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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
změna je život a po komunálních volbách nastává změna i na mníšecké 
radnici. Oslovuji Vás proto naposled jako Vaše starostka a následujícími 
řádky bych se s Vámi ráda rozloučila a uzavřela tak čtyřleté období, které 
jsem na radnici strávila. Ze všeho nejdříve bych ale chtěla poděkovat 
všem, se kterými jsem v  právě uplynulém období spolupracovala. 
Děkuji zaměstnancům městského úřadu, kteří spoluvytvářeli 
moji každodenní realitu a  z  některých z  nich se časem stali nejen 
spolupracovníci, ale také přátelé. Děkuji hasičům a strážníkům městské 
policie, kteří byli vždy připraveni pomoct v jakékoli situaci. Děkuji všem 
zastupitelům uskupení Společně pro Mníšek, bez jejichž podpory 
by nebylo možné nic. Děkuji všem radním, kteří ve dvoutýdenních 
intervalech neúnavně prostudovávali rozsáhlou agendu, zahrnující vše, 
od rutinních úkonů až po složitá strategická rozhodnutí, a k diskuzím 
přistupovali konstruktivně a  se snahou najít nejlepší řešení. Děkuji 
místostarostovi Radko Sáblíkovi, na jehož slovo jsem se vždy mohla 
spolehnout. Děkuji místostarostce Daně Dalešické, která se o Mníšek 
starala s neutuchajícím zájmem i zodpovědností a která byla po celou 
dobu mého mandátu mojí nejpevnější skálou a  oporou. Děkuji také 
kolegyním a  kolegům starostům z  okolních obcí za jejich podporu 
a soudržnost, díky které posílil celý náš region.
Děkuji Vám, občanům Mníšku, kteří jste přicházeli s důležitou zpětnou 
vazbou, protože díky Vám se řada věcí v  Mníšku změnila. Zároveň 
se omlouvám těm z  Vás, komu jsem někdy odpověděla až s  velkým 
zpožděním nebo dokonce vůbec, korespondence bylo totiž někdy 
tolik, že jsem ji nezvládala dohnat ani s  pomocí asistentky. Doufám 
a věřím, že Vás to neodradilo a že i nadále zůstanete aktivní, budete se 
zajímat o dění ve městě a zapojíte se v okamžicích, kdy to bude potřeba. 
Nezapomeňte, že tak jako naše vedení města změnilo řadu rozhodnutí 
díky Vašemu názoru, tak bude i  nové vedení města potřebovat Vaši 
zpětnou vazbu. A  pokud se jim podle Vás něco povede, občas je za 
to pochvalte. Práce na radnici je totiž hodně nevděčná věc a  i  malá 
pochvala může někdy člověku vrátit motivaci a  smysl každodenního 
snažení. Já osobně jsem novému vedení města nabídla spolupráci, 
protože budoucnost Mníšku je pro mě důležitější, než osobní sympatie 
či antipatie. Zda bude tato nabídka přijata, již záleží na jiných. Jako 
Vaše zastupitelka jsem připravená pro město i  nadále pracovat, a  to 
v maximálním rozsahu, který mi moje role umožní.
Ustavující zasedání zastupitelstva, na kterém proběhne volba nového 
vedení města, se uskuteční ve středu 2. listopadu od 18 hodin ve 
velkém sále Pavilonu ZŠ. 
Budu se tedy na Vás těšit jak na zasedáních zastupitelstva, tak na 
společenských či sportovních akcích nebo neformálních setkáních 
v místních kavárnách, na která teď budu mít mnohem více času .

Do následujících let bych nám všem chtěla popřát hodně štěstí, síly, 
lehkosti, odvahy, humoru, nadhledu i  moudrosti, protože jak říká 
jedno čínské přísloví: Když fouká vítr změn, někteří staví úkryty a  jiní 
větrné mlýny.

Magdalena Davis
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Pomoc lidem v nouzi: děkujeme všem zapojeným!
V Mníšku pod Brdy je poskytována potravinová pomoc obyvatelům, kteří se ocitli v tíživé životní 
situaci. V současné době ji mohou využít jak čeští občané, tak lidé z Ukrajiny, kteří u nás našli 
útočiště před válkou. 
Čeští občané si mohou potravinovou pomoc 
po dohodě vyzvedávat u  sociálního pracov-
níka Lukáše Říhy na městském úřadě (kontakt 
níže). Ukrajinským maminkám s  dětmi vydá-
vají potravinovou pomoc dobrovolníci každý 
čtvrtek od 16:30 do 18:30 hodin v  Městském 
kulturním středisku (Na Oboře 610, 1. patro). 
Město při pravidelných dodávkách potravin 
pro všechny potřebné spolupracuje s  Potra-
vinovou bankou Central z.s. a mníšeckou po-
bočkou řetězce Albert. Předcházelo tomu však 
mnoho měsíců, kdy potraviny bylo možné za-
jistit jen díky štědré finanční pomoci jednotliv-
ců a firem.  Rádi bychom proto vyjádřili velké 
díky všem, kdo se do pomoci lidem v  nouzi 
v posledních měsících zapojili. 

Jak se u nás Mníšku zrodil systém pomoci? 
Celý koncept by nikdy nevznikl, nebo alespoň 
ne v takovém rozsahu a míře profesionální or-
ganizace, nebýt desítek obětavých dobrovol-
níků, kteří spojili své úsilí jak se zaměstnanci 
městského úřadu, tak stovkami dárců, kteří vě-
novali peníze, svůj volný čas a energii. Mnoho 
rodin také nezištně poskytlo ubytování, mate-
riální pomoc a další podporu uprchlíkům. 
Prvotním podnětem byla ruská válečná inva-
ze na Ukrajinu v únoru 2022 a snaha pomoct 
prchajícím ukrajinským rodinám, pro které za-
čali dobrovolníci organizovat solidární sbírky. 
V čele prvního týmu, který začínal od nuly, stá-
la Zuzka Bartáková se spolkem OÁZA, Monika 
Umlášková z  Farní charity Mníšek pod Brdy, 
Zdeněk Vyskočil a asi 20 dobrovolníků, převáž-
ně z mníšecké farnosti. „Byl to šok, koordinace 
byla velmi hektická, protože bylo potřeba rychle 
zorganizovat plno věcí a  lidí, aby fungoval pří-
jem i výdej pomoci. Na druhou stranu bylo skvělé 
vidět, že se Mníšek na pomoc pro Ukrajinu spojil 
a  lidé přispívali spontánně a často bez vyzvání, 
takže na farní zahradě se ve velmi krátké době 
sešlo ohromné množství materiální pomoci i lidí 
ochotných pomáhat. Bylo to výjimečné,“ shodli 
se organizátoři pomoci.
Velké poděkování tedy směřuje ke všem, kdo 
od začátku března do konce dubna 2022 or-
ganizovali pomoc na farní zahradě, a  kromě 

sbírky a skladu řešili i databázi uprchlíků, po-
ptávku a  nabídku pomoci a  částečně i  práce 
(více článek v  červnovém čísle Zpravodaje). 
Podstatou sbírky tehdy bylo zajistit pro uprch-
líky základní oblečení, zejména pro děti, a také 
vybavení domácností, které uprchlíky přijaly. 
K  tomu dobrovolníci uspořádali i  dvě sezna-
movací vycházky po Mníšku, OÁZA jednou 
týdně poskytovala hernu Mateřského centra 
ukrajinským maminkám s  dětmi a  na závěr 
sbírky uspořádala vydařený dobročinný bazar. 
Do dnešního dne probíhají v  Pavilonu také 
pravidelné kurzy češtiny pro cizince, které jsou 
další důležitou formou pomoci, a které vyučují 
místní dobrovolníci ve svém volném čase. 

Přestěhování skladu 
Od května se sklad potravin přestěhoval z far-
ní zahrady do Městského kulturního střediska 
a jeho zajištění převzala nová parta dobrovol-
níků. Díky podpoře desítek laskavých pomoc-
níků a  stovek dárců a  zapojení zaměstnanců 
městského úřadu zde funguje pomoc dodnes. 
Koordinátorka pomoci Běta Petrů k tomu říká: 
„Zapojit se do pomoci Ukrajině bylo snadné 
a stále to je pro mě taková terapie. To, že mohu 
aspoň trochu pomoci, je pro mě vlastně takový 
únik před všemi těmi válečnými hrůzami, které 

od února vídáme denně a prakticky online. Jsem 
vděčná celému týmu, který mě v  tom nenechal 
samotnou, a  zároveň všem dárcům, kteří nám 
pomohli. Těší mě, že do této mozaiky mníšecké 
pomoci vstoupilo nyní i Město. Pomoc tak bude 
dlouhodobě udržitelná a ve prospěch všech lidí 
v těžké životní situaci žijících v Mníšku.” 
Poděkování směřuje nejen k ní, ale i  její dceři 
Anně, Jitce Barlové, Tereze Herdové s  dcerou 
Magdalenou, Pavlíně Kadeřávkové, Andree 
Kučerové, Daniele Páterové s  dcerou Ráchel, 
Zuzaně Škodové, Monice Umláškové, Kateřině 
Vojkůvkové, Zdeňkovi Vyskočilovi a  vedoucí-
mu kanceláře starostky Lubošovi Kožíškovi, 
který byl za Město zapojen v procesu pomoci 
ukrajinským uprchlíkům od samého začátku. 

Sociální pracovník
Pokud jste sami v  nouzi nebo znáte někoho, 
kdo by potřeboval pomoc či poradenství, 
prosím kontaktujte sociálního pracovníka 
Lukáše Říhu (e-mail: lukas.riha@mnisek.cz,  
tel.: 739 735 447; Městský úřad Mníšek pod 
Brdy, Dobříšská 56, v  úředních hodinách 
v pondělí a ve středu 7:30–11:30 a 12:30–17:30 
hodin).

Za Město Mníšek pod Brdy Magdalena Davis

OZNÁMENÍ O JEDNÁNÍ ZASTUPITELST VA 
Starostka města Mníšek pod Brdy Magdalena Davis zve veřejnost ke sledování  

1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva, které se uskuteční  
ve středu 2. listopadu 2022 od 18 hodin ve velkém sálu Pavilonu.

Do programu je také zařazeno složení slibů nových zastupitelů, volba starosty,  
místostarostů a radních, zřízení finančního a kontrolního výboru.

Online ho můžete sledovat na: bit.ly/YoutubeMnisek

Výdejna zásob byla zpočátku v budově Oázy na farní zahradě

VOLBY 2022
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Z podnětu Krajského úřadu Středočeského kraje byla zpracována tzv. 
SEA, neboli vyhodnocení vlivu Změny č.1 na životní prostředí, vyjád-
řily se příslušné dotčené orgány a  správci infrastruktury (například 
ORP Černošice, Ministerstvo vnitra, Ředitelství silnic a dálnic) a 7. září 
2022 proběhlo její veřejné projednání, na základě kterého pořizova-
tel (město) obdržel 15 námitek a připomínek od občanů, z toho jednu 
námitku zástupce veřejnosti s 231 podpisy a jednu připomínku se 184 
podpisy. 
Nyní probíhá fáze vyjasňování stanovisek s některými dotčenými orgá-
ny, jejichž formulace nebyly zcela jednoznačné, a souběžně pořizova-
tel ve spolupráci se zpracovateli kategorizuje jednotlivé dílčí změny ze 
schváleného obsahu do tří skupin.
V první skupině jsou změny, ke kterým pořizovatel neobdržel žádné ne-
gativní stanovisko dotčeného orgánu ani žádnou námitku nebo připo-
mínku od občanů a lze tedy předpokládat, že přijetí těchto dílčích změn 
je bezproblémové. Příkladem takové změny je třeba plocha pro občan-
skou vybavenost v lokalitě na Oboře, která byla navržena jako případná 
zahrada pro budoucí mateřskou školu. 
Ke druhé skupině dílčích změn byla uplatněna stanoviska dotčených 
orgánů a námitky a připomínky občanů, které bude nutné zapracovat, 

ale jejich rozsah je malý či formální a tyto nepodstatné úpravy nebudou 
vyžadovat opakované veřejné projednání. Příkladem je doplnění textu 
zpřesňujícími formulacemi apod. 
Ve třetí skupině jsou změny, které bude nutné na základě výsledků pro-
jednání upravit podstatným způsobem a projednat znovu při tzv. opa-
kovaném veřejném projednání. 
Pořizovatel dále obdržel podněty, které se obsahu Změny č. 1. vůbec 
netýkají a nelze je proto do procesu projednání zařadit (celkem tři). 
Na základě vyhodnocení této situace proto pořizovatel zastupitelstvu 
města předloží návrh na rozdělení Změny č. 1 územního plánu na Změ-
nu č. 1a (dílčí změny bez námitek a připomínek), Změnu č. 1b (dílčí změ-
ny bez opakovaného veřejného projednání) a Změnu č 1c (dílčí změny 
s  opakovaným veřejným projednáním), tak aby bezproblémové dílčí 
změny mohly být schváleny samostatně a jejich realizace nebyla zby-
tečně zdržována ostatními změnami. Příkladem je třeba již zmiňovaná 
zahrada pro mateřskou školu, na kterou by díky tomu mohlo město do 
konce roku podat žádost z dotačního titulu IROP.

