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Slovo starosty
Vážené dámy a pánové,
rád bych poděkoval všem, kteří nám dali důvěru 
a  drželi palce. Moc si toho vážíme, jsme poctěni 
a  uděláme všechno pro to, abychom nezklamali. 
Doufáme, že prací přesvědčíme ty, kteří nás 
neznají a  nemají k  nám důvěru. Nechceme na nic 
čekat, pracovat už jsme začali a  to pěkně naplno. 
Budeme s  vámi komunikovat, zajímají nás vaše 
problémy a starosti, chceme vám být nápomocni. 
Děkuji bývalé paní starostce za dlouhodobé projekty, 
které iniciovala, například projekt svazkové školy nebo 
sanaci haldy v Kovohutích. Toto jsou projekty, na kterých budeme pokračovat, 
a jež i já za čtyři roky budu předávat někomu dalšímu, aby je dokončil.
Dospěli jsme společně k  názoru, že pro město není dobré, aby se rozhodování 
a informace soustřeďovali jen u jedné osoby, u starosty, nebo starostky. Fungovalo 
to tímto způsobem mnoho let, ale my věříme, že existuje lepší řešení. Vláda jedné 
ženy nebo muže nedělá městu dobře a proto přicházíme se změnou. 
Náš model vedení města je, že budou dva uvolnění místostarostové a  jeden 
neuvolněný starosta. Značná část kompetencí se přesune na místostarosty 
a  uspořené mzdy starostenského platu pokryjí náklady na místostarosty a  ještě 
zbude. V  tuto chvíli máme pouze jednu uvolněnou pozici a  to místostarostku 
Danielu Páterovou. To se ale velmi brzy změní a  další uvolněná místostarostka 
bude Hana Kotoučová. Obě dámy jsou zkušené a rychle se orientují v oblastech, 
o které se budou starat. Zmíněný model je sice pro Mníšek nezvyklý, ale například 
v Břežanech fungoval dlouhá léta naprosto spolehlivě. 
Chci vám popřát za celé vedení města klid a pohodu o Vánocích v blízkosti 
těch, které milujete. Připravujeme pro vás předvánoční akce a já budu velmi 
rád, když se na nich společně potkáme. Oslavíme i tradiční předčasný Silvestr, 
na který se po několika letech vrací oblíbený ohňostroj. Do nového roku sobě 
i vám všem přeji požehnání, mír a ochranu Boží. 

Petr Digrin  

Slovo místostarostky
Děkuji voličům, že přišli k volbám a všem těm, kteří se rozhodli dát svůj hlas našemu 
sdružení Mníšek – město pro rodinu. Díky vám jsme uspěli, získali jsme tři místa 
v zastupitelstvu města a všichni tři teď můžeme společně prosazovat a realizovat 
náš program. Za příležitost pracovat pro naše město v roli uvolněné místostarostky 
jsem vděčná a budu pro občany města pracovat, jak nejlépe dokážu.
Na prvním zasedání rady jsme zřídili mimo jiné Komisi pro vzdělávání, sport 

a volný čas, která by se měla poprvé sejít ještě v tomto 
roce a řešit aktuální situaci školství v Mníšku. Také jsem 
svolala první setkání spolků, kde proběhla příjemná 
diskuze a konstruktivní návrhy na zlepšení komunikace 
a  spolupráce mezi městem a  spolky. Do konce roku 
nás čeká především schválení rozpočtu na rok 2023, 
protože nechceme pracovat v rozpočtovém provizoriu. 
Zkrátka, práce je tu dost a já se na ni moc těším. 
Přeji vám všem krásný adventní čas a klidné Vánoce.

Daniela Páterová
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M n í š e k  p o d  B r d y  m á  n o v é  v e d e n í

Výsledky ustavujícího Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

Od středy 2. listopadu 2022, kdy se konalo ustavující zastupitelstvo, má Mníšek pod Brdy novou 
Radu města.

Ve středu 2. listopadu 2022 se ve velkém sálu Pavilonu uskutečnilo ustavující zastupitelstvo. 
Přítomno bylo všech nových 15 zastupitelů zvolených v komunálních volbách na konci září 2022.

Novými členy Rady města Mníšek pod Brdy byli zvoleni:
Ing. Petr Digrin, Ph.D. (starosta)
Daniela Páterová, DiS. (místostarostka)
Ing. Hana Kotoučová, Ph.D. (místostarostka)
Bc. Marie Šretrová (radní)
Mgr. Michal Trkan (radní)

Rada města má zatím jedinou uvolněnou* místostarostku, kterou byla 
zvolena Daniela Páterová. 
Starosta bude neuvolněný, což je pro Mníšek nezvyklé. 
„Chceme přesunout některé kompetence z pozice starosty na dvě místosta-
rostky. Považujeme tento krok za dobrý nápad, protože tím dojde k decent-
ralizaci a řízení města už tak nebude pouze v rukách jedné osoby, jako tomu 
bývalo doposud,“ vysvětlil hlavní důvod této novinky starosta Petr Digrin  
a dodal: „Další nespornou výhodu pro město představuje úspora téměř 
29 tisíc korun měsíčně z platu neuvolněného starosty.“

* Uvolněný člen zastupitelstva vykonává volenou funkci na „plný 
úvazek“ a tedy za tomu odpovídající odměnu. Je dlouhodobě uvol-
něn z pracovního poměru a fakticky se stává po dobu výkonu své 
funkce zaměstnancem města.
 

Libor Kálmán (text), Lenka Živná (foto)

Mníšek pod Brdy už má nového starostu, dvě místostarostky i  nové 
radní (vizte článek výše). V zastupitelstvu se objevila řada nových tvá-
ří, vyměnila se koalice a  opozice.  Zastupitelé rozhodli také o  složení 
poradních výborů, o novém systému odměňování za práci pro město 
a převolili zástupce ve dvou dobrovolných svazcích obcí.

Finanční výbor
Členy Finančního výboru byli zvoleni: Zdeněk Vyskočil (předseda),  
Ing. Klára Cihlová, Josef Dvořák, Ing. Pavel Grygar, Mgr. Eduard Navara, 
Mgr. Martina Pokorná a Ing. Eva Wollnerová.
V sedmičlenném Finančním výboru má zástupce každý subjekt kandi-
dující v komunálních volbách.

Kontrolní výbor
Členy Kontrolního výboru byli zvoleni: Mgr. Magdalena Davis, Ph.D. 
(předsedkyně), Ing. Dana Dalešická, Mgr. Luboš Kožíšek, Michal Kroutil 
a Petr Slavík.

Osadní výbor pro Rymani
Členy Osadního výboru pro Rymani (OVR) byli zvoleni: 
Ing. Monika Umlášková (předsedkyně), Mgr. Luboš Kožíšek,  
Magdaléna Mandáková, Ing. Jana Petáková a Ing. Zuzana Podepřelová. 
Osadní výbor můžete kontaktovat na e-mailu: osadnivybor.rymane@gmail.com. 

Podle Zákona o  obcích může OVR předkládat Zastupitelstvu města 
Mníšek pod Brdy, radě a  výborům návrhy týkající se rozvoje Rymaně 
a rozpočtu města. Dále se může vyjadřovat k návrhům předkládaným 
zastupitelstvu a radě k rozhodnutí, pokud se Rymaně týkají. Může se 
také vyjadřovat k připomínkám a podnětům předkládaným občany, 
kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v Rymani, orgánům města.

Rozhodnutí o  odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů  
zastupitelstva
Zastupitelé rozhodli o snížení měsíčních odměn za práci zastupitelů 
oproti minulosti. Celková úspora bude činit až 50 %! 

Odhlasovali měsíční odměny radním ve výši 2 500 Kč (dříve měli 5 600), 
předsedům obou výborů ve výši 1 000 (dříve 1 700), jejich členům ve 
výši 500 (dříve 700) a zastupitelům 500 korun. Předsedové komisí bu-
dou mít nově odměnu 1 000 korun (dříve 1 700), jejich členové zůstá-
vají bez odměn. „Souhlasíme s tím, že by měl být člověk zaplacen za práci, 
kterou udělá, ale za pouhé členství ta odměna nemusí být až tak vysoká 
jako v předchozím období,“ zdůvodnil snížení odměn nový starosta.

Měsíční odměny pro neuvolněného starostu i neuvolněného místosta-
rostu jsou určeny tabulkou a činí 43 432, respektive 39 089 korun. 
Při souběhu funkcí bude neuvolněný zastupitel pobírat pouze vyšší 
z odměn.

Určení nového zastupitele pro Územní plán
Novým zastupitelem, který bude vykonávat funkci určeného zastupi-
tele v procesech pořizování územně plánovací dokumentace a případ-
ných změn stávající územně plánovací dokumentace pro město, byl 
zvolen starosta Petr Digrin.

Převolení zástupců města v dobrovolných svazcích obcí
Posledním bodem programu bylo převolení zástupců města ve dvou 
dobrovolných svazcích obcí (DSO), kterých je Mníšek pod Brdy členem.
Do Dobrovolného svazku obcí Svazková škola pod Skalkou byla 
nově zvolena místostarostka Daniela Páterová.
Do Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny byl 
nově zvolen starosta Petr Digrin.
Do nových funkcí budou uvedeni na členských schůzích jednotlivých 
DSO, které by se měly konat ještě během listopadu.

Prvnímu zastupitelstvu přihlíželo v  Pavilonu velké množství občanů, 
kteří si nenechali ujít závěrečný okamžik procesu, který odstartoval 
zářijovými volbami a vyvrcholil slibem nových zastupitelů a uvedením 
nové politické reprezentace do funkcí ve vedení města.
Záznam z ustavujícího zastupitelstva můžete sledovat  
na bit.ly/YoutubeMnisek. Libor Kálmán

Zleva: Marie Šretrová, Daniela Páterová, Petr Digrin, Hana Kotoučová 
a Michal Trkan
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Dana Dalešická
Společně pro Mníšek,  Piráti a nezávislí
Jako opoziční zastupitelka budu pro město 
pracovat v kontrolním výboru, který je zřizován 
jako povinný iniciativní a kontrolní orgán zastu-
pitelstva obce. Kontrolní výbor tedy přímo ze 
zákona kontroluje plnění usnesení rady obce.
Ze své činnosti se kontrolní výbor zodpovídá 
pouze zastupitelstvu obce, kterému také před-
kládá svá stanoviska a návrhy. Dle zákona o ob-
cích, podle kterého občan obce starší 18 let a fy-
zická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní 
na území obce nemovitost, má právo podávat 
orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. 
Na základě této skutečnosti bude také kontrolní 
výbor pracovat.
Dále se jako zastupitelka se budu snažit o  to, 
aby současné vedení města dokončilo co nej-
více projektů, kterým jsme věnovali spoustu 
času a  energie a  byly financovány z  rozpočtu 
města tak, aby byly připraveny na možnost 
podat žádost o dotaci. Za některé z nich bych 
připomněla především výstavbu nové základní 
školy, odpadové hospodářství, sanaci ekologic-
ké zátěže za Kovohutěmi, výstavbu chodníků 
v kritických částech města a v neposlední řadě 
revitalizaci rybníků tak, aby splňovaly potřeby 
široké veřejnosti.

Magdalena Davis
Společně pro Mníšek,  Piráti a nezávislí
V nadcházejícím volebním období mám v plá-
nu se věnovat hned několika tématům. Jako 
jednatelka společnosti Mníšecká servisní, s.r.o., 
vlastněné z  50 % městem, se budu v  příštích 
měsících a letech intenzivně věnovat dokonče-
ní projektu sanace ekologické zátěže v  bývalé 
Bažantnici, na kterém pracuji již osm let. V těch-
to dnech ve společnosti dokončujeme žádost 
o dotační podporu ze Státního fondu pro život-
ní prostředí, následně bude třeba zajistit výbě-
rové řízení na zhotovitele sanace a  v  průběhu 
vlastní realizace pak dohlížet i na řádné plnění 
prací podle projektové dokumentace a dodržo-
vání dotačních podmínek projektu. 
Jako jednatelka Brdské odpadářské společnosti, 
s. r. o., ze 49% vlastněné městem, se chci v příš-
tích měsících věnovat zkvalitňování služeb spo-
lečnosti, rozšiřování svozu odpadu v  regionu 
a spolupráci s okolními svazkovými společnostmi 
na rozvoji společného centra pro cirkulární odpa-
dové hospodářství.  Jeho cílem by měl být sběr, 
zpracování a využití odpadu tak, aby byl odpad 
lépe tříděn, aby se zkracovaly přejezdové vzdále-
nosti a tím se snížily náklady na pohonné hmoty 
a zaměstnance, a aby se většina odpadu postup-
ně stala zdrojem pro další potřeby členských 
měst a  obcí. Kromě obchodu s  druhotnými su-
rovinami se to týká zejména výroby biomethanu 
z biologicky rozložitelného odpadu a  jeho další 
využití v dopravě či při výrobě elektřiny.
Jako předsedkyně Kontrolního výboru budu 
důsledně kontrolovat činnost nového vedení 
města a  dodržování směrnic a  zákonných po-

vinností, a  to nejev v  souvislosti se zákonem 
128/2000 Sb. o  obcích, ale také se zákonem 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zá-
konem 320/2001 o finanční kontrole a dalších.
Jako zastupitelka chci navázat na svoji před-
chozí činnost starostky a  podporovat realizaci 
již připravených projektů. Nadále budu také ak-
tivně naslouchat obyvatelům Mníšku, Stříbrné 
Lhoty a Rymaně a pomáhat jim v rámci svých 
možností změnit to, co je trápí.

Petr Digrin, Milan Kotouč,  
Markéta Nováková, Marie Šretrová
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Pro Mníšek pod Brdy, Rymani a Stříbrnou Lhotu 
jsou teď nejdůležitější opravy silnic a chodníků, 
vznik nových parkovacích míst na Starém i No-
vém sídlišti a v dalších částech města. Podstat-
ná je údržba, efektivní chod městského úřadu 
a bezpečnost našich dětí i dospělých. Tyto věci 
nám leží na srdci a jsou opravdu podstatné. 
Abychom ale mohli realizovat všechna před-
sevzetí a sliby, potřebujeme v první řadě efek-
tivnější a  výkonnější úřad. Úředníci musí od 
vedení města jednoznačně vědět, jaká práce se 
od nich požaduje, na čem mají pracovat, jakých 
výsledků a cílů chceme dosáhnout. Zároveň se 
úkoly a cíle nemohou bezdůvodně a nelogicky 
měnit tak, jak se to doteď běžně dělo.
Doufáme, že se nám podaří praktickými kroky 
přesvědčit zaměstnance úřadu, že jejich práce 
i názor má smysl a vrátit jim ztracenou motiva-
ci. Ujistit je, že jedni nebudou nesmyslně pře-
těžováni na úkor těch, kteří se naučili pracovat 
prakticky jen z  domova. Toto je nutná první 
změna, na které už děláme. Věříme, že se to 
podaří. Uvedené změny nejsou vidět na první 
pohled, ale ovlivňují veškeré další činnosti měs-
ta. Výsledkem reorganizace budou připravené 
smysluplné projekty, opravené silnice a fungu-
jící údržba.
Vrátíme městu ztracený drive a výsledky práce 
se projeví už v příštím roce, kdy opravíme Řev-
nickou, postavíme chodník v Lipkách, vybudu-
jeme hřiště v Edenu nebo zahájíme první etapu 
rekonstrukce ulice Na Oboře.

Hana Kotoučová 
Sdružení nestraníků
Každý, kdo vstupuje do komunální politiky má 
určitou představu, čím by se chtěl zabývat či co 
by chtěl změnit. Když jsem vstupovala do voleb 
před osmi lety poprvé, myslela jsem si, že mým 
sektorem bude školství. Nakonec se ale věci 
udály jinak, jak už to tak bývá, a já jsem samozřej-
mě zjistila, že věnovat se mohu i jiným tématům 
než těm, která mne původně do komunální po-
litiky vedla. Vystudovala jsem technickou školu, 
chci se tedy věnovat organizačním a technickým 
záležitostem ve městě. Ve spolupráci s  OSMI, 
protože bez úředníků nejsme jako samospráva 
nic, se budu starat o čistotu a pořádek ve městě. 
Dalším mým úkolem bude péče o  životní pro-

středí a k tomu opět potřebuji spolupráci ze stra-
ny úředníka, který má tuto problematiku v gesci. 
Mezi témata životního prostředí patří také péče 
o naše rybníky. Ještě jsem se nestihla se se vším 
detailně seznámit, ale pracuji na tom. Co další-
ho se dostane do oblasti mého působení, je ale 
otázkou času, protože řada věcí vyplyne až na 
základě konkrétních úkolů a problémů, které se 
před námi jako před celým vedením města obje-
ví. Cítím velkou odpovědnost a zároveň i radost, 
protože mne tato práce baví. Vás občany Mníšku 
prosím o trpělivost, než se se vším sžiji a počítám 
s řadou podnětů, které mi můžete zasílat. Pevně 
doufám, že se nám tu všem bude dobře žít.

