
TRHY
Jaro znamená začátek 
farmářských trhů. Jak se 
od těch dnešních lišily trhy 
probíhající ve městě v 19. a 
20. století?
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LETIŠTĚ
Nově vyhlášené ochranné 
pásmo hoškovického letiště  
neznamená zvýšení provo-
zu ani výraznější omezení 
pro obyvatele jeho okolí.
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VČELAŘI
Mnichovohradišťská orga-
nizace včelařů letos slaví 
110. výročí od založení. 
Kolik včelařů tu máme  
a kolik mají včelstev?
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776 883 744 www.comfeel.cz

NOVÉ RYCHLOSTI A NOVÉ SLUŽBY

Ještě rychlejší internet
Nová nabídka TV programů

Volání Vás začne bavit

INZERCE

ZA ZEPTÁNÍ PRECE 
NIC NEDÁME

Snad každý člověk, který zastává veřejnou funkci, má své příznivce a své 
odpůrce, každému se tedy tu a tam stane, že s ním někdo nesouhlasí 
a svůj názor mu neváhá pěkně od plic sdělit. Z vlastní zkušenosti však 
mohu říci, že to je naprosto správně. V březnu jsme se totiž společně 
s kolegy z vedení města zabývali hned dvěma nepříjemnými otázkami, 
ze kterých nepříjemnost učinily ve skutečnosti až neúplné či překroucené 
informace a tichá pošta.

Mám na mysli stanovení ochranného pásma hoškovického letiště  
a školských obvodů. Přestože podrobné vysvětlení obou záležitostí 
přináší toto vydání zpravodaje, rád bych čtenáře ve zkratce uklidnil už  
v úvodníku. Co se týče letiště, stanovení ochranného pásma neznamená 
žádné zásadní omezení ani pro majitele pozemků kolem letiště, ani zvý-
šení množství či tonáže odbavovaných letadel. Proti případnému rozšiřo-
vání letiště je město odhodlané se rozhodně postavit. Stejně tak v případě 
školských obvodů se pro rodiče a děti nic nemění, a to až do té doby, kdy 
výhledově dojde k naplnění škol. To bude trvat přinejmenším několik let.

Oba případy ilustrují, k jak zavádějícím informacím se lze dobrat, po-
kud se neptáme na těch správných místech. Chtěl bych proto navrhnout 
všem, kteří postrádají nějakou informaci o chodu města, aby se telefonic-
ky, mailem či na Facebooku obrátili buď přímo na mě, nebo na pracov-
níky městského úřadu. Určitě tak předejdeme panice i nepříjemnostem. 
A máte-li připomínky k životu ve městě a veřejnému prostoru, neváhejte 
se s námi o ně podělit prostřednictvím aplikace Lepší místo. Funguje to!

Ondřej Lochman, starosta města

Dětem se blíží zápisy do škol i školek

Nová sezóna farmářských trhů je tady, 
přijďte si pro výrobky z Pojizeří a Polabí
V sobotu 8. dubna se na Masary-
kovo náměstí vrací oblíbené far-
mářské trhy, které budou probíhat 
každou sobotu dopoledne. Stejně 
jako v minulých letech nabídnou 
pestrou škálu produktů polabských 
a pojizerských farmářů, výrobců  
a řemeslníků. Jejich organizaci má 
na starost stejný tým, který aktuál-
ně pořádá farmářské trhy rovněž  
v Mladé Boleslavi či Benátkách nad 
Jizerou.

Opět si budete moci zpestřit svůj 
jídelníček kvalitními českými výpěst-
ky a výrobky. Mezi ně patří zejména 
sezónní ovoce a zelenina od různých 
druhů brambor, salátů, lilků a dýní 
až po český česnek, rajčata, papri-
ky, okurky a další. Každý týden vám 
řezník přiveze také čerstvé výrobky  
z českého masa, mléčná farma 

vlastní mléko a mléčné výrobky, 
pekařka výborný kváskový chléb  
a další křupavé pečivo. Určitě na trh 
dorazí i výrobci jarních a velikonoč-
ních dekorací.

Pokud rádi zahradničíte, v dub-
nu a květnu bude na trhu i velký vý-
běr sadby. Po celou sezónu tu poří-
díte rovněž květiny a čerstvé bylinky.  

Na farmářských trzích můžete 
nejen dobře nakoupit, ale i prodat. 

Přijďte nabídnout a prodat své vý-
robky nebo přebytky ze zahrádek 
a okrasných záhonů. Ať už jsou to 
narcisky, co vám náhle přes noc vy-
kvetly, nebo třešně, které sami nedo-
kážete spotřebovat. 

Pokud máte zájem na trhu pro-
dávat, kontaktujte organizátory na 
telefonním čísle 602 100 470 nebo 
na e-mailu trhyfarmarske@gmail.
com.

Aktuální informace o trzích  jsou 
k dispozici na www.trhyfarmarske.
cz, pro informace o aktuálním sorti-
mentu se na Facebooku přidejte do 
skupiny Pojizerské Farmářské Trhy. 

Na shledanou v sobotu 8. dub-
na!

Lenka Převrátilová,
Polabské  a Pojizerské trhy

MAŠKARNÍ BÁL SI DĚTI UŽILY, DORT VYHRÁL FRANTIŠEK

I letos uspořádal mnichovohradišťský Klub dětí a mládeže tradiční Maškarní bál pro děti. V tělocvičně 2. ZŠ se to v neděli 12. března hemžilo princeznami, 
vílami, piráty, kovboji, policisty a mnoha dalšími pohádkovými a filmovými postavami. V pestrém doprovodném programu děti vyráběly tučňáky z roliček 
od toaletního papíru, házely kroužky na sobí parohy nebo se zavázanýma očima připínaly sněhulákovi nos. Nechyběly ani ukázky tanečních vystoupení, 
velká kouzelnická show a s velkým zájmem se setkalo také malování na obličej. Na závěr vybrala porota tři nejnápaditější kostýmy. Tentokrát ji nejvíce 
zaujali kovboj, pirát a František z Kouzelné školky. Další fotografie najdete na zadní straně. Autor: Vratislav Houštecký       ...12

Rok se sešel s rokem a opět si při-
pomínáme, že pro některé naše 
občánky od 1. září nastane nová, 
pro většinu z nich snad radostná, 
povinnost: začít chodit do školy!  
A aby mohly tyto děti chodit do školy, 
musí jejich rodiče  splnit jinou povin-
nost, a to přivést je v určený den do 
vybrané školy k zápisu. 

Zápisy do prvních tříd pro školní 
rok 2017/2018 jsou v mnichovohra-

dišťských školách, tedy v Základní 
škole v Sokolovské ulici a v Základ-
ní škole ve Studentské ulici, letos  
o něco později než v minulosti, dne 
5. dubna od 14 hodin do 17 hodin, 
náhradní termín je 19. dubna od 
14:30 do 16 hodin. K zápisu by se 
měly dostavit děti narozené v období 
od 1. září 2010 do 31. srpna 2011.  
Pro rodiče to znamená rozhodnout 
se, do které školy chtějí své dítě za-

psat, a v určený den přijít k zápisu. 
Školy sice mají určenou svou „spá-
dovost“, tedy okruh ulic či místních 
částí, které logicky jsou ke škole nej-
bližší, ale pokud mají volnou kapa-
citu, přijímají děti i z „nespádových“ 
oblastí. 

V praxi to znamená, že „spádo-
vé“ děti musí škola přijmout před-
nostně, ostatní, „nespádové“, dle 
předem stanovených kritérií  do výše 

kapacity otvíraných tříd. V uplynu-
lých letech však ani jedna z našich 
škol nemusela žádné přihlášené 
dítě odmítnout. Bližší informace  
k zápisům do prvních tříd rodiče zís-
kají přímo ve školách nebo na jejich 
webových stránkách. Tam najdou ke 
stažení i některé dokumenty, které si 
mohou rodiče v klidu připravit doma 
a k zápisu je mohou přinést už vypl-
něné.    ...7
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Projekt, který má smysl: Bezpečné město 
usnadňuje práci a snižuje kriminalitu
Projekt Bezpečné město má za 
sebou v Mnichově Hradišti rok fun-
gování. Všichni účastníci si jej na 
základě dosavadních zkušeností 
chválí, a to z jednoznačných důvo-
dů – zaprvé se jeho prostřednictvím 
skutečně daří snižovat kriminali-
tu, zadruhé umožnil navázat mezi 
jednotlivými účastníky užší vazby,  
a zvýšit tak efektivitu jejich práce.

V rámci Bezpečného města 
spolupracuje vedení města se zá-
stupci dotčených odborů městského 
úřadu, městskou policií, Policií ČR 
nebo Probační a mediační službou 
ČR. Základem této spolupráce jsou 
především pravidelné schůzky před-
stavitelů městské a státní policie, 
kteří si vyměňují aktuální informace 
každý týden. Zástupci všech výše 
zmíněných institucí se scházejí jed-
nou měsíčně.

„Velmi se tím urychlila spolu-
práce. Nemusím již zdlouhavě psát 
žádosti, zvednu telefon, zavolám 
„kolegovi“ a vše jde bez problémů, 
bez zbytečné administrativy. Se 
spoustou věcí se můžeme předem 
poradit, sladit postup. Skupina je 
hodně operativní, umíme si pomoci 
a poradit i nad rámec pracovních po-
vinností,“ říká Josef Záhora, vedoucí 

odboru sociálních věcí a zdravotnic-
tví městského úřadu, a pochvaluje si 
také to, že jednotliví účastníci získá-
vají cenný vhled do problematik, kte-
rými se běžně při výkonu své práce 
nezabývají tak intenzivně.

Tým za dobu své existence 
projednával třeba rozšíření kame-
rového systému, veřejné osvětlení 

některých míst ve městě, nákup 
fotopastí (které brzy pomohly objas-
nit krádeže na hřbitově), využívání 
alternativně potrestaných k úklidu 
města nebo zaměstnání preventistů. 
Jeho fungování se projevilo na sní-
žení počtu bezdomovců ve městě i 
na „výchově“ některých notorických 
pachatelů přestupků.

„To bezprostřední předávání in-
formací je největším přínosem. Díky 
němu jsme získali lepší představu  
o agendách našich kolegů, a lépe se 
tak zorientovali v komplexní proble-
matice bezpečnosti,“ dodává staros-
ta Ondřej Lochman.

Redakce

Jak funguje kamerový systém?
V lednu jsme se v anketě na webu 
města i v tištěných dotaznících ptali, 
jestli se občané Mnichova Hradiště 
cítí lépe v oblastech, které jsou mo-
nitorované městským kamerovým  
a dohlížecím systémem. Dotazník 
vyplnilo celkem 117 lidí a podle jejich 
odpovědí se dá soudit, že kamerový 
systém je přijímán většinou kladně: 
76 % respondentů ho vnímá jako 
nástroj, který posiluje bezpečnost  
v obci (odpovědi ano/spíše ano), 
68 % respondentů se v monitorova-
ných oblastech cítí bezpečněji a 70 
% respondentů by uvítalo rozšíření 
kamer do dalších míst.

V souvislosti s kamerovým sys-
tém se ale objevují i názory, že by 
byl dobrý, pokud by se opravdu vyu-
žíval a kamery nebyly často vypnuté. 
Jak to tedy s kamerami je? A k čemu 
se používají? 

Základní funkcí městských 
kamerových systémů je prevence 
– zvýšení pocitu bezpečí v monito-
rovaných oblastech a naopak sní-
žení výskytu závadového chování. 
Zároveň jsou ale využívány i jako 
důkazní prostředek v případě řešení 
přestupků a trestných činů. Pro ná-
zornost přinášíme několik příkladů 
z konce minulého roku, kdy kamery 

pomohly. 
Hned na začátku provozu re-

konstruovaného systému byl díky 
pořízenému záznamu usvědčen pa-
chatel trestného činu, který osobním 
vozidlem srazil na sídlišti seniorku 
a z místa ujel. Podobně bylo díky 
kamerovému záznamu dohledáno 
vozidlo, které ujelo od dopravní ne-
hody na přechodu. Kamerové zá-
znamy pomáhají řešit i přestupky. 
Díky kamerám mohla například opět 
v prosinci městská policie zasáh-
nout, když skupina hostů z hotelu  
v centru města odhazovala nedopal-
ky a močila na chodník. 

Systém je obsluhován ze dvou 
monitorovacích pracovišť – využívá 
ho městská policie a zároveň i Po-
licie ČR. Tak je zajištěn 24hodinový 
provoz. Modernizace pomohla vyře-
šit dřívější problémy – časté výpadky 
analogových kamer, špatné stahová-
ní a krátkou dobu ukládání zázna-
mů. Nové digitální kamery poskytují 
kvalitní obraz, uchovávají záznamy 
minimálně dva týdny, jsou otočné  
v perimetru 360 stupňů a mají noční 
přísvit. V ulicích jich je celkem osm.

Martina Kulíková,
projektová manažerka města

Kontejnery jsou už na místech
Mnozí z vás si jistě již stačili všim-
nout, že v pátek 10. března se  
v ulicích města objevily nové čer-
vené kontejnery na další komodi-
tu tříděného odpadu. Na předem 
připravená stanoviště vybudovaná  
z dotace je bezplatně umístila spo-
lečnost Asekol, která se bude nadále 
rovněž starat o jejich vývoz. Kontej-
nery jsou určeny na drobné vyslouži-
lé elektrospotřebiče.

Kontejnery můžete najít na par-
kovišti u Coopu v Lidické ulici, dále 
v Průběžné ulici a jeden také ve 
Veselé. 

Patří do nich baterie a drobná 
elektrozařízení, jako jsou kalkulačky, 
rádia, drobné počítačové vybave-
ní, discmany, telefony, elektronické 
hračky a podobně. Naopak do nich 
nepatří televizory, počítačové moni-
tory, zářivky, úsporné žárovky, velké 
a malé domácí spotřebiče (například 
ledničky, pračky, chladničky a po-
dobně), stejně jako tonery, CD, vi-
deokazety a jiná záznamová media. 
Ty vozte nadále do sběrného dvora 
v Hrnčířské ulici. Limitující je i vho-
zový otvor, který má rozměry 40 x 50 
centimetrů.

Zbavovat se elektra prostřednic-
tvím těchto kontejnerů má smysl ne-
jen ve vztahu k životnímu prostředí, 
věc má také charitativní rozměr. Na-

dační fond Rovná šance dostává za 
každý kilogram obsahu kontejnerů 
jednu korunu. Získané peníze, které  
v letech 2015 a 2016 činily dokon-
ce přes dva miliony korun, jsou ná-
sledně využívány na podporu hen-
dikepovaných občanů hledajících 
zaměstnání. Projekt nese název Ko-
runa za kilo a jedná se o společnou 
aktivitu společnosti Asekol, Národní 
rady osob se zdravotním postižením 
ČR a organizace Cestazasnem. 
Ekologickou likvidací starého zaříze-
ní tak můžete pomoci znevýhodně-
nému spoluobčanovi najít práci.

Redakce

Instalace kontejnerů na místo.
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V sobotu 8. dubna budeme v rám-
ci celostátní akce „Ukliďme Česko“ 
opět uklízet i naše město a jeho oko-
lí. V Mnichově Hradišti se zaměříme 
na lesopark, prostory u Kofoly, park 
u nádraží a Horku. Budou se uklí-
zet i místní části Hoškovice, Kruhy  
a Hradec, Lhotice, Podolí, Sychrov  
a Veselá. Každý si může vybrat, kam 
se za úklidem v sobotu vypraví, sraz 
účastníků, místo a seznam kontakt-
ních osob je zveřejněn na webových 
stránkách města. 

Ukliďme společně Česko
Pytle máme zajištěny, ale ru-

kavice budou jen v dětské velikosti  
a v omezeném množství, takže uví-
táme, když si každý účastník přinese 
vlastní.   

Organizaci akce si stejně jako  
v loňském roce vzal na starost měst-
ský parlament dětí a mládeže, svoz 
odpadů zajistí společnost Compag 
Mladá Boleslav.

Dana Stránská, odbor investic  
a komunálního hospodářství MH

Dvacet let mezinárodního 
„manželství“ s Erzhausenem
Před 20 lety, v roce 1997, po vzá-
jemném „oťukávání se“ a podpisu 
„Dohody o partnerství“, se začala 
psát historie přátelských vztahů 
mezi Hradištěm a německým měs-
tem Erzhausen. Od té doby se  
s různou mírou intenzity setkávali a 
stále setkávají zástupci jednotlivých 
měst – ať už to jsou političtí zástupci, 
pracovníci úřadů nebo členové ně-
kterých spolků.

Německé městečko je Hradišti 
podobné svou velikostí i počtem oby-
vatel. Leží v Hesensku a těží ze své 
strategické polohy v blízkosti Frank-
furtu nad Mohanem a Darmstadtu. 
Pro Hradišťáky může být inspirující 
jeho aktivní společenský a spolkový 
život a velké zapojení dobrovolníků 
do nejrůznějších aktivit v obci. 

Kulaté výročí partnerských vzta-
hů chceme v letošním roce připo-
menout a oslavit. V dubnu se proto 
do Německa vypraví sbor Zvonky 
a své pěvecké umění předvede 
na společném koncertu se sbory 
z Erzhausenu a z italského města 
Figline e Incisa Valdarno. Návštěvy 

se zúčastní také zástupci radnice, 
Gymnázia Mnichovo Hradiště a Klu-
bu Jednoty bratrské. V  říjnu nám Er-
zhausenští návštěvu oplatí a vyšlou 
do Hradiště svůj pěvecký sbor, který 
u nás odzpívá hned dva koncerty 
pro veřejnost. Pokud jste se s lidmi 
z  partnerského města zatím míjeli, 
budete mít tedy příležitost to napra-
vit. Život v Erzhausenu přiblížíme  
i sérií článků, které budeme přinášet 
v Kamelotu. 

„Zakládání partnerství měst 
bylo v 90. letech takřka módou, ale 
ne všechny kontakty se podařilo  
v běhu let rozvíjet. Jsme proto rádi, 
že mezinárodní „manželství“ našich 
měst vydrželo. Pro toho, kdo se do 
něj zapojí, může být setkání s obča-
ny Erzhausenu příležitostí dozvědět 
se, jak se žije v Německu, rozšířit si 
obzory, získat přátele a procvičit si 
cizí jazyk, ať už němčinu nebo ang-
ličtinu,“ říká Martina Kulíková, která 
má akce s partnerskými městy na 
starosti.

Redakce

Zvelebování lesoparku probíhá
V části lesoparku mezi Vrchlického 
návrším a tenisovými kurty v Kláš-
terské ulici jste mohli po celý březen 
zaznamenat nebývalý ruch a často 
zvuk motorových pil. Probíhalo zde 
kácení některých vybraných stromů 
(důvodem byl nejčastěji celkový 
špatný stav nebo narušení kořenů). 
Nyní, a to až do poloviny dubna, 
bude probíhat odklízení pokáceného 
dřeva a větví.