Magdalena Davis ve spolupráci  
s Ing. arch. Zdeňkem Kindlem, zástupcem pořizovatele

Od ledna 2022 se působnost firmy postupně rozšířila i  na další obce 
Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny v závislosti 
na tom, kdy obcím dobíhala platnost starých smluv. Po Novém Knínu 
a Voznici následovaly Zahořany, Klínec a Trnová, v červenci se připojily 
Čisovice a od 1.1. 2023 zahájí BOS svoz odpadu na Jílovišti. Byznys plán 
pro první rok činnosti počítal s nákupem nové svozové techniky v hod-
notě necelých 12 mil. Kč, financované bankovním úvěrem a  vratnou 
jistinou obcí, a na základě předchozí regionální analýzy předpokládal 
náklady na činnost v  hodnotě 10,25 mil. Kč a  výnosy v  hodnotě 9,45 
mil. Kč, tedy předpokládanou roční ztrátu cca 0,8 mil Kč. Praxe nakonec 
ukázala, že již v prvním roce má společnost vyšší obrat, než se očekáva-
lo: po 3. kvartálu tvoří náklady na činnost 9,4 mil. Kč a výnosy 8,65 mil. 
Kč a do konce roku se dají očekávat náklady v hodnotě cca 13,3 mil. Kč 
a výnosy v hodnotě 12,2 mil. Kč. 
Rok 2022 byl zároveň velmi turbulentním rokem, ve kterém se v důsledku 
války na Ukrajině dramaticky zdražily pohonné hmoty (k 31. 12. 2022 je od-
had nákladů na naftu zhruba o 0,5 mil. Kč vyšší, než byl předpoklad z roku 

2021) a významně podražila jak likvidace separovaného odpadu (odhad 
zhruba o 0,6 mil. Kč více než byl předpoklad z roku 2021), tak náklady na 
mzdy (odhad zhruba o 1,4 mil. Kč vyšší, než byl předpoklad z roku 2021). 
Zároveň však již společnost v dalších letech nebude mít náklady spojené 
s pronájmem svozové techniky, protože už má vlastní svozová vozidla, a od 
ledna 2023 budou svozové vozy poprvé plně vytížené. Do svozu se totiž 
připojuje poslední z osmi zakládajících členů svazku, Jíloviště, čímž bude 
zajištěna vyšší efektivita svozu. BOS také úzce spolupracuje „přes kopec“ 
s firmou POBERO s.r.o., která je jeho ekvivalentem ve svazku obcí Dolní Be-
rounka, a se kterou může vzájemně sdílet lidské zdroje i techniku a být tak 
v mnoha ohledech efektivnější. Podtrženo sečteno, BOS si navzdory mno-
ha nečekaným výzvám vedl během prvního roku své činnosti velmi dobře 
a je připraven na další fázi svého rozvoje v roce 2023. 
Tímto děkujeme občanům za trpělivost s prvotními drobnými změnami 
týkajícími se svozových časů a těšíme se na další spolupráci.

Magdalena Davis

In f o r m ace  o  s t av u  Změny  č .  1  ú ze m n í h o  p l án u

Jak si vede BOS s.r.o. po necelém roce od svého založení

Změna č. 1 územního plánu, o jejímž pořízení a obsahu rozhodlo zastupitelstvo města 21. ledna 2022, 
prošla prvním kolem zákonných povinností.

Brdská odpadářská společnost s. r. o. (BOS) oslavila letos v září pomyslné první narozeniny od své 
papírové registrace a v prosinci oslaví první výročí zahájení činnosti svozu odpadu v Mníšku pod Brdy. 

Jedním z důvodů pořízení změny č. 1 je požadavek v ploše P08 na Oboře na vyjmutí z podmínky územní studie plochy ZV (veřejná zeleň)  
a prověření možnosti využití pro sousední plochu OV (občanská vybavenost), například jako zahrada mateřské školy
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Menší svozové vozidlo značky MAN bylo 
zakoupeno především z  toho důvodu, aby 
s  ním mohli popeláři zajíždět i  do hůře pří-
stupných ulic a uliček v rámci regionu, jako 
je například mníšecká ulice Za Rybníky nebo 
chatařské oblasti, kam se jejich velké trojosé 
auto nedostane.
Až do této doby odpad z těchto oblastí vysy-
pávali ručně na valník Citroën Jumper. S  ná-
kupem menšího vozu tento poblém pomine 
a  valník bude sloužit už jen pro vysypávání 
odpadkových košů a operativní účely.

Dalším důvodem je postupné připojování dal-
ších obcí do Dobrovolného svazku obcí Tech-
nické služby Brdy a Hřebeny.
Posádka prošla školením a  od 2. poloviny říj-
na můžeme nový popelářský vůz BOSu vídat 
v plné práci v ulicích Mníšku pod Brdy. 

První vlastní popelářské auto získala spo-
lečnost BOS letos v únoru: velký trojosý vůz  
značky Scania s nástavbou o kapacitě 21 m3.

Libor Kálmán (text), Michal Kroutil (foto)

Rybí obsádka, která zde za necelý rok vyrostla, 
byla převezena do Zámeckého rybníka určené-
ho pro sportovní rybolov. Jednalo se především 
o  amury a  štiky. Právě amur zde byl nasazen 
z  důvodu jeho rostlinožravosti. Okusuje mladé 
výhonky rostlin, takže rybník pak nezarůstá rá-
kosím a jinými rostlinami. Malé štiky se živí pře-
devším planktonem. Letošní deštivé léto a takto 
řízená rybí obsádka měly pozitivní vliv na čisto-
tu vody, které se leckteří návštěvníci jistě všimli. 
V rybníce bylo vidět i na 50–60 cm, což byl na ne-
odbahněném rybníce celkem vzácný úkaz.

do Zámeckého rybníka bylo po výlovu 
vysazeno: 
– 141 ks amura o váze 189,45 kg
– 30 ks štičky o váze 4,55 kg
– 8 ks kapra o váze 16,2 kg

Pokud nové vedení města bude pokračovat v na-
staveném režimu hospodaření na mníšeckých  

rybnících, mohou se obyvatelé brzy dočkat 
krásného přírodního koupání. Projekt na cel-
kovou rekonstrukci rybníka včetně odbahnění 
je připraven a  na jaře by měly být vyhlášeny 
nové dotační programy na rybníky.

Touto cestou bych také ráda poděkovala bo-
hutínským rybářům, kteří poskytli své know 
how a ukázkově se o ryby a rybníky starali.

Dana Dalešická, místostarostka

Vážení spoluobčané,
na prvním místě se sluší 
poděkovat všem občanům, 
kteří využili svého práva 
a přišli volit v zářijových ko-
munálních volbách. O  to 
více, jménem svým i  ostat-
ních kandidátů SPOLU, dě-

kuji těm 15,95 % voličů, kteří volili naší koalici. 
Ještě jednou díky Vám všem. Do zastupitelstva 
jsem byl jako zastupitel zvolen já a Ing. Radko 
Sáblík. Výsledek určitě mohl být lepší, zejména 
pokud by se podařilo získat místo pro třetího 
zástupce (resp. zástupkyni), když k zisku třetí-
ho mandátu nám chyběly hlasy pouze cca 20 
voličů. Nebrečíme, výsledky voleb jsme přijali, 
i když na nich leží stín z nepřesného (dle závě-
ru soudu) sčítání ve lhoteckém okrsku. 
Po volbách jsme tedy mohli počítat pouze 
s přidělenými dvěma mandáty, což naše mož-

nosti výrazně omezilo, nicméně do povoleb-
ních jednání jsme se zapojili. Nejprve byla na 
stole široká koalice všech 5 subjektů iniciova-
ná stávajícím vedením města, nicméně tato 
varianta byla ostatními subjekty odmítnuta. 
Upřímně bychom neměli ani žádný problém 
s  odchodem do opozice, i  kdyby tato široká 
koalice vznikla. 
Následně jsme byli osloveni ze strany ostat-
ních subjektů, tj. hnutí STAN, Město pro rodinu 
a  Sdružení nestraníků (tj. subjektů předsta-
vujících dohromady jasnou 9člennou většinu 
v zastupitelstvu) s tím, že by rády využily naše 
zkušenosti a  abychom se aktivně účastnili 
správy města v dalším období. Varianty se tak 
nabízely dvě, buď tuto nabídku, která bude 
v  nejbližších dnech představena, bez dalšího 
odmítnout a alibisticky odejít do opozice, kde 
bychom za čtyři roky prosadili jen velmi málo 
a mohli v podstatě pouze kritizovat, nebo při-

jmout odpovědnost a podílet na správě měs-
ta. Nakonec zvítězil smysl pro odpovědnost, 
účast našeho zástupce v radě jsme vyhodnotili 
jako smysluplnější. Vzhledem k tomu, že spo-
lečnost čekají „horší časy“, je nad míru žádoucí, 
aby město bylo spravováno na co nejširší bázi 
dohody zvolených subjektů. Pokud se budu já 
správy města účastnit, můžete se spolehnout, 
že budu konat stejně jako doposud, budu hájit 
zájmy města a  jeho občanů (to je na prvním 
místě) stejně, jako se budu dále snažit plnit roli 
„hlídacího psa“. Vzhledem k tomu, že jsem také 
jediným zastupitelem zvoleným za lokalitu 
Pod Skalkou (resp. Staré sídliště), hodlám také 
bedlivě sledovat, co se bude v následujících le-
tech v naší čtvrti dít, ať už jde o Řevnickou ul., 
chodník v Lipkách atd. To jsou další podstatné 
důvody, které ke kladnému rozhodnutí účast-
nit se správy města vedly.

Michal Trkan, SPOLU

Odpadářská společnost BOS získala další popelářský vůz

P r o b ě h l  v ý l o v  Z a d n í h o  r y b n í k a

P o d ě k o v á n í  v o l i č ů m

Za přítomnosti zástupců obcí Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny převzal 
v polovině října ředitel společnosti BOS Jan Marek nové popelářské vozidlo.

V sobotu 22. října 2022 se uskutečnil výlov Zadního rybníka, který zajistili bohutínští rybáři za pomoci 
několika místních.

Nový popelářský vůz

Výlov se uskutečnil za deštivého počasí
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Vysadit ho až z daleké Bratislavy přijel Tomáš 
Laštovka s partnerkou Zuzanou, který ho za 
100 tisíc korun vydražil v Aukci potomků pa-
mátných stromů, kterou organizuje Nadace 
Partnerství.
Stromek pojmenovali po jejich synovi Patriko-
vi. Shodou okolností je mu 6 let, což je přesně 
doba, kterou v lesní školce rostl i malý doubek.
„S Nadací Partnerství už na tomto projektu spolu-
pracuji třetím rokem. Jako šéf developerské firmy 
mám k  vytváření prostoru pro budoucí generace 
vztah. Pokud zasadíte na hezké místo strom, tak 
ho posunete zase o něco dopředu,“ uvedl úspěšný 
dražitel a pro tuto chvíli i sázeč Tomáš Laštovka.

Patrik rostl 6 let ze semenáčku v lesní škol-
ce U tří stolů v Kozolupech na Křivoklátsku. 
Je potomkem památného dubu letního 
zvaného Šternberk, který roste v  Panské 
zahradě v  Horažďovicích již přes 300 let! 
Šternberk měří v obvodu 430 cm a je stále 
v dobrém zdravotního stavu. 

„Smyslem aukcí je, aby se genofond památných 
stromů dostal zpátky do krajiny. Listnáče, jako 
lípy nebo duby, jsou nejefektivnější klimatizací 
pro přehřátá města a nepostradatelné pro vysy-
chající krajinu,“ vysvětlil účel akce Petr Kazda, 
ředitel Nadace Partnerství.
Město Mníšek pod Brdy bylo v záležitosti vysa-
zení potomka památného dubu na Skalce nejpr-
ve osloveno nadací a tento záměr byl samozřej-
mě následně odsouhlasen Radou města Mníšek 
pod Brdy i Národním památkovým ústavem.

Nadace Partnerství je největší česká eko-
logická nadace fungující od roku 1992. 
Poskytuje granty a nabízí odborné a vzdě-
lávací služby v  oblasti ochrany životního 
prostředí lidí a  péče o  trvale udržitelný 
rozvoj. 

Přejeme dubu Patrikovi, aby pěkně rostl a za 
pár let poskytoval návštěvníkům Skalky pří-
jemný stín.