Luboš Kožíšek 
Společně pro Mníšek, Piráti a nezávislí
S  výsledkem povolebního vyjednávání není 
mnoho voličů spokojeno. Moci se chopilo usku-
pení mníšeckých Starostů a  nezávislých v  čele 
s  nyní starostou Petrem Digrinem, vítězové vo-
leb byli nemilosrdně posláni do opozice. I taková 
je politika a s eventuální prohrou se proto musí 
počítat. Přiznám se, že bych osobně ve vedení 
města preferoval koaliční spolupráci na této bázi: 
Společně pro Mníšek, Mníšek – město pro rodinu 
a  SPOLU. Do povolebního vyjednávání jsem se 
aktivně zapojil, bohužel už nešlo prolomit doho-
dy, které bývalá opozice učinila ještě před volba-
mi. Jsem spíše pro progresivní politiku, která se 
nebojí rozhodnutí, která sice v danou chvíli nepři-
nesou politické body, ale jsou za to důležitá pro 
budoucnost. Musíme se tedy stát hlídacími psy, 
aby kvůli konzervativnímu přístupu současného 
vedení nedocházelo k  převážně populistickým 
a krátkodobým řešením. Jsou připraveny projek-
ty, které naše město potřebuje, jako např. Svazko-
vá základní škola, mateřská škola v Oboře, retenč-
ní nádrže (i pro školu na splachování), revitalizace 
rybníků, Pivovárky a mnoho dalších. Osobně se 
budu věnovat především kultuře, obnově pamá-
tek, práci pro Rymani v osadním výboru a sociální 
oblasti. Budu i nadále prosazovat stavbu chybějí-
cích chodníků, příkladem za všechny budiž nee-
xistující chodník v Čisovické ulici. Přál bych si, aby 
konečně došlo k opravě fasády kostelíka na Skal-
ce (měla být zahájena v příštím roce) a ohradní 
zdi kolem kostela, jelikož začínají být spíše ostu-
dou než chloubou našeho města. Pevně doufám, 
že bude pokračovat zavedená a skvělá služba Se-
nior taxi. Novému vedení města přeji hodně štěs-
tí a osvícenosti, aby jej vedlo správným směrem. 
Jsem připraven pomáhat a spolupracovat.

Michal Kroutil 
Společně pro Mníšek, Piráti a nezávislí
Stahují se nad Mníškem mraky? Máme za sebou 
ustavující zastupitelstvo města a faktické předá-
ní moci do rukou nového vedení.  Při těch něko-
lika málo jednáních s nynějším panem starostou 
nám bylo slíbeno, že toto předání proběhne sluš-
ně, bez nějakých překvapení a regulérně. Ovšem 
současní koaliční zastupitelé ani toto své první 
slovo a slib nedodrželi a už na prvním zasedání 

ANKETA ZASTUPITELŮ
V prosincovém čísle Zpravodaje přinášíme Anketu zastupitelů, kterým redakce položila otázku:

NA KTERÁ TÉMATA SE CHCETE V DOBĚ SVÉHO PŮSOBENÍ V ZASTUPITELSTVU ZAMĚŘIT?
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změnili námi všemi odhlasovaný program zastu-
pitelstva a na úplném konci přidali bod, kde od-
volali předsedkyni DSO Brdy a Hřebeny M. Davis 
a předsedkyni DSO Svazkové školy D. Dalešickou. 
To je pro mě jasným příkladem, jak to nyní bude 
chodit. Na sliby a  ujišťování kohokoliv z  nyní 
vládnoucí koalice se nelze spoléhat a nikomu ne-
lze věřit. Ihned na svém druhém zasedání nová 
rada města zrušila výběrové řízení na zhotovení 
stavebních prací na akci „Parkový chodník podél 
ulice V Lipkách“ a požaduje úpravu projektu ve 
smyslu výměny finálního povrchu za zámkovou 
dlažbu. Navzdory všem připomínkám komise 
pro životní prostředí i zdravému rozumu a nehle-
dě na dodatečné vysoké náklady. Proto mám na 
všechny občany prosbu. Sledujte přesně výroky 
nového vedení, jejich veřejné sliby a  výstupy. 
Ozývejte se a nebuďte lhostejní. Mníšek je naše 
město a nenechme si jej ukrást. Přeji všem pěkné 
Vánoce a šťastný nový rok 2023.

Bohumila Minaříková 
Sdružení nestraníků
V  době svého působení v  zastupitelstvu bych 
se ráda zaměřila na dopravní rozvoj obce, který 
obnáší povolovací procesy, konzultační a pora-
denskou činnost pro úředníky samosprávných 
celků, vč. koordinace staveb.

Daniela Páterová 
Mníšek – město pro rodinu
Jsem ráda, že můžu pro občany našeho města 
v  následujících 4 letech pracovat jako uvolně-
ná místostarostka. Budu mít na starosti školství, 
spolky, sociální oblast a volný čas dětí a mládeže. 
Těším se na pokračování v projektu Svazková ško-
la pod Skalkou a věřím, že jej posuneme o hod-
ně blíž k cíli. Doufám, že Komise pro vzdělávání, 
sport a  volný čas bude kvalitním poradním or-
gánem Rady města a zajistí intenzivní spolupráci 
mezi školskými zařízeními a  zřizovatelem. Čeká 
nás rozhodování ohledně výstavby nové mateř-
ské školy. Chci pracovat na opětovném navázání 
komunikace mezi spolky působícími na území 
Mníšku pod Brdy a městem. Přála bych si a budu 
tomu nápomocná, aby se spolky více zapojily do 
veřejných akcí pořádaných městem a prezento-
valy tak svou činnost. Náročným úkolem bude 
prosadit a  realizovat rekonstrukci či výstavbu 
skateparku/volnočasového areálu, který by za-
jistil bezpečný prostor pro trávení volného času 
dětí a mládeže. V neposlední řadě mám v plánu 
zahájit diskusi o nové knihovně, která by měla po-
stupnými kroky vést až k realizaci. Budu usilovně 
pracovat v těchto oblastech tak, aby se z Mníšku 
stalo fungující a přátelské město pro všechny.

Radko Sáblík 
SPOLU
V prvé řadě chci pomoci vytvořit v zastupitel-
stvu atmosféru, kde budeme všichni společně 
hledat vhodná řešení pro město, na základě od-
borných argumentů a nikoli emocí a vlivu osob-
ní nevraživosti z minulosti. Sám vůči nikomu ne-
chovám zášť, byť jsme se někdy dříve neshodli. 
Rád bych se věnoval tomu, na co mám odborné 
kompetence. Tím je v prvé řadě oblast školství, 
neboť jsem ředitelem Smíchovské střední prů-
myslové školy a gymnázia, poradcem ministra 
školství pana Vladimíra Balaše a poradcem mís-

topředsedy Senátu Parlamentu ČR pana Jiřího 
Drahoše. Mohu nabídnout jak své služby, tak 
pomoc absolventů a  studentů naší školy, což 
využívá nejen náš zřizovatel hl. m. Praha, ale 
mnoho dalších sociálních partnerů. 
Naše škola, v  součinnosti s  některými zřizova-
teli základních škol, připravuje pilotní projekt 
„Studenti do škol“, kdy naši studenti budou po-
máhat učitelům implementovat moderní tech-
nologie do výuky i  s novou výukou informati-
ky. Mohou učitele podporovat při výuce jako 
odborníci v tandemu, jako asistenti, ale také při 
přípravě studijních materiálů. 
Vzhledem k tomu, že při naší škole máme Co-
workingové centrum s  přednáškovým sálem, 
dílnami i  Inkubátorem pro začínající podnika-
tele, v  němž je nyní již na patnáct Start-upů, 
mohu pomáhat v oblasti rozvoje podnikavosti 
mladých lidí, v rámci vytváření tvůrčích komu-
nit nebo v oblasti týkající se tzv. Smart City, tedy 
využívání Internetu věcí, se zapojením roboti-
zace, strojového učení a  podobně. Naše škola 
je zakládajícím členem Asociace podnikavé 
Česko, které sdružuje organizace podporující 
aktivizaci studentů k  podnikavosti, např. Mů-
žeš podnikat, Soutěž a podnikej, Cena vévody 
z Edinburghu, a také IT Akademie ČR, propojují-
cí studenty a firmy, tam jsou dalšími zakladateli 
Hospodářská komora ČR, ICT Unie, Centrum 
průmyslu 4.0 ČVUT. Obě tyto nové organizace 
mají své sídlo v naší škole. 
Máme vlastní Mediální dům Preslova a pro mno-
hé sociální partnery děláme akce na klíč. Napří-
klad pro zřizovatele veletrh pražských středních 
škol s  názvem Schola Pragensis, od organizace 
prezenční akce v  Kongresovém centru, přes re-
klamu, web, sociální sítě, natáčení propagačních 
videí a zajištění živých přenosů. 
Může pokračovat rozvoj virtuálního dvojčete 
Mníšku pod Brdy, který začali naši absolventi 
a  studenti vytvářet v  minulých letech a  který 
umožňuje občanům si pomocí speciálních brýlí 
prohlédnout připravované záměry vedení města. 
Zda budu k nějaké spolupráci vyzván, bude zá-
ležet na vedení města. Já jeho rozhodnutí budu 
plně respektovat. 

Ondřej Solnička 
Mníšek – město pro rodinu
Vzhledem k tomu že pracuji již desátým rokem 
na zdejší základní škole, vnímám své zaměření 
v  zastupitelstvu právě na školu a  témata s  ní 
související. Jako zástupci mladší generace chce-
me také společně se Zdeňkem a Danielou vná-
šet nové pohledy a postřehy k projednávaným 
tématům. Další téma, které je mi blízké vzhle-
dem k radosti z pohybu na kole nebo pěšky, je 
usnadnění a zlepšení bezpečnosti osob a cyklis-
tů přesouvajících se po Mníšku, Rymani, Stříbr-
né Lhotě a jejich spojnicemi.

Michal Trkan 
SPOLU
Na dotaz ankety, na která témata bych se v za-
stupitelstvu rád zaměřil, uvádím, že přidělená 
agenda vyplývá z rozdělení jednotlivých oblastí 
v  kompetenci rady města. Jelikož jsem v  pozi-
ci neuvolněného radního, jsou moje možnosti 
tímto do jisté míry omezeny, nicméně beru to 
prostě jako fakt a  nadále budu svému městu 

pomáhat vždy, když to bude situace vyžadovat. 
Pro úplnost podotýkám, že moji měsíční odmě-
nu radního, ve výši hodinové mzdy právníka 
v soukromé sféře, chápu spíše jako symbolickou 
a  účast v  radě jako dobrovolnickou činnost ve 
prospěch města. Za účelem možnosti řádného 
a efektivního výkonu funkce radního jsem svého 
zaměstnavatele požádal o možnost uvolnění dle 
příslušných ustanovení zákoníku práce, a to ale-
spoň 1 až 2 dny v měsíci, jinak bych svoji funkci 
nemohl vykonávat na úrovni, kterou považuji za 
adekvátní. V rámci mně svěřené agendy bych se 
rád podílel na zefektivnění chodu úřadu, zejmé-
na po stránce organizační, kdy bude nutné posílit 
některé útvary (např. Odbor majetku a investic) 
a naopak některé zbytné agendy pro nadbyteč-
nost zkrátit. Na mníšeckém úřadě pracuje řada 
schopných lidí, kterým je pro jejich práci nutné 
vytvořit odpovídající podmínky a  fungující or-
ganizaci. Pozůstatkem minulého období je stav, 
v němž je město vázáno smluvními vztahy s vel-
kou řadou externích dodavatelů, to by se do bu-
doucna mělo změnit, aby bylo schopno vykoná-
vat co nejvíce agend vlastními silami. Město musí 
šetřit a musí začít samo u sebe. V tomto směru 
bych měl poskytovat součinnost nejen nad per-
sonálními otázkami a organizačním nastavením 
městského úřadu, ale i dohlížet nad právní ob-
lastí, aby nedocházelo k  nadbytečnému zadá-
vání externích služeb. Budu především usilovat 
o to, aby zadávaní zakázek vnějším dodavatelům 
probíhalo transparentně a férově a nedocházelo 
k tomu, že městské zakázky budou zadávány bez 
poptávkového řízení předem vybranému ucha-
zeči s nadstandartními vztahy s vedením města, 
jako tomu bylo v předchozím období, např. při 
zadávání zakázek na úseku údržby zeleně. V ne-
poslední řadě se budu (společně se zmocněným 
zastupitelem M. Kotoučem) věnovat problema-
tice městské policie. V  tomto směru budeme 
usilovat o  zlepšení fungování městské policie 
a  řádného plnění této agendy (pravidelné po-
chůzky, náležité plnění zákonem stanovených 
povinností vč. měření rychlosti atd.). Co považuji 
za klíčové z  hlediska lokality Starého sídliště, je 
závazek nové koalice realizovat v  brzké době 
chodník V  lipkách tak, jak si to přejí místní ob-
čané. Dále opravu povrchu Řevnické ulice, jejíž 
rozsah se bude odvíjet od zadaných studií, což 
je nezbytné pro další rozvoj této lokality včetně 
pokračujícího projektu svazkové školy.

Zdeněk Vyskočil 
Mníšek – město pro rodinu
Rád bych prvně poděkoval všem, kteří do 
mě vložili důvěru a  umožnili mi stát se zastu-
pitelem. Jako jeden z  mladších zastupitelů, 
a k tomu otec rodiny s malými dětmi, bych rád 
do zastupitelstva přinášel podněty, které pod-
poří a  zjednoduší rodinný život v  našem měs-
tě. Příkladem může být pomoc se zavedením 
komunikační platformy do školek tak, aby byla 
přínosná jak pro rodiče, tak i pro zaměstnance 
školky. Chtěl bych také využít své zkušenosti 
z IT oboru a dokončit IT koncepci úřadu či po-
kračovat v započaté digitalizaci. A v neposlední 
řadě bych rád hledal možnosti, jak by město 
mohlo maximálně zjednodušit a  podpořit or-
ganizaci kulturních a společenských akcí, aby se 
do Mníšku vrátil bohatý kulturní život.
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V posledních dnech se nás ptáte, které pro-
jekty nám předchozí vedení města předalo 
a v  jakém jsou stavu. Zajímá vás, na kterých 
budeme pokračovat, a na kterých ne a chcete 
znát důvody, proč na některých pokračovat 
nebudeme. V poměrně krátkém čase jsme se 
s nimi seznámili a zhodnotili jejich stav, při-
pravenost k realizaci, realizovatelnost, smysl 
a nákladnost. 

Z celého seznamu projektů jich je ke skuteč-
né realizaci připraveno 9, z nichž čtyři vznikly 
za starosty Digrina a  pět za starostky Davis. 
Zbývající bude nutné dopracovat nebo 
i  výrazně upravit, získat stavební povolení, 
případně dotaci. Kromě toho počítáme s re-
alizací projektů, na kterých se nepracovalo, 
jako například rekonstrukce Řevnické, mos-
tek u  Billy, parkování u  hřbitova, parkování 
na Starém sídlišti a další akce.

STRUČNÝ PŘEHLED: 

PROJEKTY PŘIPRAVENÉ 
A REALIZOVATELNÉ:
•  Rekonstrukce ulice Na Oboře: projekt 

vznikl a získal povolení před šesti lety za 
starosty Digrina. V  minulém období byl 
zásadním způsobem přepracován. Počí-
táme s jeho realizací.

•  Chodník Stříbrná Lhota: projekt je při-
praven a  povolen. S  jeho současnou po-
dobou nesouhlasíme a v dnešní podobě 
ho realizovat nebudeme.

•  Chodník v  Lipkách: projekt vznikl před 
šesti lety za starosty Digrina. V  minulém 
období byl upraven a získal stavební po-
volení. Počítáme s jeho realizací.

•  Retenční a vsakovací nádrže na náměstí:  
stavba je připravena a povolená. Město na 
ni získalo dotaci. Realizovat ji nebudeme, 
neboť se jedná o velmi drahou a neefek-
tivní stavbu.

•  Retenční nádrže u  školy: stavba je při-
pravena a  povolená. Město na ni získalo 
dotaci. Její realizaci zvažujeme. Je levnější 
než retenční nádrž na náměstí a mohla by 
mít přínos a šetřit škole náklady na vodu 
(zalévání hřiště, splachování WC…).

•  Zateplení střediska: projekt vznikl v roce 
2020 a budeme ho realizovat.

•  Zateplení školní jídelny: projekt vznikl 
v roce 2020. Budeme ho realizovat.

•  Přístavba ZUŠ: projekt byl zahájen v roce 
2018 za starosty Digrina. Byl dokončen 
a  povolen za starostky Davis. Počítáme 
s jeho realizací.

•  Hřiště v  Edenu: projekt byl zahájen 
v roce 2018 za starosty Digrina. Byl dokon-
čen a povolen za starostky Davis. Počítá-
me s jeho realizací.

PROJEKTY K DOPRACOVÁNÍ:

•  Revitalizace Prostředního rybníka: 
s  realizací počítáme. Je připravena pro-
jektová dokumentace a město získalo do-
taci. Stavba však nemá stavební povolení 
a  bude nutné vynaložit minimálně půl 
roku práce, aby se stavba zahájila. Nejbliž-
ší možný termín zahájení je přelom léta 
a podzimu příštího roku.

•  Lhotecká etapa 2 (od Starého sídliště 
na Kvíkalku): projekt vznikl a  získal po-
volení před šesti lety za starosty Digrina. 
V minulém období byl přepracován. Nová 
verze je příliš drahá. Bude nutné ho upra-
vit.

•  Rekonstrukce ulice na Kvíkalce: projek-
tová dokumentace je hotová. Stavba ale 
nemá stavební povolení. Vzhledem k ne-
souhlasu některých vlastníků pozemků, 
kde má stavba stát, bude ještě kompliko-
vané získat stavební povolení.

PROJEKTY K ZÁSADNÍMU 
PŘEPRACOVÁNÍ:
•  Chodník Čísovická: projekt není hotový, 

není povolený, ani připravený pro realizaci. 
Bude ho nutné dopracovat a získat stavební 
povolení. Jeho realizace proběhne nejdříve 
v  roce 2024, neboť je na něm ještě hodně 
práce.

•  Chodník k  ulici Luční: projekt není po-
volen a v současné podobě ho ani povo-
lit nelze. Musí se přepracovat především 
v části přechodu přes železnici. Na projek-
tu se bude pokračovat.

•  Prodloužení chodníku Dobříšská: pro-
jekt není povolen a  v  současné podobě 
ho povolit nelze. Musí se přepracovat 
a  dořešit. Na projektu budeme pokračo-
vat.