Odstraňování některých listnáčů 
si vyžádaly chystané úpravy lesopar-
ku. Ty jsou naplánovány na letošní 

rok. Půjde zejména o obnovu pěšin, 
následovat by však mělo i vybudo-
vání vyhlídkového místa, osazení 
nových laviček, odpadkových košů 
a případně i infopanelů a osvětlení 
hlavní stezky. Na tuto akci se městu 
podařilo získat dotaci z ministerstva 
zemědělství.

Do budoucna se v lesoparku 
počítá se sanace skal, zpevnění  
i zbytku sítě cestiček a dokončení 
výměny mobiliáře.

Redakce

Tým Bezpečného města Mnichovo Hradiště se schází pravidelně každý měsíc.
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Čapí hnízdo na nové adrese
Fyzicky se čapí hnízdo, ve kterém 
jsme mohli vloni sledovat nádheru 
i krutost života v přímém přenosu, 
z areálu u železničního přejezdu 
v Jiráskově ulici nepřestěhovalo. 
Změnila se však internetová adre-
sa, na které jsou záběry z online 
kamery dostupné. Hodláte-li také 
letos sledovat čapí námluvy, páření 
a přivádění mláďat na svět, uložte si 

do záložek adresu capihnizdo.mn-
hradiste.cz.

Podotýkáme, že sledování čápů 
nebude ani v letošním roce život ele-
gantních opeřenců nijak narušovat 
a že projekt mnichovohradišťského 
čapího hnízda nebyl financován  
z fondů EU. 

Redakce

Vyhlášení ochranného pásma hoškovického 
letiště neznamená velká nákladní letadla
Úřad pro civilní letectví stanovuje 
nová ochranná pásma (OP) letiště 
Mnichovo Hradiště – Hoškovice. 
Před několika roky proběhla na toto 
téma rozsáhlá veřejná diskuse spo-
jená s nemalými obavami občanů,  
a tak je na místě vysvětlit, co stano-
vení OP může pro obyvatele Mni-
chovohradišťska znamenat.

Už v průběhu února jsme se 
novému dokumentu detailně na rad-
nici v Mnichově Hradišti věnovali. Po 
prostudování textové i grafické části, 
několika interních setkáních s kolegy 
z městského úřadu a rozsáhlé kon-
zultaci na Úřadu pro civilní letectví 
jsme dospěli k závěru, že město 
Mnichovo Hradiště nebude podávat 
žádnou námitku proti vyhlášení těch-
to pásem. Oproti variantě OP, kterou 

provozovatel letiště prosazoval před 
čtyřmi roky, je současná varianta 
výrazně pokrácena, a to ve všech 
ohledech. 

 Vedení města Mnichovo 
Hradiště je nadále v kontaktu jak  

s Úřadem pro civilní letectví, tak  
s provozovatelem letiště a další 
možný rozvoj letiště monitoruje  
a diskutuje s jeho provozovatelem 
podobně jako otázku požární ochra-
ny letiště či jiné aspekty provozu.  

Na obavy spojené s ochranným pásmem odpovědět takto:
- stanovení OP nemá vliv na zvýšení provozu na letišti 
- vyhlášení OP uvádí do souladu současný stav s platnou legislativou – 
zcela jednoduše řečeno to znamená, že nějaké OP letiště mít musí, od 
dob využívání letiště armádou se zdejší provoz ale zcela změnil
- dopad OP na stavebníky je zcela minimální – lze říci, že komplikace mo-
hou nastat snad jen v případě stavby rozhledny na Sychrově či Mužském 
nebo v případě výstavby objektů, které by výrazně převyšovaly profil kra-
jiny, částečný dopad může mít OP na drobné zemědělské stavby, hnojiště 
či siláže v nejbližší blízkosti letiště
- stanovení OP nemá vliv na pojištění nemovitostí

V případě, že by vedení města mělo 
informace, že má dojít k výrazné 
změně v provozu letiště, budeme 
občany informovat prostřednictvím 
městského webu a Facebooku. Jisté 
je, že v případě, že by provozova-
tel letiště zvažoval možnost, že by  
v Hoškovicích začala přistávat vel-
ká nákladní či osobní letadla, bylo 
by zapotřebí nejprve přizpůsobit 
plochy kolem areálu letiště, tedy  
v katastru města Mnichovo Hradiště. 
Město se ovšem řídí platným územ-
ním plánem, který s něčím takovým 
nepočítá, a k iniciování jeho změny 
se vedení města rozhodně nechystá  
a nebude jej podporovat.

Ondřej Lochman,
starosta města

Oslavte Den vítězství vyvěšením státní vlajky
Osmého května zavlají na úředních 
budovách po celé zemi státní vlajky. 
Připomeneme si totiž jeden z nejvý-
znamnějších státních svátků, Den 
vítězství. Vlajky však mohou samo-
zřejmě vlát i na rodinných či byto-
vých domech. Oslavte s námi ukon-
čení nejhoršího válečného konfliktu 
v novodobé historii právě vyvěšením 
státní vlajky. Pokud ji ještě nemáte, 
můžete si ji vyzvednout na měst-
ském úřadě. Žerďové tyče a držáky 
jsou k dostání v místním železářství. 

Pro mnohé z nás je státní svá-
tek především dnem pracovního 
volna, který můžeme strávit se 
svými blízkými, věnovat se péči o 
domácnost nebo vyrazit do přírody. 
Prvotním smyslem státních svátků je 
ale upomínat na významné momen-
ty české i evropské historie, které 
ovlivnily směřování našich zemí,  
a v důsledku měly dopad i na naše 
vlastní životy. „Skrze významné  
a často hrdinské činy našich předků 
si připomínáme hodnoty, na kterých 
stojí naše společnost,“ shrnuje sta-
rosta Ondřej Lochman. 

Státní vlajka je jedním ze sym-
bolů české státnosti a také připomín-

kou významných dnů. Na budovách 
úřadů je vyvěšení vlajky na státní 
svátky povinné, od října loňského 
roku se však začaly vlajky objevovat 
ve větší míře i na dalších hradišť-
ských domech. 

„Může za to kampaň Vlajka pro 
Masaryka, kterou jsme se inspiro-
vali v Turnově. Vlajky na domech 
Hradišťáků nás utvrdily v tom, že 
pro mnoho z nás nejsou slova jako 
republika, demokracie a svoboda 
jen prázdnými pojmy, ale společně 
sdílenými hodnotami,“ upozorňuje 
Ondřej Lochman na akci, která skli-
dila slušný ohlas, a dodává: „Letos 
bychom rádi kampaň rozšířili i na 
další státní svátky.“

K dispozici je občanům dalších 
100 kusů vlajek. Vlajky si můžete 
vyzvednout na podatelně městské-

ho úřadu od úterý 18. dubna, a to 
během otevíracích hodin. Vlajky se 
vydávají zdarma nebo za dobrovol-
ný příspěvek. Pořizovací náklady 
jedné vlajky jsou 210 Kč. Pokud na 
domech nemáte držáky na vlajky, 
doporučujeme opatřit si je včas. 
Několik kusů by mělo být k dispozici 
například v 3PRO Železářství v Pa-
lackého ulici, další je možné dodat 
na objednání. K prodeji jsou zde  
i žerďové tyče na prapory.

Ondřej Šindelář,
pracovník projektového řízení

INFORMACE K VYVĚŠENÍ STÁTNÍ VLAJKY
Velikost vlajky – 150x100 cm (tunel pro navlečení na žerď - průměr 3 cm)
Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího  
a končí v 8 hodin dne následujícího po dni státního svátku. Mimo tyto 
sváteční dny však může vlajka na budovách a stožárech vlát stále a není 
nutné ji stahovat.

STÁTNÍ SVÁTKY V ČR 
s povinností vyvěsit státní vlajku 

(pro úřady a instituce)

• 1. leden − Den obnovy samo-
statného českého státu 
• 8. květen − Den vítězství  
• 5. červenec − Den slovanských 
věrozvěstů Cyrila a Metoděje  
• 6. červenec − Den upálení mis-
tra Jana Husa  
• 28. září − Den české státnosti  
• 28. říjen − Den vzniku samo-
statného čsl. státu  
• 17. listopad − Den boje za svo-
bodu a demokracii

Správné vyvěšení státní vlajky na budovách.

Zámek Mnichovo Hradiště je jedním 
ze sbírkově nejbohatších státních 
zámků pod správou Národního pa-
mátkového ústavu v České repub-
lice a především se zde nachází 
kmenové sbírky rodu Valdštejnů.  
Ten zde působil od roku 1622, kdy 
jej po konfiskacích majetku Václava 
Budovce z Budova, věhlasného pro-
testantského šlechtice, koupil slavný 
vojevůdce třicetileté války Albrecht  
z Valdštejna. Zámek patřil jeho rodu 
až do roku 1946. Teprve po takzva-
ných Benešových dekretech v roce 
1946 byl zkonfiskován a je až do 
dnešních dnů státním majetkem.

Dlouhodobě zde pokračují pro-
jekty z minulých let. V prvé řadě digi-
talizace sbírek a jejich inventarizace, 
což je dlouhodobý a velmi náročný 
projekt, jehož smyslem je zpraco-
vat odborný popis a pořídit digitální 
fotografickou dokumentaci jednotli-
vých sbírkových předmětů, kterých 
se na zámku nachází zhruba 40 
tisíc. Digitalizace fotodokumentace 
sbírek a jejich kontrola v novém evi-
denčním programu byla dokončena 
koncem loňského roku a dále pokra-
čuje odborné popisování sbírkových 
předmětů, pořizování digitální foto-
dokumentace a kontrola knihovních 
svazků zámecké knihovny, která čítá 
zhruba 20 tisíc svazků. Výstupem 
tohoto projektu bude badatelsky 
přístupný program pro státní sbírky 
v majetku Národního památkového 
ústavu (NPÚ), které čítají přes 500 
tisíc sbírkových předmětů a knihov-
ních svazků.

V druhé řadě pokračuje na 
zámku oprava zámecké ohradní zdi, 
kterou financuje ministerstvo kultury 
společně s Národním památkovým 
ústavem. První etapa od Orlické 
brány k budově jízdárny již byla 
dokončena a pokračuje se druhou 
etapou od budovy jízdárny pod hlav-
ní zámeckou budovu ke křižovatce 
ulice Zámecké a V Lípách. Stavba 
ohradní zdi zasahuje do provozu zá-
meckého parku a vyžaduje shovíva-
vost návštěvníků, kteří se setkávají  
s větším stavebním provozem v are-
álu. Ten se dotýká i cest, které bu-
dou po dokončení stavby ošetřeny.

Dalším projektem byla obnova 
a restaurování kamen v loveckém 
salónu (2. návštěvnický okruh), 
kterým dominuje model zámku Mni-
chovo Hradiště v koruně kamen. 
Restaurování je velmi zdařilé a mo-
del zámku po restaurování odhalil 
zajímavé souvislosti. Díky stříškám 
zbudovaným při příležitosti setká-

ní panovníků Svaté aliance v roce 
1833 nad hlavními vstupními dveřmi 
do zámku, které se také objevují na 
modelu v koruně kamen, je identifi-
kace mnichovohradišťské zámecké 
budovy zcela zřejmá. Model zámku 
je přenosný a byl využíván i jako 
dekorace na slavnostně prostřených 
stolech, pravděpodobně i při příle-
žitosti návštěvy panovníků aliance  
v roce 1833. Instalace celé míst-
nosti loveckého salónu na trase 2. 
návštěvnického okruhu i s kamny je 
připravena na novou sezónu 2017.

K otevření návštěvnické sezóny 
budou opraveny také vstupní zá-
mecké dveře a budeme pokračovat 
postupně dalšími třemi dveřmi v čele 
hlavního průčelí nádvoří zámku.

Letošní rok je v rámci Národní-
ho památkového ústavu vyhlášen 

„Rokem renesanční šlechty“, a pro-
to bude letos restaurována za 100 
tisíc Kč z výstavního fondu NPÚ 
renesanční kazeta z 16. století vy-
kládaná jantarem a slonovinovou 
řezbou, která pochází z doby Vác-
lava Budovce z Budova a Albrechta  
z Valdštejna a nachází se na trase  
1. návštěvnického okruhu v ložnici 
hraběnky. Kazeta bude vystavena 
spolu s dalšími sbírkami v Praze 
koncem roku na reprezentativní vý-
stavě Národního památkového ústa-
vu „Podoby a příběhy“. Zrestaurova-
ná kazeta bude k vidění na zámku 
v Mnichově Hradišti v příštím roce 
2018.

Na sezónu 2017 připravujeme-
tradiční kulturní program, který za-
hajujeme 1. a 2. dubna vždy v 10:30 
hodin mimořádnou komentovanou 
prohlídkou zákulisí zámeckého diva-
dla, která se bude opakovat o veli-
konočním víkendu 15. a 16. dubna. 
Aktuální program naleznete na webu 
zámku www.mnichovo-hradiste.cz

Rovněž upozorňujeme na po-
kračování zdařilé celorepublikové 
soutěže NPÚ pro návštěvníky hra-
dů a zámků „Klíč k památkám“ (viz 
www.npu.cz), která umožňuje, při 
splnění soutěžních podmínek, ná-
vštěvníkům každý šestý vstup do 
památek zdarma.

Věříme, že v sezóně 2017 ná-
vštěvníky státního zámku Mnichovo 
Hradiště novinkami potěšíme.

Soňa Švábová,
Státní zámek Mn. Hradiště

Státní zámek Mnichovo Hradiště v roce 2017

Horní část zrestaurovaných kamen.

Renesanční kazeta, která se v expozici objeví příští rok.

Nad radnicí vlála tibetská vlajka
Mnichovo Hradiště se stejně jako  
v minulých letech připojilo k iniciativě 
Vlajka pro Tibet. V den 58. výročí 
tibetského národního povstání, tedy 
10. března, zavlály na znamení 
solidarity vůči tibetskému národu 
a na znamení nesouhlasu s čín-
skou anexí Tibetu tibetské vlajky na 
celé řadě míst v ČR i jinde ve světě  
a Hradiště bylo mezi nimi. 

Na Boleslavsku se k akci připojili 
například v Mladé Boleslavi, Dobrovi-
ci, Bělé pod Bezdězem, Dolním Bou-
sově, Brodcích, ve Žďáru, na Bradlci 
či v Loukovci. Celkem se v celé Čes-

ké republice jednalo o 740 radnic  
a 84 škol, včetně zdejšího gymnázia.

Smyslem Vlajky pro Tibet je 
upozornit na porušování lidských 
práv v Tibetu ze strany Číny, která 
tuto horskou zemi anektovala v roce 
1949. Organizace zabývající se 
ochranou lidských práv upozorňují, 
že v důsledku okupace zemřela až 
šestina tibetské populace, že v zemi 
dodnes dochází k porušování nábo-
ženské svobody a že to, co v Tibetu 
probíhá, má charakter genocidy.

Redakce

První československý prezident, 
profesor a filosof Tomáš Garigue 
Masaryk by 7. března oslavil 167. 
narozeniny. Připomenout si jednoho 
z největších Čechů si jako každý rok 
přišli k jeho soše u rybníka na návsi 
ve Veselé místní dobrovolní hasiči, 
baráčníci a zástupci města.

Zájemci, kteří by se o Masary-
kově životním příběhu rádi dozvěděli 
více, mohou začít například příbě-
hem zdejší busty, která v těžkých ča-
sech nesvobody představovala jis-
křičku naděje. Její příběh je součástí 
naučné stezky Živá paměť veselská 
a je k dispozici také online.

A jaký inspirativní citát „Tatíč-
ka“ Masaryka, jak mu Čechoslováci 
láskyplně přezdívali, že v den jeho 
narozenin připomněl starosta Ondřej 
Lochman? Stále platnou výzvu: „Ne-
bát se a nekrást.“

Redakce

Přišli popřát Masarykovi k narozeninám JSTE NA FACEBOOKU?
POTOM DEJTE LIKE  
MNICHOVU HRADIŠTI 
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CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

Čtyřiašedesát diváků se zatajeným dechem poslouchalo v úterý 28. úno-
ra v kině vyprávění Aleny a Jaroslava Klempířových, dle jejich vyjádření 
jediných Čechů, kteří takřka trvale žijí mezi 57 tisíci obyvateli zaledněné-
ho Grónska. Jaroslav se, jak ukazuje snímek, v jednom momentě svého 
vyprávění schoval za nevelkou šamanskou masku, Alena představila nad 
maketou eskymácký kroj. Došlo také na pár historických zajímavostí: třeba 
na misi českých bratří, kteří u břehů Grónska poprvé přistáli v květnu 1733 
a v zemi mají pověst především vynikajících hudebníků, nebo na americ-
kou havárii vodíkové pumy z roku 1968, která vyvolala dosud neuzavřené 
spory Gróňanů se Spojenými státy o odškodnění za zamořenou část po-
břeží. Mluvilo se také o praktických detailech z těžkého života Eskymáků, 
třeba o jejich jídelníčku. Diváci se rovněž dozvěděli, že nejnebezpečněj-
ším zvířetem ostrova je mrož, jehož kly délky mužské paže prý ohrožují 
i třímetrové lední medvědy. Právě dráp této polární šelmy se Jaroslavu 
Klempířovi houpal během přednášky na krku. Foto: Jiří Senohrábek

Libor Drahoňovský z Lomnice nad Popelkou zavedl už o týden později, 
v pondělí 6. března, diváky kina do severního Ruska, konkrétně do 
málo navštěvovaného kraje na březích řeky Dviny. Drahoňovský cestuje 
převážně autostopem, navíc když už podnikne výpravu, pak spíše na 
několik měsíců, než jen týdnů, a cestu si přitom zpestřuje nejen pobytem  
v domácnostech domorodců, ale také prací v ruských klášterech, které mají 
své jednoduché ubytovny pro spočinutí poutníků. Liboru Drahoňovskému 
se na cestách potvrdila všechna základní tvrzení o Rusech: Vyzdvihl je-
jich pohostinnost či potvrdil jejich velkou zálibu ve vodce, leckdy až život 
ohrožující. V zaostalém kraji v povodí Dviny jsou často ještě silnice jen  
z písku a jílu. Cestovatel ale potvrdil, že právě v tuto dobu se díky ma-
sivním ruským investicím do infrastruktury stává tato realita pomalu minu-
lostí. Foto: Jiří Senohrábek

Od 4. března navazují na základní kurzy tance a společenské výchovy pro 
mládež pokračovací kurzy. Tři desítky mladých mužů a dam si řekly, že jim 
stojí za to obětovat všechny volné soboty v délce tří měsíců a zasvětit je 
tanci. Lekce vedou v sále Klubu Tereza Řípová a Martin Šimek, taneční 
mistři jim dobře známí z podzimních základních kurzů. Snímek byl pořízen 
na 2. lekci v sobotu 11. března. Foto: Aleš Rychlý

Opravdu znedaleka, konkrétně z Holých Vrchů u Mladé Boleslavi, přijelo 
v sobotu 18. března do městského divadla Nezávislé divadlo. Jeho zak-
ladatelem je student herectví Patrik Šimůnek. Právě on se také v Nez-
bedné pohádce o Koblížkovi ujal několika mužských rolí. Moderní úprava 
klasické pohádky evidentně sbírala u dětského publika plusové body.  
I dospěláci se smáli některým narážkám, které malí ještě nepochopí  
a jejichž smyslem bylo udržovat ve stavu bdělosti a zájmu právě rodiče. 
Nezávislé divadlo jsme po příznivých reakcích zařadili i do dubnového 
programu. V sobotu 22. dubna v 15 hodin přijede s, troufáme si říci, ještě 
atraktivnějším titulem Šapitó, který vezme děti do cirkusového prostředí 
mezi klauny a artisty. Dopřejte v tento den dětem divadelní pohádku – 
před letní pauzou to bude poslední možnost! Foto: Pavel Skalský

POSBÍRAL JIŘÍ SENOHRÁBEK

Žabák Jeroným se nakonec přestal bát!
Čtenářské dílničky bakovské učitelky 
Heleny Kaluhové se staly oblíbenou 
součástí programu pro děti v mni-
chovohradišťské městské knihovně.