Libor Kálmán (text i foto)

Tento prostor zasluhuje kompletní revitalizaci 
zeleně, cestní sítě i prostoru pro relaxaci. Nelze 
ale stále jen čekat na „jednou“, a proto jsme se 
rozhodli část kolem Památníku padlým upravit 
provizorně tak, aby vypadal důstojně. Aby to 
nebylo smetiště a nefungoval jako veřejná to-
aleta, jako je bohužel současná realita.
Nejdříve vyřežeme jalovce čínské a  náletové 
dřeviny za pomníkem, pak vytrháme pařezy 
a celou plochu srovnáme. V horní linii bychom 
rádi ponechali původní vysazené skalníky, kte-
ré by opticky oddělovaly prostor parkovacího 
stání u Domečku od parčíku. Bude potřeba je 
ale zmladit a vytvarovat. Kolem obrubníku za 
plastikou vysadíme živý plot z nízkých růží – byl 

vybrán žlutooranžový kultivar „Rumba“ ze za-
hradnictví Kunratice. Za růžovou „hradbu“ pak 
osejeme na jaře květnatou louku (cca 100 m2). 
Celkově se tak prostor prosvětlí a rozzáří barva-
mi květů. Pozadí památníku se „rozsvítí“ oproti 
stávajícímu tmavězelenému tónu. Dále je po-
třeba provést i drobné stavební úpravy: opravit 
jednou řadou dlažby podstavec pod plastikou 
a také chybějící dlažbu v ploše doplnit tak, aby 
se dále nerozpadala. Nutné je také opravit roz-
padající se schody vedoucí do tohoto prostoru. 
Rádi bychom pak na jaře umístili do vyčištěné-
ho prostoru lavičky, které by lákaly k posezení.

Jiřina Romová (text i foto)

Určitě všichni znáte budovu Penzionu Rymaně, 
která se nachází na rozhraní mníšeckého a ry-
maňského katastru, a  je ve vlastnictví města. 
Patří k  ní rozlehlá zahrada, která byla done-
dávna plná modřínů, prostě zde rostl takový 
modřínový háj. Pak ale přišlo několik suchých 
let a  svoji příležitost vytušil i  dřevokazný 
hmyz, který oslabené stromy napadl. Vzhle-
dem k tomu, že stanoviště je to velmi chudé, 
stromy tento nápor nezvládly a uschly. V zimě 
jsme tak byli nuceni 21 modřínů pokácet.  
Zbyla tam smutná paseka. Jako náhradní vý-
sadbu za pokácené dřeviny uložil orgán ochra-
ny přírody vysadit 15 kusů ovocných stromů 

a listnatých dřevin, původních druhů naší flory, 
 do konce roku 2022 – prostě, aby se založil 
sad co nejdříve a mohl dělat radost lidem, kte-
ří jsou tam ubytováni. A proto, když nás pro-
střednictvím Blanky Dalešické oslovila firma  
Be a Future (IT řešení zaměřená na poskyto-
vání služeb organizacím v oblasti obrany a ve-
řejné bezpečnosti) s nabídkou dobrovolnické 
práce, byla naše volba jasná, kam poslat 20 
dobrovolníků, aby se fyzicky „vyřádili“ při zá-
služné práci. Ve čtvrtek 13. října jsme společně 
vysázeli 6 jabloní, 2 hrušně, 2 slivoně, 1 třešeň, 
2 duby a 1 lípu. Ještě máme v plánu dosadit 
na přání nájemníků ořešák, ten ale nebyl v tu 

dobu k dispozici. Myslím si, že si sázení všichni 
užili, počasí nám přálo a prostor pro chvíli po-
hody na opečení buřtíků se také našel.

Jiřina Romová (text i foto)

N a  S k a l c e  b y l  v y s a z e n  d u b  P a t r i k

Skalecké náměstí čeká počátkem listopadu dílčí úprava

D o b r o v o l n í c i  v y s á z e l i  v  R y m a n i  14  s t r o m k ů

Na louku mezi klášterem a občerstvením byl v pátek 14. října slavnostně vysazen dub letní.

Současný stav Skaleckého náměstí není zrovna reprezentativní ukázkou veřejného prostoru.  
Již dlouho se o úpravách mluví, ale kompletní řešení celé lokality je otázkou několika následujících 
let a předpokládáme, že v současné době nebude ani možné, aby bylo prioritou města.

Tomáš Laštovka s partnerkou Zuzanou  
u čerstvě vysazeného dubu

Prostor kolem památníku už po úpravách 
doslova volá

Dobrovolníci při sázení v Rymani
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Na přelomu září a  října došlo ke zvelebení 
okolí kapličky v  Rymani. Starý dřevěný 
plůtek, který byl již ve velmi špatném stavu 
a  hrozilo jeho zhroucení, byl nahrazen zcela 
novým plotem zhotoveným z  kvalitního 
modřínového dřeva. Dřevo z modřínu by mělo 
vydržet mnohem déle, než původní smrkové, 
které má sklony k  praskání a  rychlejšímu 
procesu tlení. Kvalitní nátěr v  bezbarvém 
odstínu byl pečlivě vybrán jednak kvůli svým 
dobrým vlastnostem a  jednak proto, aby 
nechal vyniknout krásu přirozeného dřeva. 
Velké poděkování patří skvělému truhláři 
z Rymaně, panu Romanu Freislebenovi, který 
nový plůtek pro město zhotovil.
V  říjnu proběhla oprava dveří krásné 
kapličky ve Stříbrné Lhotě. Na dveřích se totiž 
podepsalo počasí, a byly tak již dosti omšelé. 
Ze dveří byly broušením odstraněny zbytky 
laku a  posléze byly dveře natřeny vhodným 
nátěrem. Práce pro město se s velkou ochotou 
chopil pan Zdeněk Jeřábek. I jemu patří velké 
díky za perfektně odvedenou práci.
Na opravy kapliček byly využity prostředky 
z  fondu starostky města určené na obnovu 
a  zkrášlování drobných památek na území 

města. Pevně doufáme, že každého kolem-
jdoucího tyto drobné úpravy potěší.

Luboš Kožíšek

Kapličky v Rymani a ve Stříbrné Lhotě se dočkaly oprav

Dubová socha Zvoničky s kovovým zvonem 
byla vytvořena koncem srpna letošního roku 
na tradičním Sochařském sympoziu v Trnové. 
Jejím autorem je sochař Milan Bezaniuk, zvon 
do ní vyrobil Zdeněk Vejražka. 
Farář Jan Dlouhý pronesl ke zvoničce žehnací 
modlitbu z benedikcionálu, prokropil ji svěce-
nou vodou  a poklepal na zvon, který přítomní 
rymaňští obyvatelé (sešlo se jich přes 20) spon-
tánně pojmenovali František (podle sv. Fran-
tiška z Assisi, patrona zvířat a ochránce přírody).
Před obřadem ještě připomněl důležité funkce, 
které kdysi v obcích zvoničky plnily. Zvoněním 
v šest hodin večer, takzvaným klekáním, ohla-
šovaly konec práce na polích a odchod domů. 
Jejich zvonění svolávalo obyvatele obcí nebo 
v horším případě ohlašovalo nějaké neštěstí: 
úmrtí (umíráček), požár nebo blížícího se ne-
přítele. 
Přejeme rymaňským, aby jim socha dělala 
dlouho radost a zvonili na ni jenom pro potě-
šení!

Žehnání (neboli benedikce) je náboženský 
obřad, kterým se určité věci slavnostně vy-
prošuje Boží požehnání k její prospěšnosti 
lidem.

Libor Kálmán

Koncem letošního září byla z  iniciativy mní-
šecké radnice naistalována na dřevěný stojan 
vedle kostelíku sv. Máří Magdalény poutnická 
informační budka. Stala se jednou z  mnoha 
dalších budek, na které mohou poutníci v rám-
ci své Svatojakubské pouti narazit. Tomuto 
počinu předcházelo přetrasování, které Vše-
rubskou trasu protáhlo přes Skalku (původně ji 
míjela a vedla přes Hřebeny rovnou do Kytína).
Budky jsou celodřevěné a impregnované tak, 
aby byla zajištěna jejich dlouhá trvanlivost. 
Uvnitř budky nalezne poutník: originální pout-
nické razítko, poutnickou knihu pro zapsání 

vzkazu, informační letáky s  přehlednou ma-
pou se zákresem ostatních budek a počítadlo, 
které má pomoci monitorovat počty poutníků 
v jednotlivých úsecích Svatojakubské cesty.
„Smyslem budek je přinést do veřejného pro-
storu nový informační a  propagační prvek 
Svatojakubské cesty, který bude nepřetržitě 
přístupný. Poutník tak už není kvůli získání ra-
zítka do svého kredencialu (průkazu) odkázán 
na otevírací dobu některé z institucí,“ zhodno-
til význam budek Tomáš Jindřich, předseda 
spolku českých svatojakubských poutníků 
Ultreia.

Mníšecká radnice podpořila spolek Ultreia fi-
nančním darem ve výši 15 000 Kč, který bude 
použit na pořízení propagačních materiálů 
pro Všerubskou trasu.

Svatojakubská cesta je název historické 
sítě dvanácti poutních cest, které vedou ke 
hrobu svatého Jakuba Staršího v katedrále 
v  Santiagu de Compostela ve španělské 
Galicii. První doložená pouť do Compostely 
se uskutečnila roku 951.
Takzvaná Všerubská trasa, dlouhá zhruba 
3 tisíce kilometrů, vede z  Prahy přes Karl-
štejn, Skalku, Mníšek pod Brdy, Kytín, Dob-
říš, Příbram, Nepomuk, Klatovy a  Kdyni na 
hraniční přechod Všeruby/Eschlkam a  dále 
po Východobavorské svatojakubské cestě 
směrem na Řezno.

Libor Kálmán (text i foto)

Žehnání rymaňské Zvoničky

Skalka získala poutnickou informační budku

Zvonička, stojící u vodní nádrže 
v Rymani, byla první říjnovou 
středu slavnostně požehnána. 
Tohoto obřadu se ujal kněz 
mníšecké římskokatolické 
farnosti Jan Dlouhý.

Barokní areál Skalka stojí nově na takzvané Všerubské trase 
Svatojakubské poutní cesty vedoucí z  Prahy do španělského 
města Santiago de Compostela.

Nový plot v Rymani

P. Jan Dlouhý při žehnání Zvoničky    
Foto: Jana PetákováBudka je umístěna na vedle kostelíka
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Esther Mer tová:  Ráda bych si  zahrála i  nějakou 

Máte neobvyklé jméno Esther (v ČR ho nosí 
66 žen). Co k tomu Vaše rodiče vedlo?
Musím se přiznat, že svoje jméno mám ráda. 
Nejspíš ho pro mě vymyslela moje starší sestra 
Viktorie. Původně rodina počítala s  křestním 
jménem Ester bez písmene h, ale sestra chtě-
la, abych byla v  něčem originální. A  protože 
jsem pokřtěná, tak mám dalších pět jmen – 
Esther Anna Johana Pavla Margareta Barbora. 

Jak vzpomínáte na dětství v  Mníšku pod 
Brdy?
Prožila jsem tu krásné dětství a za to vděčím 
především své hlídací babičce Marušce Sadi-
lové. Kdykoli rodiče odjeli pryč, tak jsem byla 
u  ní. Především ona mě provedla Mníškem 
a  ukázala mi tu spoustu krásných míst. Než 
jsem odešla na dobříšské víceleté gymnázi-
um, tak jsem chodila pět let do mníšecké zá-
kladní školy, kde byl moc fajn pěvecký sbor 
a  kde jsem si navíc našla mé nejlepší kama-
rádky, Markétu a Kláru Umláškovy, které mám 
až doteď. Krásné vzpomínky mám i na ZUŠku, 
kam jsem chodila skoro 10 let na flétnu, klavír 
a  tanec. Kromě toho jsem navštěvovala také 
oddíl Street dance B.D.S. Academy, se kterým 
jsme dokonce vyhráli několikrát mistrovství 
republiky. Zkrátka jsem se rozhodně nenudila.

Působíte v  současné době v  Brně, ale za 
rodiči do Mníšku se stále vracíte. Máte tu 
nějaká oblíbená místa?
Nejraději mám okolí Zámeckého a  Zadního 
rybníka, kde chodíme s tátou a s naší útulko-
vou fenkou Rozinkou na procházky. Na hodně 
míst, kam se občas ráda vracím, jsem chodila 
s mou hlídací babičkou, a samozřejmě musím 
zmínit i Skalku, to je po mě doslova Boží místo.

Jak probíhala dál Vaše studijní léta?
Z  Gymnázia Karla Čapka jsem v  půlce sex-
ty odešla na Konzervatoř Jaroslava Ježka do 
Prahy, takže z druhého ročníku jsem se vrátila 
zase do prváku. Studovala jsem obor muzikál, 

což obnášelo (mimo spousty teorie) přede-
vším herectví, zpěv a  tanec. Studentská léta 
jsme si se spolužáky užívali, i když jsme bohu-
žel kvůli covidu přišli o náš maturitní ples.

Jaké je to mít oba rodiče hudebníky?
Má to svoje výhody i nevýhody, i když ta po-
zitiva naštěstí převažují. Především jsem po 
nich zdědila hudební sluch a  lásku k  umění. 
Když jsem na konzervatoři mívala hodiny kla-
víru, tatínek mi pomáhal s  přípravou – to mi 
vždycky moc pomohlo a  ušetřilo čas. Lidé si 
samozřejmě mohou myslet, že mám díky ro-
dičům protekci, ale je to jinak. Kdybych sama 
nedřela, tak toho tolik nezískám, zadarmo 
to není. Moc mi ale pomáhá, když mě rodiče 
zvou na své koncerty. Já se na nich rozezpí-
vám a získám mnoho důležitých zkušeností. 