•  Rekonstrukce jídelny: projekt není ho-
tový, bude ho nutno přepracovat.

•  Revitalizace Zadního rybníka: je připra-
vena projektová dokumentace. Projekt 
však není povolen ani připraven k  reali-
zaci. Bude nutné ho dopracovat a  získat 
dotaci. V budoucnu s  jeho realizací počí-
táme. 

NEPŘIPRAVENÉ NEBO TĚŽKO 
REALIZOVATELNÉ PROJEKTY:
•  Novinový stánek: existuje pouze prvotní 

studie. Záměr nemá ani projekt, ani povo-
lení.

•  Nový městský úřad: existuje pouze stu-
die. Záměr nebudeme realizovat.

•  Mateřská školka: existuje pouze studie. 
Pokračování ještě zvažujeme.

•  Chodník od STK k nádraží: projekt není 
povolen a v současné podobě ho ani po-
volit nelze. Vlastníci pozemků, kde má 
stát, s  ním nesouhlasí. Bude nutné najít 
jiné řešení.

PROJEKTY DLOUHODOBÉ, PŘES 
NĚKOLIK VOLEBNÍCH OBDOBÍ:
•  Nová svazková škola: k  projektu zatím 

neexistuje žádná projektová dokumen-
tace ani podrobná studie. Záměr má naší 
prioritu a bude nutné na něm intenzivně 
pracovat. Realizace je reálná nejdříve za 
pět až osm let.

•  Sanace ekologické zátěže bažantnice 
a  okolí: projekt byl zahájen v  roce 2017 
za starosty Digrina. Přípravy pokračovaly 
po celé období starostky Davis a  budou 
pokračovat. Realizace se pravděpodobně 
uskuteční až v příštím volebním období.

PROJEKTY, KTERÉ PŘIPRAVUJE 
A REALIZUJE KRAJ:
•  Kruhová křižovatka: nejedná se o projekt 

města. Město ho nepřipravuje ani nerealizu-
je. Jde o dlouhodobý záměr Středočeského 
kraje, který byl dojednáván už od roku 2012. 
Kraj kruhovou křižovatku, dle aktuálních in-
formací, bude dělat v létě 2023.

•  Rekonstrukce průtahu městem: nejed-
ná se o projekt města. Město ho nepřipra-
vuje ani nerealizuje. Je to projekt Středo-
českého kraje. Jeho realizaci kraj plánuje 
až na roky 2024-2025.

Rada města Mníšek pod Brdy

V y  s e  p t á t e ,  m y  o d p o v í d á m e

OZNÁMENÍ O JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 

Starosta města Mníšek pod Brdy  
Petr Digrin  

zve veřejnost 
ke sledování zasedání  

Zastupitelstva,  
které se uskuteční  

ve středu 14. prosince 2022  
od 18 hodin 

ve velkém sálu Pavilonu.

Online ho můžete sledovat na: 
bit.ly/YoutubeMnisek.
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Doprava a bezpečnost
Během příštích let plánují výrazně zlepšit 
stav jednotlivých silnic a chodníků. 
Prioritou bude oprava silnic a parkovišť na Sta-
rém i  Novém sídlišti. Plánují opravit Řevnic-
kou, celou Lhoteckou, Skaleckou, Na Oboře, Ke 
Škole, Nádražní, Komenského a  v  Rymani od 
restaurace U  Kašných až k  přejezdu u  Marjá-
ny (tyto ulice mají nejvyšší prioritu). Další ulice, 
které chtějí opravit: stará Kytínská, Švermova, 
Rymaňská, Jana Šťastného, Na Kvíkalce, V Jalov-
činách a další. Připravují i projekt ulice Zahradní.
Prosadí ve spolupráci s  krajem generální 
opravu mostu u Billy na Řevnické.

Údržba, životní prostředí a energie
Rozšíří technické služby města. Investují do 
instalací fotovoltaických elektráren na bu-
dovy města. Prověří ekonomiku současného 
způsobu svážení odpadů společností BOS 
a  provedou opatření zajišťující její nejvyšší 
možnou efektivitu. 

Podpoří opravu kostelní zdi a budou pokra-
čovat v projektu oprav a obnovy městských 
rybníků.

Školství, kultura a volný čas dětí a mládeže
V  oblasti školství budou pokračovat v  pro-
jektu postavení svazkové školy pro obce 
mníšeckého regionu a  areál doplní o  novou 
svazkovou školku. Investují do vybavení 
a technologií škol zřizovaných městem.
Ve sportovní a volnočasové oblasti budou usilo-
vat o navýšení finančních příspěvků z rozpoč-
tu města na činnost spolků. Postaví nové hřiště 
u valu v Edenu a opraví stávající skatepark.
Významné kulturní akce včetně hlavního pro-
gramu Skalecké pouti vrátí zpátky na náměstí.  

Územní plán a městský úřad
V rámci projednávání územního plánu budou 
podporovat rozumný rozvoj jednotlivých 
lokalit, který bude pro město a  jeho občany 
přínosný. 

Plánují opravit budovu radnice a  realizo-
vat personální posouzení skutečných potřeb 
městského úřadu s cílem posílit jeho efekti-
vitu. 
Zefektivní práci mníšecké městské policie.

Sociální oblast
V sociální oblasti se chtějí věnovat především 
Domovu seniory Pod Skalkou. Zahájí jeho 
zásadní stavební obnovu a  podpoří vzniklý 
denní stacionář.
Bývalý penzion v  Rymani plánují zrekon-
struovat a využívat pro malometrážní starto-
vací a sociální byty. Budou i nadále provozo-
vat službu Senior Taxi a podpoří vznik nízko-
prahového zařízení pro děti a mládež. 

Koaliční programové prohlášení najdete 
v kompletní verzi ke stažení na: 
bit.ly/3VhSkJl (na konci adresy je malé pís-
meno L/l). 

Libor Kálmán

Prioritou nové koalice je oprava komunikací a zlepšení 
technického stavu majetku města

Do dobročinné akce se zapojily také dva mní-
šecké supermarkety. Zatímco sbírku v Albertu 
zajišťovala mníšecká radnice, akci v Bille po-
řádala Charita Starý Knín.
Organizace sbírky by nebyla myslitelná bez 
ochotných dobrovolníků, kteří zajišťovali 
propagaci přímo na prodejnách a skládali da-

rované zboží do banánových krabic. Naplně-
né krabice pak odváželi strážnici mníšecké 
městské policie do skladu v  Městském kul-
turním středisku.
Během desetihodinové akce (od 8 do 18 ho-
din) se podařilo darovanými věcmi naplnit 
celkem 102 banánových krabic! Podle váhy 
a  druhu zboží odhadují dobrovolníci jejich 
celkovou hmotnost na necelé dvě tuny! Mezi 
darovanými potravinami převládaly různé 
tvary těstovin, rýže, luštěniny, mouka a rost-
linné oleje. Nechyběly ani masové a rybí kon-
zervy, dětská výživa a sunar, trvanlivé mléko, 
sladkosti a  rozličné drogistické zboží jako 
šampony, toaletní papír, zubní pasty a  spr-
chové gely.

Darované zboží z Albertu
Štědří zákazníci Albertu dokázali zakoupe-
ným zbožím naplnit úžasných 52 banáno-
vých krabic! Mníšecký supermarket tak získal 
prvenství ve své oblasti, když ostatních pět 
zúčastněných prodejen (Praha-Zbraslav, Pří-
bram, Beroun a dvě v Plzni) překonal v počtu 
krabic doslova „o parník“.
Darované potraviny a  drogistické zboží z  Al-
bertu bude nabídnuto obyvatelům Mníšec-
ka, kteří se ocitli v hmotné nouzi: osamělým 
seniorům, lidem s nízkým příjmem, hendike-
povaným osobám apod.
Zájemci o hmotnou pomoc mohou kontakto-
vat sociálního pracovníka města Lukáše Říhu 

na tel.: 739 735 447, nebo za ním zajít na radni-
ci v době úředních hodin (pondělí a středu od 
8:00 do 17:00).

Darované zboží z Billy
Štědří zákazníci Billy dokázali zakoupeným 
zbožím naplnit skvělých 50 banánových 
krabic!
Darované potraviny a drogistické zboží z Billy 
poslouží klientům Charity Starý Knín, kte-
rá provozuje tři sociální služby: azylový dům 
v  Mokrovratech, sociálně aktivizační službu 
pro rodiny s  dětmi z  Dobříšska a  Novoknín-
ska ohrožené sociálním vyloučením a sociální 
rehabilitaci pro osoby s fyzickým, mentálním 
a duševním postižením.

„Chtěla bych moc poděkovat všem lidem, kteří 
se do Sbírky potravin zapojili. Štědrým dárcům, 
kteří svým nákupem přispěli potřebným lidem. 
Dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase po-
máhali na prodejnách s propagací i nakládáním 
darovaného zboží do krabic. A ochotným stráž-
níkům naší městské policie za odvoz všech kra-
bic z Albertu do skladu. Je úžasné, že mezi námi 
žije spousta lidí, kterým není lhostejný osud spo-
luobčanů v hmotné nouzi a  jsou s nimi solidár-
ní,“ komentovala úspěšnou sbírku mníšecká 
místostarostka Daniela Páterová.

Libor Kálmán  
(text i foto)

Obyvatelé Mníšku darovali na dobrou věc téměř dvě tuny potravin!

Usměvavé dobrovolnice v Albertu

V sobotu 12. listopadu se konala celorepubliková SBÍRKA POTRAVIN, jejímž cílem bylo shromáždit jídlo 
a drogistické zboží pro potřebné lidi, kteří se ocitli v hmotné nouzi.

Zastupitelé čtyř koaličních stran (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, Mníšek – město pro rodinu, SPOLU,  
Sdružení nestraníků) zveřejnili programové prohlášení, které chtějí v příštích čtyřech letech prosazovat.
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Za přesunem divokých prasat z jejich přiroze-
ného prostředí do klidnějších částí, a bohužel 
v některých případech do centra města, může 
enormní tlak turistů v  lesích (houbaři, cyk-
listé, čtyřkolky apod.). Za přemnožení divočá-
ků v  intravilánu města mohou pak častokrát 
nezodpovědní majitelé neudržovaných 
pozemků, kteří se o ně řádně nestarají (neli-
kvidují náletové dřeviny) a tím umožňují černé 
zvěři přirozený kryt.

Honební společenstvo Kytín
Od podzimu 2022 se myslivci z  Honebního 
společenstva Kytín (HSK), zaměřují na inten-
zivní lov v rámci mníšeckého katastru a za dva 
měsíce ulovili již 19 kusů černé zvěře. Jsou 
zde umístěna tři myslivecká zařízení (mobil-
ní posedy) určená k  individuálnímu odlovu 
v noci a dvě odchytové klece, do níž se zatím 
lapil pouze jediný divočák. 
„Odlovem černé zvěře se zabývá 18 našich čle-
nů. Věnují se tomu ve svém volném čase, každý 
z nich má svoje občanské povolání,“ říká hospo-
dář HSK Josef Slepička a dodává: „K této časově 
náročné agendě patří také denní kontrola od-
chytových klecí.“ 
Je třeba poukázat i  na skutečnost že Mníšek 
pod Brdy sousedi i  s  jinými honitbami, než 
je honitba Honebního společenstva Kytín. 
I v těchto honitbách se samozřejmě vyskytuje 
černá zvěř, která město navštěvuje.  K uvede-
ným aktivitám myslivci přidali i  lovecké akce 
s  taktikou vytlačování černé zvěře, která ji 

má za cíl ze zanedbaných honebních pozem-
ků po okrajích města vyhnat zpět a  natrvalo 
do lesa. Opakované akce ukázaly, že zvolená 
taktika je nejspíš správná. 

Další preventivní vytlačování černé zvěře 
v oblasti lokality Za Rybníky  

se uskuteční v termínech: 
3., 10. a 17. PROSINCE  

(soboty ráno od 7 do 9 hodin).
Akce budou pokračovat i po Novém roce.

Honební a nehonební pozemky
Myslivci z HSK mohou lovit (vstupovat na po-
zemky se zbraní a případně s loveckým psem 
za účelem lovu) pouze na honebních po-
zemcích, jejichž status vymezuje zákon. Na 
nehonebních pozemcích nesmí bez udělené 
úřední výjimky žádným způsobem lovit!

Jedná se o obydlené oblasti s častým pohybem 
osob. Použití kulové zbraně či brokové s  jed-
notným nábojem je zde velmi problematické 
s  ohledem na bezpečnost, protože lovecké 
zbraně jsou konstruovány, aby usmrtily na vel-
kou vzdálenost třeba i stokilového divočáka. 
Apelujeme proto na majitele pozemků, aby 
se o  ně řádně starali a  neposkytovali černé 
zvěři kryt.
Jedná se především o  zanedbanou zahradu 
nad Městským kulturním střediskem V  Lip-
kách, kde se zdržuje až 15 divočáků, kteří po 
nocích podnikají výlety do centra Mníšku.
V  případě, že na veřejném prostranství (par-
koviště, ulice apod.) potkáte divoká prasata, 
uvědomte o  tom strážníky městské policie 
(tel.: 737 274 227), kteří zajistí v dané lokalitě 
bezpečnost. 

Libor Kálmán (text i foto)

Myslivci divočáky řeší, důležitá je ale i součinnost majitelů pozemků
Problémem, který již několik let trápí mníšecké občany, je přemnožení divokých prasat a jejich „výlety“ 
do centra našeho města. Přemnožení černé zvěře není jen problémem Mníšku pod Brdy, ale potýkají se 
s ním v celé České republice a Evropě.

Asi první myšlenkou čtenářů bude, co to má 
znamenat? Pokusím se vám vysvětlit nedávnou 
událost (brigáda u rybníčku pod Skalkou), kte-
rá byla hojně odprezentována na sociálních sí-
tích jako úžasný počin, z pohledu druhé strany. 
O rybníček se staráme již několik let. Podařilo 
se vyhlásit mohutný dub letní památným stro-
mem, proběhl zde na několika dubech bezpeč-
nostní řez. Na podzim loňského roku jsme také 
provedli úklid západního břehu rybníka, odvezl 
se bioodpad ze zahrádek, prořezaly křoviny. Již 
v září loňského roku zde byla snaha spoluobča-
nů udělat brigádu, vše vyřezat, srovnat bagrem 
břehy a prostě to tam dát „do pořádku“. Snažili 
jsem se nadšencům vysvětlit, že budeme rádi 
za pomoc, ale vše má svá pravidla. V září je ještě 
jednak vegetační doba (kácení dřevin probíhá 
zpravidla v době vegetačního klidu, tj. od listo-
padu do března), jednak záměr musí odsouhla-
sit Rada města (město je vlastníkem pozemku) 
a hlavně, že se jedná o významný krajinný pr-
vek (ze zákona je jím každý rybník) a každý zá-
sah do VKP v našem regionu musí odsouhlasit 
orgán ochrany přírody ORP Černošice. Výsled-
kem bylo, že se pán urazil, řekl, že nic dělat ne-
bude, že je město neschopné…nepřišel ani na 
pozvání na jednání s ORP Černošice. 

Uběhl rok, volby a ten samý pán využil situace, 
změny vedení města, v pár dnech, kdy docháze-
lo k přebírání úřadu se uskutečnila „hurá akce“. 
Bez souhlasu města, jako vlastníka pozemku, bez 
souhlasu ORP (došlo zde k porušení závazného 
stanoviska, které ORP Černošice vydalo k  této 
věci již před rokem, tj., že severní strana rybníka 
zůstane bez zásahu), bez povolení kácení dřevin. 
Porušení hned několika zákonů. To je velký va-
rovný signál, neboť organizátor této „bohulibé“ 
akce si vlastně udělal co chtěl, s majetkem města, 
i přesto, že byl dříve poučen. Velkou zajímavostí 
je, že se tady nikdo neptal, kde je to pokácené 
dřevo? (Tak jako byli napadáni naši hasiči, že si 
rozkrádají dřevo z kácení, které pro město dělají). 
Tady bohužel ale o krádež jde. Strašně mě mrzí, 
že organizátor do této svévolné akce zatáhl plno 
lidí, kteří opravdu konali v dobré vůli. 
Pokusím se ale také vysvětlit, proč toto není 
správné z pohledu ochrany přírody. Často slyší-
me, vždyť to vypadá dobře, je to vyřezané, jsou 
tam lavičky, prostě idylka. Orgán ochrany pří-
rody chtěl záměrně ponechat severní část bez 
přístupu lidí, tak, aby křoviny byli bezpečným 
úkrytem pro zvěř, která se chodí k rybníčku na-
pít, pro hnízdění ptáků, pro veškerý život, který 
je na vodu navázán. Kousek místa, kde nebu-

deme rušit. Člověk přece nemusí být všude, 
nestačí nám ¾ obvodu rybníka? Vlastně komu, 
kolika lidem, rybářům…? Ponechané brouko-
viště z dubových větví bylo již vytvořeno před 
rokem (z bezpečnostních řezů). Hmyz neprefe-
ruje umělé řezné plochy a  lavičky, ale torza či 
osluněné padlé kmeny, jejich přirozená stano-
viště. Proto také bylo ponecháno z  uschlého 
dubu na břehu rybníka torzo, aby v něm mohl 
být životní prostor pro mnohé bezobratlé. In-
stalace laviček s velkými plastovými brouky je 
možná lákadlem pro děti, ne pro hmyz. Celou 
akci vnímám jako výsměch úřadu, výsměch 
lidem, kteří se starají o přírodu. Teď jim uká-
žeme, teď jim to nandáme. To byl cíl? Pro-
sím, zamyslete se každý nad tím. Přesto vše 
si vážím zapojení lidí, jejich práce, nadšení, úkli-
du odpadů. Ráda bych vás povzbudila k dobro-
volnictví, vždyť práce na zvelebení okolí je tady 
dostatek a je tolik potřebná, neboť tím získává-
me hlubší vztah k místu, kde žijeme. Jen je po-
třeba jednat s ohledem na vlastníky pozemků 
a zákony. Město často nabízí brigádnické práce 
a pravidelně o těchto akcích informuje. 
Kdo má uši k slyšení, slyš!