Tentokrát byla základem poví-
dání oblíbená dětská knížka Skříp, 
škráb, píp a žbluňk! od belgické 
spisovatelky Kitty Crowther – příběh  
o žabáčkovi Jeronýmovi, který se bojí 
sám ve tmě a jemuž tatínek pomůže 
jeho velký strach překonat. Úkolem 
dětí bylo pozorně poslouchat čtení 
a doplňovat nebo radit, jak by pří-
běh mohl pokračovat, co nebo kdo 

může vydávat podivné zvuky, které 
žabáček v noci slyší. Malí účastní-
ci dílničky s nadšením doplňovali  
i své vlastní zkušenosti s usínáním,  
a mohli se tak srovnat s Jeronýmem, 
hrdinou představené knížky. 

Paní učitelka připravila pro  
16 šikovných dětíi sladkou odměnu v 
podobě perníkových duchů, kterých 
se nikdo nebál … pro jistotu jsme je 
ale rychle snědli!

Kateřina Vítová,
městská knihovna

Dny japonské kultury v Mnichově Hradišti 
zahájí Zora Jandová jako hraběnka Mitsuko
Celkem tři akce inspirované japon-
skou kulturou chystá Klub Mnichovo 
Hradiště na květen. První z nich, 
divadlo jednoho herce, představení  
Z deníku hraběnky M. se Zorou Jan-
dovou, se mimo předplatné odehraje 
již 4. května. Proto o akci informuje-
me s předstihem.

Tato hra nám přišla jedinečná 
hned z několika ohledů: Zoru Jan-
dovou, v osmdesátých letech velmi 
nadějnou vycházející hvězdu Ná-
rodního divadla, je dnes v divadle  
i filmu vidět velmi zřídka – úspěšně 
se totiž věnuje jiným povoláním – 
donedávna byla nepřehlédnutelnou 
a klíčovou redaktorkou dětského 
vysílání Českého rozhlasu. Text při-
náší silný a romantický příběh o tom, 
kterak poměrně nemajetná dívka  
z druhého konce světa musela 
změnit všechny své kulturní a spole-
čenské zvyklosti, aby se etablovala 
uprostřed Evropy. 

Tou hlavní devizou atraktivního 
a místy dojemného divadelního tex-
tu pro jedinou herečku je ale fakt, 
že Mitsuko byla významnou ženou, 
která, ač původem Japonka, poro-
dila Evropě na sklonku 19. století, 

po seznámení s rakouským diplo-
matem, jejího prvního sjednotitele 
– Richarda Coudenhove-Calergiho, 
zakladatele mírového hnutí Pan-Ev-
ropa. Většinu života navíc strávila  
v úchvatném prostředí venkovského 
Chodska – na zámku v Poběžovi-
cích a někdejším klášteře Pivoň. 
Inscenace Z deníku hraběnky M. na-
bízí dramatický životní osud hlavní 
postavy. Seznámit se s ním divácky 
je o to cennější, že jde o reálnou, 
skutečně žijící osobnost. A Češi na 
ni, na rozdíl od Japonců, ostudně 
zapomněli. Hra má tak i osvětový 
přesah – stáli bychom o to, aby si jí 
všimli i učitelé dějepisu a přivedli na 
ni studenty, pro které máme vyslove-
ně symbolické vstupné 99 Kč.

Zora Jandová neobléká v tomto 
monodramatu v dílnách spíchnutý 
divadelní kostým, ale skutečné ja-
ponské kimono zapůjčené od sou-
kromého sběratele. S touto hrou 
se po třech letech pomalu loučí, 
Mnichovo Hradiště jen tak tak stíhá 
jeden z posledních termínů jejího 
možného uvedení. Zora Jandová 
o své postavě a hře říká: „Je o Ja-
ponce, která se v osmnácti letech 

provdala za rakousko-uherského 
diplomata, šlechtice. Po dvou letech 
s ním přijela do Čech. Je to o střetu 
kultur. Jak samotná ženská zvládne 
po smrti manžela, v úplně cizím pro-
středí žít a přežít.“ Dodejme, že se 
sedmi dětmi.

Lákadlem na tuto inscenaci by 
mohlo být i přátelské vstupné, které 
jsme oproti jiným divadelním hrám 
mohli snížit díky vstřícnosti produkč-
ní Blanky Vogelové.

Klub chystá v rámci květnových 

Dnů japonské kultury ještě další 
dvě akce: 11. května vystoupí od 
19 hodin ve městě profesor HAMU 
Vlastislav Matoušek se svým kon-
certem na japonskou flétnu zvanou 
shakuhachi. Spolu se svou dcerou 
Veronikou představí mj. zhudebně-
nou japonskou poezii. Pro publikum 
budeme mít v tento večer připraven 
i kvalitní japonský čaj, předpoklá-
dáme, že nás divácky podrží pře-
devším posluchači koncertů Kruhu 
přátel hudby, i vzhledem k tomu, 
že jejich abonentní cyklus má mezi 
květnem a půlkou září přestávku.

Konečně třetí akcí Dnů japon-
ské kultury bude s největší pravdě-
podobností workshop ve skládání 
origami v druhé půli května, který za 
asistence České origami společnosti 
a Česko-japonské společnosti aktu-
álně domlouváme a na který srdeč-
ně zveme jednotlivce i celé rodiny.

Podrobnosti o Dnech japonské 
kultury hledejte na webu, v mě-
síčních programech Klubu a také  
v květnovém Kamelotu a Echu.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Zora Jandová jako titulní hraběnka.

Prý nejsou cestovatelé, přesto vás vezmou na cestu kolem světa
Česká expedice kolem světa – to 
je název cestovatelské přednášky s 
dataprojekcí a následnou besedou, 
která se uskuteční v městském kině 
v úterý 4. dubna od 18 hodin.

Cestovatelé a partneři Kateři-
na Dvořáková a Ladislav Bezděk 
z Krásné Lípy absolvovali zatím 
nejdelší cestu kolem světa osob-
ním autem Škoda Octavia a zvládli 
to za 777 dní. Navštívili celkem 50 
států a ujeli desetitisíce kilometrů. 
Na svůj „výlet“ vyrazili 1. září 2014 
a vrátili se 15. října 2016. Přivezou 
90 minut plných fotek, živého vyprá-
vění a videí o tom, jaké je to žít dva 
roky v autě, prozradí, jak se na cestu 
připravovali, kolik je to stálo i dosud 
nezveřejněné záběry. Můžete se 

těšit na lvy ze focené ze čtyř metrů, 
divokou pumu nebo černýho Vaška 
– hádejte, kdo nebo co to bude!

Zveme vás na tuto jedinečnou 
podívanou slovy jejich aktérů: „Přijď-
te si poslechnout živé a vášnivé 

vyprávění dvou normálně nenor-
málních lidí, co se rozhodli a vyrazili 
na vysněnou cestu kolem světa. Ve 
škodovce, v botaskách a s rybičkou 
v kapse. Bez GPS, bez 4x4 a hlavně 
bez dostatku peněz na celou cestu. 

Přijďte si vyslechnout podivné histor-
ky z více jak dvouleté cesty doplně-
né o hromadu rozmazaných fotek a 
roztřesených videí.“

Oba aktéři o sobě prohlašují, 
že nejsou odvážní dobrodruzi nebo 
cestovatelé. Jsou prý jen zkrátka 
dva „vejletníci“, který se rozhodli řídit 
se svým vlastním pravidlem, a to, že 
život se má užít, ne přežít. Bude to 
jízda!

Vstupenky za 95 Kč si můžete 
koupit v předprodeji v kanceláři Klu-
bu Mnichovo Hradiště nebo přímo 
před akcí u pokladny kina. Vstupen-
ky nebudou číslované.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

V dubnu přijďte do kina na Šmouly, Špunty na vodě či Mimi šéfa
Duben přináší do kin nové zajímavé 
české filmy. Zveme vás na komedii 
Jířího Chlumského Špunti na vodě, 
která bude zřejmě připomínat S te-
bou mě baví svět, dále na první část 
trilogie Zahradnictví Jana Hřebejka 
a Petra Jarchovského s názvem Ro-
dinný přítel, odehrávající se za ně-
mecké okupace, a na česko-polské 
drama Přes kosti mrtvých režisérky 
Agnieszky Holland (Hořící keř).

Dětem nabízíme dvě animova-
né novinky. Je to pokračování oblí-
bených Šmoulů s názvem Šmoulo-
vé: Zapomenutá vesnice a Mimi šéf. 
Obě pohádky uvidíte i ve 3D verzi. 
Ze zahraničních filmů pro dospělé 

upozorňujeme na dobrodružný sní-
mek Ztracené město Z, francouzské 
drama z lékařského prostředí 150 
miligramů či životopisný film Úkryt v 
ZOO odehrávající se ve Varšavě za 
2. světové války. Určitě si nenechte 
ujít ani dojemnou německou kome-
dii Rande naslepo o mladíkovi se 
zrakovou vadou, který jí navzdory 
pracuje v luxusním hotelu.

O velikonočních svátcích  
v půlce dubna vám přinášíme dvě 
novinky – již zmiňovanou rodinnou 
komedii Špunti na vodě a pokračo-
vání akčního filmu Rychle a zběsile 
8. Pro nejmenší diváky uvedeme na 
Velikonoční neděli dopoledne opět 

nové Šmouly.
Také v neděli na čarodějnice, 

tedy 30. dubna, budeme hrát pro 
děti již dopoledne, a to animovaný 
film Mimi šéf ve 3D verzi.

Chybět nebude ani cestova-
telská beseda, tentokrát s názvem 
Česká expedice kolem světa.  
O svém 777 dní trvajícím putování 
osobním autem vám budou vyprávět 
Kateřina Dvořáková a Ladislav Bez-
děk z Krásné Lípy.

Přejeme mnoho krásných filmo-
vých zážitků!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Ve špuntech na vodě uvidíte P. Lišku, 
J. Langmajera nebo A. Polívkovou.
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Až téměř s měsíčním zpožděním 
jsme se dozvěděli, že dne 12. února 
2017 zemřela ve svém bytě v Pra-
ze na Vinohradech v kruhu rodiny 
významná česká klavíristka paní 
Eva Glancová-Krupičková, rodačka  
z Mnichova Hradiště.

Paní Eva Glancová se v našem 
městě narodila 21. dubna 1926 do 
rodiny, která zde na začátku 20. let 
vlastnila továrnu na vozy (v místech 
pozdější Severky). Její otec Josef 
Glanc byl členem čs. legií v Rusku, 
zúčastnil se mimo jiné také slavné 
bitvy u Zborova. Jeho vzpomínky na 
působení v legiích vydala dcera Eva 
knižně v roce 1999 pod názvem Sta-
rý Glanc vypravuje. V době německé 
okupace se Josef Glanc zapojil do 
protifašistického odboje (organizace 
Obrana národa) a po zatčení strávil 

několik let v koncentračním táboře 
Dachau. Matka Evy Glancové, Bo-
žena, rozená Farská, pocházela ze 
známé učitelské rodiny Farských,  
v níž se dědilo hudební nadání. 

Také Eva se začala zabývat 
hudbou pod vedením svého strýce 
Josefa Farského. Po studiu na gym-
náziu v Turnově byla v roce 1941 
přijata na pražskou konzervatoř do 
třídy klavíristy profesora Františka 
Maxiána. Po absolvování konzer-
vatoře pokračovala ve studiu na 
Akademii múzických umění. Během 
vysokoškolského studia dosáhla 
cenného úspěchu – získala 3. cenu 
v kategorii klavír v silně obsazené 
mezinárodní soutěži Pražského jara 
1949. 

Po absolvování AMU v roce 
1951 začala vystupovat jako sólist-

ka, zaměřovala se na komorní hud-
bu. Mnohokrát natáčela pro Čes-
koslovenský rozhlas, gramofonová 
vydavatelství i zahraniční rozhlasové 
stanice. Od roku 1954 působila jako 

asistentka pro klavírní spolupráci, 
později jako odborná asistentka  
a posléze docentka na pražské 
AMU, v roce 1983 se na její hudební 
fakultě stala vedoucí pedagožkou 
Kabinetu klavírní spolupráce. Jako 
klavíristka doprovázela převážně  
v oborech housle, viola, violoncello, 
flétna a hoboj. Svoji klavírní speci-
alizaci rozšířila o hru na cembalo,  
a to jak na koncertech, tak při rozhla-
sovém vysílání. Dlouholetou peda-
gogickou činnost na AMU ukončila 
v roce 2004. 

Eva Glancová spolupracovala 
také s Československým hudebním 
kvartetem a byla uměleckou vedoucí 
Klavírního tria Vítězslavy Kaprálové, 
u jehož zrodu v roce 1974 stála. 
Mnohokrát koncertovala i v mnicho-
vohradišťském divadle. Vystupovala 

zde s různými spoluúčinkujícími, 
například s profesorkou pražské 
konzervatoře houslistkou Marií Vol-
danovou-Holubovou, také rodačkou 
z Mnichova Hradiště. Vzpomínala 
zvláště na svoji hru na koncertním 
křídle, které bylo firmou Petrof vysta-
vováno v Bruselu a později zakoupe-
no do Mnichova Hradiště.

V roce 1950 se Eva Glancová 
provdala za matematika a fyzika 
RNDr. Svatopluka Krupičku, CSc., 
který byl v 90. letech ředitelem Fy-
zikálního ústavu Akademie věd ČR. 
Kromě své profese se její manžel vě-
noval také hudbě, v době války, kdy 
musel přerušit svá vysokoškolská 
studia, studoval na konzervatoři hru 
na violoncello. Lásku k hudbě získal 
také jejich syn Jiří, mnohdy veřejně 
vystupovala celá rodina společně. 

Paní Glancová měla své rodné 
město velmi ráda, často vzpomínala 
na dětství, které zde se svou sest-
rou Hanou prožily. Naše muzeum 
navštívila naposledy v roce 2013, 
kdy jsme připravovali výstavu o ro-
dokmenech a významných hradišť-
ských rodinách. Při té příležitosti 
věnovala paní Glancová muzeu řadu 
fotografií a také písemné vzpomínky 
své sestry Hany Záveské i své vlast-
ní na mládí v Mnichově Hradišti. Tex-
ty jsou cenným zdrojem informací  
o životě města v době 1. republiky. 

Poslední rozloučení s paní Evou 
Glancovou-Krupičkovou se konalo 
ve strašnickém krematoriu 17. úno-
ra.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Zemřela Eva Glancová-Krupičková, významná klavíristka a rodačka z Mnichova Hradiště

V dobách vysokoškolských studií.

Mladí klavíristé z vyšších kategorií celostátní soutěže základních uměleckých 
škol České republiky v okresním kole v Mnichově Hradišti. Znamenitě se 
umístili i v krajském kole  soutěže v Nymburce.

Excelovali učitelé i žáci ZUŠ

Učitelé Základní umělecké školy v Mnichově Hradišti oslavili svůj svátek 28. 
března koncertem pro veřejnost v zrcadlovém sále ZUŠ.

Březen: měsíc čtenářů
V tomto prvním jarním měsíci se 
naše knihovna zaměřila svými ak-
cemi spíše na malé čtenáře. Na dět-
ském oddělení jsme připravili výstav-
ku knih spisovatele Jiřího Kahouna, 
který je znám především příběhy 
včelích medvídků.

Během března nás navštívilo 
několik tříd z mateřské školy Mírová, 
od těch nejmenších až po předškolá-
ky. Pro každou jsme měli připravený 
program. Děti si prohlédly knihovnu, 
kreslily obrázky a dozvěděly se, jak 
se mají chovat ke knížkám a nako-
nec jsme jim přečetli pohádku. Ob-
rázky předškoláků na téma „moje 
nejoblíbenější pohádková postavič-
ka“ si můžete prohlédnout v chodbě 
před knihovnou. Další děti, které 
nás navštívily, byly z MŠ Kohoutek  
a z 3. základní školy.

Čtrnáctého března od 16 ho-

din se v knihovně sešlo 16 dětí na 
čtenářské dílničce, kterou pro nás 
opět připravila paní učitelka z bakov-
ské školy Helena Kaluhová. Četlo 
se a pracovalo s knížkou od Kitty 
Crowther: Skříp, škráb, píp a žbluňk, 
která vypráví o dětském strachu.

Dospělým čtenářům jsme bě-
hem měsíce března umožnili hlaso-
vání v celostátní soutěži Magnesia 
Litera, též si mohli zakoupit některou 
z vyřazených knih za symbolickou 
cenu 5 Kč.

Jinak jsme se celý měsíc pilně 
připravovali na celostátní oblíbenou 
akci pro děti Noc s Andersenem, 
která proběhla 31. března a o které 
se více dočtete v příštím čísle Ka-
melotu.

                                                                                                                                         
Miroslava Nitschová,

městská knihovna

Jiří Schmitzer si dnes užívá víc humoru
ve své hudbě než ve filmu, přesvědčte se
Herecké kvality Jiřího Schmitzera 
jsou všeobecně známé. Mnohem 
méně početné publikum ale ví  
o jeho druhé, hudební kariéře, kte-
rou opravdu naplno rozjel až jako 
zralý muž, na samém sklonku 20. 
století. Do Mnichova Hradiště přijede 
jen s kytarou představit své převáž-
ně humorné texty na sklonku dubna. 
Pobavit se a zanotovat si s ním mů-
žete na koncertu v městském diva-
dle ve čtvrtek 27. dubna od 19 hodin.