Vzpomenete si na Vaši první roli na jevišti?
Svou první jsem dostala ve svých 4 letech 
v Městském divadle Brno. Bylo to v muzikálu 
Sny svatojánských nocí, který napsal můj tatí-
nek společně se Stanislavem Mošou. S  tímto 
představením jsme jezdili i do Německa, tak-
že vzpomínky na mé první představení mám 
pestrobarevné. 

Kde Vás teď mohou lidé vidět? Kam za Vámi 
mohou zajet? 
Už druhým rokem mám stálé angažmá 
v Městském divadle Brno. Znám Brno od ma-
lička, protože tu působili moji rodiče a  často 
mě sem brávali. Nešla jsem tedy do úplně 
neznámého prostředí. Moc jsem si to tam 
oblíbila a považuji Brno za svůj druhý domov. 
Potkala jsem v divadle spoustu báječných ko-
legů a kolegyň, kteří mi jsou dobrou inspirací 

Dětství a dospívání prožila v Mníšku pod Brdy, kam se stále ráda vrací. Po svých rodičích zdědila 
výjimečný hudební talent a vydala se v jejich stopách. V současné době vystupuje v Městském 
divadle Brno, kde se z ní pomalu stává hvězda.

Esther Mertová (* 2001 v Praze)
Studovala dobříšské gymnázium a  praž-
skou Konzervatoř Jaroslava Ježka. V  sou-
časné době je v  angažmá v  Městském  
divadle Brno. Jejími rodiči jsou Zora Jan-
dová a Zdenek Merta. Její o deset let starší 
sestra Viktorie se pod přezdívkou Bella-
donna stala novou tváří pořadu TV Nova 
Na lovu.

Ze hry Romeo a Julie Foto: Tino Kratochvil Esther Mertová s rodiči    Foto: Lenka Hatašová
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zápornější roli, například zlou čarodějnici nebo čertici

především svou perfektní připraveností a pří-
stupem k práci. Za všechny bych uvedla napří-
klad Zdeňka Junáka, Hanku Holišovou, Petra 
Štěpána nebo Michala Isteníka.

Na kterou z Vašich rolí nejraději vzpomínáte?
Moc ráda vzpomínám na překrásnou roli Julie, 
kterou jsem si měla možnost zahrát v 18 letech. 
Romea a  Julii jsme hráli dvě sezóny na Letní 
scéně na Biskupském dvoře. Mého milého mi 
hrál Tomáš Dalecký, moc nadaný mladý herec, 
se kterým jsem se během měsíčního zkoušení 
dost skamarádila. Julie byla pro mě určitě zá-
sadním bodem mého profesního života.

Hrála jste už také vtipnou roli?
V  minulé sezóně jsem hostovala v  pražském 
Divadle na Fidlovačce v  muzikálové kome-
dii Jeptišky. Hrála jsem tam vtipnou jeptišku 
Amnézii, které spadl na hlavu krucifix a  od 
té doby byla trochu mimo. Tam jsme si dost 
s maminkou a ostatními kolegyněmi zařádily.

Na kterou z her byste diváky teď pozvala?
Tak teď mě samozřejmě najdou v  Městském 
divadle Brno, mám za sebou právě úspěšnou 
premiéru muzikálu Medicus, který vznikl na 
motivy románu Ranhojič od Noaha Gordona. 
Hraji tam osudovou lásku hlavního hrdiny. 
V Brně mě můžete vidět třeba i v pohádkovém 
muzikálu Sněhurka a já. Co tam hraju? Přijeďte 
se podívat. 

Máte nějakou vysněnou roli, kterou byste 
si toužila zahrát?
Ráda bych si zahrála i nějakou zápornější roli, 
například zlou čarodějnici nebo čertici. Ale 
já raději žádnou vysněnou konkrétní roli ne-
mám. Člověk pak bývá většinou zklamaný, 
když tu jeho vysněnou roli získá někdo jiný. 
O to více si pak vážím toho, když nějakou roli 
dostanu. Můj sen se již splnil s  nástupem do 
Městské divadla Brno, kde jsem si přála být už 
od mala. Moc ráda bych tu zůstala co možná 
nejdéle.

Láká vás kamera? Zkoušela jste už někdy 
film nebo seriál?
S  kamerou už zkušenost mám, zkusila jsem si 
tu a  tam nějakou miniroličku v  seriálu. Mihla 
jsem se i jednom klipu ze série To nedáš!, která 
se točí pro České dráhy a varuje veřejnost před 
nebezpečným chováním na železnici. Ale při-
znám se, že mám raději to klidnější divadelní 
a muzikálové herectví. U kamery musí být totiž 
všechno hned a hrozně se na všechno spěchá, 
což je pro mě stresující a nevyhovuje mi to. Ale 
tím rozhodně neříkám, že bych nějakou zajíma-
vou nabídku od filmu nebo televize nezvážila.

Zkoušela jste někdy hudbu i skládat?
To bývalo dříve, když jsem ještě byla malá 
a nadaná, ale teď už je to s kreativitou horší. 
Ráda jsem vymýšlela dětské skladbičky, ma-
minka je vtipně otextovala a  vzniklo z  toho 
pár písniček o  zvířátkách. Občas s  nimi ještě 
maminka vystupuje. Z  jedné mé skladbičky 
dokonce vznikla znělka pro Rádio Junior.

Čemu se věnujete, když zrovna nezpíváte, 
nezkoušíte nebo nepíšete hudbu?
Pokud vůbec mám vůbec nějaký volný čas 
mimo divadlo, tak si ráda zahraji golf nebo 
tenis. Kromě toho zbožňuji hrát jakékoli des-
kové hry. Doma hrajeme nejčastěji ty vědo-
mostní. Nerada prohrávám, ale s mou chytrou 
sestrou jsem si na to už zvykla.

Poslední roky jste o  Adventu pravidelně 
koncertovala se svými rodiči v  kostele 
sv. Václava. Bude tomu tak i letos?
Koncert by se měl uskutečnit v neděli 11. pro-
since a už se na něj doma pečlivě připravuje-
me. Moc vás všechny na náš koncert do koste-
la zveme: pojďme si společně užít nádhernou 
atmosféru stříbrné neděle a  moc děkuju za 
příjemný rozhovor.

Libor Kálmán

Z muzikálu Jeptišky, zleva: Ludmila Molínová, Esther Mertová a Zora Jandová    Foto: Alena Hrbková

Jako jeptiška ve hře Cyrano z Bergeracu      
Foto: Tino Kratochvil Z dětského muzikálu Sněhurka     Foto: Tino Kratochvil
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U příležitosti svátku svatého Václava, hostil 
mníšecký kostel zasvěcený tomuto hlavnímu 
českému patronu, koncert smyčcového or-
chestru Praga Camerata. Desetičlenné hu-
dební těleso vystoupilo ve složení: Lucie Sed-
láková Hůlová (umělecká vedoucí a  housle), 
Hana Dostálová, Eva Nykrýnová, Radek Trupl, 
Václav Vacek (housle), Jan Nykrýn a  Zbyněk 
Paďourek (violy), Martin Sedlák a Richard Žem-
lička (violoncella) a Tadeáš Mesany (kontrabas).  
Před naplněnou kostelní lodí zahráli díla tří čes-
kých mistrů: Antonína Dvořáka, Leoše Janáč-
ka a Josefa Suka. Začali Janáčkovou Suitou pro 
smyčce, kterou skladatel zkomponoval krátce 
po dokončení svých studií na varhanické škole. 
Svátek českého patrona symbolicky připomně-
li Sukovou Meditací na staročeský chorál Svatý 
Václave. „Slova modlitby Svatý Václave, nedej 
zahynouti nám ni budoucím, nabývají v  dnešní 
době zase na aktuálnosti,“ sdělila k uvedenému 
chorálu ve svém proslovu Lucie Sedláková Hů-
lová. Koncert zakončili Dvořákovou Serenádou 
E dur pro smyčce, kterou autor složil za pou-
hých 14 dní! Na závěr přidali, jako odměnu pro 

aplaudující publikum, Dvořákovu Humoresku. 
„Díla velikánů české hudby, Leoše Janáčka, Josefa 
Suka a  především světově proslulého Antonína 
Dvořáka nám snad připomenou, že můžeme být 

jako národ na co hrdí,“ sdělila umělecká vedoucí 
souboru.

Libor Kálmán (text)
Michal Kroutil(foto)

Svatováclavský koncert připomněl tři velikány české hudby
Krásný zážitek čekal na všechny fanoušky klasické hudby, kteří zavítali ve středu 28. září do mníšeckého 
kostela.

Téměř po celý říjen byla v mníšeckém předzámčí umístěna výstava Česká cena za architekturu 2022. 
Na výstavních panelech tu bylo k vidění 29 no-
minovaných projektů do soutěže (vítěz bude 
znám v  listopadu). Asi nejvíce diváky zaujal 
projekt Knihovny IGI ve Vratislavicích nad 
Nisou, protože by se toto řešení, spočívající 
v moderní přístavbě se spojovacím krčkem ke 
stávající budově knihovny, nabízelo k realizaci 
i v Mníšku pod Brdy. 
S  instalací výstavy pomáhali školáci z 9. třídy 
ZŠ Komenského 420, kteří smontovali z dřevě-

ných hranolů celkem čtyři velké konstrukce. 
„Stavbu jsme pojali jako workshop. Kluci měli 
možnost vyzkoušet si přímo na místě jednodu-
chou architekturu,“ vysvětlil svůj nápad na za-
pojení školáků městský architekt Josef Tlustý. 
Nápad se zalíbil učiteli Marku Inderkovi, který 
své žáky do stavby zapojil v  rámci předmětu 
Pracovní činnosti: „Práce v  terénu na něčem 
skutečném je pro ně samozřejmě lepší, než kdy-
bychom si něco vyráběli v  dílně. Má to pro ně 

i výchovný efekt. Pokud si něco vyrobí sami, tak 
se pak na tu věc dívají úplně jinak.“
Komentované prohlídky výstavy se jeden 
říjnový podvečer ujal architekt Josef Tlustý, 
který její instalaci do Mníšku inicioval. Za po-
zornost jistě stojí i  jeho nová facebooková 
stránka architektura.Mnisek, jejímž cílem je 
diskuze s  veřejností a  informování o  podob-
ných chystaných akcích.

Libor Kálmán (text i foto)

V  př e d z á mč í  v y r o s t l a  ar c h i te k to n ic k á  v ý s t av a

Praga Camerata

Deváťáci s městským architektem při montáži nosičů

Přednáška pro veřejnost:

TRANSFORMACE 
BROWNFIELDŮ  
A PRŮMYSLOVÉ  

DĚDICTVÍ
KDY: středa 16. listopadu od 19 hodin

KDE: velký sál Pavilonu

Přednáška:
Prof. ing. arch. Tomáš Šenberger  
(katedra architektury FSV ČVUT)  

nás provede nás různými přístupy  
a možnostmi práce s brownfieldy  

a stavbami průmyslového dědictví.  
Téma je to pro Mníšek z dlouhodobého 

hlediska jistě důležité.
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Pětadvacetičlenný sbor (17 zpěvaček a 8 zpěváků), pod vedením cha-
rismatického dirigenta Lukáše Prchala, představil mníšeckému publi-
ku průřez svým repertoárem za posledních 10 let. Zazněly a cappella 
(bez doprovodu hudebních nástrojů) skladby soudobých, převážně 
ještě žijících autorů. Slyšeli jsme nejvíce angličtinu, latinu, ale i  fran-
couzštinu, ukrajinštinu a  dokonce i  litevštinu! Jednalo se o  duchovní 
skladby, většinou spojené s  křesťanskou liturgií. Zasloužené ovace 
diváků sklidila především fascinace polární září od Erikse Ešenvaldse 
se sólem v  litevštině nebo skladba o Leonardu da Vincim a  jeho snu 
o létajícím stroji od amerického skladatele Erica Whitacra. Kromě nich 
jsme slyšeli ještě díla Franka Martina (Švýcarsko) a Francise Poulenca 
(Francie). Na závěr uvedli část pravoslavné liturgie od ukrajinské autor-
ky Lesjy Dyčko. 

Mníšecký kostel je pro podobná vystoupení doslova jako stvořený 
a monumentální tóny linoucí se jeho lodí ještě dlouho zněly v hlavách 
spokojených návštěvníků úterního koncertu.

Libor Kálmán (text)
Michal Kroutil (foto)

Mníšecký kostel rozezněl monumentální zpěv Mikrochoru
Nevšední zážitek si dopřáli fanoušci klasické hudby, kteří zavítali v úterý 11. října večer do mníšeckého 
kostela svatého Václava. Vystupoval tu smíšený pěvecký sbor MIKROCHOR, od jehož založení 
uplynulo letos úctyhodných 68 let.

Mikrochor přijel s 25 zpěváky a zpěvačkami a jedním dirigentem

Hra Úl s podtitulem „včelařské 
divadelní rondo“ je komediální 

sondou do ročního fungování jedné 
Základní organizace Českého svazu 

včelařů. Ve smyslu hudebního 
ronda se střídá refrén spolkových 

schůzí s dějem na jednotlivých 
stanovištích. Jsou včelaři něčím 

specifičtí, nebo představují běžný 
vzorek populace? 