Jiřina Romová,  
Odbor vnitřních věcí, péče o zeleň

N e n í  v š e c h n o  z l a t o ,  c o  s e  t ř p y t í
Výřad ulovených divočáků na jedné z listopadových loveckých akcí
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Volební okrsek č. 1
Volební místnost: 

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

Mníšek pod Brdy
Čisovická – č. p. 20, 21, 33, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 131, 132, 140, 152, 
153, 184, 199, 204, 220, 228, 232, 1152; č. ev.:  91
Dobříšská
Hájová
Káji Maříka
Komenského – č. p. 97, 100, 101, 102, 103, 104, 
156, 182, 480
Kytínská
Lážovská
Malé náměstí
Na Madlenkách
Na Šibenci
Na Vrškách
Na Vyhlídce
Nádražní – č. p. 72, 73, 74, 88, 382, 487
Náměstí F. X. Svobody
Nová
Pražská
Skalecká – č. p 124
Terezie Wagnerové
Tovární
U Lesíka
Vejhrádek
Za Rybníky
Za Sokolovnou
a dále č. ev., 69, 119, 181, 237, 356

Volební okrsek č. 2
Volební místnost: 

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

Mníšek pod Brdy
Jana Šťastného
Ke Škole
Komenského – č. p. 272, 337, 357, 387,420, 427, 
433, 471, 833, 851, 881, 913, 426, 1533,1587                                          
Nádražní – č. p.  603, 604, 613, 614, 615, 616, 
617, 618, 1086
Rymaňská
Švermova
V Edenu

Volební okrsek č. 3
Volební místnost: 

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

Mníšek pod Brdy
5. května
9. května
K Remízku
K Rybníčku
Lhotecká
Micíkova
Na Kvíkalce
Na Oboře
Pod Lesem
Pod Skalkou
Pod sv. Terezií
Prostřední
Rudé armády
Řevnická
Skalecká (mimo č. p. 124)
Skalecké náměstí
Sluneční
Sv. Barbory
V Jalovčinách
V Lipkách
Ve Štítku
V Zahrádkách
Zahradní
č. ev.:  3, 757

Volební okrsek č. 4
Volební místnost: 

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

Mníšek pod Brdy
Čisovická – č. p. 120, 213, 240, 246, 281, 283, 
284, 285, 301, 318, 362, 363, 372, 401, 410, 
1022, 1600, č. ev. 306
Hladový vrch
Jarní
Kamenné
K Luckému mlýnu
K Třešňovce
Letní
Lucký mlýn
Luční
Polní
Průmyslová

Rymaně
Severní
U Červeného Kříže
U Nádraží
U Kolejí
U Lesa
U Lípy
Včelník
Za Lesem
Zimní
a dále č. p. 1112, 226, č. ev.   185, 202, 414, 793 

Volební okrsek č. 5
Volební místnost: 

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

Mníšek pod Brdy – Stříbrná Lhota

Poznámka: 
O případných nově vzniklých ulicích a jejich 
zařazení do volebních okrsků naleznete více 
informací na www.mnisek.cz.

PRO PREZIDENTSKÉ VOLBY, KONANÉ VE DNECH 13. A 14. LEDNA 2023 (I .  KOLO)  
A PŘÍPADNĚ VE DNECH 27. A 28. LEDNA 2023 (I I .  KOLO)

JSOU STANOVENY V MNÍŠKU POD BRDY T Y TO VOLEBNÍ OKRSK Y 
PRO VOLIČE PODLE MÍSTA , KDE JSOU PŘIHL ÁŠENI K TRVALÉMU POBY TU.

Dne 13. a případně 27. ledna 2023 (pátek) se bude hlasovat od 14:00 do 22:00.
Dne 14. a případně 28. ledna 2023 (sobota) se bude hlasovat od 8:00 do 14:00.

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU MNÍŠEK POD BRDY
K ORGANIZACI A MÍSTĚ KONÁNÍ
PREZIDENTSKÝCH VOLEB 2023

DALŠÍ INFORMACE
(např. o voličských průkazech)

vám poskytne 
MÚ Mníšek pod Brdy,

Odbor vnitřních věcí:
Irena Navrátilová,
Tel.: 703 698 730,

e-mail: irena.navratilova@mnisek.cz

nebo je najdete na mníšeckém webu:  
bit.ly/volby2023
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M a r t i n  St á r e k :  T ř i  r o k y  s t r áve n é  v  ZO O  by l y 

V Mníšku pod Brdy bydlíte až posledních 
12 let. Odkud pocházíte?
Pocházím z Prahy, dlouhá léta jsem v Praze byd-
lel, nejdříve na Letné, pak na Petřinách a potom 
na Tylově náměstí. Za několik let po Sametové 
revoluci jsme koupili bývalý statek ve Strašíně 
na Říčansku, kde jsem měl větší prostor pro 
svůj koníček. Do Mníšku jsme se dostali v roce 
2000, kdy jsme koupili v rámci rodiny po resti-
tuentkách zdevastovaný areál bývalého Státní-
ho statku. Bylo tu vše rozmlácené a zanedbané, 
všude hromady šrotu a sutě, jak to bývalí „hos-
podáři“ opustili. Zahájili jsme rozsáhlou rekon-
strukci budov i celého areálu. Od roku 2010, kdy 
jsme si na místě bývalého prasečáku postavili 
rodinný dům, tu bydlíme trvale.

Vzhledem k  Vašemu koníčku předpoklá-
dám, že jste vystudoval technický obor.
Vůbec ne. I když jsem k technice vždycky tíh-
nul, nakonec jsem se k ní dostal oklikou. Vystu-
doval jsem Vysokou školu zemědělskou a pár 
let se živil jako ošetřovatel v ZOO a chvíli jsem 
dělal i zootechnika. Potom jsem nastoupil do 
Družstevní služby Praha a  působil v  technic-
kém provozu, kde jsme měli na starosti všech-
na pražská parkoviště a odtahovou službu. Po 
roce 1989 jsem začal podnikat v  podobném 
oboru a zůstal jsem u toho až do dneška.

Sklony k  technice a  sbírání veteránů jste 
podědil?
Po otci, který byl lékařem a  byl humanitně 
vzdělán, jsem určitě sklony k  technice nepo-
dědil. Spíš to bude po dědečkovi Jaroslavu 
Stárkovi, který byl za 1. republiky konstrukté-
rem lokomotiv v ČKD, a dokonce je i zmiňován 
v  odborné literatuře. Naopak dobrodružný 
život měl druhý můj dědeček, který byl rus-
ký legionář, absolvoval boje na Transsibiřské 
magistrále a po válce se vrátil lodí přes Vladi-
vostok. Pracoval jako řídící učitel a později byl 
zemským školním inspektorem. Studium jeho 
osudů mě přivedlo k  dalšímu mému koníč-
ku, což je sbírání artefaktů z 1. světové války. 
Vlastním například několik dřevěných vojen-
ských kufrů a znehodnocený kulomet Maxim.

Provozujete Muzeum užitkových vozidel, 
co Vás k tomu vedlo? 
Odjakživa mě zajímala stará technika, a to mě 
přivedlo až k tomu, že jsem začal sbírat auta. 
A díky získaným prostorům v Mníšku pod Brdy 
jsem si jich mohl dovolit mít čím dál více, až 
jsem tu nakonec udělal podle svých před-
stav expozici. Původně jsem měl myšlenku, 
že bych to provozoval jako muzeum, ale když 
jsem začal pronajímat auta filmařům, tak se 
ukázalo, že je to časově náročné a plně nás to 
vytěžuje. Takže muzeum tu je, ale nemáme 

čas ho provozovat jako klasické muzeum 
s  pevnou návštěvní dobou. Říkám tomu spíš 
„muzeum na Mýtince“, protože: „vždycky 
chtěl mít muzeum, ale pak neměl čas na to, 
aby mu tam chodili lidi“. Provázení návštěvní-
ků se nebráníme, ale pouze tehdy, pokud nám 
to čas dovolí. Fungujeme tak, že nám zájemci 
zavolají a  my si s  nimi domluvíme prohlídku 
na určitý čas.

Jak se k vozidlům obvykle dostanete?
Získával jsem je postupně, některá mám už 
od studentských let. Vedle automobilů, které 
sloužily mně a rodině na cestování, jsem měl 
i veterány. Když jsme v 90. letech koupili sta-
tek na Říčansku, tak už jsem se mohl věnovat 
svému koníčku naplno a svoji sbírku jsem po-
hodlně garážoval v bývalé stodole. Ta ale za-
nedlouho přestala kapacitně stačit, a tak jsem 
rád za prostory v Mníšku pod Brdy, kde vyu-
žívám několik hal, bývalých hospodářských 
stavení, které jsme zrekonstruovali, aby mohly 
sloužit jako garáže a dílny.

Jaký byl Váš první kousek ve sbírce?
Svého prvního veterána jsem si koupil v 19 le-
tech a  byla to meziválečná Praga Piccolo, se 
kterou jsem pak i nějaký čas jezdil. Koupil jsem 
ji od prvního majitele, kterému bylo v té době 
už přes 80 let. Pamatuji si takovou úsměvnou 
příhodu, která se váže k odvozu auta z Koko-
řínska. Když jsme chtěli auto dostat z jeho ga-
ráže, tak jsme museli uřezat stromky, které za 
tu řadu let, kdy pán s autem nevyjel, vyrostly 
před vraty. Musím ale složit poklonu tehdej-
ším konstruktérům, protože i  když Pragovka 
stála zhruba 15 let v garáži, stačilo dolít ben-
zín a vyčistit svíčky a odjel jsem s ní do Prahy.

Kolik máte v muzeu vozidel?
Kromě 150 osobních a nákladních aut včetně 
autobusů tu máme 80 traktorů, parní stroje 
a desítky stabilních motorů a drobné techniky 
s  tím související, jako jsou například přívěsy. 
Jako dekorace tu je i několik motorek. 

Kterého kousku z  Vaší sbírky si nejvíce 
ceníte?
Každý kousek má něco do sebe a  z  každého 
se těším, když do něho sednu. Za hodně zají-
mavé považuji anglické nákladní auto na par-
ní pohon značky MANN vyrobené v roce 1914. 
Bylo nasazeno za 1. světové války na bojišti ve 
Franci a  pak se vrátilo zpátky do Anglie, kde 
sloužilo k  válcování silnic. Stroj stejného vý-
robce, jen o 5 let starší, měli na Dobříši Collo-
redo-Mansfeldové a jejich zaměstnanci s ním 
stahovali dřevo z  lesů. Jejich stroj byl také 
adaptabilní, kdy místo přední nápravy insta-
lovali válec a válcovali s ním silnice. Dokonce 
si ten můj MANN zahrál ve dvou dobových 
filmech, kde posloužil jako statická dekorace.

Vozidla ze své sbírky půjčujete na filmová-
ní. Ve kterém filmu nebo seriálu jsme moh-
li Vaše kousky vidět?
Dá se říct, že auta půjčuji do skoro všech dobo-
vých filmů, které u nás točí české i zahraniční pro-
dukce. V současné době se točí filmy o bratrech 
Mašínech, Král Šumavy, o Anně Frankové, o Ni-
colasu Wintonovi nebo seriál Octopus. Ten točila 
Česká televize také v lesích nad Skalkou a pojed-
nává o neobjasněných případech z předrevoluč-
ní doby. Mě osobně jste mohli vidět například 
ve filmu Nabarvené ptáče, kde v poslední scéně 
řídím autobus nebo ve filmu Palach, kde řídím 
Multicaru. Někdy svoje auto při filmování řídím já 
sám, jindy ho řídí kaskadéři, a co bývá nejhorší, 
když se za volant posadí americký herec, který 
nemá vůbec žádné zkušenosti s  manuální pře-
vodovkou. Někdy to pak bohužel končí i technic-
kým závadami, které svou nezkušeností způsobí. 
Auta samozřejmě pojištěná nemám, protože na 
tyhle věci vám veterána nikdo nepojistí.

Areál, kde v období Rakouska-Uherska bývala Nowakova továrna na barviva a po převratu v roce 
1948 hospodařil dlouhá léta státní statek, se během posledního desetiletí změnil na Muzeum 
užitkových vozidel. Jeho majitel, kterého sbírání veteránů provází od studentských let, tu v několika 
zastřešených halách soustředil několik stovek aut, autobusů, traktorů a dalších strojů, a když čas 
dovolí, tak je zpřístupňuje veřejnosti.

Ing. Martin Stárek (* 1960 v Praze)
Většinu života strávil v Praze, posledních 20 
let bydlí v Mníšku pod Brdy. Je absolven-
tem Vysoké školy zemědělské v Praze, obor 
zootechnik. Živil se jako ošetřovatel v ZOO, 
po roce 1989 podniká v autodopravě. S ro-
dinou v roce 2000 získal  po restituentkách 
areál bývalého Státního statku Praha-zá-
pad v lokalitě Za Rybníky, který postupně 
zvelebuje. Je ženatý, má 4 děti a 6 vnoučat.
Ve volném čase, kterého má poskrovnu, 
provozuje Muzeum užitkových vozidel: 
www.muzeum-mnisek.cz.
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nejkrásnějším obdobím mého profesní ho života
V jaké výši se pohybuje honorář za zapůj-
čení vozu k filmování?
Tohle je individuální a  vše se odvíjí od toho, 
na kolik hodin, nebo dnů ho filmaři potřebují. 
Musím ale přiznat, že honoráře, které půjčová-
ním veteránů vydělám, zase zpátky investuji 
do nákladů na údržbu, opravy a provoz. 

Existuje hranice, kterou filmaři nesmí pře-
kročit?
Samozřejmě bych byl nerad, aby můj majetek při 
natáčení utrpěl jakoukoli škodu a vše s techniky 
z filmového štábu domlouvám předem. Před lety 
točili Rusové v  Čechách film o  Norimberském 
procesu a  v  jedné scéně mělo jedoucí náklad-
ní auto spadnout ze skály a vybuchnout. Točilo 
se s  mým náklaďákem, válečným Mercedesem, 
a pro ten vlastní pád jsme postavili jeho repliku, 
kterou při natáčení měli na gumě, auto dojelo 
k hraně propasti a pak je vidět, jak do ní padá. 

Jak se obvykle k veteránům dostanete?
Většinu vozidel jsem pořídil na inzerát. Dříve to 
bylo také o tipech a doporučeních od známých. 
V  době internetu je to už jednodušší, pěkné 
věci se dají sehnat přes naše i  zahraniční in-
zertní weby. Pokud mám zájem, tak kontaktuji 
majitele, domluvím cenu a zorganizuji přepra-
vu k nám. Pokud je to v našich silách a v dobré 
vzdálenosti, tak si pro auto dojedu sám. 

Kam nejdále jste se pro auto vypravil?
Nejdále jsem si pro auto dojel několikrát až do 
Anglie. Nemám problém kamkoli po Evropě se 
svou odtahovou službou dojet, zastavil mě až 
oceán. To si potom nechám auto dovézt lodí 
v kontejneru. Z největší dálky k nám cestovala 
Škoda Trekka z Nového Zélandu, což bylo jejich 
terénní auto na podvozku naší Octavie ze 60. 
let. Parní samojízdná lokomobila o  hmotnosti 
11 tun, kterou jsem koupil v USA, se ale už do 
uzavřeného kontejneru nevešla, a tak plula do 
přístavu v  Hamburku na otevřené ploše. Zor-
ganizování přepravy lokomobily z  Minnesoty, 
kde poháněla až do 2. světové války pilu v lese, 
do České republiky bylo hodně složité a trvalo 
asi ¾ roku. Nakonec vyšla dráž její doprava, než 
byla cena, za kterou jsem ji koupil.

Jak vypadá následná péče o vozy? Po jejich 
zakoupení je renovujete?
V současné době už nekupuji vozy, na kterých 
je moc práce. Renovace trvá roky a  na to už 
prostě není čas. Chci jenom auta podmínečně 
pojízdná, nebo alespoň jednoduše zpojízd-
nitelná nebo zkompletovatelná. Pomáhá mi 
s nimi v dílně jeden zaměstnanec.

Máte nějaký sen, které auto byste chtěl 
získat?
Vyloženě žádný sen o  nějakém nedostižném 
autu nemám, ale chtěl bych získat zpět auto, 
které je pro mě srdeční záležitostí. Ještě jako 
student jsem vlastnil a  pak prodal náklaďák 
Aero 150 valník, který byl vyráběn po 2. světo-
vé válce. Jeho majitele jsem už několikrát kon-
taktoval, ale o prodeji zatím nechce nic slyšet. 

Zmínil jste, že jste pracoval v ZOO, jak na to 
období vzpomínáte?
Šel jsem tam pracovat hned po vysoké škole 
a dělal jsem ošetřovatele v karanténě, kde byla 
čerstvě dovezená zvířata, nemocná zvířata 
nebo nezvladatelní samci, které nešlo dát do 
chovu. Rád vzpomínám na dva malé šimpan-
ze, kteří se jmenovali Ob a  Zina. Pojmenovali 
jsme je po tehdejším ministru vnitra Obzinovi, 
který je dostal darem v Africe na jedné ze sou-
družských návštěv. Kolegyně ošetřovatelka jim 
dělala mámu a  já tátu. Doslova na mně viseli, 
a  když jsem jim řekl, že jdeme na procházku, 
tak mi Ob skočil do náruče, Zinu jsem vzal za 
ruku a šli jsme po zoologické zahradě do volié-
ry, kde jsem je pustil a oni si hráli. Ty tři roky strá-
vené v ZOO byly nejkrásnějším obdobím mého 
profesního života. Vždy později, když jsem byl 
s dětmi v ZOO, kde už jsem několik let nepra-
coval, tak mě oba šimpanzi poznali v davu stojí-
cím u voliéry a začali radostí vyvádět.

