  6:00 z Prahy bude 
dojíždět do zastávky Mníšek, náměstí v  6:35  
a do Dobříše cca v 6:57.

Linka 393  již nebude obsluhovat zrušenou 
zastávku Mníšek p. Brdy, závod (hl. sil.).

Linka 395  bude upravena tak, že dojde ke 
zřízení nového spoje s odjezdem v 7:02 ze za-
stávky Dobříš, náměstí směrem Příbram. Tento 
spoj v Dobříši vyčká na příjezd spoje linky 317, 
příjezd do zastávky Příbram, Jiráskovy sady 
bude v 7:21.

Autobusové spojení Mníšek–Příbram po 
dokončení opravy D4 (předpoklad od 7. 11. 
2022 a dále):

Linka 317 se vrátí do své pravidelné trasy a do 
Mníšku pod Brdy bude vedena po upraveném 
sjezdu z dálnice D4 v km 18. Do Dobříše bude 
veden spoj s odjezdem z Prahy v 6:10 (odjezd 

ze zastávky Mníšek pod Brdy, náměstí v  6:43) 
s příjezdem do Dobříše v 7:05.

Linka 395  – pro přestup směrem z  Mníšku 
pod Brdy bude zajištěna návaznost na spoj 
linky s  odjezdem v  7:12 z  Dobříše směrem 
do Příbrami, příjezd do zastávky Příbram, 
Jiráskovy sady bude v 7:31. lib

V polovině září začala rekonstrukce 3,5 kilometru dlouhého úseku dálnice D4 u Mníšku pod Brdy. 
Skončit by měla 6. listopadu 2022.

Sjezd z dálnice do Mníšku ze směru od Prahy bude celý říjen uzavřen

Autobusová zastávka na D4 je již minulostí, město vyjednává náhradní zastávku  
pro přímý spoj Praha-Mníšek-Příbram
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V mníšeckém předzámčí roztočilo pípy 10 pivovarů

A rozhodně odcházeli spokojení, protože bylo z  čeho vybírat. Svá 
světlá, polotmavá, tmavá piva a  speciály tu představilo 10 českých 
minipivovarů: Bad Flash (Praha 8–Kobylisy), Cobolis (Praha 8–Ládví), 
Chalupářský pivovar (Višňová), Pecký pivovar (Pec pod Sněžkou), 
Pivovar Antoš (Slaný), Pivovar Kokeš (Drahouš u  Rakovníka), Pivo-
var Přeštice, Pivovar Rampušák (Dobruška), Pivovar Trilobit (Praha 8 
–Libeň) a Pivovar Zvíkov.
A  aby návštěvníkům ochutnávky zlatavého mohu zpříjemnili, pozvali 
pořadatelé na pódium postupně kapely tří různých žánrů: schoolpunko-

vý Nástroj snahy, poprockový Flám hrající převážně předělávky českých 
hitů a skupinu V.I.T. Band s coververzemi hitů světové rockové scény.
V  soutěži pivovarů návštěvníkům nejvíce chutnala piva od Pivovaru 
Trilobit (1. místo), Peckého pivovaru a Pivovaru Rampušák. Divácky 
atraktivní byla soutěž o nejrychleji vypitý půllitr, kterou vyhrál borec 
Šimon za necelých 9,67 vteřin (obhajoval loňské prvenství, kdy byl o té-
měř dvě vteříny pomalejší).
Těšíme se už na příští, XI. ročník Mníšeckých slavností piva (28. září 2023)!

Libor Kálmán (text i foto)

Poslední zářijovou sobotu se v předzámčí konaly jubilejní X. Mníšecké slavnosti piva. Příjemně slunečné 
a teplé počasí sem přilákalo několik stovek fanoušků a fanynek chmelového moku.