Jiří Schmitzer vešel ve známost 
především jako komediální herec 
– poprvé široce přesvědčil o svém 
talentu ve filmových veselohrách 
Marečku, podejte mi pero, Postřižiny 
či Slavnosti sněženek. Po listopadu 
1989 jakoby nastal zlom a z kome-
dianta se stal víc uznávaný charak-
terní herec. Jeho herecký přerod do 

vážnějších poloh vyvrcholil drama-
tem z komunistického lágru Bume-
rang, za nějž v roce 1997 obdržel 
Českého lva.

Úbytek komediálních příležitostí 
jakoby si chtěl kompenzovat právě 
svými autorskými hudebními počiny. 

Právě v roce, kdy si vystavil Českého 
lva na poličku, vydal své první album 
Recitál. Následovala ještě cédéčka 
Šílenec, Bouda a v roce 2008 zatím 
poslední Sbírka kiksů. Především 
název posledního z nich jasně na-
značuje, že půjde o písně veselé.  

A my dodáváme, že se pyšní chytrý-
mi texty i nevtíravými melodiemi.

Přijďte poznat v nové poloze 
uznávaného herce, který nemá  
v hudbě daleko k bratřím Ebenům – 
jen občas na rozdíl od nich vytáhne 
drápky. S nejznámějším z Ebenů, 
Markem, ostatně v Ypsilonce po 
léta sdílí stejnou šatnu. Schmitzer 
má dar oslovit svými texty i mladší 
publikum. 

Na závěr malé doporučení pro 
neznalce: Pusťte si na Youtube tře-
ba Schmitzerova Křídla meluzíny, 
Vílu nebo Bynďu. A budou-li se vám 
zmíněné písně líbit, pak rozhodně 
nezapomeňte dorazit, abyste si je 
poslechli naživo.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Legenda se vrací: Satira o předvolební přetvářce je stále aktuální
Letošní rok je označován za su-
pervolební. V tomto kontextu si 
místní ochotníci snad ani nemohli 
vybrat aktuálnější hru, než Velice 
podivuhodný příběh ctnostné ženy  
z Efezu, který se odehrává na poza-
dí připravovaných voleb v antickém 
Řecku. Premiéra se chystá na sobotu  
22. dubna od 19:30 hodin, první re-
príza je na programu přesně o týden 
později.

Divadelní spolek Tyl sáhl zpět 
k již jednou nastudovanému kusu 
přesně čtvrt století po jeho prvním 
domácím uvedení. Začátkem osm-
desátých let tato veselá politická 
satira Guilherma Figueireda rezono-
vala tak, že jí jen těsně unikl postup 
na Jiráskův Hronov, což se podařilo 
hradišťským ochotníkům až o dva 
roky později s Drdovými Dalskabáty. 
Josef Flanderka si v legendárním 
prvním uvedení Velice podivuhod-
ného příběhu ctnostné ženy z Efezu 
z roku 1982 střihl hned tři mužské 
role. Dnes si z nostalgie zahraje už 
jen jedinou z nich. Potřeboval si totiž 
uvolnit ruce pro režii tohoto kusu.  
Z původního obsazení se přelévá do 
toho současného kromě něj už jen 

jméno Jiřího Žižky. 
O svých hercích mluví režisér 

Josef Flanderka až otcovsky: „Všich-
ni aktéři přistupovali k nastudování 
této hry velmi zodpovědně a s lás-
kou.“ A jedním dechem pak vyzdvi-
huje i původní inscenátory: „Naše in-
scenace se může opřít o promyšlené 
škrty a další úpravy dramaturgyně 
Jarmily Černíkové, které hře dodaly 
šťávu, a také mnohé nápady tehdej-
šího režiséra Pavla Štěpána.“ 

Tyláci pátrali po stopách vlastní 
minulosti v archivu místního muzea. 

Vzhledem k tomu, že jeden z jejich 
členů, Václav Holas, je místním mu-
zejníkem, nebylo to až tak složité. 
Kromě programu ke hře a zápisů 
v kronikách se podařilo dohledat  
i několik cenných rekvizit. Asi největ-
ší radost měli z vozíku, který navíc 
dokáže vyrábět ruchy. Ten se sice 
už na jedné z prvních zkoušek roz-
sypal, nyní je ale opět funkční a i po 
čtvrtstoletí poveze v jedné z vrchol-
ných scén celé hry řeckého hrdinu 
Endymiona.

Příběh z antického Efezu je 

svým založením atraktivním diva-
dlem na divadle. „Naše inscenace 
začíná tím, že si parta herců staví  
z dostupných materiálů před zraky 
diváků celou scénu a vybírá rekvi-
zity. Následně se představí a pustí 
se do hry,“ říká Josef Flanderka. 
K vlastnímu tématu hry, kontras-
tu vypočítavých politiků a přímosti 
obyčejného člověka z lidu na pozadí 
chystaných politických voleb, pak 
dodává: „Pokrytectví, přetvářka, fa-
leš a boj o moc jsou živnou půdou 
v kterékoli době. A je nutné proti nim 
bojovat.“

Pikantností zůstává, že někteří, 
převážně starší členové souboru, se 
dlouho nemohli sžít s tím, že by měli 
obléci tradičně sporý a mnohé odha-
lující antický šat. Nakonec si za to, 
co obléknou, mohou vlastně sami: 
Každý si totiž svůj kostým vytvářel 
doma tak řečeno „na tělo“. Byť hlav-
ní slovo měli už před 25 lety tehdejší 
kostýmní návrháři Naďa Kvapilová  
a Jindřich Kvapil, jinak první pore-
voluční starosta Mnichova Hradiště.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

V Hradišti lahodí operní árie uchu nejvíc od sousedů z Borovic
Ve svém našlapaném koncertním 
a divadelním programu si Jana  
a Miloš Horákovi, dvojice mimořádně 
vytížených sólistů Národního diva-
dla a Státní opery Praha, která žije 
ve vsi Borovice nedaleko Mnicho-
va Hradiště, najde po třech letech  
v diářích opět místo a čas na koncert  
v Mnichově Hradišti. S ročním před-
stihem přislíbilo operní duo Klubu 

koncert v průběhu tohoto dubna. 
Teprve před pár týdny byl potvrzen 
přesný termín: Basbarytonista Miloš 
Horák a jeho žena, mezzosopranist-
ka Jana Horáková, přijedou se svým 
operním recitálem do mnichovohra-
dišťského divadla ve čtvrtek 13. dub-
na. Počátek koncertu je v 19 hodin, 
vstupenky jsou k dispozici i pro ne-
členy Kruhu přátel hudby.

Rozmanitému repertoáru budou 
vévodit známé operní, operetní i 
muzikálové árie, které doplní duety  
a další písně tuzemských skladate-
lů. Jistě v nich dojde také na melodie 
z divadelních představení, které stih-
li Horákovi nastudovat v aktuálních 
sezónách, po svém dosud posled-
ním hradišťském vystoupení – jde 
o Čarostřelce (Divadlo J. K. Tyla   

v Plzni), Madam Butterfly (Státní 
opera Praha) či Juliette (Národní 
divadlo Praha). Oba pěvce doprovo-
dí na klavír Katarína Bachmanová,  
žádaná korepetitorka špičkových 
sólistů Národního divadla a Státní 
opery.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Fotografii z původního nastudování hry z roku 1982.
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INZERCE

Aktivní jaro s parlamentem
Také na letošní jaro si pro vás 
městský parlament dětí a mládeže 
přichystal několik akcí, na které by-
chom vás nyní rádi pozvali. 

K jaru neodmyslitelně patří  
i jarní úklid a my s ním začneme již 
v sobotu 8. dubna celorepubliko-
vou akcí Ukliďme Česko. Pojďte se  
k nám přidat a ukliďte s námi le-
sopark, park u nádraží, park u Ko-
foly či les u Horky nebo některou  
z městských částí. Sraz je v 9 hodin 
na vámi vybraném místě, kde na vás 
budou čekat organizátoři. 

V pátek 21. dubna se od dvou 
hodin již potřetí bude konat piknik za 
školou. Vezměte si deku a udělejte si 

pohodlí za budovou 2. základní ško-
ly, kde na vás bude čekat skvělé jídlo 
a zábava nejen pro nejmenší. 

Na samém konci měsíce,  
v neděli 30. dubna, se přijďte podívat 
na Masarykovo náměstí na stavění 
máje. Těšit se můžete na bohatý 
doprovodný program i na něco dob-
rého na zub. 

A nakonec vás s radostí zveme 
v předstihu na 16. června – připra-
vujeme pro vás hudební festival  
s místními kapelami, takže určitě 
doražte!

Veronika Juhasová, Městský 
parlament dětí a mládeže MH

Umíme i pomáhat
Již podruhé se mateřská škola  
v Mírové ulici zapojila do projek-
tu „Tulipánový měsíc“ organizace 
Amelie, která pomáhá onkologicky 
nemocným a jejich blízkým v těžké 
životní situaci. 

Jedno ze svých center má Ame-
lie také v Liberci. Naše spolupráce  
s ním začala vloni a pokračuje i le-
tos. Do akce se zapojila všechna 
oddělení mateřské školy a všechny 
paní učitelky.

Tulipán, který je symbolem této 
organizace, se objevoval všude. Děti 
je kreslily, malovaly, vystřihovaly  
i skládaly. Paní učitelky jim vysvětlily, 
že jejich obrázky a výrobky udělají 
radost těm, kteří jsou nemocní a po-
bývají v liberecké nemocnici. Radost 
měly nejen děti ze svých výtvorů, ale 
i paní učitelky z jejich nadšení.

Tyto dětské práce budou zdobit 
prostředí liberecké onkologie i pro-
story, kam se lidé obracejí o pomoc 
– centra Amelie v Liberci. My všichni 

ze školky doufáme, že naše tulipá-
ny, symboly naděje, přinesou radost 
všem, kteří ji potřebují.

Mateřská škola Mírová

P. S. - Nezisková organizace Ame-
lie se obrátila na redakci Kamelotu 
s prosbou o zveřejnění poděkování 
za účast mateřské školy v projektu. 
Jeho koordinátoři rovněž vzkazují: 
„O šikovnosti dětí svědčí i to, že si 
jejich obrázky zdravotníci i pacienti 
oblíbili natolik, že prostory onkologie 
budou zdobit po celý rok.“

ŠKOLY A ŠKOLKY PRO KLUKY A HOLKY

Děti z Dodo kroužku popřály seniorkám k Mezinárodnímu dni žen

V pondělí, dva dny před svátkem žen, se Dodo kroužek, který funguje na Základní škole Sokolovská, vydal potěšit seniorky do Domova Modrý kámen. Dojaté 
stařenky byly návštěvou velmi potěšeny. Pro ně krásná vzpomínka na mládí a oslavy MDŽ, pro malé gratulanty akce s podtextem dobrého skutku. Děti si 
odnesly lidský zážitek radosti a mnoho soucitu v srdíčku se starými nemocnými lidmi. Květinou na městském úřadě, na školách i ve zdech dalších institucí 
potěšil 245 žen také starosta Ondřej Lochman a místostarosta Jiří Bína.

Angličtináři ukázali, co umí

V pondělí 13. března poměřilo své 
síly několik čtvrťáků a páťáků ze ZŠ 
Sokolovská v soutěži v anglickém 
jazyce. Čekaly je disciplíny jako po-
slech, čtení či tvoření vět. I přes vel-
kou náročnost mnozí z nich získali 
vysoký počet bodů. 

Mezi čtvrťáky se nejlépe, na 
prvním místě, umístila Anička Mar-
tincová, na druhém místě ji následo-

val Ondra Novák a na třetím místě 
Lukáš Souček. Mezi páťáky nejlépe 
uspěl Jirka Vodička, druhé místo 
obsadila Marcela Šléglová a o třetí 
místo se podělili Vojta Kima, Eliška 
Smutná a Kristýna Čurdová. Gratu-
lujeme!

 
Petra Kašparová, 

Základní škola Sokolovská

Gymnazisté mají vlastní ISIC
Od února 2017 nabízí místní gym-
názium svým studentům jako stu-
dentský průkaz mezinárodní  ISIC. 
Jeho pořízení je sice o něco dražší 
(280 korun na 16 měsíců), držite-
lé průkazu ale mohou čerpat řadu 
slev v České republice i v zahraničí 
na jízdném, při vstupu na kulturní či 
sportovní akce, při nákupu knih atd. 
Zatím má svůj ISIC prvních deset 
studentů, do konce školního roku 
jich bude zhruba stovka.

Těm, kteří teprve nastoupí do 
prvního ročníku čtyřletého či osmi-
letého studia, už bude tato možnost 
nabídnuta automaticky. Samozřej-
mostí je, že kdo bude chtít zůstat  

u starého školní průkazu, jehož 
vystavení stojí čtyři koruny – třeba 
proto, že obvykle necestuje a mezi-
národní průkaz by nevyužil – má tuto 
možnost zachovánu.

Lenka Sosnovcová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Ilustrační průkaz ISIC.

Finanční dar od společnosti Lidl

Společnost Lidl Česká republika pře-
dala ve čtvrtek 16. března ZŠ Stu-
dentská šek v hodnotě 95 250 Kč. 
Peníze budou použity k financování 
výstavby venkovní učebny v areálu 

školy na Masarykově náměstí. Dě-
kujeme.

Vladimír Čermák,
Základní škola Studentská

Z lyžařského kurzu jsme se vrátili zdraví skoro všichni
Výprava tříd 7. A a 7. B začala v ne-
děli 19. února. Autobusem jsme od-
jeli do Příchovic na Jičínskou chatu, 
jejíž okolí mělo být v následujících 
dnech dějištěm našeho lyžařského 
výcviku. 

Po příjezdu jsme si vybalili ty 
nejpotřebnější věci a šli se proběh-
nout na běžkách. V pondělí jsme 
se rozdělili do družstev a začali s 
výcvikem. V úterý hned po snídani 
jsme se vydali na kopec a znovu 
trénovali celý den. Středa je dnem 
kritickým, proto byl naplánován výlet 
na běžkách. Počasí nám ale nepřálo 

a celý den pršelo. I přes tyto obtíže 
jsme se dopoledne vydali do nejvý-
še položeného kravína a do muzea 

Járy Cimrmana. Odpoledne jsme 
zhlédli film a zdolali rozhlednu Ště-
pánka. Počasí bylo nejhorší, jaké 

mohlo být, ale i tak se nám to moc 
líbilo. Po večeři jsme si užili společný 
večer. Ve čtvrtek jsme zdokonalovali 
naše dovednosti z pondělí a úterý a 
v pátek proběhl závod ve slalomu na 
sjezdových lyžích a snowboardech. 
Poslední večer jsme strávili všichni 
spolu. V sobotu po snídani jsme už 
bohužel odjížděli. 

Všichni jsme si to ale moc uži-
li a skoro všichni jsme přijeli domů 
zdraví.
                                                                                               

Naty Fénová, 
7. B, ZŠ Studentská

Demografická studie otevírá týmu 
MAP Mnichovohradišťsko cestu k prvním projektům
Zajímá vás, jestli v příštích pěti letech 
budou pro děti stačit školy a školky? 
Můžeme čekat, že v následujících 
pěti letech poroste počet teenagerů? 
A co senioři, bude se jejich počet 
také zvyšovat? Odpovědi nejen na 
tyto otázky najdete v demografické 
studii pro obec s rozšířenou pů-
sobností (ORP) Mnichovo Hradiště, 
kterou v rámci projektu MAP zpraco-
vala agentura Výzkumy Soukup. Vý-
sledky studie prezentoval zástupce 
agentury 8. března před komisí pro 
výchovu a vzdělávání rady města 
a dalšími zúčastněnými zájemci na 
Gymnáziu Mnichovo Hradiště. 

Její kompletní znění si můžete 
přečíst na našich webových strán-
kách www.map-mh.cz.

Čtvrté jednání pracovní skupiny 
MAP Mnichovohradišťsko 

Hlavním bodem setkání  
9. března bylo hledání nejlepších 
možností a nápadů jak zlepšit kvali-
tu vzdělávání v ORP Mnichovo Hra-
diště cestou budování znalostních 
kapacit. V úvodu se tedy diskutovalo  
o aktivitách, tématech a tipech na 
vzdělávací akce, které by mohly být 
součástí nabídky MAP. V další části 

jsme představili výsledky dotazníko-
vého šetření mezi aktéry vzdělávání. 
Osloveny byly všechny mateřské  
a základní školy na ploše ORP Mni-
chovo Hradiště, dále gymnázium, 
základní umělecká škola, Klub dětí  
a mládeže, knihovna a městské 
muzeum, svými podněty přispěli  
i jednotlivci z řad rodičů a učitelů. Vý-
sledky šetření najdete též na našem 
webu.

Největší prostor a pozornost 
jsme věnovali návrhům vzdělávacích 
aktivit, jež v souvislosti s budováním 
potřebných kapacit připravila Iva Do-
biášová. Jejím cílem bylo navrhnout 
aktivity, které se budou týkat jak 
formálního, tak i neformálního vzdě-

lávání, včetně rodičovské výchovy  
a péče. Z nabízených témat vyvolaly 
největší zájem trendy ve formálním 
a neformálním vzdělávání, nejméně 
zájmu bylo o takzvaný koučink (mož-
ná proto, že respondenti nemají dost 
informací o tom, co může koučink 
přinést). Co se týče forem vzdělá-
vání, zájemci by ocenili výjezdy na 
inspirativní místa (školy, školky, mu-
zea, galerie, domy dětí a mládeže, 
střediska výchovné péče apod.), be-
sedy, přednášky, workshopy a semi-
náře. Některé z plánovaných vzdělá-
vacích akcí by se mohly po dohodě 
odehrát ve vzdělávacích zařízeních 
mimo Mnichovo Hradiště.

Záznam z tohoto jednání také 

najdete na našem webu www.map-
-mh.cz, případně též na facebooko-
vém profilu MAP Mnichovohradišť-
sko.

Po náročném přípravném ob-
dobí nyní před zájemce o výchovu a 
vzdělávání předstoupíme s konkrét-
ními výsledky naší práce. Ta bude 
mít podobu seminářů, workshopů, 
výjezdů, „setkání u kávy“ i dalších 
aktivit ušitých na míru ORP Mnicho-
vo Hradiště. Těšíme se, že vás již  
v dubnu oslovíme atraktivními téma-
ty, jež pro vás připravujeme. Sledujte 
naši nabídku, jistě si vyberete!