Vzpomenete si na nějakou vtipnou histor-
ku ze ZOO?
Legrace jsme tam zažili spousty, hlavně opět se 
šimpanzi. Ob jednou ve voliéře vyšťoural v zemi 
žížalu, a tak šíleně se lekl, že mi vyskočil do ná-
ruče a udělal mi na krku cucflek. Moje tehdejší 
manželka už byla na to, že si občas nosím od 
šimpanzů cucfleky, naštěstí zvyklá. Nebo jsem 
se skamarádil s dvouhrbým velbloudem, ze kte-
rého jsem sbíral srst, když línal. Měl jsem v plá-
nu si z té velbloudí srsti nechat uplést svetr, ale 
nakonec z toho sešlo, protože se mi v pytli zne-

hodnotila. Méně vtipná historka se mi přihodila 
s gorilou, která mě ve stresu kousla do ruky nad 
zápěstím a mám tam doteď jizvu. I když mě to 
tenkrát dost bolelo a docela dlouho jsem s tím 
marodil, je mi jasné, že kdyby chtěla, tak mi tu 
ruku bez problémů překousla. Na pražskou ZOO 
mám ovšem jenom krásné vzpomínky, a  když 
jsem po roce 1989 začal podnikat a začalo se mi 
dařit, tak jsem oba šimpanze sponzoroval.

Na fotografii se šimpanzi jsem si všiml, že 
máte dlouhé vlasy. Neměl jsem s tím úče-
sem před rokem 1989 problémy?
Opět můžu posloužit jednou vtipnou historkou 
z doby, kdy jsme s kamarádem, také máničkou, 
brigádničili u OPBH Praha 1 na blokové službě. 
Před státním svátkem jsme dostali za úkol věšet 
na budovy československé a  sovětské vlajky. 
Když jsme je věšeli na Restauraci u Jelínků neda-
leko obchodního domu Máj, tak na nás nějaký 
bdělý občan zavolal Veřejnou bezpečnost. Nelí-
bilo se mu, že se nějaké dvě máničky šplhají po 
fasádě a manipulují se sovětskými vlajkami, asi 
si myslel, že je chceme strhnout. Esenbáci při-
jeli, postavili nás čelem ke zdi, ale pak jsme jim 
vysvětlili, že jsme brigádníci a  jako důkaz jsme 
měli dvoukolák plný vlajek. A když v letech 1982 
až 1985 zemřeli tři nejvyšší představitelé SSSR 
krátce po sobě, tak jsme zase nafasovali černé 
prapory, které jsme museli věšet na výraz smut-
ku. Černého sukna jsme tenkrát fasovali tolik, že 
jsem si z něj ušetřil i pár metrů na kraťasy.

Libor Kálmán

Martin Stárek a „jeho“ šimpanzi Ob a Zina
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Do Pavilonu se na legendu československé 
popmusic přišlo druhou listopadovou středu 
podívat zhruba 80 diváků. Mezi nimi převlá-
daly podle očekávání ženy, které si nenechaly 
ujít příležitost setkat se s idolem dívčích srdcí 
60. a 70. let minulého století.
Milan Drobný nezklamal, a  kromě zpěvu 
a  hraní na kytaru, bavil obecenstvo vtipy 
a veselým historkami, které během své boha-
té kariéry zažil. Ve svých vzpomínkách se vra-
cel zejména do období, kdy působil v divadle 
Semafor a připomněl i tvůrčí osobnost Jiřího 
Grossmanna.  Na obecenstvo přenesl svou 

nakažlivě dobrou náladu, a to se během ho-
dinového pořadu báječně bavilo.  O tom, že 
jeho písně nestárnou, svědčilo to, že si řadu 
z  nich notovali diváci spolu s  ním. Zazněly 
hity jako „Pláču, pláču sůl“, „Azurové ráno“, 
„Bambule bijou bác“ a  chybět samozřejmě 
nemohla ani jeho ikonická „Píseň pro kočku“. 
Aplaudující publikum si na mistrovi vynutilo 
přídavek, kterým byla směs písniček v rytmu 
rokenrolu. Povedený koncert byl zakončen 
autogramiádou.

Libor Kálmán (text i foto)

Čekal na ně bohatý program v  duchu 
halloweenských tradic. Děti se pustily do dla-
bání dýní, které pro ně zajistila mníšecká rad-
nice. Kreativitě tvůrců se nekladly meze, a tak 
pod jejich rukama vznikaly dýňáci různých 
tvarů a  šklebů. Soutěž O  nejoriginálnější 
dýni vyhrál chlapec Simon a získal poukázku 
od Papírnictví Kreativ, které nakonec odměni-
lo drobnou cenou také všechny ostatní zručné 
dlabače. Souběžně probíhala soutěž O  nej-
lepší dýňovou dobrotu, ve které porotě 
nejvíce zachutnal dýňový pudink nazvaný Ba-
žinka. Jeho autorky byly oceněny poukazem 
od majitelů podniku Víno a  dobroty. Kromě 
dýňových specialit, o které se postaraly šikov-
né maminky, bylo k dispozici i další občerstve-
ní. Děti si mohly na ohýnku opéct připravené 
buřty, jablka nebo hady vyrobené z těsta. Na 
zahřátí se nabízela dýňová polévka nebo čaj. 
K  poslechu hrála pohodová reprodukovaná 
hudba. 
„Mile mě překvapila vysoká účast, protože před-
pověď počasí nebyla moc optimistická. Nakonec 
se nám podařilo zaplnit celou zahradu a těší mě, 
že se všichni dobře baví a  je tu příjemná atmo-
sféra. Jsou tu děti od pár měsíců až do zhruba 

12 let a vidím je pořád něco dělat, nikdo se tu ne-
nudí, zábavu se nám podařilo připravit skutečně 
pro všechny návštěvníky," neskrývala radost 
z  povedené akce spolupořadatelka Zdenka 
Janoušková.

Akce byla podpořena z grantového programu 
České spořitelny. Organizováno ve spolupráci 
s Nadací Via a v rámci místní Agendy 21.

Libor Kálmán (text i foto)

M i l a n  D r o b n ý  p o t ě š i l  m n í š e c k é  p u b l i k u m

Na komunitní zahradě se konala Dýňová slavnost

Ve výborné formě se mníšeckému publiku představil zpěvák a kytarista MILAN DROBNÝ (77 let). 

Několik desítek dětí i rodičů si nenechalo ujít Dýňovou slavnost, která se uskutečnila první listopadové 
odpoledne na komunitní zahradě u mníšecké knihovny.

Do Pavilonu přišlo na koncert zhruba 80 divákůMilan Drobný

Děti si dlabání dýní užívaly
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KNIHY PRO DĚTI
AMULET / Kibuishi Kazu
První díl komiksové série odehrávající se v paralelním magickém světě Alledia.

DRAČÍ SVĚT / Tamara Macfariane
Ponořte se prostřednictvím této nádherně ilustrované knihy do bohaté 
a fascinující historie draků! 

NEJMILEJŠÍ POHÁDKY / Jiří Žáček
Výběr ze známých českých a evropských pohádek převyprávěných ze-
jména pro dobré usínání.

DCERA LABYRINTU / František Kalenda
Fantasy pro mladší čtenáře inspirovaná bájí o Mínótaurovi.

FRANCOUZSKÁ REVOLUCE – JEN KRŮČEK OD GILOTINY
Veronika Válková
Příběh dvanáctileté Báry, která se ocitne v minulosti, je zároveň příbě-
hem revoluční Paříže r. 1793.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
ARISTOKRATKA POD PALBOU LÁSKY / Evžen Boček
Závěrečná kniha humoristického románu o české aristokratce naroze-
né v Americe.

HLASY KOSTÍ / Johan Theorin
Na pobřeží ostrova Öland zemře pod hromadou kamenů muž, který 
tam předtím položil věnec z růží. Zdá se, že nešlo o nešťastnou náhodu.

ITALSKÁ DÍVKA / Lucinda Riley
Romantický příběh nadané mladé dívky, která se ze všech sil snaží stát 
operní zpěvačkou. Na počátku této touhy však stojí muž, který ji v bu-
doucnu oslní i zklame.

OSUDNÉ SVĚDECTVÍ / Robert Bryndza
Další případ z řady detektivních románů s vyšetřovatelkou Erikou Fos-
terovou. Tentokrát její tým řeší brutální vraždu mladé ženy.

UŽÍVEJ ŽIVOTA! / Halina Pawlowska
Soubor návodů, přikázání, povzdechů a historek, které mohou nejen 
pobavit, ale taky najít východisko z chmurné reality.

SPOLEČENSKÉ HRY
SIMILO – HARRY POTTER
Similo – Harry Potter je kooperativní deduktivní hra, ve které musíte 
najít jednu z postav na základě nápověd od jiného hráče.

TALENT SHOW
Párty hra se soutěžním i kooperativním režimem je plná improvizace, 
nadání a zábavy. Ukažte všem, že máte talent!

TROBLÍCI
Nasbírejte ty nejroztomilejší hordičky zombíků v karetní hře na princi-
pu „kdo chce víc, nemá nic.“

ÚNIKOVKA – R.U.R.
Úniková hra R.U.R. navazuje na děj Čapkova dramatu léta poté, co nad 
světem převzali nadvládu roboti.

HOĎ A OBJEVUJ
Měkká kostka s kapsami, 53 obrázkovými kartami a aktivitami pro před-
školáky i školáky obsahuje karty se zvířaty, emocemi, povoláními…

Tereza Bauerová 
a Nikola Bartušková, knihovnice

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

Mníšecká knihovna se na jeden večer 
proměnila ve strašidelnou čítárnu
V potemnělé atmosféře knihovny se první 
listopadový večer uskutečnilo strašidelné čtení.
K posezení a poslechu byly zvány všechny nebojácné děti, kterých se na 
koberci v 1. patře nakonec uvelebilo kolem 40! V publiku byla statečná 
dítka všeho věku a nechyběli dokonce ani předškoláci. Tři strašidla, Jep-
tiška, Mnich a Smrtka, jim hodinu a půl předčítala hrůzostrašné příběhy. 
Začínalo se zlehka příběhem Parádnice Sally a postupně se přitvrzovalo. 
Došlo i na klasika hororové literatury Edgara Allana Poea a jeho Černého 
kocoura a Zrádné srdce. Do děje byli vtahováni i sami malí posluchači, 
když pomáhali s  kokrháním kohouta, boucháním na dveře, leknutím, 
jekotem a s vyluzováním spousty dalších prapodivných zvuků. Dvacet 
nejstatečnějších dětí zůstalo až do konce a dopřálo si zlatý hřeb večera: 
Erbenovu Svatební košili, o jejíž přednes se postarala všechna tři straši-
dla. Napětí se dalo doslova krájet a děti při poslechu ani nedutaly.
Tajuplnou atmosféru umocňovala dušičková výzdoba: svítící vydlabané 
dýně, pavučiny s pavouky, netopýři, lebka šaška Jorika nebo volně pole-
tující duch nad schodištěm. Cestu z knihovny odcházejícím posluchačům 
lemoval špalír rozsvíce-
ných svíček. Velké po-
děkování patří oběma 
knihovnicím, Nikole 
Bartuškové a  Tereze 
Bauerové, které straši-
delné čtení zorganizo-
valy a odvedly velký kus 
práce i při kreativní pře-
měně svého pracoviště 
ve strašidelné doupě. 

Libor Kálmán Letos četla tři strašidla

13

KNIHOVNA



I to byla jedna z úloh letošního ročníku logické 
olympiády, které se zúčastnili i žáci z naší základ-
ní školy. Jenže místo několika tahů a maličkého 
domečku museli „postavit“ nejen budovu, ale 
ještě ji orámovat a zapsat si přesný postup.
Jestli byste si s tím poradili, si můžete vyzkoušet. 
S lehčími i obtížnějšími úkoly se při logické olym-
piádě potýkalo 26 žáků naší školy. V  kategorii 
nejmladších žáků (1. a  2. třída) řešili úlohy dva 
žáci, v kategorii A (3. až 5. třída) soutěžilo 23 dětí 
a v kategorii B (druhý stupeň ZŠ) jedna žákyně.
Na postup do vyšších kol naši žáci sice nesta-
čili, ale školu v  ostré konkurenci dalších sou-
těžících ze Středočeského kraje reprezentovali 
více než dobře. Letošního ročníku se v celé re-
publice zúčastnilo 47 495 řešitelů.

V  kategorii A  se nejlépe mezi žáky naší ško-
ly umístili na 1. místě Barbora Špačková ze 
4. B, na 2.místě Tereza Nalezencová ze 4. C 
a na 3. místě Jan Minka ze 3. C.
Soutěž každý rok pořádá Mensa České repub-
liky, která pro řešitele z celkem šesti věkových 
kategorií vybírá takové výzvy, aby místo na-
učených postupů zapojili samostatné uvažo-
vání, kreativitu a pohotové rozhodování.

Věra Strnadová, 
učitelka ZŠ Komenského 420

›› Nakreslete jedním tahem (žluté čtverce slouží pro 
zapsání pořadového čísla průchodu uzlem)

Škola by chtěla v letošním roce kromě jiného 
posilovat své působení zejména v  oblasti IT. 
Digitalizace státu i mnoha komerčních oblas-
tí kráčí nemilosrdně dopředu. Dnešní děti si 
absolutně nemohou dovolit, aby jim ujel vlak. 
V naší škole jsme se vždy snažili o to, aby děti 
v  tomto směru získaly co nejširší spektrum 
znalostí a zkušeností. 
Nejmenší děti začínají již v nejnižších třídách 
pracovat se systémem iOS díky vybavenosti 
učeben iPady. Žáci vyšších ročníků využívají 

počítačové učebny vybavené klasickými desk-
topy s OS Microsoft Windows. Již v minulosti 
jsme na základě informací o rozvoji IT v zahra-
ničí zvažovali rozšíření portfolia školní výuko-
vé techniky o  notebooky s  operačním systé-
mem Google Chrome – tzv. Chromebooky. 
Jedná se o rychlá, jednoduchá a výkonná zaří-
zení s vynikajícím poměrem cena/výkon. 
Nakupovat tato zařízení jsme začali již v před-
minulém školním roce a v současné době ško-
la disponuje více než dvaceti Chromebooky. 

Letos se nám podařilo díky získanému grantu 
domluvit celkem pět tzv. „stínovacích” výjez-
dů do zahraničních škol, kde se naši učitelé 
seznamují přímo ve výuce s  novými trendy 
a  zkušenostmi. Již první realizované výjez-
dy do Španělska a Nizozemí ukázaly, že jsme 
zachytili včas aktuální vývoj, protože v  obou 
zemích naši učitelé viděli masové nasazení 
těchto zařízení s OS Chrome ve výuce. 
Žáci na naší škole tak budou v  tomto směru 
velmi univerzální bez ohledu na to, jakou plat-
formu sami používají ve svém telefonu, a díky 
školním aktivitám a  projektům se naučí pra-
covat se všemi dostupnými platformami (iOS, 
Microsoft, Android, OS Chrome…) 
Chceme, aby toto všechno uměly děti ovlá-
dat, ale zároveň od nich chceme mnohem 
víc. Nechceme, aby se z nich stali IT suveréni 
bez pochopení širších odborných i  sociál-
ních vazeb. Rádi bychom, aby se děti neučily 
od dospělých úplně všechno. Je mi smut-
no, když vidím, co někteří tzv. dospělí jsou 
schopni napsat například na Facebook v ko-
mentářích. Místo aby se svými výhradami 
vůči čemukoli vystoupili veřejně, raději venti-
lují ve virtuálním on-line prostoru své vlastní 
frustrace, mstí se za své životní neúspěchy 
a  otravují zbytečně vzduch. Škola se vždy 
bude snažit o to, aby naše děti byly v životě 
i kariéře úspěšné a nikdy se takto nemusely 
snižovat k tomu, aby ze sociální sítě dělaly síť 
asociálů. Naše děti musí pochopit, že vlastní 
názor je možné sdělovat i prosazovat i bez in-
vektiv a dehonestace názorového oponenta 
za každou cenu. 
Budu ráda, pokud nám v  tom budete nápo-
mocni. 

Vaše Michaela Pažoutová

N o v i n k y  z e  š k o l y

L o g i c k á  o l y m p i á d a  2022

Ilustrační foto: Lenka Živná

Nový školní rok je již v běhu, komunální volby jsou za námi. Přestože fungování zřizovatele je pro školu 
důležité, o diskutovaném tématu voleb a promítnutí jejich výsledku do rozvoje školy se zmiňovat nechci, 
vše, co jsem chtěla říci, jsem řekla na jednání zastupitelstva 2. listopadu. Proto budu raději psát o tom, 
co se týká přímo školy a výuky, což bude zajímat především rodiče.

Vzpomínáte si na prostou dětskou úlohu, na kterou narazí snad každé dítě školou povinné? 
Nakreslit domeček jedním tahem?
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Projekt s názvem Informační a komunikační technologie ve výuce bude-
me realizovat v období od 1. srpna 2022 do 31. ledna 2024.
Hlavní aktivitou projektu je stínování (job shadowing) práce učitelů na 
partnerských základních školách ve Španělsku, Holandku, Německu, 
Slovensku a na Maltě se zaměřením na používání moderních techno-
logii ve výuce. Dále, pro učitele informatiky, seznámení se s výukou in-
formatiky a programování.
Cílem projektu je umožnit učitelům osvojit si praktické dovednosti 
používání ICT ve výuce, seznámení se s novými přístupy používání di-
gitálních technologii ve výuce, osvojení si základů programování a po-
užívání robotiky napříč předměty a získání přehledu o organizaci škol 
a systému vzdělávání na jiných školách.
Součástí projektu bude i  prezentace získaných dovedností a  znalostí 
kolegům na škole a  podílení se na úpravě školního učebního plánu 
a školního vzdělávacího programu.