Ani na letošních slavnostech nebyla nouze o pohledné výčepní

Zástupci Pivovaru Trilobit přebírají ceny za 1. místo. 
Kolem nich organizátoři slavností: Richard Řezáč, 

Zbyněk Merunka (moderoval), Aleš Krákora a Josef Dvořák
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V č e l n í k  p a t ř i l  d i v a d l u ,  u m ě n í  i  s p o r t u

Vedoucí terapeutické komunity Magdalé-
na, o. p. s. Pavel Hanzal popisuje: „Kulturfest 
má za cíl ukázat lidem, že mohou prožít zába-
vu bez pomocí jakýchkoli stimulantů. Klienti 

z  komunit, ve kterých 
se léčí ze závislostí, 
si festival užijí, zažijí 
úspěch, radost, pocit 
sounáležitosti, a  to 
vše jim pomáhá najít 
sílu na pokračování 
léčby.“ 
Terapeutické komuni-
ty nacvičují divadelní 
představení, které pak 
na festivalu předve-
dou. Jejich přehlídku 
každoročně otevírají 
klienti z  Magdalény, 
o. p. s. Letos si připra-

vili představení „Vodník“, které bylo inspirováno 
Erbenovou Kyticí.  V  představení herci zpívali, 
další klientka je doprovodila živě hrou na piano. 
Hraní divadla má terapeutický účinek. Pro často 
úzkostné klienty je vystoupení před diváky vel-
mi náročné a posilují si tak i důvěru v sami sebe.
Kromě divadla se již stávají tradicí hudební vy-
stoupení. Velké ovace sklidilo rapové hudební 
číslo klienta, který ho uvedl slovy: „je to posled-
ní příležitost, kdy vystoupím.“ Klienti se totiž po 
léčbě často musí vzdát i aktivit, které mají rádi 
a jsou v nich dobří. Mohou pro ně být natolik 
rizikové a propojené s jejich chováním v minu-
losti, že se jich musí vyvarovat. 
Součástí festivalu je i  malování a  vytváření 
soch. Při vernisáži zaznívaly i různé osobní pří-
běhy. Jedna mladá klientka namalovala obraz 
dívky, která měla místo srdce „temnotu“. Z ní 
šlo malé světlo symbolizující začátek její cesty 
ven. Další klienti vytvořili sochu šneka, proto-

že i  oni se přibližují pomalými krůčky domů. 
Klienti si prostřednictvím tvorby uvědomují 
své emoce. Současná situace a  složitá minu-
lost se často odráží v jejich dílech. A pro někte-
ré může tvoření představovat způsob, jak se 
v budoucnu vypořádat s různými situacemi.
Celý Kulturfest je ve znamení střídání velké 
škály emocí. V  jednu chvíli se smějete vtipné 
scéně, ve druhé vás zasáhne smutek, v  další 
zažijete pocit sounáležitosti, protože různě 
těžké chvíle v životě prožíval snad každý z nás. 
Celým festivalem vás ale provází hlavně dvě 
emoce, které se proplétají všemi aktivitami. 
Naděje a odhodlání ke změně. A i když je s kli-
enty vnímáte intenzivněji, tak jsou zásadní pro 
každého z nás. 

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

Magdaléna, o. p. s. pořádá každé září akci pro terapeutické komunity s názvem „Kulturfest aneb 
silný zážitek bez drog“. Letos se na Včelníku sešli klienti z jedenácti terapeutických komunit z celé 
republiky. Areál bývalé vojenské základny naplnilo téměř 180 lidí. Během dvou dnů klienti hráli 
divadlo, malovali, tvořili sochy, a i přes nepříznivé počasí se vydařil již tradiční volejbalový zápas. Při 
setkání tolika klientů léčících se ze závislosti dochází i ke vzájemné motivaci v pokračování v léčbě.