Projektový tým 
MAP Mnichovohradišťsko

VÁCLAV MERTIN
Dětský psycholog, učitel na ka-
tedře psychologie FF UK v Pra-
ze, autor desítek knih a studií 
o dětech i učitelích, pohovoří o 
tvýchově dítěte a o tom, co je v 
ní důležité. Přednáška je otevře-
ná všem, které tato problematika 
zajímá. Vstup zdarma.
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Dětem se blíží zápisy do škol i školek
...dokončení z titulní strany

Tak jako se blíží zápis do prv-
ních tříd základních škol, blíží se  
i zápis do mateřských škol. Také 
je později než v minulých letech:  
10. a 11. května od 14:30 do 16 ho-
din. U předškolního vzdělávání nás 
však od školního roku 2017/2018 
čeká podstatná změna: poslední 
ročník předškolního vzdělávání je 
pro děti povinný! A tak rodiče před-
školních dětí, v letošním roce tedy 
dětí, které dosáhnou věku 5 let do 

Karnevalový týden ovládl školku v Mírové
Pohádkové klubíčko, které putovalo 
s pohádkami po celé naší školce, 
se vrátilo zpět do pohádkové země  
a my všichni jsme mohli zavolat: „Ví-
tej, pane Karnevale“.

A bylo to tak, začal Karnevalo-
vý týden v naší školce. A proč hned 
celý týden? Protože příprav bylo 
moc – bylo potřeba vyzdobit třídy, 
přichystat soutěže, karnevalovou 
tombolu a připravit masky. Do pří-
prav se zapojili všichni – děti, paní 
učitelky, maminky, babičky a v ně-
kterých případech i tátové a dědové. 
Všem patří za jejich nasazení velké 
poděkování.

A pak to začalo. Objevily se 

krásné masky, úžasné převleky. Ve 
třídách bylo vidět téměř vše od zvířá-
tek přes postavy z večerníčků až po 
filmové postavičky, od princezen a víl 
k čarodějům a třeba i ke kuchtíkům 
a výpravčím. Je pravda, že některé 
děti převlek neoblékly, ale do společ-
ného karnevalového dění se stejně 
s radostí zapojily. Došlo i na kar-
nevalový průvod masek po třídách  
za zvuků dětského hudebního do-
provodu.

Vrcholem v každé třídě bylo ve-
selé soutěžení, tanec a nechyběly 
ani odměny. Některé děti byly téměř 
k nepoznání a některé paní učitelky 
by mohly jít i do opravdové pohádky.

Veselo bylo všude a tak to má 
na správném karnevale být. A tak 
můžeme nakonec opět všichni do-
dat: „Díky, pane Karnevale, a za rok 
zase na shledanou.“

Mateřská škola Mírová

Badminton není nuda!
Mezi zájmové kroužky, které nabízí 
svým žákům ZŠ Studentská, přibyl  
v září 2016 kroužek badmintonu. 
Pod vedením paní vychovatelky 
Veroniky Čečelské se od října pra-
videlně schází 14 dětí ve věku šest 
až deset let, které tento sport zajímá. 
Pokud by měl někdo pocit, že jde  
o nudné pinkání vhodné leda na do-
volenou, mýlil by se. 

Trenérka badminton prezentu-

je jako nejrychlejší raketový sport,  
u kterého žákům nuda rozhodně 
nehrozí. V současné době se na jed-
notlivých lekcích učí základní údery 
a správný pohyb po kurtu. Příští rok 
by se však již rádi zúčastnili nějaké-
ho amatérského turnaje. Zároveň by 
mezi sebe po letních prázdninách 
rádi přivítali i starší děti (11-15 let).
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31. srpna 2017 a dosud do školky 
nechodí, mají povinnost své dítě  
k zápisu do školky přivést. Děti, kte-
ré už ve školce jsou, k zápisu pocho-
pitelně nemusí. Od září všechny tyto 
děti do školky chodit musí podobně 
jako starší děti chodí do školy.

Město Mnichovo Hradiště má 
jednu školku, je to Mateřská škola 
města Mnichovo Hradiště se sídlem 
v Mírové ulici. Školka má tři objekty 
– budovy: v Mírové a v Jaselské ulici 
a ve Veselé. I u mateřské školy je od 
letošního roku určeno spádové úze-

mí – je jím území celé obce (včetně 
místních částí) a váže se k subjektu 
MŠ města Mnichovo Hradiště jako 
celku, ne podle jednotlivých objektů. 
Rodiče si dle svého uvážení, a třeba 
i s ohledem na zaměření každé škol-
ky, mohou vybrat, kam přivedou své 
dítě k zápisu. Ale zde je situace slo-
žitější – celková kapacita školky již 
několik let nedostačuje zájmu rodičů 
a ředitelka dle předem stanovených 
kritérií musí rozhodovat o nepřijetí 
dětí nad rámec kapacity. Město si-
tuaci řeší, po stavebních úpravách 

v objektu školky v Jaselské se ve 
IV. čtvrtletí roku 2017 zvýší kapacita 
školky o jednu třídu. Pak je možnost 
umístění dětí do jiných soukromých 
či veřejných předškolních zařízení 
ve městě nebo i v okolních obcích. 
Ale jaký bude zájem rodičů o naši 
školku a o školky obecně? Budou 
kapacity postačovat pro všechny zá-
jemce? To poznáme až po zápisech.

Jaroslava Kolomazníková,
vedoucí finančního a školského 

odboru městského úřadu Úspěchy instalatérů z Hubálova

V úterý 14. března se uskutečnilo na 
Středním odborném učilišti Hubálov 
krajské kolo celostátní soutěže od-
borných znalostí a dovedností Učeň 
instalatér 2017. Soutěž pořádá Cech 
topenářů a instalatérů ČR pod zášti-
tou ministerstva školství  a patronací 
významných firem oborového zamě-
ření. Pro dodržení objektivity výsled-
ků organizačně zajišťuje všechna 
krajská kola jedna škola, brněnská 
Střední škola polytechnická. 

Do celostátního finále, které se 
koná od 25. do 28. dubna na brněn-
ském výstavišti v průběhu staveb-
ních veletrhů, postupuje z každého 
kraje vítěz krajského kola. Vítězem 
krajského kola Středočeského kraje 
se stal žák 3. ročníku SOU Hubálov  
Radek Baďura. V soutěži družstev, 

společně se spolužákem Pavlem 
Dutým, obsadili první místo v konku-
renci středočeských škol, na kterých 
se toto řemeslo vyučuje. 

Potvrzením dobré úrovně pří-
pravy žáků hubálovského učiliště 
je i druhé místo v obdobné soutěži 
družstev, kterou organizoval konku-
renční Cech instalatérů ČR v prů-
běhu únorové výstavy Stavitel 2017 
na výstavišti v Lysé nad Labem. 
SOU Hubálov tam reprezentovali 
Tomáš Grmolenský a Pavel Dutý a 
i oni skončili na stejném stupni ví-
tězů jako v uplynulém ročníku této 
soutěže jejich bývalí spolužáci Jan 
Pazderský a Robert Skákal.

Miroslav Kolomazník,
SOU Hubálov

Den otevřených dveří ve škole 
na náměstí a zápis nanečisto
Pro mnohé kluky a holky z mateřinek 
byl 7. březen dlouho očekávaným 
dnem. Spolu s rodiči se totiž mohli 
seznámit se školním prostředím. Vy-
učující z prvního stupně ZŠ Student-
ská si pro ně v budově na náměstí 
připravili pestrou škálu aktivit.

Při procházení školou se děti 
rozhlížely, poznávaly nové prostředí 
a snažily se uspět při plnění různých 
úkolů. Na matematickém stanovišti 
budoucí prvňáčci trénovali geomet-
rické tvary na límci šaška Bumbáce, 
na stanovišti, které bylo věnované 
čtení a grafomotorice, se seznámili 
s příběhem „Lev a myš“ a vyzkoušeli 
si rozmanitá uvolňovací a grafomoti-
rická cvičení. Ve čtenářském duchu 
se neslo vyrábění s Míšou a Veroni-
kou. S nimi si totiž mohli předškoláci 
vytvořit záložku do knihy. Narazili 
také na koutek věnovaný angličtině, 
kde si vyzkoušeli práci s interaktiv-
ní tabulí. Rozhýbat těla si mohli ve 
školní tělocvičně, která se však pro 

tyto účely změnila v džungli. Na po-
silněnou si pak ve školičce vaření 
připravili banánové jednohubky. 

Účast byla hojná a děti i rodiče 
odcházeli spokojení. Na tuto akci o 
dva týdny později volně navázalo 
druhé setkání, Zápis nanečisto, kte-
ré proběhlo 22. března. Děti si na 
něm vyzkoušely některé zápisové 
činnosti a rodičům jsme poskytli po-
třebné informace pro přihlášení dětí 
k povinné školní docházce do naší 
školy.  
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Třicet školáků sledovalo filmy až do bílého rána
Už v pátek 17. února proběhl na 
naší škole Filmový večer pro druhý 
stupeň. Jednalo se již o druhý ročník 
akce, která se stala velmi oblíbenou. 
V podvečer se zájemci sešli ve škole 
a jejich společný cíl zněl jasně: strá-
vit celou noc sledováním filmů. 

K jídlu se tradičně objednáva-
la pizza a na místě se připravoval 
popcorn. Večer proběhl bezvadně, 
zúčastnilo se ho celkem 30 žáků, 

přičemž největší skupinou byli šes-
ťáci, kteří tvořili nadpoloviční většinu. 
Proto se musel i výběr filmů přizpů-
sobit této věkové kategorii. Vše pak 
probíhalo v tělocvičně, kde se filmy 
promítaly ve velkém formátu na 
stěnu. „Je to lepší než v kině,“ oko-
mentoval akci jeden z účastníků. Pro 
spokojenost všech se nakonec vyu-
žily i prostory druhé tělocvičny, kde 
si žáci devátých ročníků pouštěli na 

plátno „strašidelné“ filmy. 
Zorganizování celého setkání 

měla na svědomí paní učitelka Matu-
lová, která vybírala i jednotlivé sním-
ky. Ty se nakonec pouštěly skutečně 
až do rána. Bylo to moc fajn a už teď 
se těšíme na další podobné zážitky. 
Filmový večer pro první stupeň se 
uskuteční v měsíci dubnu.   

Učitelé ZŠ Studentská

Náruč dává rodinám šanci
Turnovské centrum pro rodinu Náruč 
realizuje od roku 2014 projekt Dává-
me rodinám šanci. Ten je odpovědí 
na potřeby a poptávku ze strany 
klientů i spolupracujících organizací 
a vychází také z mnohaleté zkuše-
nosti centra z oblasti sociálně-právní 
ochrany dětí (SPOD).

V rámci projektu jsou nabízeny 
aktivity, jež jsou tvořeny na základě 
komunikace s pracovníky orgánů 
SPOD v Turnově a Mnichově Hradiš-
ti. Klientům je nabídnut profesionální 
a laskavý odborník, ale také bez-
pečné a podpůrné zázemí. Ke kon-
zultacím a setkáním dochází v pro-
storách naší organizace v turnovské 
Skálově ulici 540, v Mnichově Hradi-
šti využíváme Volnočasové centrum  
v Zámecké ulici 744.

Cílem projektu jsou spokojené 
děti v rodinách a poskytování psy-
chologické a sociálně-právní pomoci 
pro rodiny, jejichž členové se mohou 
ocitnout v ohrožení. Projekt se za-
měřuje nejen na primární prevenci, 
tedy na předcházení vzniku obtíží  

v rodinách, ale věnuje se i prvenci 
sekundární a terciální, tedy přímé 
práci se vzniklým problémem a hle-
dání jeho řešení.

V rámci projektu poskytujeme 
psychologické poradenství, terapie 
a poradenství rodinám s dětmi, které 
se ocitají v situaci rozvodu, svěření 
dětí do péče, poskytujeme podporu 
obětem a svědkům domácího násilí, 
dětem a jejich rodinám při potížích 
ve škole a v mnoha jiných krizových 
situacích. Jednotlivé aktivity podpůr-
ně působí a předchází prohlubování 
obtíží v rodinách. Rodiče s dětmi 
mohou využít tyto aktivity jednorázo-
vě, ale také opakovaně.

Dále nabízíme osvětu Hledáme 
rodiče pro zájemce o náhradní ro-
dinnou péči, osvětu Znáš svá práva? 
pro děti v mateřských i základních 
školách či psychosociální aktivity 
pro biologické děti v pěstounských 
rodinách.

Petra Bělohlávková, koordinátorka 
projektu, CPR Náruč
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Na pískovcovém stole 
Drábských světniček

letitý stařeček zemdlený sedí.
Byl kdysi mladý, statečný jak rek.

Očima z čediče 
dnes v kraj krás hledí.

Sopečná dýmka 
vyhasla mu dávno již

a řečná ústa stářím oněměla.
Křížovou cestou let svůj vlekl kříž

a čas své zkazky 
do jeho psal těla.

Tvář jeho sličná kdys 
je scvrklá, zvrásnělá,

déšť se sluncem 

MUŽSKÝ
Josef Brož

a mrazem do ní psaly
a ještě dnes vráskami píší do čela
epopej věků, knihu běd i chvály.

Jen nebe zná v ní číst, 
úžasem otvírá své oči, 

které jasnou modří hrají,
co prožil stařeček, 
jenž nyní umírá,

co prožil Mužský, 
kopec v Českém ráji.

Je mi ho líto jako přítele,
když z boku rvou mu tuny štěrku.

Kraj bez něj – mrtvo v kostele.
Ta báseň – penízek je na ofěrku.

Básník rád napíše veršíky prosté,
že první kvíteček ze země roste.

Řekněte, děti, nám,  
jak jen se jmenuje
ta drobná květina, 
co jaro zvěstuje?

Působí jemňoučce, 
křehce a prostě.

První je sněženka, 
bledule druhá je,

málokdy čekají, nežli sníh roztaje.
Vykvetly sasanky, šafrány, narcisy,

včeličky na kvítkách práci už daly si.
To vesna spanilá vstoupila do kraje.

JARNÍ
Kateřina Podávková

Té krásy všimne si nejenom poeta,
vše vůkol vypučí, zavoní, rozkvétá.
U silnic vykoukly hlavičky podbělu,
žlutě si vzývají sluníčko k pocelu

a ptáci písně své zpívají do světa.

Zvířata vyšla ven 
ze svého doupěte,

láska je ve vzduchu, 
hlavu všem poplete.

Snad ještě najde se kluk, 
co se nezalek´

dát svojí mamince kytičku fialek,
co z proutků od vrby pomlázku 

uplete...

VZPOMÍNKY

V sobotu 22. dubna 2017 uplyne 19 let od chvíle, kdy odešel z tohoto 
světa můj bratr 

PETR MOJŽÍŠ

Stále to bolí. Nezapomíná sestra Dana.

Včelařský spolek oslavil 110 let od založení
Nejstarší včelařšký spolek někdej-
šího mnichovohradišťského okresu 
nevznikl přímo v Mnichově Hradiš-
ti, ale v nedalekém Žďáru. Psal se 
rok 1895. Tehdejší jednota čítala 92 
členů, spolek však sdružoval včelaře 
na příliš rozlehlém území. A tak de-
set let nato, konkrétně 25. prosince 
1906 vznikl Včelařský spolek pro 
Bakov a okolí, s jehož založením se 
začala psát rovněž historie organizo-
vaného včelaření na Mnichovohra-
dišťsku. Více z historie spolku však 
přinese až příští vydání zpravodaje, 
cílem tohoto článku je informovat, 
kam se zdejší včelařská organizace 
posunula za 110 let své existence  
a jak se jí vedlo v minulé sezóně.

Základní organizace Českého 
svazu včelařů v Mnichově Hradišti 

je největší včelařskou organizací na 
Mladoboleslavsku. Celkem sdružuje 
143 včelařů pečujících o celkem 155 
stanovišť osazených 1971 včelstvy. 
Rovněž jde o organizaci, která za-
znamenává pozitivní vývoj – od roku 
2010 se zvyšuje počet jejích včelařů 
a jejich včelstev.

Většina hradišťských včelařů 
patří mezi drobné chovatele, kteří 
obhospodařují od jednoho do pěti 
včelstev. Naopak největším včela-
řem je Petr Tarasov, který sám má 
440 včelstev na třech stanovištích.

V loňském roce včelaři ze svých 
včel vytočili bezmála 32 tun medu, 
809 kilogramů vosku a vychovali si 
457 včelích matek. Kočující včelaři 
svá pojízdná stanoviště vloňské se-
zóně stěhovali 530krát.

Vedle tradičních úkolů, jako je 
organizování přednášek nebo vý-
plata dotace na zazimování včel, 
včelaře zaměstnával především boj 
proti varroáze, rozšířenému včelí-
mu onemocnění. Letos poprvé se 
výsledky povinného zimního vyšet-
ření zanášely přímo do centrálního 
registru, což sice zvýšilo nároky na 
administraci, ale umožnilo každému 
včelaři seznámit se s výsledky bez-
prostředně na internetu. Takových 
stanovišť, kde musí zdejší včelaři po 
zimě přikročit k mimořádnému ošet-
ření, je sedmadvacet.

„Protože městský úřad v Mni-
chově Hradišti a i město Bakov nad 
Jizerou si váží práce včelařů pro 
společnost, stává se pravidlem, že 
každým rokem je z městských roz-

počtů odsouhlasena částka na čin-
nost našeho spolku. Za to je třeba 
poděkovat jménem všech včelařů 
našeho spolku,“ říká Jiří Blažek, jed-
natel základní organizace.

Velkou novinkou, kterou včelaři 
chystají na letošní rok, je založení 
včelařského kroužku pro mladé vče-
laři i další začátečníky. V této věci 
nyní oslovují sousedy, ideálně učite-
le, kteří by jim pomohli oslovit školy  
a zjistit, zda by o takový kroužek byl 
ve městě zájem. Zájemci se mohou 
obrátit na předsedu Jiřího Brože 
(604 512 752, broz.vcelarstvi@se-
znam.cz) nebo jednatele Jiřího Blaž-
ka (603 312 866, blazek@seznam.
cz).

Redakce

Užili jsme si krásnou zimu. Každá mince má však dvě strany
Dnes už to zní spíše jako reminis-
cence, ale proč se neohlédnout? 
Byl to opravdu nádherný pohled na 
bílý ve slunci jiskřící sníh, který před 
pár týdny pokryl krajinu kolem nás  
i domy a ulice ve městě. I z lidí ja-
koby náhle čišela jakási zvláštní 
radost. Vždyť pořádný sníh jsme 
dlouho neviděli. 

Ta radost vypukla naplno. Běž-
ky, sáňky nebo pro ten pocit jenom 
takové brouzdání dlouho očekáva-
ným sněhem. Ti podnikavější použili 
i mechanizaci a vyrobili lyžařské sto-
py a už bylo možno vidět to veselí 
a svižný pohyb u některých profesio-
nálnější, u jiných spíše amatérský až 
začátečnický, ovšem vesměs velmi 
radostný, doprovázený charakteris-
tickým svištivým zvukem. Po polích, 
podél cest, v sadech i na parkoviš-
tích. Prostě všude. 