Po ukončení mobility budou učitelé uplatňovat nové získané doved-
nosti v oblasti ICT a digitálních technologií ve vlastní výuce. 
Od projektu očekáváme zvýšení kvalifikace učitelů v digitální oblasti 
a zkvalitnění výuky použitím ICT ve výuce. Navíc škola bude mít mož-
nost nabídnout atraktivnější a modernější výuku integrováním osvěd-
čených postupů do výuky a povede k úpravě učebního plánu a ŠVP.
Bližší informace o projektu Erasmus+ najdete na webových stránkách 
základní školy. 

Ivana Širková Šifelová koordinátorka programu

Tento projekt je realizován za finanční 
podpory programu Erasmus+ Evropské 
unie. Za obsah sdělení odpovídá výluč-
ně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komi-
se neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Erasmus+ Stínování prací učitelů na školách v zahraničí
Základní škola Mníšek pod Brdy byla opětovně úspěšná v žádosti o grant Erasmus+ ve školním 
vzdělávání (Klíčová akce 1 – Projekty mobilit osob).

V rámci toho programu jsme v říjnu navštívili základní školu. S před-
školáky ze třídy Mořských koníků jsme si vyzkoušeli interaktivní výu-
ku angličtiny s využitím ITC pomůcek, konkrétně iPadů a interaktivní 
tabule.
Paní učitelky Šantorová a  Strnadová pro nás připravily zábavnou 
hodinu angličtiny plnou úkolů, her, pohybu, říkadel a písniček. Celá 
lekce byla uzpůsobena tak, aby ji intuitivně zvládaly i děti, které se 

s angličtinou dosud nesetkaly. Děti byly nadšeny, paní učitelky byly 
báječné a lekci měly perfektně připravenu. Proto bych jim i paní ředi-
telce Pažoutové za tuto možnost ráda poděkovala. Společně již plá-
nujeme lekce i pro další třídy naší MŠ.
V rámci digitalizace naše škola připravuje nákup iPadů k výuce zábavné 
angličtiny, ale i dalších oblastí předškolního vzdělávání.

Petra Černá, 
ředitelka MŠ  (text i foto)

M Š  N o v á  n a  l e k c i  a n g l i č t i n y  v e  „v e l k é  š k o l e “
Naše škola se společně se Základní školou Komenského 420 účastnila projektu spolufinancovaného 
Evropskými strukturálními a investičními fondy z Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP). Záměrem bylo vybavení učeben ZŠ v návaznosti na rozvoj klíčových kompetencí.

Děti ve školní učebně v Pavilonu

Divadlo Žlutý kopec s vánoční pohádkou

ANDĚLÉ ZE ZAPOMENUTÉ SKŘÍŇKY 

www.mnisek.cz
          mnisekpodbrdy 

Město Mníšek pod Brdy Vás zve v neděli

18. prosince 2022
od 10 hodin do Velkého sálu Pavilonu ZŠ

Hrají, zpívají a tančí: Hana Müllerová, Ivana Hessová, 
Anežka Hessová /Johana Schmidtmajerová
Edita Burešová a Agnes Kutas (housle)

Vstupné dobrovolné
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Za klub SK Divočáci z  Mníšku se mistrovství 
zúčastnilo 6 hráčů: Antonín a  Václav Hru-
bí, Petr a Zuzana Lohonkovi, Marek Nečas 
a René Kůst. Mníšečtí hráči se v silné konku-
renci rozhodně neztratili a  svedli vyrovnané 
souboje. Sedmnáctiletý René Kůst ve čtvrtfi-
nále zvítězil nad úřadujícím mistrem repub-
liky Davidem Mrázkem z  Českých Budějovic 
poměrem 5:1. V  semifinále narazil na domá-
cího Jana Zbořila, kterého po napínavé hře 
porazil 5:3. Ve finále nestačil na hodonínského 
hráče Matěje Kováříka, kterému podlehl 3:6. 
„Na začátku turnaje jsem byl trochu nesvůj kvůli 
množství lidí a  ani jsem nečekal, že se dostanu 
do nejlepší čtyřky. Ale když jsem vyhrál základní 
skupinu, tak jsem zatnul zuby a vybojoval nád-
herné druhé místo,“ zhodnotil svou spanilou 
jízdu turnajem čerstvý vicemistr republiky.
Kromě dosaženého úspěchu je třeba Reného 
pochválit za fair play hru, neboť během semi-
finálové hry přiznal dva fauly, které nikdo ne-
mohl vidět.
I  když René mistrovství nevyhrál, získané 
stříbro a  titul vicemistra České republiky je 

největším úspěchem v jeho dosavadní kuleč-
níkové kariéře. Rozmnožil tak trofeje získané 
hráči mníšeckých Divočáků na šest (z  toho 
pět získala jeho trenérka Eva Mašková v žen-
ské kategorii).
„René trénuje v  našem klubu od jeho založe-
ní. Pravidelně navštěvuje tréninky a  pomáhá 
i  s  vedením mladších dětí. Trénovala jsem ho 
první rok, poté jsem poprosila mého kamaráda, 
skvělého pooloveho hráče Slávka Dorobanta, 
aby se mu věnoval, za což mu patří velký dík. 
Renému gratuluji ke skvělému výkonu a  pře-
ji mu hodně úspěchů do dalších bojů a  pevné 
nervy,“ komentovala úspěch svého svěřence 
Eva Mašková.

9 ball neboli Devítka se hraje s  bílou hra-
cí koulí a  9 barevnými koulemi, 1-8 plné 
a  9  půlená. Hráč musí nejprve zasáhnout 
kouli s  nejnižším číslem a  poté potopit  
libovolnou barevnou kouli na stole. Vyhrává 
hráč, který první (bez faulu) potopí kouli č. 9.

Libor Kálmán

Historický úspěch mníšeckých Divočáků v juniorské kategorii
V neděli 13. listopadu se v Pardubicích konalo Mistrovství České republiky juniorů v disciplíně 9 ball.

Zúčastnilo se ho celkem 80 běžců, z  toho 
35 dětí. Nejmladšímu účastníkovi byly 3 roky, 
nejstaršímu 66 let. Startovalo se nedaleko 
Esmarinu, za křižovatkou ulic Lhotecká a Řev-
nická. Pro běžce byly připraveno několik různě 
dlouhých tratí: pro nejmenší od 50 do 800 me-
trů dle jejich věku, dospělí si mohli vybrat, zda 
se vydají na 5 km, nebo 8,5 km. Nejdelší trať 
absolvovalo 21 běžců a běžkyň.

Na kratší trati zvítězil Matěj Vavřina 
s časem 21:09.
Delší trať zvládl nejrychleji Viktor Šinágl 
v čase 28:25.
Nejstarší běžec, Václav Marek z Rymaně, 
zvládl delší úsek za 56 minut.

„S účastí jsem spokojen, protože státní svátek vy-
šel letos na pátek, a  tak spousta lidí mohla dát 
přednost prodlouženému víkendu mimo Mní-
šek,“ zhodnotil letošní ročník jeho hlavní orga-
nizátor Pavel Jůzek a dodal: „Oproti minulému 
ročníku jsme přidali ještě delší trasu na 8 a  půl 
kilometru, která běžce zavedla na Skalku a  do 
okolních lesů. Myslím, že se v  Mníšku můžeme 
pochlubit jednou z  nejkrásnějších tras v  rámci 
Sokolského běhu republiky.“
Akci perfektně zorganizovali členové mníšec-
kého Sokola, za což jim patří velké poděkování!

Sokolové akci poprvé uspořádali v  roce 
1919, její obnovená premiéra se konala 
přesně po sto letech při 101. výročí vzniku 
Československa. Od té doby let se do bě-
hání zapojují už desítky měst po celé ČR 
i v zahraničí.
V  roce 2022 se běželo na 55 místech Čes-
ké republiky. Krajané/Sokolové pořádali 
běh např. také v Dallasu, Washingtonu, San 
Franciscu (USA) nebo Ottawě (Kanada).

Libor Kálmán (text i foto)

Sokolský běh republiky se konal v Mníšku podruhé
U příležitosti 104. výročí vzniku samostatného Československa se konal Sokolský běh republiky. 
Za krásného a slunečného počasí, nezvyklého pro konec října, se v našem městě běžel podruhé.

René Kůst s trofejí

Start běhu dospělýchZávod nejmenších dětí
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Statistiky
Ve všech 9 zápasech zvítězili (jednou až na pe-
nalty, což je stálo 1 bod) a s 26 body a celko-
vým skóre 52:17 přezimují v čele desetičlenné 
tabulky. Vynikající jsou také v  individuálních 
statistikách: 4 hráči se umístili v desítce nejlep-
ších střelců přeboru!
„Musím všechny kluky moc pochválit za bojov-
nost a nasazení. V řadě utkání se nám už stalo, 
že se nám herně přestávalo dařit a soupeř získá-
val gólovou převahu, ale nakonec jsme to do-
kázali urvat a vyhrát! Vidím, že klukům nechybí 
pověstné srdíčko, a  to mě moc těší,“ říká starší 
z  trenérské dvojice, vedoucí mužstva Miloš 
Gruntorád a dodává: „Podařilo se nám vytvořit 
stabilní mužstvo o 20 hráčích, které dobře šlape 
a uvnitř vládne týmový a kamarádský duch. Cí-
tím to i jako určitou satisfakci, protože, když jsem 
před rokem a  půl přihlašoval po covidu soutěž, 
tak jsme měli jen 12 kluků a spousta lidí mě od 
toho zrazovala. Předpovídali, že kluci u  fotbalu 
nevydrží a  tým se rozpadne. Ale vydrželi jsme 
a teď se ukazuje, že to všechno mělo smysl! “
Za výbornými výsledky stojí především kvalit-
ní fyzická i herní příprava na pravidelných tré-
nincích a povedené letní soustředění v Něm-
čičkách, od kterého se tým nese na vítězné 
vlně. 

Nezbytná podpora od fanoušků
Po celý podzim měl navíc tým fantastickou 
podporu fanoušků, většinou z řad příbuzných, 
kteří se stali pověstným 12. hráčem na hřišti. 
Povzbuzují je pravidelně při domácích zápa-
sech, ale jezdí s nimi i k venkovním utkáním. 
„Letos jsem nevynechala ani jeden zápas, můj 
vnuk Tomáš je kapitán týmu,“ uvádí svou mo-
tivaci šéfka ultras Marie Šretrová a  dodává: 
„Spoustu kluků znám od jejich tří let, protože 
prošli naší mateřskou školkou. Líbí se mi neje-
nom jejich předváděná hra, ale především to, jak 

se jim postupně vyvíjí jejich charaktery a dokáží 
spolupracovat. Pokud hrají a baví je to, tak po-
tom nemají čas na jiné, ne zrovna pozitivní věci, 
což je vlastně to nejdůležitější!“ 
V posledním zápase podzimní části, který byl 
přímým soubojem o  1. místo, jelo mníšecký 
tým do Jenče podpořit 120 fanoušků! Vytvo-
řili klukům úžasnou atmosféru, bez problémů 
překřičeli místních 20 diváků a  pomohli tak 
týmu ke klíčovému vítězství 3:2.
„Máme v  nich obrovskou oporu, bez nich by-
chom nebyli tam, kde jsme. Chtěl bych jim jmé-
nem všech kluků moc poděkovat za podporu, 
kterou nám poskytují. Budeme moc rádi, když 
nám vydrží fandit i  v  jarní části soutěže a  po-
mohou nám vykopat kraj,“ zhodnotil přínos 
fanoušků kapitán týmu Tomáš Minařík. 

Zahraniční posily
Mužstvo navíc v  průběhu roku posílili dva 
šikovní hráči z  Ukrajiny, jejichž rodiny našly 
v  Mníšku pod Brdy útočiště před probíhající 
válkou. „Do týmu jsem zapadl dobře, kluci mě 
přijali fantasticky. Fotbal jsem dosud hrál jenom 
s kamarády na ulicích, v žádném klubu jsem ne-
byl. Tohle je moje první zkušenost a za tu příle-
žitost jsem všem moc vděčný,“ uvedl ke svému 
angažmá Yulian Goshovskyy ze západoukra-
jinského města Ivano-Frankivsk.

Dorostenci FK Mníšek pod Brdy
nastupují k zápasům ve složení: 
Adam Rývora a  Matěj Matějka (brankáři), 
Tomáš Minařík, Hynek Bureš, Daniel 
Gruntorád, Filip Zemančík, Dominik Lacina, 
Tomáš Erbek, Václav Melen, Jan Šebek, 
David Ondráček, Michal Jeřábek, Ondřej 
Oláh, Yulian Goshovskyy, Patrik Ševčík, Filip 
Vočka, Vojtěch Řehoř, Rostislav Němec, 
Jakub Lakatoš a Artem Bodnar.

Cíle do jarní části sezóny
Realizační tým ani kluci se netají svými ambi-
cemi pro jarní část sezóny, chtějí ji vyhrát a po-
stoupit do I. A třídy Středočeského kraje. Sami 
ovšem dobře ví, že to nebude vůbec jednodu-
ché, protože jejich nejbližší pronásledovatel, 
TJ Sokol Jeneč/Hostivice, na ně ztrácí pouhé 
3 body.
„Naším cílem je jednoznačně postup do kraje. 
Kluci během podzimu ukázali, že na postup 
mají, ale jsme teprve v polovině soutěže a nic 
ještě není rozhodnuto. Pořád na sobě musíme 
makat a  zlepšovat se. I  když tým, který aktu-
álně máme, je hodně silný, tak plánujeme 
přivést ještě nějaké posily. Čeká nás to i z toho 
důvodu, že dva kluci budou muset po sezóně 
kvůli dosaženému věku v  dorostenecké kate-
gorii končit,“ přibližuje strategii do jarní části 
sezóny mladší z  trenérů Michal Ondráček 
a  dodává: „Během zimní přípravy budeme, 
bez ohledu na to, zda bude probíhat venku 
nebo v hale, pilovat naši fyzičku a posouvat se 
dál. Zpestříme si ji několika halovými turnaji, 
například Mníšeckým bodlem, kde budeme 
obhajovat loňské prvenství. V  plánu je i  zim-
ní soustředění na horách, ale uvidíme podle 
financí.“

Mníšeckým dorostencům i  jejich trenérům 
přejeme, aby si vysněný cíl splnili a za několik 
měsíců slavili postup do krajské soutěže.

Libor Kálmán 
(text i foto)

M n í š e č t í  d o r o s t e n c i  p ř e z i m u j í  v  č e l e  t a b u l k y
Jízdou snů byla pro dorostence FK Mníšek pod Brdy podzimní část sezóny 2022/2023 Okresního 
přeboru Praha-západ.

Dorost FK Mníšek pod Brdy se svými trenéry v památečních dresech s přezdívkami
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V tajuplné atmosféře Zlatého vrchu na ně če-
kalo několik perfektně namaskovaných straši-
del: mrtvý voják, vlci, čarodějnice, upíři a be-
zhlavý rytíř.
Děti měly za úkol nejen stezkou odvahy projít, 
ale také plnit úkoly, která jim jednotlivá straši-
dla zadávala. U vlků se naučily pořádně výt do 
tmy, čarodějnicím míchaly lektvary, upírům 
pomohly vylovit oči z  dózy plné krve, trefo-
valy se kaštany do otevřené pusy fialového 
mimoně a drbaly hlavu bezhlavého rytíře po 
bradě. Za splněné úkoly dostaly sladkou od-
měnu. Děti si halloweenskou stezku báječně 
užily a domů odcházely příjemně vystrašené. 
Podle slov spokojených rodičů dokázaly i  ty 
nejmenší děti překonat svůj vlastní strach.
„Z  některých dětí, které šly stezku ve skupince 
s námi, jsem cítila, že se jim do černého lesa moc 
nechce. Jiné byly naopak zase netrpělivé a  už 
chtěly plnit úkoly. Strašidla v dětech vyvolávala 
zdravý a  přirozený strach, který po překonání 
naopak zvýšil jejich sebevědomí,“ sdělila své 
dojmy Anna Jirsáková, maminka čtyřletého 
Marka a dvouletého Adriana.
Za perfektně zorganizovanou akci patří vel-
ké poděkování Dominice Marhoul a  jejím  

spolustrašidlům: Michalu Kroutilovi, Zuzaně 
Hejzlarové, Marii Šimkové, Kristýně Hejzla-
rové, Martinu Peškovi, Matyáši Westfálovi, 
Josefu Krupičkovi a Jiřímu Severovi, kteří se 
dětem věnovali dobrovolně ve svém volném 
čase.

Už se spolu s  obětavými organizátory tě-
šíme na říjen 2023, kdy se uskuteční další 
halloweenská stezka odvahy!