Jací jsou vlastně a co mají 
společného lidé a včely? A vejdou 

se všichni do úlu?

v sobotu 26. listopadu 2022 od 19.30 hodin 
v sále Pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy

ÚL
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

VSTUPNÉ 160 KČ ZAKOUPÍTE NA MÍSTĚ NEBO NA GOOUT.NET

rorejs.mnisek.cz

KLADENSKÉ DIVADLO
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KNIHY PRO DĚTI

PEPPA VE VESMÍRU
Krátký příběh o Peppě a Tomíkovi. Tentokrát se vydají se školkou  
do Vesmírného muzea.

ASTERIX A GRYF / Jean-Yves Ferri
Nová kreslená dobrodružství dvou známých Galů Asterixe a Obelixe.

PŮLNOČNÍ MĚSTO / Sarah J. Maas
KBryce, se chce pomstít za smrt svých přátel a využívá k tomu moci 
padlého anděla. Úvodní díl k epické fantasy sáze.  

PRŮVODCE LITERÁRNÍ HYSTERIÍ 19. STOLETÍ / Karolína Zoe Meisnerová
Literární hysterie instagramerky Karolíny Meixnerové alias @cojezoe zba-
vuje známé postavy české literatury nálepek a popisuje jejich životy tak, 
jak skutečně proběhly. Plus minus. Literatura je sexy, pojďte si ji zamilovat!

KOUZELNÉ ČTENÍ OD ALBI NOVÉ TITULY:
• Dobyvatelé pirátského pokladu • Evropa na talíři
• Předškolák v cukuletu • Krtkovy příběhy • Lidové říkanky dvě 
• Vlastivěda dějepisná část • Vlastivěda zeměpisná část

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

ANDĚL SMRTI / Vlastimil Vondruška
Další příběh Oldřicha z Chlumu a jeho panoši Otou a Divišem. Opět  
se podíváme na Bezděz a jeho okolí.

BOUŘE / Kristina Ohlsson
Stockholmský finančník August Strindberg se rozhodl pověsit karié-
ru na hřebík a otevřít si vetešnictví. Jenže s jeho příjezdem do ospalé 
pobřežní vesničky jako by tu veškerá idyla skončila – za bouřlivé noci 
zmizí oblíbená místní učitelka.

ATELIÉR ROSEN / Anne Jacobs
Romantický příběh ze světa módy odehrávající se na počátku  
19. století v Německu. 

NÁS SE NEZBAVÍŠ / J. D. Robb
Detektivní příběh, který řeší Eva Dallasová.

SPŘADAČI SNŮ / Barbara Erskin
Příběh minulý i soudobý se odehrávají paralelně: některé z postav  
ze současnosti jako by měly svůj protějšek v dávné minulosti, kam  
nahlížejí ze začátku 21. století.

VŮNĚ MEDU / Susan Wiggs
Autorka odkrývá stará rodinná tajemství a prolíná to zajímavými me-
dovými recepty.

DVĚ MARKÉTY / Jaroslava Černá
Historický román, který zachycuje Jana Jindřicha Lucemburského  
chyceného mezi dvě ženy. Jednu miluje, ale vzít si má druhou.

DŮM HEDVÁBÍ: INTRIKY / Tabea Bach
Pokračování úspěšné knihy Dům hedvábí. Kniha je o velké lásce, kterou 
Angela konečně našla.

POHŘBENÉ KOSTI / Lisa Regan
Volné pokračování thrilleru s oblíbenou vyšetřovatelkou Jodie Quinno-
vou. Událost se odehraje těsně v její blízkosti, tak musí být o to opatrnější. 

HLAD/ŽÍZEŇ / Jozef Karika
Dvojkniha známého slovenského spisovatele nabízí dvojitou porci 
temné imaginace. Autor ji podává skrz mistrovsky vystavěnou mozaiku 
příběhů, které se proplétají v prostoru i čase.

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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Město porcelánu
Tentokrát jsme se podívali až do Klášterce nad Ohří, malebného měs-
ta v podhůří Doupovských hor, které je oprávněně nazýváno městem 
porcelánu. Naše kroky vedly nejdříve na místní novogotický zámek, 
kde jsme si v 21 sálech prohlédli bohatou sbírku porcelánu, jehož vý-
robou je místní kraj proslulý. Obdivovali jsme krásnou ruční práci na-
šich předků, kteří si dávali záležet nejen na účelnosti výrobku, ale i na 
zdobnosti. Exponáty byly řazeny dle jednotlivých období (od rokoka, 
přes secesi, art deco až po téměř současnost), takže vše bylo přehledné 
a výklad úžasné průvodkyně srozumitelný. 
Potom následovala komentovaná prohlídka zámeckého sklepení, které 
je přeměněno na Pohádkovou zemi plnou skřítků, víl a dalších milých 
bytostí z jiného světa, kterou vytvořila výtvarnice Vítězslava Klimtová. 
Návštěvu zámku zakončil dobrovolný výšlap po 113 schodech na věž, 
odkud se nám naskytl krásný výhled po okolí. 
Potom jsme navštívili Muzeum hodin, kde nám jeho majitel podal výklad 
k největším chloubám ze své bohaté sbírky. Ochotně nám vyprávěl o tom, 
kde hodiny získal, odkud pocházejí i jak fungují. Za jeho sbírkou stojí hodiny 
a hodiny přesné hodinářské práce při opravách strojků a mechaniky, které 
se jako koníčku věnuje už od dětství. Měli jsme tak možnost vidět unikáty, 
jako jsou hodiny s vodotryskem nebo i vzácné kusy ze zámku ve Versailles.

Po stopách Oldřicha a Boženy
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v obci Peruc nedaleko Loun, která 
je svázána s příběhem, který známe ze Starých pověstí českých. Podle 
legendy zde měl přemyslovský kníže Oldřich potkat při praní prádla 
prostou ženu Boženu, která se mu na první pohled zalíbila. Odvezl ji 
sebou na své sídlo, učinil ji svou manželkou a díky ní byl zachován pře-
myslovský rod. Zašli jsme se tedy podívat k Boženině studánce i k ma-

jestátnímu Oldřichovu dubu, který je přes tisíc let starý. Cestou na nás 
čekaly výborné tiramisu a káva, které pro nás připravili ochotní majitelé 
v Kavárně Za dubem (měli od září zavřeno a otevřeli jenom kvůli nám!).

Pozvánka na další výlet
Příští výlet, který se koná v pátek 2. prosince, nás zaveze autobusem 
do Polabí. Nejprve se podíváme do Lysé nad Labem, kde se na výsta-
višti konají oblíbené Vánoční trhy. Odpoledne zajedeme do Staré Bo-
leslavi na komentovanou prohlídku baziliky Nanebevzetí Panny Maie, 
kde je uchováváno vzácné Palladium země české. 
Podrobnější Informace k výletům dostanete na telefonu: 604 360 094.

Výletů organizovaných mníšeckou radnicí se může zúčastnit  
kterýkoli senior starší 65 let. Účast není tedy vázána členstvím 
v Klubu důchodců, který v našem městě dlouhodobě funguje.

Těšíme se na setkání s novými výletníky!
Libor Kálmán (text i foto)

Výlet za porcelánem, hodinami a po stopách Starých pověstí českých
První říjnový čtvrtek se uskutečnil další ze seniorských výletů za krásami naší země, který pravidelně 
organizuje mníšecká radnice.

Účastníci zájezdu do Klášterce na Ohří
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„Na polích flanderských vlčí máky kvetou,
tam mezi kříži, řada za řadou…”
John McCrae v překladu Jindry Svitákové

Naše Základní škola Komenského 420 se v lis-
topadu opět připojí k celostátní sbírce ke Dni 
válečných veteránů. Od pondělí 7. listopadu 
do pátku 11. listopadu bude možné na recepci 
školy – pro žáky, učitele či rodiče, kteří budou 
vyzvedávat své děti – pořídit si symbolický 
červený vlčí mák. V pátek 11. listopadu dopo-

ledne navíc žáci 9. ročníků nabídnou máky 
i  obyvatelům či návštěvníkům Mníšku přímo 
v jeho ulicích. 
Připnutím symbolického červeného máku 
lidé na celém světě slaví 11. listopad jako Den 
válečných veteránů k  připomínce konce prv-
ní světové války. Květy vlčích máků pokrývaly 
hroby vojáků padlých na západní frontě – jak 
připomíná i slavná báseň v úvodu tohoto tex-
tu – a staly se proto symbolem tohoto svátku. 
Veřejnou sbírku pořádá už osmým rokem  

nezisková společnost 
Post Bellum. Prostředky 
ze sbírky budou využity 
na pomoc bojovníkům 
za svobodu a  dalším  
pamětníkům, kterou poskytuje Centrum  
pomoci Paměti národa. 
Více informací můžete najít na webové strán-
ce denveteranu.cz. 

Zora Kasiková

Zatím se uskutečnilo první setkání, na němž 
zástupci tříd shromáždili témata, jimž by se 
rádi letos věnovali. Nyní žáci pracují na prvním 
tématu – věnují se výběru takového principu 
školního zvonění, který by vyhovoval pokud 
možno většině žáků i učitelů. Po podzimních 
prázdninách na společném setkání odprezen-
tují výsledky a vyberou další téma. 
Každá ze tříd 2.–9. ročníků může mít v parla-
mentu jednoho zástupce (kterého případně 
zastupuje náhradník), celkem tedy parla-
ment tvoří přibližně třicet žáků. To by mělo 
umožnit rychlejší domluvu i přenášení témat 
mezi parlamentem a třídami. 
Tak jako v předchozím roce, i letos chceme žáky 
vést k základům vedení projektů. Každý měsíc 
si zvolí jedno z  témat a na něm budou inten-
zivně pracovat. Na hledání řešení se společně 
budou podílet menší děti s  těmi většími. Tím 
bychom je chtěli vést k  respektování názorů 

ostatních, ke kooperaci, ke vzájemné podpoře, 
hledání kompromisů. Vedle témat, která přine-
sou sami žáci, bude školní parlament projed-
návat i  další otázky, například způsob využití 
výnosu z školních akcí. Rádi bychom naše žáky 

podporovali i  v  tom, aby přicházeli s  tématy, 
která budou přesahovat rámec školy a  jejichž 
řešení bude přínosem i pro město.

Zora Kasiková a Josef Porsch  
za vedení školního parlamentu

Kůrovcová kalamita si v českých lesích vybrala 
vysokou daň, ze které se budou léčit desítky 
let. Jak proces obnovy lesa probíhá se mohli 

žáci 1.A, 1.B, 1.D a 4.B dozvědět přímo v  lese 
nad Skalkou od dobříšského lesníka Jakuba 
Máchy.

Ten dětem ukázal lesnické mapy, podle kte-
rých se lesníci rozhodují, jak o  lesy pečovat, 
a  samozřejmě nezapomněl ani na to, jak se 
o  české porosty a  zvěř v  nich lesníci starají. 
Také žákům připomněl, jak se mají oni i jejich 
rodiny v lese chovat, aby mu a jeho obyvate-
lům prospívali.
Děti odcházely z  lesa nadšené, protože te-
orie ve školních lavicích praktickou ukázku 
nahradit nedokáže. Zároveň si díky setkání 
s  lesníkem uvědomily roli lesa a  jeho důleži-
tost v krajině, při zadržování vody a uchování 
druhové pestrosti.
Podobných setkání naštěstí přibývá, pořádají 
je kromě jednotlivých lesnických společností 
a  lesníků například také státní Lesy České re-
publiky, kterým patří zhruba polovina lesních 
porostů v zemi.

Věra Strnadová, 
učitelka

Š k o l n í  p a r l a m e n t  s e  o p ě t  r o z j í ž d í

S  l e s n í k e m  J a k u b e m  n a  S k a l c e

I  v  M n í š k u  o p ě t  „ r oz k ve t o u”  v l č í  m á k y

Parlament se schází ve velkém sálu Pavilonu

Prvňáci v lese  s lesníkem Jakubem

Po dvou letech, kdy byla činnost školního parlamentu z velké části omezena protiepidemickými opatřeními, 
se letos snad budou zástupci tříd moci opět setkávat osobně, pravidelně a především všichni společně.

Kdo v posledních letech vyrazil do lesa na houby, narazil na mnoha místech na vyježděné zabahněné 
koleje a v místech, kde dříve rostly smrky, borovice, jedle či modříny, našel čerstvě osázené holiny.
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Nový prvek byl pořízen díky úspěchu ve vý-
tvarné soutěži „Kdo si hraje nezlobí, aneb 
namaluj si své hřiště“, jejímž vyhlašovate-
lem byla firma Hřiště pod Květinou s.r.o. 
Zúčastnilo se jí celkem 66 školek a v konku-
renci 500 obrázků vyhrála šestiletá Barbor-
ka z pracoviště Malé náměstí!
První cenou v soutěži byl voucher v hodno-
tě 75 000 Kč na pořízení hracího prvku na 
zahradu. Vedení MŠ 9. května si z  předlo-
žené nabídky vybralo jeden prvek z  inter-
aktivního Mraveniště, které je vystaveno 
v  písecké galerii Sladovna, kam se za ním 
sjíždějí rodiny s  dětmi z  celé republiky. 
„Když jsme si prvek vybírali, tak se nám zalí-
bilo i  jeho symbolické propojení s  Mníškem 
pod Brdy, odkud pochází jeho autor Vladimír 
Větrovský,“ uvedla k výběru ředitelka školky 
Marie Šretrová.
Školka doplatila zbylých 60 % ceny, nový pr-
vek byl poté ručně vyroben z akátového dře-
va a  přivezen na zahradu školky na Malém 
náměstí, kde dělá dětem už měsíc radost. 
Jedná se o  unikát, neboť se jedná o  jeden 
ze dvou těchto prvků vyrobených pro český 
trh. „Věřím, že se dětem bude Mraveniště líbit 
a budou si ho moc užívat,“ dodala ředitelka 
školky.