S n o e z e l e n  j i ž  s l o u ž í  n a š i m  u ž i v a t e l ů m

Cesta ke Snoezelenu byla dlouhá. Zřídili jsme 
sbírkový (transparentní) účet, na který nema-
lou částkou přispěli i  naši uživatelé. V  rámci 
volnočasových aktivit dělali výrobky, které 
jsme poté na trzích prodávali a  výtěžek byl 
vkládán právě na sbírkový účet.
Dovolte mi, abych tímto poděkovala všem, 
kteří přispěli! Jak jsem již zmínila, cesta byla 
dlouhá, protože jsme museli udělat i  stavební 
úpravy. Nejprve jsme čekali na stanovisko hygie-
ny a hasičů a potom ještě na stavební povolení. 
Poté se Josef Prošek se svým týmem pustil do 
práce. Čekalo nás docela dost technických pro-
blémů, např. když se vylila nová podlaha a  ta 
do rána popraskala nebo po vymalování barva 
na některých místech slezla. Ale i  přesto jsme 
to všechno nakonec zvládli a pak nastala práce 
technická. Zde jsme spolupracovali s Václavem 
Maškem, který pomohl s nainstalováním světel, 
TV a další technikou. I když už se zdálo, že se vše 
chýlí ke konci, tak jsme si poměrně dlouho po-
čkali, než nám dodají nábytek a poslední světla. 
Ale dotáhli jsme to do zdárného konce a nyní již 
naši uživatelé mohou Snoezelen využívat.

Čím je Snoezelen vybaven? 
Jedním z  nejdůležitějších prvků je osvětlení, 
které je laděné do modra, ale máme tam také 
barevný vodní panel měnící barvu a  podsví-
cení TV pro uživatele příjemnou barvou. Dále 
je tam řada světýlek již v  teplé bílé barvě.  

Barevný efekt vytváří zároveň také difusér, kte-
rý je důležitý pro aromaterapii. Uživatel si vy-
bere esenciální olej, který je mu příjemný a ten 
se do difuséru dá. Dalšími pomůckami je samo-
zřejmě TV, např. pro poslech relaxační hudby, 
nebo dle výběru uživatele (opera či koncert 
oblíbeného zpěváka). Pokud uživatel nechce 
poslouchat žádnou hudbu, tak ve Snoezelenu 
může probíhat muzikoterapie s  využitím hu-
debních nástrojů (tibetská mísa, dešťová hůl, 
různá dřívka apod). Aby se uživatelé cítili poho-
dlně, mají k dispozici měkká polohovací křesla.

Ještě jednou děkuji všem, kteří finančně při-
spěli na náš transparentní účet a děkuji všem, 
kteří na vybudování pracovali. V  neposlední 
řadě děkuji i mým kolegyním a kolegům, kteří 
mi se zařízením Snoezelenu pomáhali.

Našim uživatelům přeji, aby jim tato místnost 
sloužila a aby se v ní cítili moc dobře a pobyt 
tam jim pomáhal.

Tereza Středová, 
ředitelka Domova pro seniory

Po letech sbírky a měsících práce jsme ve čtvrtek 22. září otevřeli náš Snoezelen. Jedná se o natolik 
jedinečnou místnost, že jsme udělali slavnostní otevření, na které byli pozváni nejen uživatelé 
a zaměstnanci, ale také vedení města Mníšek pod Brdy a pan farář Jan Dlouhý.

Snoezelen již funguje  Foto: Libor Kálmán

Slon namalovaný 
jedním z klientů  

Foto: Michaela  
Pospíšilová
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Na soutěži bylo celkem 12 družstev z  celého 
Středočeského kraje a  každé družstvo za-
stupovalo jeden okres. Pořadatelé sestavili 
12 modelových situací a každý tým měl jednu 
přidělenou. 
Na soutěžní pokus měli účastníci 20 minut 
s tím, že kromě rychlosti byli rozhodčími hod-
noceni ve třech oblastech: taktika, technika 
a předlékařská péče. Rozhodčí za oblast tak-
tiky hodnotili provedení samotného pokusu 
a  způsob, jakým probíhá velení na fiktivním 
místě zásahu. V oblasti techniky se hodnotila 
volba a správnost použití vyprošťovacího za-
řízení, pomocné techniky a nástrojů. V oblasti 
předlékařské péče se hodnotila práce s fiktiv-
ně zraněným figurantem.
Mníšečtí hasiči si vedli skvěle, jejich praktická 
i  teoretická příprava se zúročila a  skončili ve 
veliké konkurenci na krásném 4. místě!
Naši jednotku reprezentovali Lukáš Sosna,  
Tomáš Hájek, Václav Kovář a Miroslav Dvořák.