Libor Kálmán 
(text i foto)

Milí příznivci Mateřského centra Oáza, 
dne 2. listopadu 2022 jsme pořádali Světýlko-
vou cestu. Jednalo se o  lampionový průvod 
s úkoly pro nejmenší dětičky v doprovodu ro-
dičů. Cesta vedla v okolí školy a v cíli dětičky 
čekal balíček s  odměnou. Účast byla obrov-
ská. Přišlo přes 70 dětí ve věku 1-5 let. Všem 
zúčastněným moc děkujeme. Atmosféra byla 
úžasná. 
V  listopadu jsme přichystali pro rodiny s dět-
mi tvořivá odpoledne (14. a 21. listopadu od 
16 do 18 hodin). Výrobky si mohly maminky 

s  dětmi odnést domů a  udělat radost sobě 
i svým blízkým. Případně část vyrobit na Kno-
flíkový trh, kde bude mít mateřské centrum 
také svůj stáneček s vlastními výrobky.
Abychom se společně mohli těšit na adventní 
čas, máme pro vás přichystané aktivity na každý 
den – adventní kalendář s  úkoly. Pro více  
informací sledujte naši facebookovou skupinu 
MC.Oaza, nebo se zastavte u nás v herničce. 
Herna mateřského centra je otevřena vždy do-
poledne v úterý, čtvrtek a pátek. Stále máme 
pár volných míst v  adaptačním programu 

Hračičkové pro děti od 2,5 do 5 let (vhodná 
příprava na MŠ). Děti můžete zapisovat i v prů-
běhu roku. V  případě zájmu pište na e-mail: 
mcoaza.mnisek@seznam.cz. Předám vám 
kontakt na naše lektorky a domluvíte se.
Dále u  nás můžete navštěvovat kroužky pro 
rodiče s  dětmi. Od listopadu máme nové 
lektorky pro Hudebně pohybové kroužky  
Mravenečci (1,5 až 3 roky) a  Mrňouskové  
(cca 10 až 18 měsíců). Od ledna budeme ot-
vírat nový kroužek Hravá angličtina. Bude 
se jednat o  45minutový program (skupina 
po maximálně 8 dětech dle věku). Zapisovat 
můžete děti od 3 do 6 let. Více informací na 
e–mailu terezaheller@seznam.cz.
Probíhají zde i  aktivity pro dospělé, nyní na-
příklad jóga a  různé semináře. Hernu si lze 
pronajmout třeba i  na dětskou oslavu na-
rozenin. Veškeré informace můžete sledo-
vat na facebooku a  webových stránkách:  
oaza.mnisek.cz/mc. Nebo nás můžete kon-
taktovat na e-mailu.
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. 
Na e-mailu mě můžete kontaktovat i s dalšími 
nápady, co byste u nás uvítali.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Andrea Sokolová 
za MC Oáza

N a  Z l a té m  v r c h u  o p ě t  p o  r o c e  ř á d i l a  s t r a š i d l a

N ov i n k y  z  M a te ř s ké h o  c e n t r a  O á z a

Přes sto dětí a nespočet dospělých se poslední říjnovou neděli vydalo na Halloweenskou stezku odvahy.

Upíři

Rodiče s dětmi se scházejí na start Světýlkové cesty

Čarodějnice
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Organizátoři akce, členové spolku ROREJS a  jejich přátelé ze Skautu, 
tentokrát za téma stezky, táhnoucí se kolem Zámeckého rybníka, zvo-
lili zimní sporty. Na celkem pěti stanovištích si děti mohly vyzkoušet 
házení koulemi do koše, běh na lyžích (zkonstruovaných pro dva i tři 
sportovce najednou), slalom s hůlkami do kopce (údajně kvůli tomu, 
aby při slalomu z kopce nenabraly přílišnou rychlost), hokejový slalom 
mezi kužely se střelbou na branku a  závěrečným stanovištěm bylo 
ušlechtilé krasobruslení, které se v podzimních podmínkách omezilo 
na dělání holubiček a piruet bez bruslí.  A protože se rychle zešeřilo, 
svítily si děti na cestu i při plnění úkolů lampiony. Odměnou pro všech-
ny, kteří stezku bez úhony absolvovali, bylo opékání buřtů na ohýn-
ku na farní zahradě. Ta se na několik hodin proměnila v rejdiště lam-
pionových „světlušek“. Kromě buřtů se hledači mohli posilnit teplým 
moštem nebo svařeným vínem (dospěláci), pro mlsné jazýčky napekly 
hospodyňky speciální svatomartinské rohlíčky. Svatý Martin nakonec 
na bílém koni nepřijel, s  čímž kreativní organizátoři naštěstí počítali 
předem a připravili si úžasný videomapping se světcovým příjezdem.
„Z letošního ročníku mám úžasný pocit, a to nejenom proto, že opět přišla 
více než stovka lidí, ale i díky dokonalé atmosféře. Chtěla bych především 
poděkovat všem přátelům, kteří se do organizování této tradiční akce za-

pojili a se vším nám pomáhali. Ať už jde o napečení výborných rohlíčků, 
obsluhu příchozích na farní zahradě, tak i  vymýšlení jednotlivých úkolů 
a službu na stanovištích,“ zhodnotila letošní akci její hlavní organizátor-
ka Andy Kučerová. Libor Kálmán (text i foto)

Proč ptáci zpívají? Čím se krmí mláďata savců? Jak se rozmnožují  
mechy? Na tyto tři a  zhruba dalších 50 záludných otázek odpovída-
ly desítky odvážlivců, kteří se i  přes sychravé počasí vydali ve svátek  
17. listopadu na Skalku, kam je pozval mníšecký přírodovědný klub  
ČEJKA. Stezka se skládala ze šesti tematicky zaměřených stanovišť: 
Kytky,  Ryby, Obojživelníci, Savci, Ptáci a Plazi, která si pro ně peč-
livě připravila čejčata. Na jednotlivých stanovištích návštěvníci odpo-
vídali na otázky a na fotkách poznávali zástupce živočišné a rostlinné 
říše. Dospělí si mohli oživit své letité znalosti z hodin přírodopisu, děti 
se naopak dozvěděly leccos nového. Za dobře zodpovězené otázky jim 
čejčata zapisovala body do formulářů, které dostali na startu. Na absol-
venty všech šesti stanovišť čekala sladká odměna. Uznání patří nejen 
návštěvníkům, kteří v  pláštěnkách a  pod deštníky dorazili na Skalku, 
ale především čejčatům, která v nevlídném počasí vydržela tři hodiny 
a ochotně se věnovala příchozím. 

P. S. Autor článku se musí přiznat, že na spoustu otázek nedokázal 
odpovědět, i když „o tom už někdy něco slyšel“.

Libor Kálmán 
(text i foto)

Na startu před zámkem vítali účastníky dva retrolyžaři

Stanoviště „Kytky" bylo v režii děvčat

Hledači světla pro svatého Martina si vyzkoušeli zimní sporty

Čejka si na Skalce připravila přírodovědnou stezku

Počtrnácté jsme se vydali v  Mníšku hledat Světlo pro svatého Martina. Na startu před zámkem 
se v pátek 11. 11. sešla více než stovka rodičů s dětmi, podle pokynů vybaveni lampiony a buřtíky.
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Nová služba je určena pro pět seniorů nad 65 let, kteří bydlí doma, 
ale určitou část dne mohou strávit pod dohledem pečovatelek v pří-
jemném prostředí a v kolektivu se svými vrstevníky.
„Na realizaci Denního stacionáře pracujeme již od února letošního roku 
a v září jsme obdrželi registraci služby“, říká ředitelka Domova.

Dvě výhody Denního stacionáře
Denní stacionář představuje výhodu pro rodinu, která může chodit 
do zaměstnání, a přitom je o jejich seniora, který vyžaduje péči, dobře 
postaráno. Ráno cestou do práce mohou svého seniora dovézt do Do-
mova a být celý den bez obav, protože je v péči profesionálů. Cestou 
z práce ho pak vyzvednou. 
Výhodu poskytuje zároveň seniorům/uživatelům, kterým pobyt v Den-
ním stacionáři umožní kontakt a zbaví je sociální izolace. Mohou celý den 
trávit v místnosti Denního stacionáře, nebo pokud budou chtít, tak se mo-
hou zapojit do volnočasových aktivit nabízených v Domově. K dispozici 
jsou jim také ostatní služby jako je kadeřnice, pedikérka nebo canisterapie 
aj. Mohou se také účastnit našich kulturních akcí. V případě zájmu mohou 
využívat i stravování v Domově. Mohou docházet do společné jídelny (sní-
daně, oběd, večeře), nebo jim bude jídlo přineseno do jejich místnosti.

Podoba Denního stacionáře
Služba bude v provozu každý všední den od 7 do 18 hodin. Na samot-
ném uživateli pak záleží, jak dlouhý čas tu bude chtít trávit. Může docházet 
pouze na určité dny nebo například jen na dopoledne.  Kapacita služby je 
5 uživatelů. Bude se o ně starat jedna pracovnice přímé péče a v případě, 
že se uživatelé nebudou chtít začlenit do společných aktivit v rámci Do-

mova, tak za nimi bude docházet také pracovnice volnočasových aktivit.
Denní stacionář je rozdělen na několik zón. V odpočinkové zóně bude pět 
polohovacích křesel, takže mohou sedět, nebo ležet. Každý uživatel bude 
mít k dispozici skříňku, stoleček, kam si může dát svoje osobní věci. Ve vol-
nočasové zóně se budou moct věnovat různým aktivitám a bude zde pro-
bíhat i stravování. K dispozici je také bezbariérová koupelna. Najdou tu 
i knihovničku a televizi.
„Uživatelé, kteří budou docházet do Denního stacionáře poznají chod na-
šeho Domova a časem k nám mohou, v případě zájmu, pozvolna přejít i na 
trvalou pobytovou službu, tím by měli usnadněný adaptační proces, který 
je pro mnohé těžký“ hodnotí další z pozitiv nové služby ředitelka mní-
šeckého domova pro seniory Tereza Středová.
Senioři, kteří mají zájem o  pobyt v  Denním stacionáři, se mohou 
hlásit již nyní. Potřebné informace vč. žádosti najdou na webu  
www.dsmnisekpodbrdy.cz/denni-stacionar. 
Zájemce budou následně kontaktovat sociální pracovnice, které  
s žadatelem proberou další potřebné informace. Libor Kálmán (text i foto)

Uživatelé budou mít k dispozici také polohovací křesla

Od nového roku bude v Domově pro seniory Pod Skalkou 
fungovat Denní stacionář, zájemci se mohou hlásit již nyní
Od pondělí 2. ledna 2023 bude Domov pro seniory Pod Skalkou nabízet službu Denního stacionáře!

Hledáme kolegu nebo kolegyni na záskok 
za kolegyni, která bude delší dobu 
v pracovní neschopnosti, na pozici

KUCHAŘKA / KUCHAŘ
Náplní Vaší práce bude příprava jídel teplé i studené kuchyně. 

Vedení pomocného personálu, dohlížení na dodržování 
bezpečnostních a hygienických předpisů

Požadujeme:
•  Vyučení v oboru nebo praxi na pozici kuchař/kuchařka
•  Bezúhonnost
•  Samostatnost, spolehlivost
•  Aktivním přístup a chuť do práce
•  Chuť učit se nové věci
•  Zdravotní průkaz
•  Znalost práce na PC vítána

Nabízíme:
•  Smysluplnou práci v příjemném prostředí
•  Zaměstnanecké benefity
•  Směnný provoz
•  Možnost práce na dohodu o provedení práce nebo pracovní smlouva 

na dobu určitou
•  Možnost závodního stravování
•  Možnost dalšího vzdělávání

Termín nástupu: leden 2023

V případě zájmu zašlete svůj životopis a vyplnění Dotazník pro uchazeče 
na e-mail: petra.lovecka@mnisek.cz nebo na adresu: Domov pro seniory 
Pod Skalkou, Petra Lovecká, Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy.
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Naše organizace za čtvrtstoletí své činnosti 
pomohla na cestě ze závislosti nebo v  rámci 
preventivních programů deseti tisícům klien-
tů. Mnoho z nich svou cestu zvládlo a dnes žije 
své běžné životy. Jak říká Michal, o kterém byl 
natočen dokument ČT z cyklu Péče o duši: „Po-
byt v Magdaléně byl zázračný. Řešil jsem o sobě 
věci, o kterých jsem nikdy nechtěl mluvit. I díky 
péče o zvířata, za které jsem měl zodpovědnost, 
jsem přijal zodpovědnost za sebe.“ Michal byl je-
den z prvních klientů programu Chrpa pro lidi 
s duální diagnózou. Po patnáctileté závislosti, 
kdy mu již nikdo nevěřil, má několik let stabilní 
práci, má dvouletý spokojený vztah a užívá si 
i vztahy s rodinou bez drog a alkoholu. Takové 
životní příběhy potvrzují, že pomáhat závis-
lým zpět do života má obrovský smysl.
Michal s  Ivanou, oba úspěšní absolventi naší 
pobytové léčby, se na sobotní akci podělili 
o  své zkušenosti z  našich léčebných progra-
mů. Setkání se také zúčastnili první ředitelka 
organizace Martina Berdychová i  současný 
ředitel Ondřej Sklenář. Přiblížili začátky, ale 
i  dnešní a  budoucí směřování organizace. 
Dcery naší zakladatelky Marie Kaplanové, 
Martina Hošková a  Magdaléna Nikodýmo-
vá, zavzpomínaly na svou maminku a sdílely 
s  námi své osobní příběhy. Marie Kaplanová 
byla disidentka a politička, která se na zákla-
dě smutné životní zkušenosti rozhodla založit 
terapeutickou komunitu pro léčbu závislostí 
na Včelníku. Díky jejímu rozhodnutí dnes Ma-
gdaléna, o. p. s. nabízí patnáct různých služeb 
a působí v Praze a ve Středočeském kraji. 
Za římskokatolickou farnost promluvil mníšec-
ký farář Jan Dlouhý, který naše klienty pravidel-
ně navštěvuje, a  kterému děkujeme za mož-
nost uspořádání akce v kostele sv. Václava. Za 
město Mníšek pod Brdy se zúčastnil dlouholetý 
člen správní rady Jiří Zápal, který založení orga-
nizace spoluprosazoval v  zastupitelstvu. Mís-

tostarostka Daniela Páterová ocenila, že Mag-
daléna, o.p.s. pomáhá i dětem, které se díky ní 
k  závislosti třeba vůbec nedostanou. Koncert 
pro nás připravili Dominika Weiss Hošková, 
vnučka Marie Kaplanové, a  doc. Jiří Hošek.  
Skladbami pro violoncela a  varhany naplnili 
slavnostní atmosféru večera a zprostředkovali 
tak divákům krásný hudební zážitek.
Děkujeme všem, kteří nás na naší cestě pre-
vence a léčbě závislostí podporují. 

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

Dominika Weiss Hošková a její otec Jiří Hošek 
hrají na violoncella

Hosté slavnostního setkání při projevech

M a g d a l é n a ,  o .  p .  s .  p r o v á z í  k l i e n t y  j i ž  2 5  l e t
Dne 7. listopadu jsme si připomenuli významné výročí obecně prospěšné společnosti Magdaléna. 
V  sobotu 12. listopadu jste společně s  námi mohli zažít setkání a  koncert v  kostele sv. Václava. 
Úvodní povídání za účasti vzácných hostů přiblížilo vznik a  začátky terapeutické komunity 
v Mníšku pod Brdy, ale i současnost a budoucí směřování organizace.
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P. Jan Dlouhý

Na to, co je vlastně advent, lze odpovědět 
různě. Bez přemýšlení lze říci, že to vnímá-
me často jako nějaký převlek pro hektičnost, 
stres a kšeft, který je ozdoben levnými šablo-
nami, na něž už stejně málokdo věří. V mno-
hém to může být pravda, ale přesto to nevy-
jadřuje celou pravdu. Lze ovšem také zcela 
opačně říci, že advent je časem, v  němž se 
uprostřed nevěřícího světa stává viditelným 
něco ze světla ztracené víry, jako bychom 
vnímali jeho odlesk. Pro srovnání: hvězdy vidí-
me ještě dlouho poté, co vyhasly, protože jejich 
původní světlo je stále na cestě k nám. Také ka-
ždé tajemství si často uchovává něco z tepla 
a naděje pro ty, kteří už nedokážou věřit. Pro-
to lze také říci, že advent je časem, v němž se 
mobilizuje dobro, které už bylo skoro zapo-
menuto, probouzí se ochota myslet na druhé 
a dobro jim prokazovat.

Každý den nám nabízí novou příležitost, 
novou možnost. Neměli bychom očekávat 
všecko od těch, kdo nám vládnou, my sami 
máme prostor pro konání dobra. Právě ad-
vent nabízí příležitost oživit a obnovit dob-
ré mezilidské vztahy, projevit svůj vrozený 
smysl pro bratrství – být milosrdnými Sama-
ritány, kteří dokážou nést bolesti a  zranění 
druhých lidí a  pomoci, namísto nenávisti 
a zášti. Odstranit mentalitu násilníků a am-
biciózních lidí, kteří jdou slepě jen za svými 
zájmy, šíří nedůvěru a lži. Podporujme to, co 
je dobré, dejme se tomu do služby.

Obtíže, které se zdají být příliš veliké, jsou 
příležitostí k růstu, a ne důvodem pro smut-
nou rezignaci, která může vést jenom k trp-
nému přijetí věcí. Někteří lidé se pokoušejí 
utéct před realitou a nalézt útočiště ve svém 
malém světě; jiní na ni reagují ničivým nási-
lím. Ale mezi sobeckou lhostejností a násil-
ným protestem je vždycky možná jiná vol-
ba: dialog. Stačí jen pomyslet na to, čím by 
byl náš svět bez trpělivého dialogu mnoha 
ušlechtilých lidí, kteří udržují rodiny a  ko-
munity pospolu. Na rozdíl od neshod a spo-
rů nebudí vytrvalý a  odvážný dialog roz-
ruch, ale nenápadně pomáhá světu žít lépe 
– mnohem lépe, než si umíme představit.

Dialog se často zaměňuje za něco zcela 
odlišného: za horečnou výměnu názorů na 
sociálních sítích, založenou často na nespo-
lehlivých informacích. Tyto výměny jsou 
pouhými paralelně probíhajícími monolo-
gy, které možná přitahují pozornost svým 
ostrým a  agresivním tónem. Monology ale 
nikoho nezavazují a  jejich obsah je často 
sebestředný a rozporuplný. Tvrdošíjné lpění 
na svých vlastních idejích, zájmech a  roz-
hodnutích s  tvrzením, že ostatní nemají 
pravdu, je častou překážkou dialogu. Nedo-
statek dialogu působí, že se v  jednotlivých 
oblastech nikdo nestará o  společné dobro, 
ale o  to, jak získat výhody pro sebe nebo 
jak prosadit své vlastní ideje. Opravdovými  
hrdiny jsou ti, kdo dokážou opustit tento  

nezdravý postoj a  rozhodnou se podporo-
vat úctu k pravdě, respektovat názor druhé-
ho a připustit, že může obsahovat oprávně-
né zájmy.