Populární Mraveniště je vyrobeno podle 
návrhu akademického malíře Vladimíra 
Větrovského, který svá školkovská léta 
strávil o  pár metrů dál v  sousední školce 
MŠ Nová!
Jeho Mraveniště je obřím dřevěným laby-
rintem tunelů, schovávaček a mostů.

„Mraveniště vzniklo jako obří projekt v galerii 
pro děti v Písku a dlouho jsme řešili, jak ho do-
stat někam dál. Pak vznikly návrhy na  zmen-

šenou verzi a  první se podařilo zrealizovat 
v  jedné školce v  Praze 6.  No a  druhá je teď 
v Mníšku, což mě moc těší, protože jsem tady 
vyrůstal. Pokaždé jde o unikátní projekt a mís-
to kde má být, si ho tak nějak samo přitáhne,“ 
dodal ke svému unkátnmu projektu Vladi-
mír Větrovský.

Libor Kálmán (text i foto)

Vítězný obrázek malé Barborky ›

Ve školce na Malém náměstí v yrostlo Mraveniště

Výtvarník Vladimír Větrovský s ředitelkou školky Marií Šretrovou před Mraveništěm, které je v obležení dětí

Na zahradě školky na Malém náměstí, která je odloučeným pracovištěm MŠ 9. května, je nová prolézačka 
zvaná Mraveniště.

Oblíbená je naše Letní škola, kde jsme se 
na jeden červencový týden opět sešli s dět-
mi v  naší budově v  Řevnicích, a  kam dojíž-
dí i  nemalá skupina z  naší mníšecké školy. 
S dětmi se sejdeme vždy ráno na společném 
zahájení a  poté se pracuje už po jednotli-
vých tvůrčích skupinách. Náplň a  téma pří-
městského tábora jsou vždy velmi zajímavé 
(letos jsme vyrazili na „Havaj“), že těch 5 dní 
uteče jako voda, nakonec jsme se rozloučili 
na společné prezentaci, kam jsme pozvali 
i rodiče.
V  srpnu pak pravidelně vyjíždíme mimo náš 
kraj a letos to bylo do „Divočiny“, kterou jsme 
našli v Plasech u Plzně. Těší nás, že s námi jez-
dí i naši čerství dospěláci, kteří s námi začínali 
tábořit, když jim bylo 7–8 let a  nyní, kdy už 

někteří dávno ukončili docházku do naší ško-
ly, stále si najdou volný týden, aby ho prožili 
s námi a předali něco z toho, co se nejen u nás 
naučili mladším. 
V létě došlo v hudebce v Nové k malým úpra-
vám, aby se zlepšily podmínky pro výuku 
a  máme proto i  v  plánu pořídit v  dohledné 
době pro mníšecké hudebníky i nová piana.
V  novém školním roce jsme přivítali na 
Mníšku 212 žáků. Ke změně došlo ve vyu-
čující zpěvu, kdy nás po letech spolupráce 
z  osobních důvodů opustila Martina Baue-
rová a  místo učitelky zpěvu zaujala její žá-
kyně, Lucie Hartingerová. Ta se také již na 
konci srpna zúčastnila s Emou Hofmeistero-
vou Akademie MENART v  Kroměříži, kam je 
vybráno pouze několik talentovaných žáků 

z  celé republiky. Zpěvákům se v  rámci aka-
demie věnovala muzikálová zpěvačka Radka 
Fišarová.
Nová paní učitelka se i s dalšími kolegy před-
stavila veřejnosti na zahajovacím koncertu 
„Co jste ještě neviděli a neslyšeli“ v pondělní 
podvečer 17. října v sále řevnického Zámečku.
S nejvyšším ročníkem výtvarného oboru vyrazi-
la naše ředitelka s malířem Aldinem Popajou na 
artvíkend na chatu Borůvka v Krkonoších. Počasí 
se měnilo jako na horách, někdy studenti nebyli 
ani vidět, ale v zápalu tvorby je neodradilo na-
prosto nic.  Jejich díla můžete zhlédnout na pro-
filu školy: facebook.com/zus.revnice, stejně jako 
další příspěvky ze života školy.

Simona Hrubá za ZUŠ Řevnice/Mníšek pod Brdy

Z a č á t e k  n o v é h o  š k o l n í h o  r o k u  v  Z U Š c e
Naposledy jsme se vám přihlásili v letním čísle Zpravodaje, kdy jsme zhodnotili poslední školní měsíc,  
a tak si nyní shrňme co se v ZUŠce od té doby událo a jak jsme vykročili do nového školního roku.
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V sobotu proběhlo Mistrovství a Veteraniáda ČR 
štafet, v neděli pak bylo Mistrovství a Veteraniá-
da ČR klubů a Mistrovství ČR oblastních výběrů 
žactva. Pořadatelé z OK 99 Hradec Králové zor-
ganizovali nádherný šampionát, kde se každý 
den potkalo a vzájemně si fandilo téměř dva tisí-
ce závodníků od žáků přes mistrovské kategorie 
DH18 a DH21 až po veteránské kategorie. 
Šampionátu se zúčastnili také orientační běž-
ci z OK Dobříš – dorost i dospělí a v barvách 
Středočechů 12 našich žáků. Z  Mníšku pod 
Brdy reprezentovaly žáky Středočechy na mis-
trovství tyto děti: Laura a  Kryštof Pecklovi, 
Štěpán Jiroušek, Antonín Szárzsoi, Lukas 
Magazu, Jonáš Etrych a  Jan Porsch, v  do-
rostu pak od nás běželi Julie Bambousková 
a Jan Jiras a v dospělých Jáchym Kučera, Jir-
ka Jiras a Jana Bochenková.
Do sobotního mistrovského závodu štafet 
bylo třeba se kvalifikovat ze seriálu závodů po 
celý rok. Z OK Dobříš na MČR postoupily štafe-
ty D18, H18 a D21. Na závodě MČR dopadli nej-
lépe na 21. místě dorostenci v H18. Ve Vetera-
niádě a veřejném závodě běželi další oddíloví 
členové a  žáci, znalost terénu do nedělního 
finále byla více než užitečná.
Neděle přivítala závodníky sluníčkem a místy 
i jinovatkou.
V  kategorii dospělých a  dorostu zaslouží po-
chvalu za výborný výkon sedmičlenná štafeta 
DH18, která v neděli obsadila 14. místo z cel-

kem 41 štafet, s  Julií Bambouskovou ze Stří-
brné Lhoty na 6. úseku (sudé úseky smíšené 
štafety DH18 musí běžet žena).
Do nedělního Mistrovství ČR oblastních výbě-
rů žactva Středočeši vyslali čtyři 8členná druž-
stva. Ve štafetě žáků se startuje v pořadí H14, 
D14, H12, D12, D12, H12, D14 a  H14 (tj. hoši/
dívky do 14/12 let). Každá žákovská štafeta 
v závodě MČR musela najít a orazit celkem 108 
kontrol, tratě „čtrnáctek“ už byly kolem 5 km! 
Středočeši zaběhli solidně, medaile však byla 

daleko. Nejlepší štafeta Středočechů skončila 
na 18. místě z celkem 33 štafet.
Na závěrečném vyhlášení Mistrovství a  celo-
ročních soutěží jsme zatleskali naší závodnici 
Julii Bambouskové, která v žebříčku „A“ za rok 
2022 získala 3. místo v kategorii D16A.
Účast na štafetovém Mistrovství republiky je 
nejen odměnou za celoroční snažení, sportov-
ním zážitkem a velkou zkušeností, ale také in-
spirací do budoucna pro trenéry i závodníky.

za trenéry zaznamenala Jana Bochenková

Orientační běžci reprezentovali na štafetovém Mistrovství republiky
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.

Boccia je paralympijský sport určený spor-
tovcům s nejtěžšími stupni tělesného po-
stižení. Boccia je podobná pétanque. Hráči 
jsou rozděleni do několika kategorií podle 
typu a úrovně svého postižení. 

Anička není schopna samostatně odhodit 
míč, proto byla klasifikována do kategorii 
BC3, která je určena pro sportovce s nej-
větším fyzickým postižením. Ke hře Anička 
používá několik individuálně vyrobených 
herních pomůcek a asistenta. Asistent pod-
le instrukcí manipuluje s rampou a následně 
umístí míč na rampu. Míč do kurtu musí spus-
tit Anička sama.
Anička se věnuje boccia od roku 2017. Za tu 
dobu se zúčastnila několika turnajů v ČR, 
ze kterých si přivezla několik medailí jak ze 
soutěže jednotlivců, tak párů. Mezinárodní 
turnaj v Poznani byl první reprezentační zku-
šeností. Anička nastoupila v soutěži jednot-
livců i párů. 
V jednotlivcích kategorie BC3 se postupně 
utkala se soupeřkami z Turecka a Mexika. 
Oba zápasy byly velmi napínavé a vyrovna-
né. Anička po jedné výhře a jedné prohře po-

stoupila do vyřazovacího kola, kde prohrála 
se zkušenou soupeřkou z Dánska. Celkově 
se umístila na 5. místě a získala Anička první 
body do mezinárodního žebříčku (38. místo).
V soutěži párů kategorie BC3 se Anička se 
spoluhráčem utkali v základní skupině se 
zkušeným párem ze Slovenska a Mexika. Oba 
zápasy v základní skupině dovedli do vítězné-
ho konce a ze skupiny postupovali z prvního 
místa. Ve vyřazovacím kole se utkali s párem z 
Polska, který byl nad jejich síly. O umístění se 
tedy znovu utkali s párem ze Slovenska, který 
dokázali porazit i podruhé a získali bronzové 
medaile! Anička i její spoluhráč si zisk premié-
rové medaile velmi považují. 
Pro Aničku to byl první mezinárodní turnaj, 
velká zkušenost a motivace do dalšího trénin-
ku. 
Letos se Anička ještě zúčastní mezinárodního 
otevřeného turnaje v Plzni, který je součástí 
Czech Boccia Tour organizované Českou fede-
rací Boccia. Věříme v dobrý výsledek a v příš-
tím roce v účast na dalších turnajích. Děkuje-
me za Vaši podporu.

OH

Anička Hlavicová ozdobila reprezentační premiéru bronzem
Ve dnech 22. až 29. srpna 2022 se v polské Poznani uskutečnil World Boccia Intercontinental 
Challenger. Českou republiku na tomto mezinárodním turnaji v boccia reprezentovala také naše 
rodačka, Anička Hlavicová.

Mladý mníšecký borec Štěpán Jiroušek při předávce Foto: Martin Snížek

Bronzoví medailisté Anička Hlavicová  
a Václav Herzinger se svými asistenty  

Ondřejem Hlavicou a Kryštofem Amchou
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Do závodů se přihlásilo celkem 95 malých 
borců a  borkyň, většina byla z  pořádajícího 
klubu SK Mníšecko, ale zúčastnily se také děti 
z  oddílů FK Mníšek pod Brdy, SK Mníšecký 
Expres, ASK Dipoli nebo Atletika Jižní Město. 
Běželo se celkem v pěti věkových kategoriích 
od 4 do 15 let. Trať měřila 50 metrů, používala 
se profesionální atletická časomíra. Na nej-
rychlejší sprintery čekala trička s logem závo-
du, první tři z každé kategorie dostali medaile 
a každý závodník získal balíček sladkostí.
Medaile závodníkům předal účastník poslední 
olympiády v  Tokiu a  držitel českého rekordu 
ve sprintu na 200 metrů Jan Jirka!

Výsledková listina vítězů:
I. kategorie (ročníky narození 2017 a 2018): 
Petr Fábera a Lucie Košovanová 
II. kategorie (2015 a 2016): Jáchym Vojkůvka 
a Lucie Cihelková 
III. kategorie (2013 a 2014): Šimon Hrdlička 
a Eva Mlejnská (Atletika Jižní Město)
IV. kategorie (2011 a 2012): Antonín Mlejnský 
(Atletika Jižní Město) a Eliška Urbanová
V. kategorie (2009 a 2010): Jakub Hrdlička 
a Klára Kočová 

Téměř všichni výše uvedení vítězové jsou z po-
řádajícího klubu SK Mníšecko (pokud není uve-
deno jinak). Nejrychlejší čas zaběhl nejstarší 
Jakub Hrdlička, který trať zvládl za 7:51 vteřiny.
Kompletní výsledky i  s  časy můžete najít na 
bit.ly/sprintermnisecko.