A tímto jim chci pogratulovat a poděkovat za 
skvělou reprezentaci města Mníšek pod Brdy.

Josef Dvořák,  
velitel JSDH Mníšek pod Brdy JPO III (text i foto)

Tentokrát se jelo do kláštera v  Plasech. Jde 
o  první panovnický cisterciácký klášter v  Če-
chách, založený před více než 870 lety přemy-
slovským knížetem Vladislavem II. Později byl 
vypleněný husity (vystavený je tu autentický 
palcát). Během let 1661 až 1785 bylo opatství 
velkolepě barokně přestavováno podle ideí 
a  plánů Jean Baptiste Matheye, Jana Blaže-
je Santiniho Aichela a  Kiliána Ignáce Dient-
zenhoffera a  v  roce 1785 byl tento největší 
a  nejvýznamnější český cisterciácký klášter 
zrušený, aby se o čtyřicet let později stal rezi-
dencí kancléře Metternicha a jeho rodiny, kte-
ří si tady zřídili rodovou hrobku a Metternich 
je také v Plasech pohřbený.

Tyto a  další zajímavosti jsme se dověděli bě-
hem prohlídky kláštera. Nikoho netrápily 
schody, jen jedno patro a průvodkyni bylo per-
fektně rozumět. Další části výletu byly – místní 
ZOO, výborný oběd a na závěr horké maliny se 
zmrzlinou a  šlehačkou. Vše se odehrávalo za 
krásného počasí, což pak bylo méně příjemné 
hlavně na zpáteční cestě v autobuse. Celý den 
jsme prožili velmi příjemně a v klidném tempu, 
takže neváhejte se k nám příště přidat.
Výlet uspořádalo město Mníšek pod Brdy, or-
ganizaci zajišťoval pan Libor Kálmán (redaktor 
mníšeckého Zpravodaje), který se tímto ujal 
funkce organizátora i v příštím roce. Vystřídal tak 
paní Danielu Hrdinovou, které celé osazenstvo 

autobusu za minulé výlety poděkovalo, stejně 
tak jako panu Kálmánovi za hezký zářijový výlet. 
Příští výlet bude 6. října, navštívíme zámek 
Klášterec nad Ohří, prý je tam nádherná 
sbírka porcelánu. Ale na podzim nás čeká také 
vystoupení Milana Drobného v rámci Klubu dů-
chodců – v Pavilonu a tak se máme na co těšit.

Alexandra Merunková

H a s i č i  ú s p ě š n ě  r e p r e z e n t o v a l i  n a  s o u t ě ž i 
v e  v y p r o š ť o v á n í  u  d o p r a v n í c h  n e h o d

K l á š t e r  P l a s y ,  Z O O  i  h o r k é  m a l i n y

V sobotu 3. 9. 2022 proběhl 1. ročník krajské soutěže Jednotek sboru dobrovolných hasičů 
ve  vyprošťování u   dopravních nehod v Rožmitále pod Třemšínem pod záštitou starosty města  
Mgr. Pavla Bártla.

Klub důchodců absolvoval ve středu 7.  září další ze svých výletů (jezdí od dubna do října jednou měsíčně).

Účastníci zájezdu   Foto: Libor Kálmán

Zahájení vyprošťování po nárazu Vůz po odstřižení střechy
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Obuvnickému pomocníkovi z  Mníšku, 24le-
tému Aloisi Pazderovi, se stala osudnou ne-
děle 21. září 1924. Měl volný den, a tak od 11. 
do 16. hodiny poseděl s kamarády v hostinci. 
Byl tak opilý, že si nejenže nepamatoval, kolik 
toho vypil, ale ani to, jak se dostal domů. Jisté 
však bylo, že po 17. hodině potkal na pěšině 
v  lesíku, který se táhl od Habrového do Ka-
menného, 45letou Emilii Minaříkovou, man-
želku majitele hlavního skladu tabáku a  byl 
„napaden chtíčem.“
Žena o incidentu později vypověděla, že 
se vydala na procházku, neboť „byl krás-
ný a  vlahý podzimní den a  babí léto se táhlo 
vzduchem.“ Na pěšině ji předešel Pazdera 
a slušně pozdravil. Když však dorazila do zá-
točiny, vyskočil na ni z křoví, vyrval jí z ruky 
kabát a z hlavy shodil klobouk. Dala se pro-
to na útěk, volala o  pomoc, ale asi po 150 
metrech ji Pazdera dohonil a strhl do bram-
bořiště. Snažil se jí zakrýt ústa rukou, aby už 
nekřičela o  pomoc. Jejich zápas trval přes 
čtvrt hodiny, než přiběhl holičský pomocník 
Sylvestr Buchta, který se zrovna se svou 
milou vracel z  výletu a  nebohou paní vy-
svobodil z  násilníkova sevření. Ironií osudu 
byli napadený i  zachránce kamarádi, takže 
o následné identifikaci uprchlého darebáka 
nebylo pochyb. 