Život je umění setkání, i když v něm panuje 
tolik neshod. Každý z  nás se může od dru-
hého něčemu naučit, nikdo není neužitečný, 
nikdo není nadbytečný. Obnovovat setkává-
ní neznamená vracet se do doby před spory. 
V  průběhu času se všichni měníme. Bolest 
a  spor nás proměňují. Ti, kdo byli zavilými 
nepřáteli, musejí mluvit pouhou a  čistou 
pravdu. Osvojit si kající smýšlení, jež dokáže 
přijmout minulost, aby osvobodilo budouc-
nost od vlastních zklamání a zmatků.

Pravda je ve skutečnosti neoddělitelnou 
společnicí spravedlnosti a  milosrdenství. 
Všechny tři jsou nezbytné k budování poko-
je. Pravda nesmí vést ke mstě, ale ke smíření 
a odpuštění. Každý násilný čin spáchaný na 
člověku je ranou v  těle lidstva. Násilí plodí 
násilí, nenávist plodí nenávist, smrt plodí 
další smrt. Musíme tento zdánlivě nevyhnu-
telný koloběh prolomit. Je třeba se snažit 
jasně poznat problémy, které společnost za-
kouší, aby bylo možno přijmout, že existují 
různé způsoby, jak se na ně dívat a jak je ře-
šit. Cesta k lepšímu soužití vždycky vyžaduje 
přijetí možnosti, že druzí mají – alespoň čás-
tečně – legitimní pohled na věc, něco cen-
ného, čím mohou přispět, i když se předtím 
dopustili chyby nebo se dokonce zachovali 
špatně. Vždyť druhý nesmí být nikdy reduko-
ván na to, co mohl říci nebo udělat, ale je třeba 
si ho vážit pro příslib, který v sobě nese, příslib, 
který vždycky zanechává záblesk naděje. 

Přeji vám, přátelé, 
opravdu požehnaný advent. 

Jan Dlouhý

Jan Dlouhý, mníšecký farář, oslavil 72. naroze-
niny. Protože se nemohly kulaté 70tiny pana 
Jana Dlouhého před dvěma lety kvůli covi-
du slavit, sešla se k oslavě široká farní rodina 
z Mníšku a ze všech okolních obcí, kde pan fa-
rář působí, až letos 6. listopadu v Oáze na farní 
zahradě. A stálo to za to. Přišlo veliké množ-
ství gratulantů, že se málem do vyzdobené-
ho sálku nevešli! Rodina Sedlákových zahrála 
úryvek z Prodané nevěsty – Proč bychom se 
netěšili, když nám pánbůh zdraví dá… všichni 
přítomní se zpěvem připojili. Dokazuje to, že 
pan farář je člověkem na pravém místě, laska-
vým otcem nás všech, každý mu chtěl stisk-
nout ruku. Byla jsem požádána, abych mu ve 
Zpravodaji tlumočila gratulace také za další 
obyvatele Mníšku a okolí, za vedení města, za 
školu a školky, za pacienty a personál Nemoc-
nice Na Pleši, za klienty seniorských domovů, 
prostě za všechny ať věřící či nevěřící.
,Pane faráři, otče Jane, děkujeme Vám za las-
kavost, porozumění a  shovívavost, které z  Vás 
čiší kamkoli přijdete. Přejeme Vám hodně zdraví 
a  spokojenosti, přejeme Vám, ať máte radost 
a  uspokojení z  Vašich dobrých skutků, kterými 
jste na tomto světě pověřen, a  které lidé rozpo-
znají a přijmou.“

Přání veřejnosti tlumočí Alexandra Merunková

K  A d v e n t u

Přání panu faráři
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V historii dávné i nedávné jsou příběhy, situace a události, které utváře-
ly Mníšek a jeho okolí. Pojďme se na některé, formou otázek, podívat. 
Připravili jsme pro vás 2× šest dotazů, při jejichž zodpovídání si můžete 
takovéto záležitosti připomenout. 
V každém čísle Zpravodaje budou zveřejněny dvě otázky z historie na-
šeho města. Můžete na ně odpovídat až do 16. června 2023 na e-mail 
bilek@bilci.cz. Postupně budeme odpovědi zaznamenávat a  nejú-
spěšnější řešitel se může těšit na domluvenou individuální prohlídku 
mníšeckého zámku! 

Koncem června uspořádáme podvečerní setkání, kde jednotlivé udá-
losti více rozvineme.

Otázky na prosinec:
1)  Ve kterém roce byla zničena většina bunkrů „Pražské čáry” vybudo-

vaných kolem Mníšku?
2)  Jak se jmenuje hlavní ženská postava filmu „Černý plamen” natoče-

ného podle scénáře F. X. Svobody?
David Bílek a kol.

Zničený bunkr v lese nad MníškemZáběr z filmu Černý plamen

S o u t ě ž  s  M n í š e c k ý m  m í s t o p i s e m  I .

Spojovačka Spojte body od 1 do 60 a vyjde vám obrázek zvířátka, které se vždy na zimu převléká z hnědého 
„kabátku” do bílého. Jen špička ocásku zůstává černá (tu si vybarvěte). 

Srovnejte správně slabiky a dozvíte se, jak se zvířátko jmenuje: CESILA STAJHRANO
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LUŠTĚTE KŘÍŽOVKU O ZAJÍMAVÉ CENY
„Nevěř ostnatému…“ (konec věty je v tajence)

Karel Kryl (1944–1994) – písničkář a básník, jeden z hlavních 
představitelů československého protikomunistického protestsongu 

v letech 1968–1989.

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

(v pracovní dobu městské úřadu) do redakce Zpravodaje.

Řešení křížovky z listopadového čísla Zpravodaje: Josef Václav Myslbek: „Nehleďte na to, co na věci vyděláte, ale co se na ní naučíte.“ 
Výhercem dvou dárkových voucherů do multikina se stává Zuzana Ňorková.

Vylosovaný výherce získá
dva poukazy  
do multikina  
Cinema  
City.
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KLEMPÍŘSTVÍ MCH
Klempířství – Pokrývačství 

Tesařství

Radouš 14, Hostomice 267 24
Tel.: 602 238 177 

e-mail: milanchlup1@gmail.com
www.klempirstvi-milan.cz

  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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V Ateliéru Art-Deco na vás dýchne 
kouzlo Vánoc

Nová pivnice Podloubí sází na kvalitní 
nápoje i delikatesy

Již devátým rokem funguje v Pražské ulici ATELIÉR ART-DECO. Není to 
pouze obyčejný obchod, ale nabízí daleko více. Jste tu na správné ad-
rese, pokud hledáte jedinečné a kvalitní dekorace nebo vánoční dárky.

Ateliér provozuje ve svém domě Zuzana Stýblová, která žije v Mníšku 
pod Brdy od roku 2007. Ve výrobě květinových, vánočních a dalších de-
korací má praxi již 35 let. Kromě výrobních prostor měla od 90. let také 
obchod v  Centru Chodov a  butik s  barem ve Všenorech, protože jak 
sama říká: „V dílně jsem tvořila a obchody jsem měla proto, abych mohla své 
výrobky nabízet zákazníkům v pěkném prostředí.“
Jak už název napovídá, v Ateliéru Art-Deco se většina nabízeného zbo-
ží také vyrábí. Upřednostňují přírodní styl a potrpí si na kvalitu živých 
i neživých materiálů. „Naší specialitou jsou Vánoce. Vyrábíme tu zejména 
adventní věnce, vánoční svícny, vážeme kytice na štědrovečerní stůl a tvo-
říme různé originální dárky pro radost,“ přibližuje aktivity svého Ateliéru 
Zuzana Stýblová a dodává: „Velký důraz klademe na komunikaci se zákaz-
níky a dekorace ladíme podle jejich představ.“ 
Zákazníci si tu můžou vybírat jak z hotových výrobků, tak si mohou co-
koli objednat, a proto je dobré přijít včas! „Pokud někdo například přijde 
s tím, že chce Vánoce do stříbra, tak splníme jeho přání,“ říká majitelka. Se-
ženete tu také věnce ze jmelí jehličnanů na ozdobu vchodových dveří 
nebo naaranžované vázy a misky. 
Vánoční atmosféra na návštěvníky dýchne už při vstupu do dvora, kam 
se dostanou průjezdem z Pražské ulice. Je obklopen rustikálními a vá-
nočními dekoracemi a doslova láká k prohlídce. Zapomeňte tu na čas, 
milé prodavačky vás na přání pohostí perníčky a  teplým nápojem, se 
kterým si můžete vše důkladně prohlédnout. V útulném sklepení (býva-
la tu kdysi ledárna pod hospodou) funguje již 6 let galerie, která příchozí 
překvapí nejen pěknou klenbou, ale především naaranžovanými vánoč-
ními dekoracemi a různými dárečky. Zatímco ve velkých nákupních cen-
trech může na někoho negativně působit rozlehlý prostor a anonymita, 
v Ateliéru se snaží každému zákazníkovi věnovat, aby se u nich cítil dobře 
a načerpal tu pohodu a klid.
Tvoření dekorací pro stálé i nové zákazníky a obsluha na prodejně vyža-
duje spolehlivý tým. „Mám kolem sebe skvělou partu lidí, bez nichž bych to 
nezvládala. V dílně s kolegyněmi tvoříme a musím je moc pochválit, protože 
jsou kreativní a daří se jim,“ nešetří chválou paní Stýblová.
Prodejna je samozřejmě otevřená celoročně, a kromě dekorací tu nabí-
zejí také čerstvé květiny. 
Můžete si u nich objednat kytice a květinovou výzdobu pro všechny 
slavnostní příležitosti včetně svateb. Věnují se také dekoracím interiérů 
a velmi rádi navrhují zákazníkům tvorbu jejich nového životního prosto-
ru i s realizací, když si to přejí.
Ateliér Art-Deco má otevírací dobu: středa až pátek od 9 do 17 hodin, 
v sobotu od 9 do 12 hodin.
Otevřeno mají také o  adventních nedělích, vždy od 9 do 12 hodin. 
A dobrá zpráva pro všechny, kteří shání dárky na poslední chvíli: před 
Štědrým dnem budou mít otevřeno celý týden! 
Více informací najdete na webových stránkách www.art-artdeco.cz.  lib

Poslední listopadový týden otevřela ve spodní části Skaleckého 
náměstí nová pivnice s názvem PODLOUBÍ. Najdete ji na stejné 
adrese, kde bývala Osvěžovna Batalion, ale s novým provozova-
telem, širší nabídkou služeb a po zásadní úpravě interiéru.

Provozovatelem podniku jsou manželé Jozef a Jitka Hudekovi, kte-
ří žijí v  Mníšku pod Brdy již 11 let a  do širšího povědomí se dosta-
li v  době covidu, kdy ve svém rodinném domě v  ulici Pod Skalkou 
začali provozovat výdejní okénko s nápoji a později také Zásilkovnu. 
„V gastronomii se pohybuji téměř 30 let. Začínal jsem jako číšník a pak 
jsem se postupně vypracoval až na manažera v Ambiente. Před patnácti 
lety jsem začal podnikat v cateringových službách. Začínali jsme na kon-
certech, festivalech a sportovních akcích. Postupně jsme se vypracovali 
a  přibrali firemní akce a  korporátní klientelu. Zůstali jsme nohama na 
zemi a  jsme schopni připravit akci na louce, stejně jako zajistit soukro-
mý večírek, kongres a konferenci,“ vypočítává své profesní zkušenosti 
Jozef Hudek.
Na čepu mají více piv, základ tvoří osvědčené značky Pilsner Urquell, 
Gambrinus, Radegast a  postupně budou nabídku rozšiřovat o  volbu 
sládků a pivo z minipivovarů.  Své fanoušky si jistě najdou i chuťovky 
k  pivu, například hermelín, utopenci a  jiné dobroty, které připravuje 
kreativní paní Jitka. Vyhlášené jsou její variace nakládaného herme-
línu, které se nikdy neomrzí. 
Rádi by přilákali nové zákazníky a tomuto místu vylepšili image „puty-
ky“. Kromě pivařů tu rádi uvítají i ženy, které jistě ocení výborné kávy 
a  kávové speciality nebo míchané nápoje. Kávy latté, cappuccino 
nebo flat white si můžete vychutnat uvnitř, nebo si je odnést v kelím-
ku s sebou. Kvalitní víno berou z mníšecké vinotéky Víno-Dobroty TM. 
V předvánoční době přijde vhod červené nebo  bílé svařené víno dopl-
něné ovocem. Ceny jsou obvyklé a nijak nepřevyšují nabídku ostatních 
podniků.
Otevření nového podniku si vyžádalo úpravy vnitřních prostor do mo-
derní, čisté a přitažlivé podoby. Za nimi stojí především Jitka Hudeko-
vá, která čerpala inspiraci při rodinném cestování po Evropě. Interiér 
návštěvníky překvapí svou vzdušností a  pohodlným dřevěným ná-
bytkem. Do velké místnosti s výčepem se vejde zhruba 50 lidí a na fa-
noušky Švejka tu čeká malé překvapení.  Přední část za vchodem je pak 
zamýšlena spíš pro mladší návštěvníky, hráče šipek a stolního fotbálku. 
Od výčepu je oddělená prosklenou stěnou, takže by se obě společnos-
ti neměly rušit. Pro letní dny počítají ještě s otevřením předzahrádky, 
která pojme cca 20 hostů.
Rádi pro vás zarezervují celý podnik pro konání narozeninové oslavy 
nebo vánočního večírku. V plánu mají i pořádání tematických akcí, ať 
už speciálních ochutnávek exotických destilátů nebo hudební večery.
Otevřeno mají denně od 10 do 23 hodin. Zatím se jedná o  zkušení 
dobu, upravovat ji budou podle potřeby a zájmu hostů. Aktuální infor-
mace o nabídce a plánovaných akcích najdete na facebookové stránce 
Podloubí Mníšek.

kal

Jozef Hudek v nové pivnici Podloubí Zuzana Stýblová ve vánoční galerii

26

PODPORUJEME MNÍŠECKÉ PODNIKATELE 



27

INZERCE



Zájemci pište na garaz.mnisek@centrum.cz.

Prodám garáž v Řevnické ulici
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 (Mníšek pod Brdy) 
Personální oddělení (Perucká 10, Praha 2) 
Telefonní linka zdarma:

Nabízíme:
•
•
• Přátelský kolektiv
•
•
•
• Motivační program pro pracovníky na HPP:

•  až 14 platů ročně  •  roční bonus za odpracované roky 
•  stravenkový paušál  •  příspěvek na dovolenou a jiné

Nástup dle domluvy

ZÁVOZNÍK/
POPELÁŘ

 Pečuj o čistotu svého města
 Postarej se o ulice 
bez odpadů

 Dělej práci, která má smysl

PRACOVNÍK 
MĚSTSKÉ ÚDRŽBY 

 Zelené plochy ve městě 
je tvoje starost

 Rozkvetlé záhony a zdravé 
stromy je tvoje vizitka

 V zimě údržba schůdnosti 
města

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

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

+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 
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Přijďte se v pátek 30. 12. 2022 v 17 hodin 
na nám. F. X. Svobody 

společně s námi rozloučit s rokem 2022.
Čeká nás svařené víno, hudba, novoroční přání  

a to vše vyvrcholí v 18:00 slavnostním ohňostrojem.

  mnisekpodbrdy www.mnisek.cz

Město Mníšek pod Brdy vás srdečně zve na rozloučení s rokem 2022

PŘEDČASNÝ SILVESTRKarlštejnské 
trubače

PŘIJĎTE SI NA ZÁVĚR
ŠTĚDRÉHO DNE POSLECHNOUT

24. 12. 2022 ve 23:15 hodin
nám. F. X. Svobody u jesliček

       mnisekpodbrdy  
www.mnisek.cz

       mnisekpodbrdy   www.mnisek.cz

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

11. prosince 2022
od 18 hodin do kostela sv. Václava na

Hvozdnický pěvecký sbor
pod vedením Veroniky Kopecké

a Musica Podberdensis
vokálně-instrumentální soubor

Adventní koncert

ROREJS s PŘÁTELI 
si vás opět dovolují pozvat 

na PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE PLNÉ 
TRADIČNÍCH ZVYKŮ A OBYČEJŮ…

 Víte, jak chutnala pučálka?  Jak si vyrobit „Jablko zvané svět”?  

Viděli jste někdy, jak se lije olovo?  Znáte vůni čerstvých perníčků? 

 Prostě Vánoce tak, jak je znali naši prarodiče!  A nejen Vánoce, 

ale také ta tajemná doba před jejich příchodem… 

NA 
VÁNOCE 

DLOUHÝ NOCE

sobota 10. prosince 
od 14.00 hodin na farní zahradě

vstupné dobrovolné rorejs.mnisek.cz

SOUČÁSTÍ ODPOLEDNE BUDE ROREJSÍ ŽIVÝ BETLÉM
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Město Mníšek pod Brdy a místní římskokatolická farnost
Vás zvou na sváteční koncert

25. prosince 2022
od 16 hodin do kostela sv. Václava

účinkují

Komorní orchestr a sbor Praga Camerata
Mníšecký chrámový sbor 
sólisté
Jitka Svobodová – soprán 
Oldřiška Richter Musilová – alt 
Jaroslav Novák – tenor 
Ivo Hrachovec – bas 
Jiřina Marešová – varhany 

diriguje
Tomáš Koutník

ČESKÁ
MŠE VÁNOČNÍ 
JAKUBA JANA RYBY

České koledy v úpravě Karla Steckera

       mnisekpodbrdy   www.mnisek.cz