Jako vše má však i tato radost-
ná záležitost svoji stinnou stránku. 
Není totiž úplně pravda, jak zaznělo 
v titulku jednoho z minulých Kame-

lotů, kde stálo, že „ pole za zámkem 
patří opět milovníkům běžkování!“ 
Patří přece také trochu zajícům, 
koroptvím a srnám, ti všichni a ještě 
mnozí další tam totiž mají odedávna 
svůj domov. Teď už jim sice zbyl je-
nom maličký kousek, když jsme tam 
postavili naše nové moderní krásné 
satelitní sídliště, ale je to pořád jejich 
domov, protože ta příroda a krajina 
je skutečně také jejich. A jsou na ní 
bytostně a existenčně závislí, na to 
bychom zapomínat neměli. Zpravi-
dla nám to ani příliš nedochází, ale 
sněhová pokrývka nejenom ztíží pří-
padně znemožní zvěři získávání po-
travy, ale také do značné míry omezí 
její pohyblivost. 

Na úprk před radujícími se běž-
kaři křižujícími celé plochy hustou 
sítí stop potom potřebují v tomto 
období potravní a teplotní nouze 
mnohem více sil a energie, kterou 
jim často nejsme schopni ani vydat-
ným přikrmováním doplnit. Zejména 
mláďata velmi rychle ztrácejí síly  

a bohužel až nečekaně často na 
následky vyčerpání a uštvání hynou.  
A tak k té radosti přichází i smutněj-
ší tvář zimy. Jenom v prvních dvou 
týdnech sněhových radovánek byla 
nalezena v sadu pod Podolím tři 
uhynulá srnčata, která to neustá-
lé pobíhání přes sad a podle plotu 
stálo veškerou sílu. Připočteme-li  
k tomu ještě nedisciplinované kyno-
logy či procházkáře, kteří své psy 
nechávají v těchto podmínkách vol-
ně pobíhat, musí nám být trýzněné 
zvěře doopravdy líto. Je přece ve 
svém životním prostředí, je to její 
domov. Korunu všemu pak nasadí ti 
nenasytní běžkaři, kteří se nespokojí 
se sportováním do soumraku, ale na 
kulichy připnou čelovky a zvěř, která 
opravdu potřebuje po celodenním 
ruchu alespoň trochu klidu, věřím, 
že nevědomky, nahánějí až do noci. 

Nechci kazit milovníkům přírody 
radost ze zimy a z pohybu, ale kam 
až jsme přírodu jenom kolem našeho 
města za posledních 15 let zatlačili  

a kam ji ještě chceme zahnat?  Bu-
deme našim dětem ukazovat kosat-
ky v amerických seriálech pro děti 
a zatajíme jim, že hned za městem 
kdysi žili zajíci, koroptve, bažan-
ti a srnky? Chtěl bych věřit, že ne. 
Tu víru posilují někteří rodiče, kteří 
pravidelně dochází ke krmelcům  
a vedou děti k péči a zájmu o zvěř. 
Je to naše národní bohatství a bylo 
by nám samotným smutno. Věřte mi. 
A tak  za ni prosím: určitě užívejme 
sněhu, tvořme stopy, organizujme 
závody a běhejme, trapme naše kola 
i koloběžky, co nám síly stačí, ale tře-
ba nám může stačit jen několik stop 
po obvodu polí a ne křížem krážem  
a už vůbec ne na oplocených sou-
kromých sadech. A velmi prosím, 
jenom za dne. Vždyť potom také rádi 
doma spočineme po tom celoden-
ním plahočení v poklidu, když zamk-
neme běžky či kola do kolny.

Jiří Šimůnek st.,
za mysliveckou stráž

Neformální klub genealogů 
má za sebou už druhé setkání

V úterý 21. února navečer patřila 
víceúčelová zasedací místnost Spo-
kojeného domova v Domě Ludmila 
ve Veselé milovníkům pátrání po 
předcích. Uskutečnilo se zde první 
setkání neformálního spolku genea-
logů z Mnichovohradišťska. 

Napoprvé se sešlo deset lidí, 
kteří dvě a půl hodiny diskutovali  
o svých rodokmenech, předávali si 
zkušenosti i studovali genealogickou 
literaturu. 

Dle očekávání se ukázalo, že 
svět je malý, neboť shodné lokality  
a příjmení v rodokmenech některých 
účastníků naznačují jejich vzájem-

nou příbuznost. Protože atmosféra 
byla báječná a všichni byli takříkajíc 
„naladěni na stejnou vlnu”, budou 
se setkání opakovat pravidelně.  
V březnu už proběhlo další, a to 21. 
března.

Kdo by měl zájem se mezi 
místní amatérské genealogy přidat, 
může kontaktovat pracovníka Spo-
kojeného domova Petra Nováka na 
e-mailu petr.novak@spokojeny-do-
mov.cz či telefonu 773 635 633, kde 
se dozví i datum příští schůzky.

Petr Novák,
Spokojený domov

Společné tvořivé dílny dětí a seniorů jsou už tradicí
Společná pracovní setkání klien-
tů mnichovohradišťského Domova 
Modrý kámen a dětí z Mateřské ško-
ly Jaselská se stala už letitou tradicí.  
V čase před Vánocemi a Velikono-
cemi se pravidelně potkáváme už od 
roku 2004. 

První setkání se nesla v duchu 
vzájemného oťukávání a oboustran-
né lehké nejistoty, co od sebe mů-
žeme navzájem očekávat. Nebudou 
se děti příliš stydět? Budou s cizími 
dětmi senioři vůbec komunikovat? 
Po chvilce rozpaků naše obavy zmi-
zely. Děti se brzy rozkoukaly a klienti 
si s nimi při práci začali povídat. A je 
tomu tak i při každém dalším setká-
ní. Klienti se těší, děti jsou zvědavé a 
nakonec všichni společně svědomitě 
pracují na zadaném úkolu.

Našemu tvořivému setkání 
pokaždé předchází krátká pracov-
ní schůzka s učitelkou z mateřské 

školy, v rámci které se dohodneme, 
co budeme vyrábět, kdo dodá jaký 
materiál, co budou dělat děti a co 
senioři. Námět navrhuje učitelka a 
vychází z plánů školky. Zpravidla 
je úkol motivován ročním obdobím 

nebo blížícími se svátky. Hotové vý-
robky slouží k výzdobě školy nebo si 
je děti odnesou domů.

Do dílny v domově přichází  
s osmi seniory pracovat osm dětí. 
Více se nás do klubovny z kapa-

citních důvodů nevejde. Děti se 
střídají, účastní se maximálně dva-
krát ročně, ale někteří klienti jsou 
pamětníci, kteří zažili už dvanáct 
společných dílen. Prvním dětským 
průkopníkům této akce by letos 
mohlo být už mezi šestnácti a osm-
nácti lety. Možná by bylo zajímavé 
zjistit, zda si některý z nich po le-
tech ještě vzpomene na své dojmy 
a zážitky ze společného tvoření 
v našem domově a třeba se o ně  
s námi podělí. Byl by to pro nás dů-
kaz, že naše společné snažení není 
zbytečné a má smysl.

Cíl našeho domova a mateřské 
školy odstranit vzájemné předsudky 
a propojit svět seniorů a svět dětí se 
nám touto nenásilnou a hravou for-
mou daří úspěšně naplňovat.

Irena Bártová, aktivizační 
pracovnice, Domov Modrý kámen

Společná fotografie z roku 2005 pořízená po předání oblečků pro panenky 
do mateřské školy v Mnichově Hradišti. Pozná se někdo?

Kam se z Hradiště vypravit 
na výlet, poradí Mirek Novotný
To, že nezáleží na tom, zda je prá-
vě léto nebo zima, a že každá roční 
doba je vhodná k výletům a cestová-
ní dokazuje na svých internetových 
stránkách nadšený cestovatel z 
Mnichova Hradiště, Miroslav Novot-
ný. Na jeho webu najdete jak tipy na 
zejména dálkové výlety z Mnichova 
Hradiště, tak popis zajímavostí, 
které stojí na cestě za vidění, či uži-
tečné odkazy. Všechny články jsou 
navíc doplněny velmi pěknými foto-
grafiemi.

Nechte se inspirovat a naplánuj-

te si podle postřehů pana Novotného 
třeba výlet přes Jizerku a Souš do 
Žitavy či návštěvu Ještědu, Hamru 
na Jezeře a Stráže pod Ralskem. 
Začíst se můžete také do několika 
poutavých cestopisů ze zahranič-
ních toulek.

Stránky naleznete na adrese 
http://vyletyzmh.webnode.cz nebo 
na nové doméně www.VyletyzHra-
diste.cz. Autor bude rád za každého 
návštěvníka.

Redakce

Besídka Divadla Sklep 2017
Svérázný pražský ansámbl, který 
založil David Vávra spolu se svým 
spolužákem Milanem Šteindlerem 
v roce 1971, se vrací do Mnichova 
Hradiště. A to s představením Besíd-
ka 2017, které vychází z originálních 
textů, básní i scének napsaných už 
v prvních letech existence tohoto 
seskupení.

Název divadla je odvozen od 
skutečného sklepního prostoru Váv-
rovy babičky, kde se budoucí herci 
a režiséři scházeli. První veřejné 
vystoupení se konalo v Bránickém 
loutkovém divadle Zvoneček, kde 
zase působil dědeček Tomáše Vor-

la, rovněž člena souboru. Kolem 
roku 1978 se začalo utvářet jádro 
souboru, vedle Vávry a Šteindlera 
ještě Jiří Burda, Eva Holubová, To-
máš Vorel, František Váša a Tomáš 
Hanák. Jejich domovskou scénou se 
stal kulturní dům Dobeška. 

Divadlo Sklep není v Mnichově 
Hradišti nováčkem. Do městského 
divadla se vrací každých pár let.  
V úterý 18. dubna jej přivítáme zno-
vu. Svérázný humor, písně, scénky 
a vtip, to je Besídka 2017.

Iva Šulcová,
Klub Mnichovo Hradiště
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KINO

8. DUBNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ANDĚL PÁNĚ 2
Další opakování úspěšné české pohádky.

1. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MASARYK
Film o životě Jana Masaryka zachycuje období let 1937 – 1939.
2. DUBNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BALERÍNA
Zábavný film o přátelství, sebedůvěře a rodinných poutech.
4. DUBNA, 18:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
ČESKÁ EXPEDICE KOLEM SVĚTA 
O putování škodovkou kolem světa s K. Dvořákovou a L. Bezděkem.
5. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ÚKRYT V ZOO
Varšavská ZOO se stane skladištěm německých zbraní i úkrytem Židů.

6. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
RANDE NASLEPO
Mladík se zrakovou vadou si plní sen – pracovat v luxusním hotelu!

7. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MASARYK
Film o životě Jana Masaryka zachycuje období let 1937 – 1939.

8. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LOGAN: WOLVERINE
Velkolepá tečka série o X-Menech aneb To nejlepší nakonec!
9. DUBNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 3D
Šmoulové a Gargamel tentokrát bojují o tajemnou ztracenou vesnici!
12. DUBNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
VŠECHNO NEBO NIC
Česká romantická komedie. Hrají T. Pauhofová, K. Issová, O. Sokol.
12. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
150 MILIGRAMŮ
Podle skutečného příběhu lékařky bojující za stažení špatného léku.
13. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LA LA LAND
Pocta starým muzikálům plná skvělých hudebních i tanečních čísel.
14. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
RYCHLE A ZBĚSILE 8
Pokračování oblíbené série přináší další dobrodružství i překvapení.
15. DUBNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠPUNTI NA VODĚ
Dámská jízda na kolech a pánská s dětmi na vodě plné bláznivých zážitků!

KALENDÁR AKCÍˇ

21. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠPUNTI NA VODĚ
Dámská jízda na kolech a pánská s dětmi na vodě plné bláznivých zážitků!

15. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KRÁSKA A ZVÍŘE
Výborná hraná adaptace animované disneyovské pohádky.
16. DUBNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Šmoulové a Gargamel tentokrát bojují o tajemnou ztracenou vesnici!

19. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MASARYK
Film o životě Jana Masaryka zachycuje období let 1937 – 1939.
20. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LVÍ ŽENA
Eva má tělesnou vadou, ale rozhodne se žít svůj život naplno jako ostatní.

22. DUBNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MIMI ŠÉF
Neobyčejné dítě nosí oblek, má hluboký hlas a nemístně žertuje.

23. DUBNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KROPÁČEK MÁ ANGÍNU 
Pásmo sedmi animovaných pohádek v čele s Machem a Šebestovou.

22. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZTRACENÉ MĚSTO Z
Vědec hledal v džungli ztracenou civilizaci, ale sám záhadně zmizel.

26. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠPUNTI NA VODĚ
Dámská jízda na kolech a pánská s dětmi na vodě plné bláznivých zážitků!

26. DUBNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ANDĚL PÁNĚ 2
Další opakování úspěšné české pohádky.

1. DUBNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Šmoulové a Gargamel tentokrát bojují o tajemnou ztracenou vesnici!

27. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JACKIE
Portrét manželky JFK a zachycení událostí v den atentátu na prezidenta.

28. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘES KOSTI MRTVÝCH
Obyvatele osady děsí vraždy, masové vybíjení zvěře ale nikoliv...
29. DUBNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
LEGO® BATMAN FILM 
Dalšímu animovanému filmu z lego postaviček vévodí Batman!
29. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Nový film J. Hřebejka a P. Jarchovského s A. Geislerovou či O. Sokolem.
30. DUBNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
MIMI ŠÉF 3D
Neobyčejné dítě nosí oblek, má hluboký hlas a nemístně žertuje.

12. DUBNA, 9:30
VELIKONOČNÍ VYSTOUPENÍ MŠ KATUSICE
Děti z katusické mateřské školy přijedou potěšit klienty Domova 
Modrý kámen. K účasti na jarním programu je zvána i veřejnost.

DOMOV MODRÝ KÁMEN
8. DUBNA, 9:30
HŘEJ SLUNÍČKO, HŘEJ
Folklorní soubory Jizeran, Kolovrátek a Mladá chasa z Řepova zvou na své 
vystoupení do Domova Modrý kámen.

MAP MNICHOVOHRADIŠŤSKO

9. DUBNA, 17:00 AŽ 19:00, SÁL GYMNÁZIA MN. HRADIŠTĚ
VÁCLAV MERTIN
Dětský psycholog, učitel na katedře psychologie FF UK v Praze, autor desí-
tek knih a studií o dětech i učitelích, pohovoří o tématu, které je mu blízké, 
o výchově dítěte a o tom, co je v ní důležité. Přednáška je otevřená všem, 
které tato problematika zajímá. Vstup zdarma.

26. DUBNA, 12:00 AŽ 17:00, ZŠ SOKOLOVSKÁ
PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ
Vzdělávací kurz určený učitelům MŠ, ZŠ i SŠ a vychovatelům s 
Mgr. Jiřím Sixtou. Jak rozpoznat první příznaky vyhoření a jak se 
mu bránit? 
4. KVĚTNA, 16:30 AŽ 19:00, MŠ JASELSKÁ
PRVNÍ TŘÍDOU BEZ PROBLÉMŮ
Přednáška pro rodiče s psychoterapeutkou a speciální pedagožkou An-
dreou Žilkovou. Nástup do školy je velká změna pro dítě i pro rodiče. Rodi-
nu čekají velké změny v zaběhlých rituálech. Role rodiče se rozšíří o nové 
kompetence. Připravte se na změny, které vás čekají. Vstup zdarma. 

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
4. DUBNA, 17:00–19:00
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Modelování z hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením lektora. Děti do 
šesti let pouze v doprovodu rodičů. V ceně je dvakrát výpal a materiál. Vý-
robky si přijdeme naglazovat 18. dubna. Cena: dospělí 150 Kč, děti 80 Kč.

8. DUBNA, 17:00–18:30
ZACHRAŇTE PRINCEZNU...
Vydejte se zachránit princeznu, ke které se dostanete spletitými cestami 
pohádkové knihy. Akce je určena pro týmy složené z rodinných příslušníků 
či kamarádů, ale i pro jednotlivce. Podmínkou je, aby alespoň jeden člen 
týmu uměl číst. Průběžný start mezi 17. a 18. hodinou u Vozové brány v uli-
ci V Lipách. Vstupné: 50 Kč, rodinné vstupné 150 Kč (2 dospělí + 2–3 děti).

11. DUBNA, 9:00–11:00
CESTA ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍČKEM
Dopolední program pro nejmenší děti a jejich maminky s velikonoční té-
matikou. Na cestě za velikonočním zajíčkem budete plnit drobné úkoly  
a nakonec dostanete malou odměnu. Cena: 50 Kč.

13. DUBNA, 8:00–16:00
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY V KLUBU
Prázdninový den před Velikonoci bude plný povídání o svátcích, tvoření, 
her a zábavy. Přihlášky nejpozději do 7. dubna. V ceně je materiál na tvoře-
ní, dopolední a odpolední svačina, oběd a pitný režim. Cena: 250 Kč/dítě.

6., 20. a 27. DUBNA, 9:00–11:00
KLUB KORÁLEK
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

3. DUBNA, 14:30–18:00
LOGOPEDIE – NÁPRAVA ŘEČI
Kurz je určen pro děti v předškolním věku. Zaměřen je na rozvoj správné vý-
slovnosti a na nápravu řeči prostřednictvím mluvních cvičení. S dětmi pra-
cuje logopedická asistentka individuálně 20 minut, přesný čas jednotlivých 
setkání je s ní třeba domluvit předem. Více informací a sjednání schůzek 
probíhá u logopedické asistentky Kateřiny Nevřelové (tel. 774 263 770).

15. DUBNA, 9:00–13:00
KURZ ŠITÍ
Pro všechny tvořivé duše jsme připravili oblíbený kurz šití, který probíhá v 
Klubu. Kurz je určen pro různě pokročilé švadlenky z řad dětí i dospělých. 
Materiál (podle představ, co si budete chtít ušít) a šicí stroj je vhodné mít s 
sebou. Přijďte si zarelaxovat a ušít si originální kabelku, halenku či šaty. Při-
hlášky nejpozději do 12. dubna osobně v Klubu dětí a mládeže, telefonicky 
či emailem. Cena: 200 Kč/osobu (v ceně je malé občerstvení).

25. DUBNA, 17:00–19:00
TVOŘIVÁ DÍLNA – SOCHY ZVÍŘAT Z POWERTEXU
Přijďte si vyzkoušet speciální techniku powertex. Společně si vyrobíme zví-
řecí sošku k dekoraci. Přihlášky nejpozději do 21. dubna. Dílna se koná při 
minimálním počtu pěti účastníků. Cena: 200 Kč (včetně materiálu).