Třebaže se u prvního výslechu přiznal, že chtěl 
svou oběť znásilnit, později svůj čin „omlou-
val“ tím, že nezaútočil z chtíče, ale byl k tomu 
veden osobní pomstou manželovi napadané, 
protože mu po válce odmítl prodat cigarety 
bez tabačenek (přídělový lístek na kuřivo). Měl 
údajně na trafikanta zlost, protože byl svěd-
kem toho, jak cigarety dával druhým za srnce, 
zajíce nebo peníze, i když tabačenky také ne-
měli. 

Pazdera, který byl svým okolím hodnocen jako 
„svárlivý, neurvalý a zbujný“, měl již dříve opletač-
ky se zákonem a předchozího roku byl potres-
tán za pobodání v  hádce. Za zločin veřejného 
násilí, spáchaný omezováním osobní svobody, 
byl nyní odsouzen k  trestu 10 měsíců těžkého 
žaláře zostřenému jedním postem měsíčně.

Z dobového tisku 
(Národní listy a Lidové noviny ze 27. 1. 1925) 

zpracoval Libor Kálmán

K r u t á  p o m s t a  o b u v n i c ké h o  p o m o c n í k a  Pa z d e r y
Zločiny veřejného násilí, vyvolané chlípností pachatele, bývaly v minulosti častým důvodem 
trestních stíhání a soudních jednání. Některé končily tragicky, jiné se ovšem, pokud v nich 
podstatnou roli hrála přemíra alkoholu spojená s fyzickou únavou pachatele,  obešly naštěstí bez 
větších šrámů na těle i na duši. K těm druhým patřilo i selhání syna domkáře Pazdery.

Les v Habrovém, na jehož okraji došlo k přepadení

L e t o š n í  B l e š á k  p o d p o ř i l  u k r a j i n s k é  b ě ž e n c e

Zájemci o  prodej byli s  několikaměsíčním 
předstihem vyzváni, aby vyklidili své skle-
py, garáže a půdy a na louku do mníšeckého 
předzámčí přijeli nabídnout věci, které již 
nepotřebují. Vedle knih a časopisů se tu sešly 
plyšové i plastové hračky, kuchyňské nádobí, 
starožitnosti, funkční i méně funkční spotřebi-
če. Nechybělo tu ani oblečení nebo obuv růz-
ných velikostí a kvality.
Nabídka byla široká a o tom, že byla i  lákavá, 
svědčili vesměs spokojení návštěvníci, kteří 
odcházeli s  plnou taškou praktického oble-
čení nebo jen s  drobností, kterou si obohatí 
domácnost. 
„Přivezl jsem na Blešák lyžařské a  bruslařské vy-
bavení po našich dětech, které z něj už vyrostly,“ 
komentoval svou nabídku Miroslav Škultéty 
a dodal: „Bylo nám líto ty věci vyhodit, takhle mo-
hou dobře posloužit dalším malým sportovcům.“
Nebylo ani výjimkou, že tu své „vysloužilé“ 
hračky a čtení prodávaly za symbolickou cenu 
samy děti. „Prodávám tu časopisy ABC, proto-
že jich máme doma hodně. Vybral jsem z  nich 
čísla, která už máme několikrát přečtená a pro-
hlédnutá,“ vysvětlil důvod své účasti na trhu 

desetiletý Jindra Tomeček. Podobnou mo-
tivaci přiznala také sedmiletá Adélka Myšá-
ková „Maminka mi říkala, abych se pár hraček 
zbavila, tak jsem přinesla ty, se kterými už si 
nehraji.“