Přejeme dětem, aby jim láska k běhání a spor-
tu obecně vydržela co možná nejdéle!
Děkujeme všem závodníkům za pozitivní nála-
du, úžasné výkony a odvahu postavit se na star-
tovní čáru závodu. Budeme se těšit příští rok.

Jiří Hrdlička za SK Mníšecko, z.s.

Dobrovolná rozcvička začíná v 7:30 a během 
15 minut čeká děti protažení celého těla. Začí-
ná hrou, při které se školáci zahřejí (tentokrát 
„rybář chytal rybky“), potom následují cvi-
ky, které mohou použít i při vyučování: jak si 
správně sednout nebo rozhýbat lopatky.
„Snažím se dětem ráno rozhýbat tělo, aby bylo vi-
tální a správně fungovalo. Měly by se hýbat, než si 
sednou před celodenní výukou do lavic. Ranním 
protažením jim to bude při vyučování i  lépe my-
slet,“ hodnotí účel rozcviček trenér a  dodává: 
„Byl bych rád, aby děti získaly na ranní protažení 
návyk a zacvičily si pak třeba i samy doma.“

Libor Kálmán (text i foto)

‹ Protažení je před vyučováním velmi důležité

Pořadatelé, kterými jsou Šachový klub Mníšek 
pod Brdy a ZŠ Mníšek pod Brdy, zvou všechny 
příznivce královské hry a těší se na jejich účast. 
Hrací místnost se otvírá v 9 hodin.
Hrát se bude tzv. švýcarským systémem na 
9 kol v tempu 2 × 10 minut na partii. Výsledky 
budou hodnoceny zvlášť pro kategorie do-
spělí a děti do 15 let. Pro vítěze budou připra-
veny hodnotné ceny.

Přihlášky posílejte co nejdříve na e-mailovou 
adresu novak.vladimir@volny.cz. V  případě 
nenaplněné kapacity se lze do turnaje regis-
trovat osobně v  den jeho konání do 9:30 na 
místě. 
Startovné: dospělí 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč.

Vladimír Novák
za pořadatele

Zn á me  nej r yc h lej ší  dě t s ké  s p r i nte r y  M n í š e c k a

Pravidelné úterní rozc vičk y pomáhají  školákům

Pozvánka na patnác tou Mní šeckou rošádu

Ve středu 14. září se na atletickém oválu u ZŠ Komenského 420 konaly závody O nejrychlejšího sprintera 
Mníšecka, které uspořádal sportovní klub SK Mníšecko, z.s.

Od září letošního roku probíhají každé úterní ráno na workoutovém hřišti před školou rozcvičky, které 
vede pohybový specialista Michal Elčkner.

Vážení příznivci šachové hry, po dvouleté přestávce se v neděli 4. prosince 2022 od 10 hodin ve velkém 
sálu Pavilonu ZŠ v Mníšku pod Brdy uskuteční 15. ročník šachového turnaje Mníšecká rošáda. 

Stání na „bedně“ bylo pro děti zážitek

Ilustrační foto
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Oáza funguje v Mníšku pod Brdy od roku 2004. 
Mateřské centrum, které je její součástí, zaháji-
lo činnost o rok později. Dne 1. října jsme oslavi-
li 3 roky v budově Pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy.
V  MC probíhá spousta aktivit k  rozvoji dětí, 
jako je adaptační program Hračičkové pro 
děti od přibližně 2,5 do 5 let (vhodná příprava 
na MŠ), kroužky pro rodiče s dětmi jako jsou 
Mravenečci (1,5-3 roky) a  Mrňouskové (cca 
10-18 měsíců). Probíhají zde i aktivity pro do-
spělé, nyní např. jóga a různé semináře. Herna 
MC pro rodiny s  dětmi je otevřena vždy do-
poledne v úterý, čtvrtek a pátek. Hernu si lze 
pronajmout i  třeba na dětskou oslavu naro-

zenin. Veškeré informace můžete sledovat na 
facebookovém profilu a webových stránkách: 
oaza.mnisek.cz/mc. Nebo nás kontaktujte na 
e-mailu: mcoaza.mnisek@seznam.cz.
V neděli 9. října 2022 jsme po letech uspořá-
dali Rodinný bazárek. V této tradici bychom 
rádi pokračovali i do budoucna. Další bazárek 
plánujeme opět na jaře 2023 a budeme rádi, 
když se zapojíte jako prodejci, nebo si přijdete 
nakoupit od svých sousedů za přátelské ceny.
Chystáme pro rodiny i  další aktivity spojené 
s  podzimem a  adventem. Nyní připravujeme 
lampionový průvod, který se bude konat na 
dušičky.

Do fungování MC se můžete zapojit i Vy. Jed-
ná se hlavně o dobrovolnickou činnost v her-
ně a  výpomoc s  přípravou a  organizací růz-
ných akcí pro rodiny. Práce sice není finančně 
ohodnocena, ale plyne z  ní mnoho benefitů 
(více informací získáte na e-mailu: mcoaza.
mnisek@seznam.cz). Na tomto e-mailu mě 
můžete kontaktovat i s dalšími nápady, co bys-
te u nás uvítali.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Andrea Sokolová 
za MC Oáza

Když člověk přišel na náměstí v  Mníšku do 
Vinotéky Dobrý Ročník, byl vždy mile přiví-
tán naším Václavem-rádi jsme ho tak všichni 
oslovovali. Byl obětavý a obsluhoval nás vždy 
s úsměvem a láskou, měl tu práci rád. Poseze-
ní tam bylo příjemné, probrali jsme politiku, 
sport i vaření. Velice nás překvapila 2. 9. 2022 
zpráva o  jeho náhlém úmrtí. Všichni, kteří 
tam chodili, byli velmi zarmouceni. Jeho od-
chodem to vše ale neskončilo, protože tradi-
ce pokračuje dál. Teď nás v  obchůdku VÍNO 
a DOBROTY obsluhuje stejně tak mile jeho syn 
Tomáš Melich a jeho společník Jan Trojan.
Děkujeme Václave.

kamarádi

K  poděkování se rád přidám i  já, neboť mi 
Václav mnohokrát pomohl. Byl totiž také pro-
fesionální pokrývač – s  úsměvem, a  dovedl 

obratně běhat po střechách. Nedlouho před 
svým odchodem na faře opravil kompletně 
střechu kolny, před tím Oázy. nebo opravil 
havárii po vichřici. Také vybudoval zcela nový 
přístřešek pro auto na místo rozpadlé trosky 
bývalých chlévů. Střechu márnice u kostela ví-
cekrát opravoval po vánoční výzdobě stromu. 
Nabízel mi, že natře střechu kostela, aby se tak 
nepěkně kovově neblyštěla. Nejvíce si vážím 
toho, že ač nebyl pravidelným návštěvníkem 
bohoslužeb, záleželo mu na tom, aby církevní 
stavby /střechy/ byly v  pořádku. Pokud jsem 
ho kdykoliv požádal, neprodleně vyšel vstříc. 
Snad se i  v  tomto směru najde ochotný ná-
stupce, jako je v obchůdku.
Děkuji Václave, ať Tě dobrý Bůh za Tvé služby 
královsky odmění. 

Jan Dlouhý, 
farář

N o v i n k y  z  M a t e ř s k é h o  c e n t r a  O á z a

V z p o m í n k a  n a  V á c l a v a

Milí příznivci Mateřského centra Oáza, i Vy, co nás ještě neznáte, od září 2022 se opět můžete těšit 
na různé kroužky, herničku a další aktivity, které pro vás máme připravené.

Rodinný bazárek se vydařil   Foto: autor

Václav Melich

POZVÁNKA NA KONCERT
V sobotu 26. 11. se od 18:00 koná v Husově domu ve Hvozdnici koncert osvobozené folkpopové hudební skupiny FREEDOM.

Výtěžek ze vstupného bude věnován na nákup vánočních dárků dětem z Dětského domova Solenice.
Vstupné je 100 Kč.
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Proč nabízíte veřejnosti testování zdarma na infekční nemoci?
Naším cílem je snižování zdravotních rizik. Kromě práce v terénu s naší 
cílovou skupinou také přispíváme k ochraně zdraví veřejnosti. Testová-
ní je pak jedním z nástrojů, pomocí kterého nabízíme lidem možnost 
rychle a jednoduše zjistit svůj zdravotní stav. Služba je určena pro kaž-
dého, kdo chce znát svůj zdravotní stav, nebo měl potenciálně rizikový 
kontakt s nakaženým člověkem.  

Jakým způsobem probíhá testování? Velmi jednoduše. Připomíná 
například testování hladiny cukru u lidí s cukrovkou. Tedy z kapky krve 
a téměř bez bolesti.  Výsledky jsou známé za pár minut. Lidé se nemusí 
prokazovat žádným průkazem, takže je zachována jejich anonymita. 

Jak se může člověk infekčními nemocemi nakazit? Nejčastěji z krve. 
Tedy kontaktem s  krví nakaženého. Ohrožení jsou tak kromě jiného 
lidé, kteří pracují například u policie, hasiči, ve zdravotnictví, v sociál-
ních nebo i třeba v technických službách. 

Jaké jsou příznaky u  těchto infekčních onemocnění? U  HIV jsou 
první příznaky podobné chřipce, hepatitida typu C má často bezpří-
znakový průběh, což způsobuje, že o  ní nakažená osoba vůbec neví 
a tím je zákeřnější. Proto je screeningové testování přínosné. Jeho dů-
sledkem je nejen případné odhalení nemoci, ale také možnost včas-
ného zahájení léčby. Syfilis se z  počátku projeví viditelným vřídkem 
v místě, kde virus vnikl do těla. 
Mezi dlouhodobé příznaky všech těchto nemocí patří únava, kožní 
problémy a  bolesti svalů a  kloubů. Dále postupné selhávání zasaže-

ných orgánů. Nakažená osoba žloutenkou se může potýkat s vážným 
poškozením jater. Jako u každé nemoci platí, že čím dříve ji odhalíme, 
tím snáz se potýkáme s případnými následky.

Jak se léčí zmíněné nemoci? Kromě HIV jdou úspěšně vyléčit všechna 
testovaná onemocnění v případě, že se odhalí včas a řeší se. 

Co se stane, když během testování vyjde reaktivní výsledek: 
Je pochopitelné, že řada lidí může být z reaktivního výsledku v šoku. 
Součástí práce našich odborných pracovníků je jim vysvětlit, jaké jsou 
nyní možnosti léčby a společně s klientem léčbu zajistit. Po předání ne-
zbytných informací a  propojení s  některým z  léčebných zařízení pak 
obvykle dochází k zahájení léčby.

Testujete pravidelně ve městech ve Středočeském kraji? Ano, pra-
videlně testujeme v  rámci Evropského testovacího týdne v  listopadu 
v našich spádových lokalitách (Mníšek pod Brdy, Dobříš, Příbram, Sedl-
čany, Březnice, Rožmitál pod Třemšínem). Naše organizace však testuje 
i v Benešově, Hořovicích, Berouně a dalších městech. Před testováním 
informujeme veřejnost informačními letáčky v terénu, na webech měs-
ta, na facebookových stránkách města. 

Je možné se domluvit i na jiný termín testování? Ano, je to možné. 
Pokud vám nebude vyhovovat termín, nebo místo ve vašem městě, 
kde pracovníci testy nabízejí, je možné se po telefonické domluvě ne-
chat otestovat přímo u nás v Centru adiktologických služeb v Příbrami, 
nebo v pobočkách v Berouně a v Benešově.
Za Magdalénu, o. p. s. Šárka Slavíková Klímová, PR manažerka

Magdaléna, o. p. s. nabízí veřejnosti testování na infekční nemoci
Testy provádíme z kapky krve. Testujeme hepatitidu typu B a C, HIV a syfilis. Cílem je zlepšení zdraví 
občanů, včasné zachycení nemocí, které jsou až na infekci HIV vyléčitelné. Marek Černo pracuje 
v Centru adiktologických služeb Magdaléna, o. p. s. v Příbrami a již několikátým rokem se podílí mimo 
jiné na testování veřejnosti v rámci Evropského testovacího týdne. V Mníšku pod Brdy proběhne 
letošní testování v MKS V Lipkách ve čtvrtek 24. listopadu od 16 do 19 hodin.
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Na vině všemu byla nevěra a smutnými hrdiny 
tohoto příběhy byly dvě mníšecké rodiny, by-
dlící od sebe sotva 100 metrů, Švédovi a Pro-
sičtí.
Tesařský mistr Emanuel Prosický, který 
„nenalézal blaženosti v  klidném rodinném 
životě“, zahořel vášní k  o  14 let mladší sou-
sedce Marii Švédové a  často ji po práci 
navštěvoval. Její manžel, rolník František 
Švéd, byl natolik podivný patron, že nevěru 

své manželky nejenže přehlížel, ale dokon-
ce i podporoval. Prosický trávil se Švédovou 
spoustu času a  svou rodinu i  hospodářství 
zanedbával. 
Pověstný pohár trpělivosti podváděné a po-
nižované Anny Prosické přetekl navečer 
9.  září 1894, kdy se pro manžela vydala na 
Malé náměstí ke Švédům se svou 12letou 
dcerkou Jindřiškou. Ovšem se zlou se potá-
zaly! Protože jim pohrozila žalobou, všichni 

tři se na nebohou ženu a dcerku vrhli, nafac-
kovali jim a  vyhodili je z  domu. Napadená 
Prosická začala volat o pomoc, až se seběhli 
sousedé. Nejprve vyvlekli Prosického i  oba 
Švédovy z jejich domu a zmlátili je. To ovšem 
rozzuřený dav neuklidnilo, a tak pod rouškou 
tmy zpustošil celý dům, vytloukl okna a vylá-
mal dveře. 
Povedená trojice raději druhý den opustila na-
čas společně Mníšek. 
Noční incident měl dohru před Okresním 
soudem na Zbraslavi, před nímž stanuly dvě 
ženy, které udala četníkům jedna ze souse-
dek, „že se nejvíce zúčastnili vytloukání oken 
a  tašek.“ Předvolaní svědkové ovšem svorně 
tvrdili, že když na místo činu přišli, tak byl 
dům již zpustošen a  ani jednu z  obžalova-
ných žen tudíž za pachatelky nemohli ozna-
čit. Soudce nakonec vynesl osvobozovací 
rozsudek, „jejž obě ženštiny s radostnými tvá-
řemi uvítaly.“

Z dobového tisku 
(Národní listy 18. 9. a 28. 10. 1894) 

zpracoval Libor Kálmán V tomto domě bydlela rodina tesaře ProsickéhoZa těmito vraty stál dům rodiny Švédových

Podivný manželský trojúhelník skončil veřejným lynčem a rabováním
Koncem 19. století odehrál se v Mníšku, poklidném městečku na úpatí Brd, veřejný skandál, který se dostal i do celostátních novin.