28. AŽ 29. DUBNA, 18:00–10:00
TRÉNINK PRO MALÉ ČARODĚJE A ČARODĚJNICE
Vstupte s námi do školy všech čarodějů a čarodějnic. Nebudou chybět hry 
a v případě pěkného počasí ani posezení u ohně či noční let čarodějnic.  
S sebou spacák, hygienické potřeby a kostým čarodějnice. V ceně je strava 
a pitný režim. Cena: 180 Kč.

4., 18. a 25. DUBNA, 9:00–11:00
KLUB SLUNÍČKO
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

13. DUBNA, 19:00, KONCERT
KONCERT OPERNÍCH PĚVCŮ JANY A MILOŠE HORÁKOVÝCH
Sólisté Státní opery, kteří bydlí za humny, v napjatě očekávaném 
koncertu přístupném nejen abonentům Kruhu přátel hudby. Posled-
ní koncert Kruhu přátel hudby v sezóně 2016/2017.
18. DUBNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
BESÍDKA DIVADLA SKLEP 2017
Kultovní uskupení má v Hradišti stovky fanoušků, a tak neodkládejte 
koupi lístku na poslední chvíli. Každá Besídka Divadla Sklep je origi-
nálem. Chytrý humor nepřestává ani po letech překvapovat. 

DIVADLO
3. DUBNA, 19:30, MĚSTSKÉ DIVADLO
COMMEDIA FINITA
Byly poblíž největší české operní pěvkyni Emě Destinnové. Daniela Kolářo-
vá, Jana Synková, Máša Málková a Dana Černá. Čtyři různorodé herečky  
v humorné a lehce tragické sondě o tom, jak český národ vnímá své veliká-
ny. Uvádí Divadlo Viola Praha. Závěrečné představení abonentního cyklu.

22. DUBNA, 15:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
ŠAPITÓ
Pohádkové odpoledne pod pomyslným šapitó. Nechte se s dětmi 
strhnout atmosférou cirkusu. Uvádí Nezávislé divadlo Holé Vrchy.
22. DUBNA A 29. DUBNA, 19:30, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VELICE PODIVUHODNÝ PŘÍBĚH CTNOSTNÉ ŽENY Z EFESU
Oblékají sice antický šat a nežijí poblíž Prahy. Ale mají stejné sla-
bosti jako my. Vítejte ve světě pokrytců! Legendární komedie DS 
Tyl se po 35 letech vrací v novém obsazení. Režie Josef Flanderka.
27. DUBNA, 19:00, KONCERT
JIŘÍ SCHMITZER
Známý herec tentokrát v roli vyhledávaného písničkáře, k němuž 
neodmyslitelně patří kytara. Chytré a vtipné texty a jedinečné chari-
sma známé tváře, v jejíž hudební tvorbě se zračí životní zkušenost.
4. KVĚTNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Z DENÍKU HRABĚNKY M.
Narodila se v Japonsku, aby se zamilovala do rakouského diploma-
ta z Chodska. Monodrama o Mitsuko, exotické obyvatelce zámku  
v pošumavském koutu Čech, o níž jste dosud patrně neslyšeli.  
V pravém japonském kimonu Zora Jandová. Pořad v rámci květno-
vých Dnů japonské kultury v Mnichově Hradišti. Mimo předplatné.

SÁL KLUBU
24. DUBNA, 17:00
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Veřejné zasedání nejvyššího orgánu města. Program jednání a podklady 
budou v dostatečném předstihu zveřejněny na webu města.

FARNÍ ZAHRADA
9. DUBNA, 10:00–16:00
VÍTÁNÍ JARA
Pletení pomlázek, barvení vajíček, živá zvířata, představení proměny kos-
telního návrší, občerstvení... Na akci zve spolek Žijeme pro Hradiště.
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Milí čtenáři Kamelotu, v měsíci 
dubnu opět začínají v Mnichově 
Hradišti farmářské trhy. To nás 
přivedlo k myšlence zjistit, zda si 
konání trhů v našem městě všíma-
li také kronikáři. Pomineme-li opi-
sy dokumentů týkajících se úprav 
tržního práva z doby Budovcovy, 
váže se první zápis o tomto téma-
tu k roku 1884.

1884 
„Trhy týdenní konají se ve čtvr-

tek, obec má z nich roční příjmy 
okolo 700 zl. Z osmi výročních a do-
bytčích trhů 405 zl. Z městské váhy 
malé a vozové 100 zl.“

1907 
„Městská rada žádala za 2 nové 

trhy (dobytčí ve středu a koňský ve 
čtvrtek) a to první, aby se konal po 
druhé postní neděli, a druhý posled-
ní týden v listopadu. Žádosti bylo 
vyhověno.“

Údaje o městských příjmech  
z pořádání trhů jsou pak velmi časté, 
ve 20. a 30. letech se objevují téměř 
pravidelně každý rok, stejně tak in-
formace o množství prodávaného 
zboží. Přinášíme ukázky.

1920 
„Tržní poplatky neodpovídaly 

cenám zboží i režijním výlohám,  
a proto usnešeno toto zvýšení.

a) pro trhy na dobytek: z koně ze 
40 h na 3 Kč, z 1 krávy (vola) ze 40 h 
na 2 Kč, z 1 telete (hříběte) z 12 h na 
30 h, z prasat z 10 h na 1 Kč

b) trhy týdenní: z vozu za  
2 spřež[eními] (do 16 hl) ze 32 h na 
1.20 Kč, z vozu s 1 spřež. (do 8 hl)  
z 24 h na 0.80 Kč. Z vozu za 2 spřež. 
(do 32 hl) 3 Kč, z vozu za1spřež 
(přes 16hl) 1.20 Kč

Za vůz zeleniny neb píce 2 Kč, 
za trakař 50 h, z nůše potravin 30 h, 
kuřat 10 h, housat, slepic 20 h, hus, 
kachen, králíků 50 h.

c) O výročním trhu: za postave-
ní a půjčení boudy 6 metrové 12 Kč, 
4 m 10 Kč, 2 stoličky a 3 prkna 4 Kč, 
za půjčení 1 prkna 70 h a stoličky 90 
h.“

1924 
„Na trhy přihnáno hovězího do-

bytka 1210, koní 832, prasátek 14 
862 kusů.“

1933 
„Trhy na dobytek vynesly obci: 

za přivedených 348 kusů koní zapla-
ceno 1740 Kč, za přivedených 852 
kusů hovězího dobytka 4 262 Kč, za 
přivedených 18 208 kusů prasátek 
18 208 Kč.“

Obsáhlý zápis se váže k roku 
1938. Poskytuje souhrnné informace 
o hradišťských trzích.

1938 
„O výročních trzích. V schůzi 

městské rady konané dne 28. 4. 
1938 si místní obch[odní] grémium 
stěžovalo prostřednictvím svého 
člena, jež je současně náměstkem 
starosty, pana Bedřicha Lochmana, 
na podomní obchod, který místní po-
licie nedostatečně stíhá, že se vyklá-
dají podomní obchodníci se zbožím 
na chodnících o výročních trzích, tím 
že citelně poškozují místní živnost-
níky a že by měly být výroční trhy 
zrušeny.

Byla o přednesené stížnosti  
a návrhu zavedena debata, ku kte-
ré poznamenal pan starosta města 
toto: Hlavně pokud jde o zrušení trhů 
výročních. Výroční trhy jsou staré 
výsady měst, tržní práva předpoklá-
dala povýšení obcí na města, takže 

ČTENÍ Z MNICHOVOHRADIŠŤSKÝCH KRONIK (7. díl)
Před lety na trzích nechyběla vedle desítek řemeslníků ani prasata, koně či krávy

by výroční musela zrušiti všechna 
města, nejenom Mnichovo Hradiš-
tě, ježto by pak lidé zvyklí kupovati 
na výročních trzích,  jezdili jinam, 
ku celkové škodě města. Trhovectví 
(vykládání a prodávání zboží na „jar-
macích“) se dnes velmi rozšířilo, jest 
řádně organisováno. Nelze proto při-
kročiti ke zrušení těchto trhů, které 
jsou pro naše město zdrojem příjmů. 

Poznámka kronikáře: 
O trzích týdenních a výročních. 

„Trhy týdenní a výroční býva-
ly v městě našem bohaté, občany  
z okolí velmi dobře navštěvované. 
Zvláště trh týdenní, jenž se konal 
každý čtvrtek.  Začínal v době let-
ní o 7 h ranní, v době podzimní  
a zimní o 8 h ranní. Měl svá práva. 
Byl zahajován obecním strážníkem, 
který vynesl korouhvičku se znakem 
města na žerdi upevněnou hlavním 
vchodem z budovy radnice a opřel 
tuto o zeď po levé straně dvéří. Po 
tomto okamžiku rozvinul se čilý ruch 
obchodní. Před radnicí u chlapecké 
školy stály vozy naplněné obilím  
v pytlích, z nichž bývalo vždy několik 
Židů. Na prostranství před soudní 
budovou (1) stály prodavačky (selky) 
s máslem, vejci, tvarohem a drůbeží. 
Na straně náměstí, tam, kde stojí so-
cha Budovcova (2), konal se trh na 
prasátka. Kolem sochy Panny Marie 
ze strany jedné byli vyloženi hrnčíři 
se svým křehkým zbožím, po straně 
druhé obchodníci ovocem, zeleni-
nou, zbytky látek (restlíky).

Poplatky tržní byly vybírány 
občanem Růžkem, který měl výběr 
poplatků od obce propachtován. 
Později tak činila městská policie. 
Mimo tento trh čtvrteční, konal se 
trh nedělní na máslo, tvaroh, vejce 
u sousoší sv. Jana pod zámkem. 
Trh tento byl později přemístěn na 
prostranství na Kanále, kde po první 
světové válce ochabl, až zanikl.“

Trhy výroční „Jarmarky“
„Krámy jsou na celém prostran-

ství náměstí, kolem dokola radnice 
a také ve čtvrtek. Den před tím, ve 
středu, koná se trh na hovězí doby-
tek, ve čtvrtek pak na koně a zboží. 
Týdenní trh se v den trhu výročního 
přestěhuje s prodejem másla, vajec 
a tvarohu do ulice Palackého, smě-
rem ke kostelu sv. Jakuba. Před 
lékárnou, domem Ptáčníkovým (čp. 
241) (3) mívali stánky ševci a vý-
robci obuvi pohovkové, jak si nyní 
říkají ti, kteří vyrábějí bačkory. Ševci 
a bačkoráři mívali obuv rozvěšenou 
na stáncích složených z bidýlek, 
na nichž jednotlivě zavěšeny byly 
páry obuvi a to vždy podle roční 
doby. Na jaře lehkou obuv koženou,  
v létě obuv vycházkovou i štrapační.  
V měsíci září začínali prodávat obuv 
s holinkami, polovysokými a vysoký-
mi. Prvním říkali „ Holštýblata“ odvo-
zeno z německého Halbstiefel, vy-
sokým říkali „Václavky“, protože tato 
sezona vysokých a polovysokých 
bot vždy v září a kolem hradišťského 
posvícení (začátek října) začínala.

Před budovou soudní, v místě, 
kde stojí obecní váha, se vykládali 
bednáři se svými výrobky, dále krej-
čí. Před budovou dnešní spořitelny 
(4) obchodníci s porcelánem, pozdě-
ji email[ovým] a železným zbožím, 
posléze s nádobím ze skla, jakož  
i sklem okrasným. Před sochou Pan-
ny Marie stávali nožíři, obchodníci  
s klobouky, hřebenáři, obchodníci 
se soustruženým zbožím dřevěným, 
dýmkami a perníkáři. Na prostran-
ství, kde jest dnes umístěn pomník 
Budovcův, obchodníci se sypkovi-
nami, šátky, zástěrami a různým 
krátkým zbožím. Mezi nimi nechyběl 
nikdy hubatý prodavač pohlednic, 

portmonek (5), dopis[ního] papíru, 
tužek a velmi laciného galanterního 
zboží, který svojí hubou jako „šlejf“ 
ostrou všelijakými hesly „do rejmu“ 
složenými lákal koupěchtivé. „Žádný 
vám to nemůže dát tak lacino jako 
já, protože to kradu, kradu si to sám. 
Zde prosím pro Frantíka, pro Pepíka, 
zde ještě jednou a zde ještě jednou, 
k tomu vám přidám, abyste neřekli, 
pro Barunku, pro Aninku a to všec-
ko jenom za pětatřicet krejcarů.“ 
Byla to obyčejně z té nejsprostší 
kůže zhotovená peněženka rozlo-
žená, do které byly vloženy všelijaké 
drobnosti galanterní nepatrné ceny.  
K tomuto „křiklounovi“ stojí za připo-
menutí figurka malého korpuletního 
červenolícího jarmarečníka, prodá-
vajícího brejle, jenž měl v jedné ruce 
chomáč brejlí, v druhé malý kufříček, 
procházel po trhu a pokřikoval na ko-
lemjdoucí: „Brejle na nos, na pěknej 
nos, nos na brejle.“ (Sám byl však 
majitelem nosu, ne právě pěkného, 
červeného a ještě k tomu plochého.) 
Na bedně pokryté novinovým papí-
rem místo ubrusu stávala košatina 
s koňskými buřty a párky, vedle této 
kotlík, z kterého se kouřívalo jako  
z lokomotivy. Tyto produkty ohříval 
a prodával koňský řezník, oblečený 
v bílou zástěru a kazajku. Takový 
„buřt“ (koňská uzenka) byl prodáván 
za 3 krejcary a párek za pět krejcarů. 
Po první válce světové přidražilo na 
ceně i těmto výrobkům, jsou dražší.

Později přibyli do řady těchto tr-
hovců ještě obchodníci s jižním ovo-
cem a hlaholíval jejich hlas výkřiky: 
„ Riky, piky, datle, fíky z Ameriky.“ 
Prodavači tureckého medu, pome-
rančů, citronů a čokolády. Posledně 
jmenovaní trhovci jdoucí s duchem 
času, jsou již trhovci moderní.

Trh na dobytek konán byl na 
náměstí, rovněž i na koně. Trhy tyto 
byly přenešeny kolem roku 1904 až 

Poznámky
1) Dnes budova Klubu.
2) Budovcova socha byla postavena 
na západní straně radničního bloku, 
přibližně v místech před dnešním no-
vým vchodem do radnice.
3) Čp. 241, tzv. Ptáčníkův dům, stá-
val do roku 1962 na místě, kde je 
dnes autobusová čekárna.
4) Dnešní budova pošty.
5) Starší název pro peněženku.
6) Jedná se o prostor, kde dnes stojí 
smuteční síň. 

do roku 1914 na tržiště nové, které 
bylo upraveno na pokraji města na 
pozemku, kde stojí budova soko-
lovny. Po zrušení tohoto tržiště byly 
konány trhy opět na starém místě, 
odkud pro nevhodnost, přestěho-
vány byly do dolení části města na 
„Kanál“ (ulici na Příkopě), kam byl 
také sebou přestěhován týdenní 
trh na prasátka. Ale i toto umís-
tění ukázalo se za krátký čas, že 
bylo špatně zvoleno, že má mnoho 
vad a nedostatků. Bylo uvažováno  
o zřízení tržiště stálého a bylo  
k tomu vyhledáno skutečně příhod-
né místo vedle hřbitova (6).  Jest to 
ve městě a nedaleko nádraží. Tam 
se nachází podnes. Trhy na malá 
prasátka zůstaly na starém místě na 
náměstí.

Tolik jsem považoval za nutné 
napsati o trzích, jak týdenních, tak 
výročních a o trzích na dobytek, brav 
a koně, abych doplnil kronikářským 
záznamem vysvětlení pana starosty, 
že trhy zrušiti nelze, protože jsou za-
řízením starým, městu prospěšným.

Poslední statistika o trzích. Rok 
1938. Trhy týdenní vynesly obci:  
7 203,-Kč. Trhy výroční: 9 012,- Kč. 
Celkem 16.215,- Kč.

Výročních trhů jest konáno za 
celý rok 8. První v únoru, druhý  
v březnu, třetí v dubnu, čtvrtý v červ-
nu, pátý v srpnu, šestý v září, sedmý 
v listopadu, osmý v prosinci. Trhy 
dobytčí vždy o den před výročním 
trhem. Trhy na selata se konají kaž-
dý čtvrtek. Připadne-li na trhový den 
svátek, koná se trh předcházejícího 
dne všedního.“

Následující zápisy svědčí o po-
stupném úpadku hradišťských trhů.

1942 
„Správní komise města usnesla 

se ve schůzi konané dne 19. listo-

Týdenní trh se zeleninou, asi 1935. Foto: 3x Archiv Muzea města Mnichovo Hradiště

padu předložiti návrh okr[esnímu] 
úřadu v Mladé Boleslavi, aby výroční 
trhy z dosavadních osmi byly ome-
zeny na 6 do roka.“

1947 
„11.12.1947. Výroční trh, lidově 

zvaný „vánoční jarmark“, poslední 
výroční trh v roce, postrádal však 
vánoční poesii, trhovců bylo málo, 
zboží téměř žádné a kupců mizivé 
množství. O trhu účinkovala cenová 
kontrola, která prohlížela trhovcům 
doklady o získaném a k prodeji vylo-
ženém zboží. Na silnicích do města 
vedoucích konali prohlídky členo-
vé Stráže bezpečnosti a členové 
Hospodářské kontroly. Bylo mnoho 
občanů na trh jdoucích přistiženo  
a pokutováno, protože nesli za úče-
lem získané zboží „na černo“ různé 
potraviny, které nejsou dovoleny zci-
zovati volně a podléhají váz[anému] 
hospodářství.“

13. 4. 1950 
„Týdenní trhy ve všech koutech 

země, tak zněly zprávy v novinách. I 
v našem městě se konal dle nových 
vládních nařízení takovýto týdenní 
trh poprvé. V tržních stáncích vy-
kládaly své zboží firmy národních 
podniků: Kovomat, Sklo a porcelán, 
Jas, Chemodroga, Tep, Zdar, OP. 
Napoprvé byla účast občanstva 
nepatrná. Trhy se však dle nařízení 
budou konat každý týden ve čtvrtek.“

1953 
„Týdenní trhy i letošního roku 

byly slabé. 15. dubna byl na náměstí 
výroční trh. Poněvadž bylo špatné 
počasí, místní prodejny zboží nevy-
stavily, ale přijela jednotná zeměděl-
ská družstva z Rostkova a Březiny  
s vepřovým masem a hned se kolem 
nich utvořil velký shluk lidí. Proto se 
prodávající uchýlili do průjezdu rad-

nice a zde řezník vysekával maso  
a prodával též jelítka a jaternice. Maso 
bylo prodáváno 1 kg za 32-35 Kč  
a 1 kg drobů za 2 Kč. V létě pak ještě 
jednou přijeli s masem z JZD Hně-
vousice a opět ho museli vysekávat 
pro velký nával lidí v průjezdě rad-
nice. Na podzim se dodávky masa 
do prodejen zlepšily a maso bylo lze 
obdržeti v žádaném množství.“

Další záznam o konání trhů  
v Mnichově Hradišti zapsala kroni-
kářka až o 60 let později!