Charitativní rozměr Blešáku
Již čtvrtým rokem má mníšecký Blešák také 
dobročinný rozměr a  tentokrát se jeho orga-
nizátoři, Zuzana Škodová a  Josef Porsch, 
rozhodli podpořit ukrajinské matky s  dět-
mi, které odešly ze své vlasti před ruskou 
agresí. S  dostatečným časovým předstihem 
zveřejnili seznam věcí, které by běženci potře-
bovali a  požádali ochotné spoluobčany, aby 
je donesli na Bleší trh, nebo přímo do skladu 
v městském kulturním středisku. 
„Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří vydrželi 
pomáhat až doteď, kdy ekonomická situace není 
lehká pro nikoho z nás. Jsem za to moc vděčná,“ 
říká Zuzana Škodová a  dodává: „Darovali po-
třebným ledničku, žehlící prkna, rychlovarné 
konvice, fén, vysavač, žehličky, botník, školní ak-
tovky, oblečení, hračky, spoustu hrnců, pánviček 
a dalších věcí do kuchyně.“

Mníšecký Blešák si za sedm let své existence 
získal u prodejců i kupců takovou oblibu, že už 
organizátoři přemýšlejí o tom, zda by ho neza-
čali pořádat dvakrát ročně!

Libor Kálmán (text i foto) 

Na letošní Bleší trh do mníšeckého předzámčí přijelo v neděli 18. září přes 40 prodejců, což je vysoký 
počet vzhledem k deštivému počasí, které provázelo celý víkend. 

Na Blešáku můžete najít hotové poklady
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LUŠTĚTE KŘÍŽOVKU O ZAJÍMAVÉ CENY
„Myslet na ty, které...“ (konec věty je v tajence)

Molière, vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin (1622–1673) 
– francouzský herec, spisovatel a dramatik období klasicismu.  

Nejznámější z jeho her jsou Tartuffe, Misantrop, Lakomec a Zdravý nemocný.

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

(v pracovní dobu městské úřadu) do redakce Zpravodaje.

Řešení křížovky z letního dvojčísla Zpravodaje: Madeleine Albrightová: „Podstatou práce diplomata je dosáhnout maximální výhody  
s minimálními náklady.“ Výhercem dvou dárkových voucherů do multikina se stává Martina Skalická.

Vylosovaný výherce získá
dva poukazy  
do multikina  
Cinema  
City.

27

ZÁBAVA



Bratři Jarolímkovi si zakládají na řemeslné 
výrobě a kvalitě svého pečiva

Dopřejte si v y a vaše ratolesti jógu 
s lektorkou Denisou Dolejšovou

Ke stálicím mezi mníšeckými provozovnami patří bezesporu PEKAŘ-
STVÍ A CUKRÁŘSTVÍ JAROLÍMEK, které funguje již dlouhých 29 let.