Spojovačka
Spojte body od 1 do 65 a vyjde vám obrázek zvířete, které jistě lehce poznáte.  

Budete-li ho chtít uvidět v živé podobě, vydejte se do pražské ZOO.
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LUŠTĚTE KŘÍŽOVKU O ZAJÍMAVÉ CENY
„Nehleďte na to,...“ (konec věty je v tajence)
Josef Václav Myslbek (1848–1922) – nejvýznamnější český sochař 

přelomu 19. a 20. století, představitel monumentálního realismu 
a zakladatel novodobého českého sochařství. 

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

(v pracovní dobu městské úřadu) do redakce Zpravodaje.

Řešení křížovky z říjnového čísla Zpravodaje: Molière: „Myslet na ty, které milujeme, je nádherným kořením všech radostí.“ 
Výhercem dvou dárkových voucherů do multikina se stává Jana Randusová.

Vylosovaný výherce získá
dva poukazy  
do multikina  
Cinema  
City.
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Rodinná Restaurace U Kašných funguje 
bezmála už 30 let

Obchodní centrum Mní šek ohromí 
širokou nabídkou vánočních ozdob

Jediným gastronomickým zařízením v celé Rymani je Restaura-
ce a  penzion u Kašných, který jeho majitelé otevírali na jaře 1993.  
Nachází se v klidné lokalitě nedaleko železniční zastávky a k posezení 
kolemjdoucí láká útulná zahrádka s pěkným výhledem po okolí.

Za otevřením podniku tehdy stáli manželé Petr a  Miloslava Kašní, 
kteří bydleli o pár ulic níže a myšlenka na provozování vlastní restaura-
ce se jim zalíbila. „Bývala tu tenkrát malá hospůdka, kterou jsme koupili 
a  postupně ji vylepšovali, zvětšovali o  další přístavby a  v  roce 2002 jsme 
ještě otevřeli penzion,“ popisuje začátky většinová majitelka Miloslava 
Kašná. Dokonce tu mívali 16 let i bowling, ale zájem o něj postupně 
upadal, tak ho přestavěli na další pokoje.
Podnik je čistě rodinný. Kromě paní majitelky, která řídí provoz a vaří, 
se na jeho chodu podílejí její dva synové Petr a Pavel se snachami a po-
stupně se přidali i vnučky a vnuci. Ke cti oběma synům slouží, že si celý 
objekt, kromě krovu, dokázali postavit sami!
Restaurace má kapacitu 35 míst, na venkovní zahrádce je dalších 
35 míst a její součástí je i malý dětský koutek s hracími prvky.  Vzhle-
dem k tomu, že připravují snídaně pro ubytované hosty, mají restauraci 
otevřenou již od 8 hodin ráno! Můžete tak přijít na hemenex, míchaná 
vajíčka, sladké palačinky nebo cokoli ze snídaňového lístku.
Kuchyni vaří především českou, denně nabízejí vždy dvě polévky a dvě 
hotovky, ale specializují se spíš na minutky. Na jídelním lístku mají ka-
ždý den zhruba 19 jídel. Mají to již za ta léta vyzkoušené a vědí, co její 
hosté mají nejraději. K  jejich vyhlášeným specialitám patří domácí 
bramboráky nebo smažený řízek s poctivou bramborovou kaší s más-
lem a se smetanou. Ze sladkých jídel to jsou plněné ovocné knedlíky. 
Na čepu máme jedenáctku Bernarda a Kozla. Příjemným překvapením 
pro hosty budou i nižší ceny.
Penzion má 40 lůžek v celkem 16 pokojích. Některé pokoje jsou čtyř-
lůžkové a jsou ideální pro ubytování rodin.
Rádi pro vás připraví také jakoukoli oslavu. Útulná restaurace, klidné 
prostředí a  ubytovací kapacita jsou ideální pro uspořádání svatební 
hostiny. Cukrářské výrobky pro vás zajistí u spřátelené firmy z Mníšku.
„Chodí k  nám vesměs stálí hosté, ale rádi bychom k  nám pozvali i  nové 
zákazníky. Máme jim rozhodně co nabídnout,“ zve k návštěvě Miloslava 
Kašná a dodává: „Zatímco k nám jezdí hosté z celých Čech i Evropy, lidí 
z Mníšku je zatím pomálu. Zřejmě to bude tím, že se o nás v Mníšku zatím 
moc neví.“ Restaurace se může pro obyvatele Mníšku stát příjemnou 
zastávkou při víkendových procházkách. Zalesněnou zkratkou přes 
Dolíky sem lze dojít během půlhodiny. Jsou tu připraveni i  na hos-
ty, kteří přijedou autem. Kolem budovy je možnost parkování až pro 
20 aut. K návštěvě si vezměte hotovost, platební karty zatím neberou.
Otevřeno mají ve všední dny od 8 do 20 hodin, v pátek a sobotu zaví-
rají až ve 21 hodin, v neděli naopak už v 19 hodin. Více informací může-
te najít na webových stránkách www.penzion-kasny.cz.

lib

Pro domácí potřeby a železářské zboží jsme byli dlouhá léta zvyk-
lí chodit do Obchodního domu Werva, který ale před 7 lety ukon-
čil činnost. Naštěstí mu záhy vyrostl více než důstojný nástupce:  
OBCHODNÍ CENTRUM MNÍŠEK. Najdete ho v rozlehlých přízemních 
prostorech domu v Pražské ulici č. p. 23 (rodný dům F. X. Svobody).

 „Když jsem podnikání v Mníšku rozjížděla, tak jsem se chtěla specializovat pře-
devším na vánoční ozdoby, ale po uzavření Wervy jsem svou nabídku rozšířila 
o železářství a domácí potřeby. Přišlo mi totiž zbytečné, aby si je lidé museli jez-
dit nakupovat až do Prahy, když si můžou vše pořídit pohodlně přímo v Mníš-
ku,“ vysvětluje svůj záměr majitelka obchodního centra Ivana Jandová.
Vánočním ozdobám a dekoracím je věnován rozsáhlý prostor o plo-
še 200 m2, přístupný ze zadní části dvora. Majitelka dbá na tradice i kva-
litu zboží, a  tak nabízí ozdoby vyrobené výhradně českými skláři. 
Mají tu skleněné ozdoby (koule i  figurky) s  rozličnými dekory, jejichž 
rozmanitost uspokojí snad i ty nejnáročnější zákazníky. Kromě ozdob 
tu najdete i další vánoční i adventní příslušenství jako jsou svíčky, řetě-
zy, stojánky, umělé stromky, andělské zvonění, venkovní nebo vnitřní 
osvětlení a spoustu dalšího. Prodejna tu funguje nejen jako maloob-
chod, ale i velkoobchod a vzorkovna. 
Více informací k nabízenému vánočnímu sortimentu najdete na www.
vanoce-shop.cz.
Železářství a domácí potřeby tvoří druhou část obchodního centra.
Najdete tu spoustu vybavení do domácnosti, přes škrabky na brambo-
ry, nože, pánve, hrnce, sklenice na zavařování, formy a vykrajovačky na 
vánoční cukroví, rychlovarné konvice, žehličky až po například náhradní 
díly do mlýnků na maso. „Lidé si mnohdy myslí, že se už náhradní díly do je-
jich spotřebičů nebo zboží nevyrábějí, a tak si ho potom, když se v něm něco 
rozbije, koupí nový. Utrácí tak zbytečně peníze, protože u nás by ten náhrad-
ní díl třeba sehnali,“ překvapuje majitelka centra. Mnohá hospodyňka jis-
tě ocení, že tu vyměňují sifonové a šlehačkové bombičky. 
Při výběru dodavatele upřednostňuje mnohdy dražší, ale za to kvalit-
nější výrobce. To je například případ českých firem Mechanika, Orion 
nebo KDS Sedlčany a zahraničních Leifheite (úklidové potřeby), Ceys 
(lepidla) či IRWIN (nástroje a nářadí).
„U nás seženete do domácnosti téměř všechno. A pokud sháníte něco, co 
zrovna nebudeme mít na skladě, tak poptávané zboží pro vás obratem ob-
jednáme,“ uzavírá Ivana Jandová.
Kromě vybavení domácnosti tu nabízejí i  drobné elektrospotřebiče, 
základní elektroinstalační materiál, zahradní potřeby nebo krmivo 
pro čtyřnohé mazlíčky a hospodářská zvířata. Lze tu pořídit i v současné 
době aktuální kouřoviny (trubky a kolena k napojení kamen). Nechybí 
tu ani zednické potřeby, v této oblasti jsou to věci nejen pro kutily.
Není to ale jenom široký výběr a know-how, co stojí za úspěšným fungo-
váním provozovny. Svůj podíl na tom má i ochotný personál pod vedením 
sympatické Jaroslavy Růžičkové, která je doslova „pravou rukou“ majitelky.
Obchodní centrum Mníšek má otevírací dobu ve všední dny od 7:30 
do 17 hodin, v sobotu od 8 do 13 hodin.
Více informací najdete na www.ocmnisek.cz.  kal

Ivana Jandová ve svém vánočním království Restauraci a penzion U Kašných najdete v Rymani nad tratí
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+420 770 102 495
marketa.v@philip-frank.com
philip-frank.com

Domluvte si nezávaznou schůzku.

Kontaktujte naši makléřku, která v lokalitě Mníšku pod Brdy dlouhodobě 
bydlí a dokonale zná místní prostředí i jeho přidanou hodnotu. 

Prémiové realitní 
služby nově také   

v Mníšku pod Brdy  
a okolí

Plánujete prodej, pronájem nebo koupi bytu či domu?

Prodáváte nebo kupujete stavební pozemek?

Potřebujete poradit s vaším novým bydlením? 

P R É M I O V É  R E A L I T N Í  S L U Ž B Y 

Zájemci pište na garaz.mnisek@centrum.cz.

Prodám garáž v Řevnické ulici
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MASÁŽE A REFLEXOLOGIE
RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ 

MASÁŽE PRO UVOLNĚNÍ TĚLA I MYSLI

Petra Zedníčková 

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

mobil: 608 113 066
Sluneční 1119
Mníšek pod Brdy

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

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

  Zastupování u soudů, 
úřadů

  Vymáhání pohledávek
  Smlouvy
  Rozvody

  Ověřování podpisů
  Advokátní úschovy  

a veškeré právní služby  
ve všech oblastech práva

  Realitní služby

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

HODINOVÝ
SERVIS

Tel.: 736 716 996
•  Elektroinstalační práce

•  Kompletní elektrorekonstrukce

•  Zapojení elektrospotřebičů

•  Instalace a výměna osvětlení 
(vypínačů, zásuvek atd.)

•  Montáže nábytku a jiných doplňků

•  Drobné instalatérské práce

•  Realizace a opravy střech

•  A další drobné údržbářské 
činnosti
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Město Mníšek pod Brdy,
ZŠ Komenského 420 a místní římskokatolická farnost

vás srdečně zvou na

KNOFLÍKOVÝ TRH
A SVĚTLO ADVENTNÍ
sobota 26. 11. 2022 od 14:00
náměstí F. X. Svobody a ulice Nádražní

Můžete se těšit na bohatý doprovodný program.
Knoflíkový trh budou moderovat žáci ze ZŠ Komenského 420.

V 17:30 dojde k slavnostnímu 
rozsvícení vánočního stromu 

a výzdoby.
Přijďte se vánočně naladit, 

pokochat se ozdobenými stromečky, 
zakoupit dárečky a ochutnat dobroty.

   mnisekpodbrdy

www.mnisek.cz