2013 
„18. května začaly na Masary-

kově náměstí farmářské trhy. Opako-
valy se každou sobotu. Začátek byl 
poznamenaný deštivým počasím, 
další sobota nebyla také bez mráč-
ku, ale trhy si získaly oblibu obyva-
tel MH a okolí. Na trzích si mohli 
zájemci koupit výrobky a výpěstky  
z našeho regionu. Nákupem podpo-
řili české pěstitele, chovatele a vý-
robce. V nabídce byly květiny, ovoce 
a zelenina, sýry a mléčné výrobky, 
kvalitní pečivo, uzeniny, ryby a rybí 
výrobky, byliny a koření, med, kvalit-
ní víno a řemeslné výrobky.“

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Pozvánku na trhy využívali živnostníci k reklamě už ve 40. letech. Výroční trh na náměstí, asi 1935.
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H I S T O R I E

Jak to bylo s hradišťským vodovodem? (1)

ČTENÍ Z PAMĚTÍ
V pořadí druhé čtení ukázek ze 
zápisků mnichovohradišťského ob-
čana Františka Medníka proběhlo 
ve Volnočasovém centru 21. února 
letošního roku. Účastníci si poslechli 
autorovy vzpomínky na valdštejnské 
hony, na činnost místního lázeňské-
ho spolku, pobavili se u vyprávění, 
jak pan Mendík učil podepsat se 
místního školníka. Pozornost upou-
taly také pasáže z rozsáhlého textu 
o hradišťských hospodách. Účastní-
ků se tentokrát sešlo necelých dva-
cet, ve stejné době totiž probíhaly ve 
městě další akce. Je otázkou, zda je 
možné všechny městské programy 
koordinovat, ale jistě by to bylo pro-
spěšné pro všechny organizátory.

V březnu byly k vidění poklady 
z muzejního filmového archivu

Promítání starých filmových zábě-
rů z Mnichova Hradiště přilákalo  
v podvečer 14. března velký počet 
zájemců. Do přeplněného Volnoča-
sového centra se jich nakonec vešlo 
necelých 90, někteří příchozí bohu-
žel museli odejít, kapacita prostoru 
zájmu občanů nestačila. Ti šťastněj-
ší, z nichž někteří čekali před vcho-
dem už téměř tři čtvrti hodiny před 
začátkem, mohli zhlédnout program 
rozdělený do tří bloků. 

První byl věnován filmovým 
snímkům, které natočil mnicho-
vohradišťský lékárník PhMr. Adolf 
Stoupa (1909-1941) na přelomu 30. 
a 40. let minulého století. Byly to jed-
nak záběry náměstí, zámku, kostela, 
ale také snímky z rodinných prochá-
zek a výletů. Návštěvníci tedy měli 
možnost vidět, jak vypadaly v teh-
dejší době městské sady či plovárna  
v Poříčí, kde se hrál volejbal a jezdi-
lo na loďkách, sokolskou slavnost v 
zámeckém parku či koupání na kou-
palištích v Bělé pod Bezdězem nebo  
v Dolní Bukovině. Správcem, jak 
sám říká, filmových materiálů ma-
gistra Stoupy je pan RNDr. Josef 
Herink, který na setkání promluvil 
jednak o životě a tragické smrti 
Adolfa Stoupy, jednak o technických 
parametrech filmů. Byl to právě pan 
Josef Herink a jeho bratr MUDr. Jan 
Herink, kteří muzeu filmy nabídli.

Druhá část podvečera pak byla 
věnována záběrům z 60. let. Jejich 
autorem byl pan Josef Herink. Na 
svou první kameru zachytil rodinou 
atmosféru o Vánocích, ale také pro-
cházky po městě a jeho okolí. Viděli 
jsme tedy například mnichovohra-

dišťské náměstí s budovou bývalého 
soudu (nynější Klub) ještě v původní 
podobě, stejně tak někdejší obchod-
ní dům Rydval+Šulc (v současné 
době na jeho místě stojí bývalé MH 
centrum) a řadu dalších dnes již ne-
existujících či zcela změněných bu-
dov a míst. Nostalgii vyvolávaly zá-
běry z bruslení dětí na přestavlckém 
rybníku, sáňkování v aleji na Horce 
či koupání na koupališti v Příhrazích. 
Zajímavé byly pasáže ze závodů au-
tomobilů a formulí na hoškovickém 
letišti, stejně tak i ze závodů motokár 
na hradišťském náměstí.

Poslední blok představoval do-
kumentární film Akce Z vytvořený  
v Krátkém filmu Praha v roce 1983. 
Účastníci si připomněli atmosféru té 
doby i nové stavby vzniklé v našem 
městě i v Bakově nad Jizerou na 
přelomu 70. a 80. let, na jejichž vý-
stavbě se někteří z přítomných sami 
podíleli.

Z reakcí zúčastněných bylo vi-
dět, že se filmy i celý program líbil, 
objevily se i dotazy na pokračování 
a výzvy k dalším podobným akcím. 
Pracovníci muzea je rádi vyslyší, dal-
ší zajímavé dokumenty jsou v archivu  
k dispozici. Přesto se obracíme na 
občany s následující prosbou. Pokud 
vlastníte filmy zachycující měs-
to a jeho okolí v kterékoliv době  
a na jakémkoliv médiu, prosíme 
o poskytnutí jejich kopií. Jsme 
schopni zajistit odbornou digitali-
zaci materiálů a třeba při příštím 
setkání promítnout i vaše záběry.   

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Václav Holas se loučí: V muzeu 
se budeme potkávat i nadále
V minulém čísle Kamelotu se objevi-
la zpráva o mém odchodu z hradišť-
ského muzea. Rád bych na tomto 
místě poděkoval své kolegyni Janě 
Dumkové za pomoc a rady, které mi 
nikdy neváhala poskytnout, a také za 
spoustu hezkých chvil, které jsme při 
muzejní práci společně zažili. Rád 
bych poděkoval také vedení města 
a kolegům z městského úřadu za to, 
že muzeum neopomínají podporovat 
v jeho aktivitách. Velký dík ovšem 
patří i vám návštěvníkům, kteří mu-
zeum pravidelně navštěvujete. I díky 
vám jsem získal spoustu zkušeností 
a zažil spoustu hezkých chvil. Vězte, 
že se v hradišťském muzeu nevidí-

me naposled a nadále se budeme 
moci v muzeu setkávat o víkendech 
nebo muzejních programech. S ex-
pozicemi muzea jsem se rozloučil 
jejich novou úpravou a vystavením 
starých fotografií spolků a míst, kte-
ré už dávno sešly z očí Hradišťáků. 
Přijďte se podívat na novou expozici 
a dát si k tomu třeba bábovku o ne-
dělních speciálních prohlídkách mu-
zea. Vězte, že v hradišťském muzeu 
je pořád co objevovat a že budete 
mile překvapeni, co jeho expozice  
i archivy skrývají. Na viděnou se těší

Václav Holas,
Muzeum města Mn. Hradiště

Výstava „70“ a „80“ v Mnichově 
Hradišti se přesouvá na podzim
Oznamujeme našim návštěvníkům, 
že výstava fotografií s názvem „70“ a 
„80“ v Mnichově Hradišti plánovaná 
na duben a květen letošního roku 
bude z provozních důvodů přelože-
na na září a říjen. 

Tento krok podnikáme po zralé 
úvaze s vírou, že výstava realizova-
ná na podzim přinese lepší návštěv-

nický zážitek. Pokud máte zájem se 
na výstavě podílet svými fotografie-
mi, příběhy nebo předměty, se sbírá-
ním materiálů začínáme již teď a za 
každý váš příspěvek budeme velmi 
vděční.

Václav Holas,
Muzeum města Mn. Hradiště

Velká část sborníku Od Ještěda 
k Troskám patří Hradišti
V letošním prvním čísle vlastivědné-
ho sborníku Od Ještěda k Troskám, 
který se geograficky zaměřuje na 
Český ráj a Podještědí, se předsta-
vuje město Mnichovo Hradiště. Text 
o historii města zpracovala Lenka 
Křížová, roz. Procházková. Autorem 
zajímavého článku, v němž se mů-
žete dočíst o osudu unikátní vald-
štejnské indicko-egyptské sbírky, 
která byla umístěna v mnichovohra-
dišťském zámku, je Jakub Altman. 
Tomáš Grindl věnoval svůj příspěvek 
osobnosti malíře Jaroslava Korčáka, 
jehož obrazy jste mohli v loňském 
roce spatřit na úspěšné výstavě  
v městském muzeu.

Kromě textů vztahujících se  
k Mnichovu Hradišti přináší sborník  
i řadu dalších neméně zajímavých 
témat. Například pokračování roz-
sáhlého tématu o ptactvu na Ža-
bakoru, historii učitelského ústavu 
v Jičíně, vzpomínku na turnovského 
malíře Jana Solovjeva, text Karola 
Bílka o vztahu Karla Havlíčka Borov-
ského k Sobotecku a další zajímavé 
texty.

Sborník v ceně 50 Kč je mož-
né zakoupit v městském muzeu  
a v místních trafikách.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

V současné době se připravuje 
vybudování vodovodu v Dobré 
Vodě a ve Lhoticích a 22. března 
jsme si rovněž připomněli Svě-
tový den vody.  Podívejme se při 
této příležitosti, jaké byly počátky 
vodovodu v Mnichově Hradišti.

Podle dochovaných záznamů 
se zdá, že s vodou často bývaly pro-
blémy, zejména v horní části města. 
Užitkovou vodu poskytovaly kaly, 
které byly ve městě čtyři. Jeden na 
náměstí v prostoru před nynějším 
Klubem, druhý na Poříčí, třetí na 
Kanále a čtvrtý u dnešního nádraží. 
V nich se zachycovala dešťová voda, 
která sloužila k napájení dobytka, 
domácí drůbeže a také v případě 
požáru. V létě však kaly často vysy-
chaly a byly zdrojem zápachu.

Pitnou vodu získávali mnicho-
vohradišťští obyvatelé z obecních 
studní. Podle údajů Heleny Průško-
vé v knize Můj dům, můj hrad jich 
bylo v polovině 18. století ve městě 
šest, kromě toho měly některé domy 
studně vlastní. Právo brát si z nich 
vodu měli za určitou náhradu i sou-
sedé z okolních domů. I pitné vody 
však bylo málo a studny na náměstí 
musely být velmi hluboké. Vydat-
ný pramen byl v dolní části města,  
v místech dnešního klubu Velkej 
cajk, kde se říkalo na Lázni.

Zásobování zámku vodou bylo 
řešeno odděleně. Byla zde jednak 
stará studna, jednak byla voda při-
váděna do kašen dřevěným potru-
bím z rybníku u Dneboha a později  
i od Dobré Vody. Další vodárna byla 
u Hněvousic. Od roku 1821 byla pit-
ná voda do zámku dodávána z pra-
menů u Dneboha, z místa zvaného 
na Brdečku. 

Otázka zřízení městského 
vodovodu vyvstala většinou v sou-
vislosti s požárem ve městě, ale  
z finančních důvodů byl problém 
vždy odložen. První písemná zmín-

ka z jednání městské samosprá-
vy o vodovodu je z 22. října 1884, 
kdy sbor dobrovolných hasičů žádá 
městskou radu o zřízení vodovodu  
a poukazuje na pramen u Dobré 
Vody. Problém se vyhrotil při požá-
ru 14. prosince 1884, kdy povozníci 
odmítali navážet vodu, za což byli 
ovšem okresním hejtmanstvím po-
trestáni. Při té příležitosti okresní 
hejtman Šebánek připomněl obci 
povinnost postarat se o vodu a měs-
to na základě jeho dopisu učinilo 
první kroky. Byly navrženy tři projek-
ty: zřízení čerpadla v Jizeře, zřízení 
vodovodu v Dobré Vodě a přibrání 
pramenů z Horky a spoluužívání vo-
dárny cukrovaru.

13. března 1885 zvolilo obecní 
zastupitelstvo komisi k prozkoumá-
ní pramenů u Dobré Vody. Ta se  
usnesla pozvat geologa a vyjedná-
vala s majiteli pozemků. Povolán byl 
profesor pražské techniky dr. Krejčí. 
20. listopadu 1885 vykonal šetření 
a doporučil brát vodu z pramenů na 
loukách u Dobré Vody. Důvodem 
bylo, že voda by tekla přirozeným 
spádem. V létě roku 1886 bylo na 
louce J. Augustina vykopáno pět 

zkušebních příkopů. V tom, v kterém 
bylo nejvíce vody (dlouhý 50,5 metru, 
široký 17,70 metru), byl přítok za ho-
dinu kolem 40 hl, později však vody 
ubývalo. Rozpočet na stavbu vodo-
vodu odhadl inženýr Hendrich na 20 
126 zl., ale objevily se pochybnosti  
o vydatnosti pramenů, a další práce 
u Dobré Vody byly proto zastaveny. 
Ve stejné době byl zkoušen také pra-
men u Lázně. 

Problém znovu otevřel v roce 
1887 MUDr. Jan Šorejs. Do komise 
byli jmenováni noví členové, jako 
znalec například ředitel cukrovaru  
K. Mysík. Znovu byly zkoumány 
prameny u Dobré Vody a také pra-
meny u Bosně. Komise prohlédla 
i prameny ve Dneboze. Jednak ty, 
které zásobovaly zámek (na Brdeč-
ku), jednak prameny v místě zvaném  
u Žlábku. Městská rada poté požá-
dala ing. Kresse, aby zhotovil pro-
jekty a rozpočty na vodovod z Jizery 
(ve Studeném dole), z Lázně, ze 
Dneboha i z Dobré Vody. Na základě 
jeho výpočtů se ukázalo, že vodovod 
z Dobré Vody by byl sice nejlaciněj-
ší, ale v případě potřeby by nebylo 
možné ho rozšířit. 

Výhodou vodovodu ze Dneboha  
by byly malé náklady na zřízení vo-
dárny i udržování vodovodu, protože 
voda by tekla samospádem, a také 
poměrně velká zásoba vody. Ne-
výhodou byla poměrně velká vzdá-
lenost od města, tudíž velká délka 
potrubí a problém s pozemky. Pro 
vodovod z Lázně hovořila vhodná 
poloha, voda i pozemek byly majet-
kem obce. Nevýhodou byla nutnost 
zbudování čerpací stanice, která by 
„byla ve městě a kouřem a hlukem 
by byla závadná“. Pro obyvatele dol-
ní části města by se musel vybudo-
vat rozvod vody, a z toho důvodu by 
byl tento vodovod nejdražší a nebylo 
by možné ho rozšiřovat.

Nejoptimálnější se ukázalo zří-
zení vodovodu ve Studeném dole. 
Vody by zde bylo nejvíce, studně 
by byla na obecním pozemku u řeky  
a parní stroj a kotel by se využil  
k lázeňským účelům. Byl vypra-
cován projekt na zřízení čerpací 
stanice poháněné parním strojem. 
Počítal se studnou o průměru tří 
metrů v hloubce 6,5 metru, odtud by 
vedlo výtlačné potrubí dlouhé 555 
metrů přes panskou louku do nádrže  
o objemu 40 000 hl zapuštěné  
v zemi. Vodojem by byl ve výšce 
15 metrů nad úrovni náměstí, voda 
by se samospádem rozváděla po 
celém městě. Městské zastupitel-
stvo 23. červene 1887 schválilo na 
zřízení vodovodu částku 20 000 zl. 
Když se ukázalo, že finanční nákla-
dy by činily 37 000 zl., zastupitelstvo 
projekt vodovodu již podruhé odro-
čilo. Proti zřízení vodovodu podala 
protest také správa valdštejnského 
panství.

Kdy nakonec první vodovod  
v Mnichově Hradišti vznikl, se do-
čtete v příštím vydání Kamelotu.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

K výstavbě vodovodu došlo teprve po letitých peripetiích.
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Chcete v Kamelotu inzerovat, 
a oslovit tak každý měsíc 3500 
domácností? Vaši inzerci uví-
táme. Stačí si připravit inzertní 
podklad a oslovit Ing. Danu 
Stránskou (dana.stranska@
mnhradiste.cz). Konkrétní ceník 
i podmínky inzerování naleznete 
v sekci Kamelot na webu měs-
ta. Pouze je třeba brát v úvahu 
několik zásad: inzerce nesmí  
v rámci jednoho vydání v součtu 
překročit dvě celé strany a inze-
renti, kteří se přihlásí jako první, 
mají přednost. Takže raději ne-
váhejte!

Pro inzerenty

Pořádáte ve městě nebo jeho 
okolí zajímavou akci a chcete na 
ni pozvat Hradišťáky? Rádi fotíte 
a hledáte místo, kde publikovat 
své snímky? Máte vůči životu ve 
městě výhradu a chcete se o ni 
podělit s veřejností? Kamelot je 
tu pro vás! Městský zpravodaj je 
od svého založení otevřen čte-
nářským příspěvkům a rozšiřuje 
svou základnu přispěvatelů. Své 
články, názory i fotografie může-
te zasílat na kamelot@mnhra-
diste.cz (přílohy nesmí překročit  
5 MB). Uzávěrka je vždy 15. den 
v měsíci.

Pište s námi Kamelot

+420 777 112 396
info@nativis.cz 
Poříčská 16, Mnichovo Hradiště www.nativis.cz

 Péče o Vaši pleť
Biokosmetika Nobilis Tilia, Saloos

Zdraví, krása, vitalita, svěžest a přirozený vzhled,  
regenerace, pružnost, zjemnění pleti, líčení, ultrazvuková špachtle...

KOSMETICKÝ SALÓN
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Volejte na tel.: 725 263 672.
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Maškarní bál si děti užily... Veselá propadla masopustu
Ani letos trojice císařů stojících na 
balkóně domu Sedlákových na ve-
selské návsi neodmítla dát maso-
pustnímu průvodu svolení k projití 
vesnicí, a tak se mohl průvod masek 
dát v sobotu 4. března odpoledne 
na cestu po jednotlivých staveních. 
Mezi maskami nechyběl medvěd, 

turci, stará bába s nůší ani veselské 
kachny, které jsou obecním patro-
nem.

Řada místních si rozhodně dala 
práci s výzdobou, a tak bylo po celý 
den, který se mimo jiné těšil krásné-
mu jarnímu počasí, ve Veselé krás-
ně. Po návštěvě několika stavení  

a zastavení u pomníku na konci 
obce se masopustní průvod vrátil 
zpět na Sedlákovic statek, kde se 
konalo porážení veselské kobyly. O 
hodinu později už maškary řádily na 
merendě v hasičárně.

Redakce