Za vznikem této oblíbené cukrárny a pekárny stojí manželé Eva a Milo-
slav Jarolímkovi. V roce 1993 si pronajali budovu v mníšeckém Předzá-
mčí od státního statku, který zde měl jídelnu pro své zaměstnance (ještě 
předtím tu bývala zámecká konírna). Oba přišli z gastro provozoven, paní 
Eva Jarolímková byla vyučená cukrářka a  její manžel pracoval jako ve-
doucí dobříšské pekárny, takže mohli v podnikání navázat na své bohaté 
zkušenosti. Jejich podnik se úspěšně zavedl, postupem času si mohli do-
volit přijímat další zaměstnance a v roce 2001 budovu odkoupili. 
Po rodičích zavedenou firmu převzali jejich synové Miloslav a René 
Jarolímkovi, kteří ji vedou za pomoci svých manželek dosud. Časem 
otevřeli navíc prodejny na Dobříši a v Řevnicích a začali své výrobky 
rozvážet do cukráren v Praze a Středočeském kraji (před covidem do-
dávali do zhruba 50 míst).
„Děláme klasickou českou cukrařinu. Vycházíme z receptů, které se v naší 
rodině tradují již od dob 1. republiky,“ vysvětluje Miloslav Jarolímek, 
který pracuje ve firmě od roku 1995 a jako ekonom má na starosti i fi-
nanční záležitosti. „Vyrábíme tradiční zákusky, na které jsou lidé zvyklí. 
Jedná se o  poctivou ruční řemeslnou práci. Chceme našim zákazníkům 
dopřát kvalitu. Zkoušeli jsme i modernější druhy zákusků, ale ty se příliš ne-
uchytily,“ doplňuje René Jarolímek, který má ve firmě na starosti výro-
bu, v níž uplatňuje i své vlastní receptury. Například dlouhé kynutí, při 
kterém těsto při nižší teplotě déle zraje a díky tomu v něm jednotlivé 
ingredience více chuťově vyniknou.
Ve své prodejně nabízejí 60 druhů pečiva „od rohlíku až po dort“. 
Z jemného pečiva to jsou například šátečky, koláčky, z běžného pečiva 
mají rohlíky z pšeničné i  žitné mouky, čtyři druhy chlebů a oblíbené 
jsou i  jejich zákusky. Na objednávku vám udělají například i svatební 
dort. Před dvěma lety začali vyrábět i vlastní kopečkovou zmrzlinu bez 
chemických přídavků. Nedávno obohatili sortiment o vlastní chlebíčky 
a obložené housky pro děti do školy. Tím, že mají v budově i výrobnu, 
mohou si dovolit i nižší ceny.
V  současnosti zaměstnávají v  Mníšku 29 lidí, z  nichž většina je ve 
výrobě a  část obsluhuje zákazníky na prodejně. Můžou se pochlubit 
stálým pracovním kolektivem a nízkou fluktuací. Ke stálicím patří be-
zesporu pekařský mistr Petr Němeček, který je firmě věrný, s drobnými 
pauzami, téměř 20 let.
„Chtěli bychom moc poděkovat obyvatelům Mníšku za to, že k nám chodili 
nakupovat i v době covidu a naši firmu tak udrželi při životě! Obdivoval jsem 
je, jak vydrželi stát před ve frontě před prodejnou, než na ně přijde řada,“ uvádí 
na závěr Miloslav Jarolímek a dodává: „Díky jejich podpoře jsme nemuseli 
žádného zaměstnance propouštět. Moc si pomoci místních lidí vážíme.“
Otevřeno mají v pracovních dnech od 6:30 do 17 hodin, v sobotu 
začínají v 7 hodin, v neděli v 9 hodin. Více informací můžete najít na 
webových stránkách www.cukrarnajarolimek.cz nebo facebookovém 
profilu /cukrarnajarolimek.  lib

Nově se v Mníšku pod Brdy můžete těšit na relaxační a tělu pro-
spěšné lekce jógy, které vede sympatická lektorka z Rymaně.

„O jógu se zajímám již přes 10 let. Z počátku jsem se józe věnovala spíše 
rekreačně, ale velmi brzy se z ní stala moje srdcová záležitost. Je to pro mě 
velký životní dar, že jsem si k ní našla cestu,“ vysvětluje svůj vztah k józe 
Denisa. Aby mohla v tomto oboru předávat své zkušenosti dál, prošla 
několika lektorskými výcviky a nadále se v oblasti jógy vzdělává. V ro-
dinném centru Malý Princ – zdravý pohyb v podzámčí (Skalecká 124) 
vede tři typy lekcí jógy: Dětskou jógu, dynamickou Vinyasa flow jógu 
a poklidnou Hatha jógu. 
Dětská jóga je určena pro děti od 6 do 13 let. Děti seznámí s tím, jak 
moc důležitý je pro ně zdravý pohyb. Pomáhá jim se správným drže-
ním těla a s učením o vlastním těle a dechu. Krásně rozvíjí dětskou fan-
tazii s pomocí příběhů, podle kterých se cvičí, učí koncentraci a kouzlo 
meditace a odpočinku. Umožní dětem velmi kladně přijmout zdravý 
návyk pro duševní a fyzickou pohodu a práci sami se sebou.
Lekce se konají každé úterý od 16:30 do 17:15 a 10 lekcí vyjde na 2 000 
Kč. Zatímco je dítě v tělocvičně s Denisou, rodič na něj může počkat 
vedle na recepci, kde mu rádi připraví kávu, nebo si může dojet v klidu 
do obchodu nakoupit. 
Vinyasa flow jóga je dynamický styl jógy propojující dech s pohybem. 
Sestava je ideální na relaxaci mysli díky soustředění se na „tady a teď“ a for-
mování postavy. Přináší opravdovou radost z pohybu a vlastního těla. Má 
pozitivní vliv na detoxikaci organismu a pohybovou flexibilitu. Při pravidel-
ném praktikování přináší celkové zlepšení fyzického i psychického stavu.
Lekce se konají každé úterý od 18:00 do 19:15 a lekce vyjde na 190 Kč.
Hatha jóga se zaměřuje na správné provedení ásan, dech, meditaci 
a relaxaci. Sestava má velmi pozitivní účinek na zlepšení flexibility ce-
lého pohybového aparátu, výrazné uvolnění svalů zad a šíje, okysličení 
organismu a rychlejší regeneraci, při pravidelném cvičení zlepšuje čin-
nost žláz s vnitřní sekrecí a upravuje funkci metabolismu.
Lekce se konají každou středu od 18:00 do 19:15 a lekce vyjde na 190 Kč. 
Oba kurzy jsou vhodné pro úplné začátečníky i pro pokročilé.
Kromě těchto kurzů nabízí Denisa Dolejšová také Individuální lekce. 
Domluvit se s ní můžete na lekce Gravid jógy, Jógy po porodu, Hatha 
jógy, Office break jógy, Dětské jógy, Jógy pro rodiče a děti a Jógy pro 
děti se speciálními vzdělávacími požadavky (zrakově postižené, nesly-
šící, ZTP a dlouhodobě nemocné).
„Jóga má blahodárný vliv na páteř a držení těla. Skvěle pomáhá od bolestí 
zad, hlavy a únavy. To je důležité zejména v dnešní době, kdy trávíme vět-
šinu času sedavým zaměstnáním nebo jízdou v autě. Trápí nás bolesti těla 
a od nich pak bolí i celá duše. Jóga je perfektní fyzio i psychoterapie na to, 
aby si člověk mohl od bolestí pomoct sám a nemusel brát léky,“ zve k ná-
vštěvě svých kurzů Denisa Dolejšová a dodává: „Já sama jsem důkazem 
toho, že to funguje.“
Hlásit na lekce jógy se můžete na webu www.malyprincmnisek.cz.

kal

Denisa Dolejšová při cvičení Miloslav a René Jarolímkovi
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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
• 14. 10. a 4. 11. 2022 - 16:20  • 6. 10.  2022 - 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.

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

Zájemci pište na garaz.mnisek@centrum.cz.

Prodám garáž v Řevnické ulici

   denně aktuální informace o dění v Mníšku
   oznámení o odstávkách elektřiny a výlukách vody
    pozvánky na kulturní a sportovní akce
   a spousta dalších zajímavých zpráv z našeho města
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  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).

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

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

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

• dřevo • popř. dle dohody

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

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

BETONÁRNA KYTÍN

Dispečink 602 364 639

Expedice 602 727 028

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

obchod@kamenzbraslav.cz

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

Dodávky čerstvého betonu 
včetně dopravy  a uložení čerpadlem

Praha

Areál 
obalovny

Dobříš

D4 

exit

exit
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    mnisekpodbrdy  www.mnisek.cz

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

11. 10. 2022 od 19.30 hodin
do kostela sv. Václava na

Mikrochor
smíšený sbor pod vedením
sbormistra Lukáše Prchala 
s koncertem
Nejoblíbenější a cappella 
kusy 20. a 21. století


